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N° 1

3° KAMER — 5 januari 2015
(AR C.13.0385.F)

ARBEIDSONGEVAL. — VERGOEDING. — ALLERLEI. — FONDS VOOR ARBEIDS-
ONGEVALLEN. — TUSSENKOMST. — BETALING. — VOORWAARDE. — VERZEKE-
RAAR DIE IN GEBREKE BLIJFT. — BEGRIP.

De arbeidsongevallenverzekeraar blijft niet in gebreke in de zin van artikel 58,
§ 1, 3°, Arbeidsongevallenwet, in de versie die op de feiten van toepassing is,
wanneer hij de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op het ongeval be-
twijfelt of weigert het ongeval ten laste te nemen; in dat geval worden die
bepaling en artikel 60 van dezelfde wet, waardoor het Fonds voor arbeidson-
gevallen de door hem betaalde vergoedingen ten laste van de in gebreke zijn-
de verzekeraar kan recupereren, niet toegepast (1). (Artt. 58, § 1, 3°, 60,
eerste lid, en 63, § 2, eerste tot derde lid, Wet 10 april 1971)

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. ALLIANZ 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 1 oktober 2012.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 3 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 5 december
2014 verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Middel

Ontvankelijkheid

De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het
middel heeft geen belang.

De eiser heeft er belang bij op te komen tegen de beslissing van het
arrest dat hij de arbeidsongevallenvergoedingen niet op de verweerster
kan verhalen op grond van de door hem aangevoerde verrijking zonder
oorzaak, ook al beslist het arrest voor het overige, in principe en zon-
der zich uit te spreken over de toepassing van die bepaling op dit geval,

(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 1.
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dat de eiser tegen de verweerster over het verhaal beschikt, bepaald bij
artikel 60 Arbeidsongevallenwet.

Het recht van de eiser is immers aan verschillende regels onderwor-
pen, naargelang het gebaseerd is op de verrijking zonder oorzaak of op
het voornoemde artikel 60.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger be-
roep van de verweerster ontvankelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de fei-
tenrechter over.

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

5 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
Maes en de heer De Bruyn.

N° 2

3° KAMER — 5 januari 2015
(AR S.14.0010.F)

CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — VORM VAN HET

CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN. — VERMELDINGEN. — MATERIËLE VER-
SCHRIJVING. — VERBETERING. — VOORWAARDE.

Een materiële vergissing in het verzoekschrift en in de akte van betekening er-
van brengt niet de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep teweeg als
de stukken van de rechtspleging de verbetering ervan mogelijk maken.

(A. T. ASTRAZENECA N.V., IN AANWEZIGHEID VAN CGSLB/ACLVB 
REPRESENTATIEVE WERKNEMERSORGANISATIE E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 7 november 2013.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd. 
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II. MIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Het door de verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijk-
heid van het cassatieberoep: het cassatieberoep is laattijdig ingesteld.

Zowel het verzoekschrift tot cassatie als de akte van betekening er-
van vermelden als bestreden beslissing het arrest van de tweede kamer
van het arbeidshof te Brussel van 21 maart 2013 (AR nr. 2013/AB/28).

Uit de memorie van wederantwoord van de eiser blijkt dat hij het ar-
rest bedoelde dat op 7 november 2013 door dezelfde kamer van het ar-
beidshof te Brussel werd gewezen. 

Een materiële verschrijving in het verzoekschrift tot cassatie en in
de akte van betekening ervan brengt niet de niet-ontvankelijkheid van
het cassatieberoep teweeg als de stukken van de rechtspleging de ver-
betering ervan mogelijk maken.

Het rechtsplegingsdossier dat door de griffie van het arbeidshof te
Brussel aan de hoofdgriffier van het Hof werd overgezonden bevat het
arrest van 7 november 2013 dat door dat hof in dezelfde zaak tussen de
partijen is gewezen. De beslissing en de redenen waarop het cassatiebe-
roep kritiek uitoefent bevinden zich in dat tweede arrest.

Er is dus grond om de materiële verschrijving van de eiser in cassatie
te verbeteren door vast te stellen dat de bestreden beslissing het arrest
is dat het arbeidshof te Brussel op 7 november 2013 gewezen heeft.

Dat arrest werd aan de partijen betekend bij gerechtsbrief van
8 november 2013.

Krachtens artikel 53bis, 1°, Gerechtelijk Wetboek, werd het cassatie-
beroep van maandag 10 februari 2014 binnen de door artikel 1073, eerste
lid, van dat Wetboek voorgeschreven termijn van drie maanden inge-
steld.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

(…)

Vordering tot bindendverklaring van het arrest

De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de
vordering tot bindendverklaring van het arrest.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
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conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Oosterbosch en de heer van Eeckhoutte.

N° 3

3° KAMER — 5 januari 2015
(AR S.14.0038.F)

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — BESCHIKKING VAN TOELAATBAAR-
HEID. — HERROEPING. — BEMIDDELINGSREKENING. — VERDELING ONDER

SCHULDEISERS. — UITWERKINGEN.

Bij herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid wordt de schorsing
van de gevolgen van de zakelijke zekerheden en van de voorrechten beëin-
digd en de verdeling, onder de schuldeisers, van de bedragen die beschikbaar
zijn op de bemiddelingsrekening moet geschieden rekening houdend met de
wettelijke of conventionele redenen van voorrang (1). (Artt. 1675/7, § 1, der-
de lid, en 1675/15, § 3, Gerechtelijk Wetboek)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. P. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 21 januari 2014.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 11 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1390quinquies, inzonderheid eerste lid, 1627 tot 1654, 1675/7, § 4,
en 1675/15, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek;

— de artikelen 422 en 423, van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992;
— de artikelen 86 tot 87, van het Wetboek van de belasting over de toegevoeg-

de waarde;
— de artikelen 7, 8 en 19, van de wet van 16 december 1851, de zogeheten Hypo-

theekwet, ingevoegd onder boek 3, titel XVIII, van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arbeidshof stelt in zijn arrest het volgende vast:
“De derde en vierde verweerders zijn toegelaten tot het voordeel van de proce-

dure van collectieve schuldenregeling bij beschikking van 12 november 2009 die
de zevenendertigste verweerster aanwijst als schuldbemiddelaar.

(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 3.
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Op 23 maart 2011 dienen de eerste twee verweerders (schuldeisers in hun hoe-
danigheid van vroegere verhuurders van de bemiddelden) een verzoekschrift tot
herroeping in.

Het vonnis van 20 september 2012 van de arbeidsrechtbank te Charleroi:
— verklaart de vordering tot herroeping van de procedure ontvankelijk en ge-

grond in de hierna bepaalde mate;
— herroept de beschikking van toelaatbaarheid van 12 november 2009, met

toepassing van artikel 1675/15, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek (onjuiste verho-
ging van het passief);

— verzoekt de schuldbemiddelaar de herroeping op het bericht van collectieve
schuldenregeling te doen aanbrengen (artikel 1675/14, § 3, van het Gerechtelijk
Wetboek);

— houdt de beslissing aan over de bestemming van de bemiddelingsrekening
en van de definitieve vaststelling van de kosten en honoraria van de bemidde-
laar;

— verzoekt de bemiddelaar zijn ontwerp van verdeling aan de schuldeisers en
zijn verzoekschrift tot definitieve bepaling van zijn kosten en honoraria voor te
leggen.

De derde en vierde verweerders stellen hoger beroep in tegen dat vonnis.
Bij arrest van 16 januari 2013 verklaart het arbeidshof te Bergen, anders sa-

mengesteld dan het hof dat het bestreden arrest gewezen heeft:
‘Het verzoekschrift tot hoger beroep ontvankelijk maar niet gegrond;
Bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het:
— de beschikking van toelaatbaarheid van 12 november 2009 heeft herroepen

en verklaard dat die herroeping geschiedde, met toepassing van artikel 1675/15,
§ 1, 3°, Gerechtelijk Wetboek (onjuiste verzwaring van het passief);

— de schuldbemiddelaar verzocht heeft de herroeping te doen aanbrengen op
het bericht van collectieve schuldenregeling met toepassing van artikel 1675/14,
§ 3, van het Gerechtelijk Wetboek;

Het Hof oefent hiermee zijn rechtsmacht volledig uit, die zich beperkt tot het
louter onderzoeken van de ontvankelijkheid en gegrondheid van het verzoek-
schrift tot hoger beroep, in zoverre het de eerste rechter verwijt de beschikking
van toelaatbaarheid van 12 november 2009 te hebben herroepen, en beveelt de
verwijzing van het dossier naar de eerste rechter en met afwijking van de devo-
lutieve werking van het hoger beroep zoals vastgelegd bij artikel 1675/14, § 2, van
het Gerechtelijk Wetboek, om uitspraak te doen over de bestemming van de op
de bemiddelingsrekening beschikbare gelden, over de definitieve vaststelling
van de kosten en honoraria van de bemiddelaar alsook over de bevrijding en de-
finitieve sluiting; 

Veroordeelt de derde en vierde verweerders in de kosten en uitgaven van het
geding in hoger beroep die door de twee eerste verweerders niet werden vereffend
bij ontstentenis van kostenstaat’.

Bij vonnis van de eerste rechter van 14 mei 2013, bepaalt de arbeidsrechtbank
te Charleroi:

‘De definitieve kosten en honoraria van de schuldbemiddelaar op 1.424 euro;
Machtigt de schuldbemiddelaar die geldsom bij voorrang af te halen van de be-

middelingsrekening; 
Zegt dat de bemiddelaar een bedrag van 1.087,63 euro aan de bemiddelden zal

storten dat overeenstemt met de geboortepremie die op de bemiddelingsreke-
ning gestort werd bij de geboorte van hun tweede kind;

Zegt dat de bemiddelaar het saldo zal verdelen van de overblijvende gelden op
de bemiddelingsrekening op het tijdstip van de uitspraak van het […] vonnis, na
aftrek van zijn kosten en honoraria zoals hierboven bepaald en na aftrek van het
bedrag dat overeenstemt met de bovenvermelde geboortepremie, met inachtne-
ming van de voorrechten en zekerheden van de schuldeisers die de aangifte heb-
ben gedaan, conform de volgende voorrangsregeling (en binnen de limieten van
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de gelden die beschikbaar zijn op de bemiddelingsrekening op het tijdstip van de
uitspraak van het vonnis):

1. bevoorrechte schuldvordering van de FOD Financiën, ontvangkantoor btw
Charleroi 2 (bevoorrecht bedrag van 920,26 euro);

2. betaling naar evenredigheid aan de volgende schuldeisers (van dezelfde
rang):

— FOD Financiën, ontvangkantoor belastingen van Thuin (bevoorrecht be-
drag van 3.018,53 euro);

— FOD Financiën, ontvangkantoor belastingen van Binche (bevoorrecht be-
drag van 8.367,20 euro);

— FOD Financiën, ontvangkantoor belastingen van Lessen (bevoorrecht be-
drag van 2.915,73 euro);

— Stad Lessen (bevoorrecht bedrag van 75,00 euro);
— Stad Binche (bevoorrecht bedrag van 199,50 euro);
— Stad Erquelinnes (bevoorrecht bedrag van 315,06 euro);
Verklaart de vordering van de twee eerste verweerders betreffende de kosten

van het hoger beroep niet-ontvankelijk;
Veroordeelt de bemiddelden in de kosten en uitgaven van het geding ten voor-

dele van de eerste twee verweerders, bepaald op 1.320 euro voor de rechtsple-
gingsvergoeding, en herleid tot 82,50 euro door de rechtbank;

Ontslaat de bemiddelaar van zijn opdracht na verdeling van het saldo van de
bemiddelingsrekening en na neerlegging ter griffie, binnen de maand volgend op
de uitspraak van het […] vonnis, van de bewijzen van de voornoemde bankver-
richtingen, van het op nul brengen en sluiten van de bemiddelingsrekening; 

Verklaart het […] vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk ho-
ger beroep en zonder waarborg.”,

wijzigt vervolgens het vonnis van de eerste rechter, “zegt voor recht dat het
saldo van de bemiddelingsrekening op de dag van de herroeping, na aftrek van
de door het vonnis van de eerste rechter bepaalde geldsommen voor honoraria
en kosten van de bemiddelaar en van het bedrag dat overeenstemt met de ge-
boortepremie, verdeeld moet worden naar evenredigheid onder de schuldeisers
die een schuldvorderingsaangifte hebben gedaan. 

Verzoekt bijgevolg: 
— (…)
— de schuldeisers FOD Financiën, ontvangkantoor btw Charleroi 2, FOD Fi-

nanciën ontvangkantoor belastingen van Thuin, FOD Financiën, ontvangkan-
toor belastingen van Binche, FOD Financiën, ontvangkantoor belastingen van
Lessen, (…) de geldsommen die op 14 mei 2013 geïnd zijn in uitvoering van het
vonnis van de eerste rechter, binnen de maand te storten op de rekening die de
schuldbemiddelaar wordt verzocht te openen;

— de schuldbemiddelaar om de aldus geïnde geldsommen naar evenredigheid
te verdelen onder de schuldeisers die hun schuldvordering hebben aangegeven”.

Het middel komt op tegen die beslissing en zijn motivering, die wordt geacht
hier volledig te zijn weergegeven, en met name de volgende motivering: 

“Het voorwerp van het hoger beroep is beperkt tot de verdeling van de gelden
op de bemiddelingsrekening in geval van herroeping. 

Die problematiek rijst bij herroeping maar ook telkens wanneer de procedure
eindigt na de veronderstelde einddatum van een aanzuiveringsregeling, onge-
acht die minnelijk of gerechtelijk is, en kent vooralsnog geen wetgevend ant-
woord. 

Zoals het arbeidshof te Luik in zijn arrest van 2 april 2012 aangeeft, kan in der-
gelijk geval het saldo van een bemiddelingsrekening op drie verschillende wij-
zen worden toegewezen: 

— de teruggave van de gelden aan de schuldenaar;
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— een verdeling naar evenredigheid onder de schuldeisers die hun schuldvor-
dering regelmatig hebben aangegeven; 

— een verdeling onder schuldeisers volgens het gemeen recht, in naleving van
de wettige voorrangsrechten (…).

Het arbeidshof verwijst naar zijn standpunt in geval van afstand, te weten dat
het saldo op de bemiddelingsrekening, op de dag van het vonnis dat de afstand
uitspreekt, na aftrek van de honoraria en kosten van de bemiddelaar, naar even-
redigheid verdeeld moet worden onder de schuldeisers die hun schuldvorderings-
aangifte hebben ingediend (…).

In voornoemd arrest verantwoordt het arbeidshof te Bergen vooreerst zijn be-
slissing om het saldo op de bemiddelingsrekening niet aan de schuldenaar terug
te geven, zoals de eerste rechter bevolen had, met name als volgt:

— ‘de geldsommen op de kredietzijde van de bemiddelingsrekening vormen
een actief dat is toegewezen voor het herstel van de financiële situatie’ en het
is ‘logisch die geldsommen die de bemiddelaar in zijn bezit heeft aan te wenden
ten voordele van de schuldeisers, onder voorbehoud van artikel 1675/19, van het
Gerechtelijk Wetboek voor de betaling van de honoraria en kosten die aan de
schuldbemiddelaar verschuldigd zijn’ (…); 

— de schuldeisers die een aangifte hebben gedaan kunnen aanspraak maken
op de verdeling van het saldo van de bemiddelingsrekening (…) want anders is
er sprake van misbruik van recht door de bemiddelde;

— wegens de toestand van samenloop die ontstaat vanaf de beschikking van
toelaatbaarheid tot het einde van de procedure en de niet-beschikbaarheid van
het vermogen van de bemiddelde (…), kan laatstgenoemde niet meer ten volle
beschikken over dat vermogen (…).

De vraag rijst of bij de verdeling onder de schuldeisers die een geldige schuld-
vorderingsaangifte hebben gedaan rekening dient gehouden te worden met de
wettige voorrangsrechten. 

Die vraag levert geen moeilijkheden op wanneer het actief te gelde wordt ge-
maakt in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling (…), maar wel
wanneer een einde wordt gemaakt aan de procedure inzake collectieve schulden-
regeling zonder regeling. 

Het arbeidshof te Luik heeft in zijn arrest van 12 april 2012 geoordeeld dat de
beëindiging van de procedure inzake collectieve schuldenregeling de afsluitings-
verrichtingen volgens de regel van de samenloop niet omvat, zodat de opschor-
ting van de bij artikel 1675/7, Gerechtelijk Wetboek, bepaalde voorrangen niet
meer van toepassing is zodra de beslissing tot herroeping uitgesproken is en dat
de schuldeisers betaald moeten worden rekening houdend met de wettige voor-
rangsrechten. 

Het arbeidshof te Bergen oordeelt anders:
‘… geen enkele schuldeiser mag worden bevoorrecht aangezien de uitwerking

van de zakelijke zekerheden en de voorrang geschorst wordt tijdens de procedu-
re behalve wanneer het vermogen te gelde wordt gemaakt. Zo ook is de bevoor-
rechte storting aan de hypothecaire en de bijzonder bevoorrechte schuldeisers
slechts geldig als het vermogen te gelde wordt gemaakt’ (…).

Het arbeidshof treedt overigens de stelling van C. André bij, namelijk dat de
beschikking van toelaatbaarheid uitwerking heeft niet tot de beslissing tot her-
roeping maar tot de sluiting van de procedure (…).

In tegenstelling tot wat de schuldbemiddelaar beweert, is dit geen minder-
heidsopvatting; ze wordt ook door C. Bedoret verdedigd met name op grond van
de volgende overwegingen: 

— artikel 1675/7, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek (‘De gevolgen van de be-
schikking van toelaatbaarheid lopen verder tot de verwerping, het einde of de
herroeping van de aanzuiveringsregeling’) heeft geen betrekking op de collectie-
ve schuldenregeling maar op de collectieve regeling, een ruimer begrip dat de
sluiting van de procedure omvat; 
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— toen de kwestie van de voorrechten en zekerheden aan bod kwam bij de wij-
zigingen in de wet van 13 december 2005, heeft de wetgever zijn desbetreffende
bedoeling duidelijk gesteld, namelijk dat ‘… de opschorting van de gevolgen van
de zakelijke zekerheden en van de voorrechten niet beperkt is tot de duur van
de gerechtelijke aanzuiveringsregeling …’ (…);

— artikel 1675/15, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek zoals van toepassing op
dit geval (‘In geval van herroeping herwinnen de schuldeisers individueel het
recht hun vordering uit te oefenen op de goederen van de schuldenaar voor de
inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen’) strekt enkel er-
toe om in geval van herroeping de rechten te herstellen van de schuldeisers die
hebben ingestemd of hebben moeten instemmen met de kwijtschelding van de
schulden in het kader van een aanzuiveringsregeling (…); 

— de verlenging van de gevolgen van de beschikking van toelaatbaarheid tot
de sluiting van de procedure spoort met de bepalingen van het Gerechtelijk Wet-
boek die de procedure van de collectieve schuldenregeling regelen; die bepalin-
gen bevatten namelijk ook de controle op de sluitingsverrichtingen (…).

Aangezien het gaat om overdrachten van schuldvorderingen waarvan de ge-
volgen tijdens de procedure geschorst zijn, zoals ook de zakelijke zekerheden en
de voorrechten, heeft het arbeidshof te Bergen verder geoordeeld dat ze tijdens
de procedure, met name wegens het statuut van de schuldbemiddelaar, geen uit-
werking kunnen krijgen: ‘In ieder geval, als de schuldeiser al zijn actiemiddelen
herwint met het einde van de procedure door afstand en hij in dat geval een over-
dracht van bezoldiging kan activeren of reactiveren, moet hij erover waken de
kennisgevingen bestemd voor de overdragende schuldenaar aan de verzoeker
zelf en aan zijn schuldenaar en niet aan de bemiddelaar te doen. In het kader van
de collectieve schuldenregeling heeft laatstgenoemde immers een deel van de
inkomsten van de verzoeker slechts in zijn bezit voor rekening van die verzoe-
ker en zulks, in uitvoering van zijn wettelijke opdracht. Hij wordt dus niet de
schuldenaar van de verzoeker. Elke kennisgeving aan de bemiddelaar, is dus on-
werkzaam’ (…).

Het arbeidshof oordeelt bijgevolg, in navolging van een belangrijk deel van de
rechtsleer […], dat de gelden op de bemiddelingsrekening na herroeping verdeeld
moeten worden onder de schuldeisers die een schuldvorderingsaangifte naar
evenredigheid hebben ingediend.

De beslissing van het arbeidshof te Bergen van 22 december 2010 […], waarop
de schuldbemiddelaar steunt, doet niets af aan die vaststelling aangezien ze be-
trekking heeft op de nieuwe schuldvorderingen na-toelaatbaarheid. 

Bovendien doet het argument van de schuldbemiddelaar, dat hij in overeen-
stemming met de bewoordingen van het bij voorraad uitvoerbare vonnis van de
eerste rechter, de gelden op 23 mei 2013 verdeeld heeft, geen afbreuk aan het
standpunt van het arbeidshof. 

De methode die sommige rechtscolleges aanwenden (vonnis uitvoerbaar bij
voorraad waardoor de schuldbemiddelaar moet overgaan tot de verdeling van de
gelden op de bemiddelingsrekening en tot de sluiting van die rekening binnen
de maand na de uitspraak van het vonnis) heeft weliswaar tot gevolg dat zowel
het arbeidshof als de bemiddelaar in een heikele toestand terechtkomen bij her-
roeping, maar volstaat niet om op te komen tegen de grondslag van het hoger
beroep, zoniet wordt de beroepsprocedure doelloos. 

In die omstandigheden is het aangewezen:
— de schuldbemiddelaar te verzoeken zijn opdracht voort te zetten en een be-

middelingsrekening te openen en de gegevens daarvan aan de hierna genoemde
schuldeisers binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van dit arrest mede te
delen; 

— de schuldeisers FOD Financiën, ontvangkantoor btw Charleroi 2, FOD Fi-
nanciën, ontvangkantoor belastingen van Thuin, FOD Financiën, ontvangkan-
toor belastingen van Binche, FOD Financiën, ontvangkantoor belastingen van
Lessen, de stad Lessen, de stad Binche en de stad Erquelinnes te verzoeken de
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geldsommen, ontvangen in uitvoering van het vonnis van de eerste rechter van
14 mei 2013 binnen de maand op die rekening te storten;

— de schuldbemiddelaar te verzoeken de aldus ontvangen geldsommen te ver-
delen onder de schuldeisers die hun schuldvordering naar evenredigheid hebben
aangegeven;

Om de correcte uitvoering van dit arrest en alvorens desgevallend meer dwin-
gende maatregelen te overwegen ten aanzien van de schuldeisers die niet vrij-
willig hieraan een gevolg zouden geven, stelt het arbeidshof een zitting vast
voor de heropening van het debat.”

Grieven 

Krachtens artikel 1675/7, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek “lopen de gevolgen
van de beschikking van toelaatbaarheid verder, onder voorbehoud van de bepa-
lingen van de aanzuiveringsregeling, tot de verwerping, het einde of de herroe-
ping van de aanzuiveringsregeling”.

Artikel 1390quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (gewijzigd bij
wet van 14 januari 2013, van kracht op 1 september 2013 vermeldt: “Geen over-
handiging of verdeling van de gelden waarop beslag is gelegd, als gereed geld of
als bedragen waarop beslag onder derden is gelegd, of die voortkomen van een
verkoop van in beslag genomen roerende of onroerende goederen, kan plaatsvin-
den dan overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1627 tot 1654”.

In dit geval moesten dus de artikelen 1627 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek, worden toegepast en eveneens artikel 1675/15, § 3, van het Gerechtelijk
Wetboek, dat bepaalt: “In geval van herroeping herwinnen de schuldeisers indi-
vidueel het recht hun vordering uit te oefenen op de goederen van de schulde-
naar voor de inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen”.

Overigens bepalen de artikelen 7 en 8, van de Hypotheekwet dat “ieder die per-
soonlijk verbonden is, gehouden is zijn verbintenissen na te komen, onder ver-
band van al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige
als toekomstige” en dat “de goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelij-
ke waarborg voor zijn schuldeisers strekken, en de prijs ervan onder hen naar
evenredigheid van hun vordering wordt verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers
wettige redenen van voorrang bestaan”.

De herroeping heeft tot gevolg dat de schuldenaars in de situatie worden te-
ruggeplaatst waarin ze verkeerden vóór de beschikking van toelaatbaarheid. 

Dan geldt opnieuw de juridische band die vóór de beschikking van toelaat-
baarheid tussen hen en de schuldeisers bestond, zowel met betrekking tot de in-
terestberekening als tot de gevolgen van de zekerheden en voorrechten, en de
overdrachten en beslagen. 

Als het passief van de schuldenaar groter is dan de te verdelen gelden, dringt
een evenredige verdeling zich op en moeten de wettige redenen van voorrang in
acht worden genomen. 

Het arbeidshof dat met de bekritiseerde redenen, daarentegen beslist dat de
gelden die hij in zijn bezit had “naar evenredigheid” verdeeld moeten worden (en
bijgevolg de eiser die de preferentiële betaling had ontvangen op grond van de
aan zijn schuldvorderingen verbonden voorrechten verzoekt om de ontvangen
geldsommen aan de bemiddelaar terug te geven), verantwoordt dus zijn beslis-
sing niet naar recht. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Krachtens artikel 1675/7, § 1, derde lid, Gerechtelijk Wetboek brengt
de beschikking van toelaatbaarheid de schorsing teweeg van de uitwer-
king van de zakelijke zekerheden en voorrechten tot de herroeping van
de aanzuiveringsregeling. 
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Volgens paragraaf 4 van dat artikel 1657/7 lopen de gevolgen van de be-
schikking van toelaatbaarheid verder tot de herroeping van de collec-
tieve schuldenregeling. 

Luidens artikel 1675/15, § 3, van dat Wetboek, in de versie die van toe-
passing is op de feiten, herwinnen de schuldeisers, in geval van herroe-
ping, individueel het recht hun vordering uit te oefenen op de goederen
van de schuldenaar voor de inning van het niet-betaalde deel van hun
schuldvorderingen.

Artikel 8 Hypotheekwet bepaalt dat de goederen van de schuldenaar
tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers strekken, en
de prijs ervan onder hen naar evenredigheid van hun vordering wordt
verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang
bestaan.

Uit die bepalingen volgt dat bij herroeping van de beschikking van
toelaatbaarheid de schorsing van de gevolgen van de zakelijke zekerhe-
den en van de voorrechten beëindigd wordt en de verdeling, onder de
schuldeisers, van de bedragen die beschikbaar zijn op de bemiddelings-
rekening moet geschieden rekening houdend met de wettelijke of over-
eengekomen redenen van voorrang.

Het arrest stelt vast dat de arbeidsrechtbank te Charleroi, bij vonnis
van 20 september 2012, de beschikking van toelaatbaarheid herroepen
heeft en de bemiddelaar verzocht heeft zijn ontwerp van verdeling on-
der de schuldeisers neer te leggen, dat het arbeidshof, bij arrest van
16 januari 2013, de beslissing tot herroeping van de beschikking van toe-
laatbaarheid bevestigd heeft en de zaak naar het arbeidsrechtbank ver-
wezen heeft “om uitspraak te doen over de bestemming van de op de
bemiddelingsrekening beschikbare gelden” en dat het vonnis van de
eerste rechter beslist, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd,
dat na afhouding van de kosten en honoraria van de bemiddelaar en
storting aan de schuldenaars van een geldsom die overeenstemt met
een geboortepremie, het op de bemiddelingsrekening beschikbare saldo
verdeeld moet worden onder de schuldeisers die een schuldvorderings-
aangifte hebben gedaan. 

Het arrest dat oordeelt dat dit saldo naar evenredigheid moet ver-
deeld worden zonder rekening te houden met de wettige redenen van
voorrang, schendt de artikelen 1675/7, § 4, en 1675/15, § 3, Gerechtelijk
Wetboek en 8 Hypotheekwet. 

Het middel is gegrond. 

Omvang van cassatie

De vernietiging van de beslissing dat het saldo van de bemiddelings-
rekening naar evenredigheid verdeeld moet worden geldt ook voor de
beslissing die daaruit volgt en zegt dat de eiser in zijn verschillende
hoedanigheden, de steden Binche en Lessen en de gemeente Erquelin-
nes, de krachtens het vonnis van de eerste rechter ontvangen geldsom-
men moeten terugstorten. 
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat het saldo
van de bemiddelingsrekening, na afhouding van de kosten en honoraria
van de bemiddelaar en storting aan de schuldenaars van een geldsom
die overeenstemt met een geboortepremie, naar evenredigheid moet
verdeeld worden onder de schuldeisers die een schuldvorderingsaan-
vraag hebben ingediend, de eiser in zijn verschillende hoedanigheden,
de steden Binche en Lessen en de gemeente Erquelinnes verzoekt om op
de door de bemiddelaar geopende rekening de geldsommen te storten
die ontvangen zijn in uitvoering van het vonnis van de eerste rechter
van 14 mei 2013 en de bemiddelaar verzoekt de gelden naar evenredig-
heid te verdelen.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

5 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
T’Kint.

N° 4

3° KAMER — 5 januari 2015
(AR S.14.0048.F)

1° COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — BESCHIKKING VAN TOELAAT-
BAARHEID. — BETEKENING. — SCHULDEISERS VAN DE VERZOEKER. — AANGIFTE

VAN SCHULDVORDERING. 

2 COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — BESCHIKKING VAN TOELAATBAAR-
HEID. — BETEKENING. — SCHULDEISERS. — AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING.
— HYPOTHECAIRE SCHULDEISER. — GARANTIE VOOR DE VERBINTENISSEN VAN

EEN DERDE. — GEVOLG. 

1° De bij artikel 1675/9, Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verplichting tot
aangifte van schuldvordering is enkel van toepassing op de schuldeisers van
de verzoeker (1). (Art. 1675/9, Gerechtelijk Wetboek)

2° De schuldeiser die geniet van een hypotheek waarmee de verzoeker heeft in-
gestemd voor één van zijn gebouwen als garantie voor de verbintenissen van
een derde, is niet de schuldeiser van de verzoeker en bijgevolg niet verplicht
een aangifte van schuldvordering te doen binnen de bij artikel 1675/9, Ge-

(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 4.
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rechtelijk Wetboek, voorgeschreven termijn (1). (Art. 1675/9, Gerechtelijk
Wetboek)

(BNP PARIBAS FORTIS N.V. T. V. E.A., IN AANWEZIGHEID 
VAN ZIEKENHUISVERENIGING VAN ANDERLECHT, ETTERBEEK, ELSENE, 

SINT-GILLIS, IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 4 februari 2014.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 11 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd. 

II. MIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet;
— de artikelen 1675/7 en 1675/9 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toe-

passing vóór de wijziging ervan bij wet van 13 december 2005;
— artikel 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 die Titel XVIII van

Boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt de beslissing van de eerste rechter dat de verkoop van het
gebouw van de eerste verweerster gezuiverd zal zijn zonder dat de zakelijke ze-
kerheid die de eerste verweerster heeft toegestaan als waarborg voor de verbin-
tenissen van de firma SMG in aanmerking kan worden genomen. Die beslissing
steunt op de volgende gronden:

“Het toelaten van een schuldenaar tot de procedure van de collectieve schul-
denregeling doet een toestand van samenloop ontstaan die alle schuldeisers op
gelijke voet plaatst.

[…]
Hoewel de wet niet uitdrukkelijk het tijdstip bepaalt waarop het passief van

de boedel tot stand komt, is het logisch en algemeen aanvaard […] dat ‘het pas-
sief van de boedel alle schulden bevat die er zijn op het tijdstip van het ontstaan
van de samenloop, namelijk op de dag die volgt op het opmaken van het bericht
van collectieve schuldenregeling (artikel 1675/7, Gerechtelijk Wetboek)’.

Alle schuldvorderingen die op de dag van de samenloop bestaan, vallen dus in
het passief van de boedel ongeacht of ze niet-bevoorrecht zijn, bevoorrecht, al
dan niet gewaarborgd door een zakelijke zekerheid, vervallen, op termijn of on-
der voorwaarde, vastgelegd door een uitvoerbare titel of, integendeel, door de
schuldenaar kunnen worden betwist (…). 

Er moet dus geen enkel onderscheid worden gemaakt tussen niet-bevoorrech-
te, bevoorrechte, pandhoudende en hypothecaire schuldeisers (…).

In tegenstelling tot wat de eiseres onterecht beweert, is de schuldeiser die
houder is van een zekerheid, ongeacht of deze persoonlijk of zakelijk is, dus geen

(1) Id.
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schuldeiser buiten de boedel, in zoverre hij, zoals iedere schuldeiser in de boedel,
valt onder het verbod op individuele vorderingen, de regel van de opschorting
van de interest.

[…]

Zoals de bemiddelaar terecht opmerkt, mag de schuldenaar die houder is van
een zakelijke zekerheid, dus enkel buiten de boedel treden en zijn redenen van
voorrang laten gelden als de rechtbank een verkoop toestaat; om buiten de boe-
del te treden moet de schuldeiser evenwel houder zijn van een schuldvordering
die regelmatig tot de boedel behoort omdat zij geregistreerd werd binnen de bij
artikel 1675/9, Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijnen. 

[…]

Uit die toelichting volgt dat de eiseres moet worden ingeschreven in de tabel
van de schuldenlast voor de bedragen die voorkomen in haar aangifte van 27 juni
2005.

Die aangifte is volstrekt ondubbelzinnig en laat geen enkele twijfel bestaan
over de twee aangegeven bedragen (4.932,29 euro + 49.747,22 euro). Ze werd niet
ten voorlopige titel ingediend. Het bedrag van 32.721,95 euro is niet begrepen in
de schuldvorderingsaangifte maar is meegedeeld onder verwijzing naar een
recht van voorrang.

De eiseres heeft kennelijk nagelaten een gedeelte van de schuldvordering aan
te geven dat volgt uit de zakelijke zekerheid die de eerste verweerster heeft ver-
leend aan een derde firma, de bvba SMG.

Het is aldus evident dat het bijkomende bedrag niet opgenomen is in de (enige)
aangifte waarmee rekening moet worden gehouden, namelijk de schuldvorde-
ringsaangifte van 27 juni 2005 omdat zij binnen de door artikel 1675/9, Gerechte-
lijk Wetboek bedoelde termijnen werd ingediend”. 

Grieven

[…]

Tweede onderdeel

Zoals de eiseres betoogde, is de houder van een zakelijke borgtocht niet de
schuldeiser van degene die deze borgtocht verleent, aangezien alleen maar een
van zijn goederen als waarborg van de verbintenissen van een derde dient. Om
die reden stelt men dat de persoon die de borg verleent zich slechts “propter rem”
verbindt (F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créan-
ciers, 4e uit., Brussel, Larcier, nr. 718; M. GRÉGOIRE, Procédures collectives d’insol-
vabilités, Brussel, Bruylant, 2012, nr. 61).

De houder van een dergelijke zekerheid moet derhalve geen enkele schuldvor-
dering aangeven in het raam van een procedure van collectieve schuldenregeling
ten name van de verstrekker van die zekerheid aangezien die begunstigde niet
de schuldeiser is van de bemiddelde, ook al heeft hij een zekerheid op een van
diens goederen. 

De artikelen 1675/7, § 1, en 1675/9 van het Gerechtelijk Wetboek hebben trou-
wens enkel betrekking op de schuldeisers van de bemiddelde en niet op de per-
sonen die slechts een zakelijke zekerheid op één van zijn goederen hebben maar
geen schuldeisers van de bemiddelde zijn.

Artikel 1675/7, § 1, bepaalt immers dat “de beschikking van toelaatbaarheid
een toestand van samenloop doet ontstaan tussen de schuldeisers”, namelijk
tussen de schuldeisers van de bemiddelde.

Artikel 1675/9, § 1, vermeldt onder de personen aan wie de griffier de beschik-
king van toelaatbaarheid ter kennis moet brengen de schuldeisers van de bemid-
delde en de personen die een zakelijke zekerheid hebben gesteld in zijn voordeel
maar niet de personen die houder zijn van een zakelijke zekerheid op de goede-
ren ter waarborging van een schuldvordering op een derde. 
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Artikel 1675/9, § 2, bepaalt dat de schuldeisers hun schuldvordering aan de be-
middelaar moeten aangeven met de omschrijving van de aard van de schuldvor-
dering alsmede de verantwoording ervan, het bedrag, de eventuele redenen van
voorrang, alsook de procedures waartoe ze aanleiding kan geven. Zonder enige
mogelijke discussie beoogt die bepaling enkel de schuldvorderingen op de be-
middelde en niet de schuldvorderingen op een derde, ook als de bemiddelde een
zakelijke zekerheid heeft toegestaan om de verbintenissen van die derde te dek-
ken. 

De bemiddelaar dient in de aanzuiveringsregeling uiteraard niet de schuldvor-
deringen op te nemen van een persoon jegens derden, ook al is die persoon bo-
vendien schuldeiser van de bemiddelde. Geen enkele bepaling van de procedure
van collectieve schuldbemiddeling wijst op het tegendeel dat dit anders zou zijn
en het mechanisme van de wet toont integendeel wel degelijk aan dat de door
het arrest aangenomen tegengestelde stelling eenvoudigweg absurd is en de bij-
zondere aard miskent van de zakelijke borgtocht zoals die hierboven beschreven
is. 

Het lijkt voorzeker aangewezen, ook al bepaalt de wet dat niet uitdrukkelijk,
dat de personen hun zekerheden op een goed van de bemiddelde aangeven, aan-
gezien de bemiddelaar kan beslissen om sommige goederen van de bemiddelde te
gelde te maken indien dat spoort met de uitvoering van de regeling. In die hy-
pothese heeft de schuldeiser die houder is van een zekerheid op dat goed, ook al
waarborgt die geen schuldvordering op de bemiddelde, er belang bij zich kenbaar
te maken zodat voorrangsrecht in aanmerking kan worden genomen bij de ver-
deling van de tegeldemaking van het goed. 

Een dergelijk initiatief dient enkel in het belang van de houder van die zeker-
heid en is geen door de wet opgelegde verplichting. Het is niet zo dat de houder
van die zekerheid, die het bestaan van zijn door die zekerheid gedekte schuld-
vordering op een derde niet aangeeft, verstoken zou zijn van de rechten die daar-
uit voortvloeien en meer in het bijzonder van zijn recht van voorrang op grond
van artikel 9 van de Hypotheekwet. 

Het arrest dat het tegendeel beslist, schendt al de in het middel bedoelde wet-
telijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 1675/9 Gerechtelijk Wetboek, in de versie die op de
feiten van toepassing is, wordt de beschikking van toelaatbaarheid ter
kennis gebracht van de schuldeisers en moet iedere schuldeiser zijn
aangifte van schuldvordering uiterlijk een maand na toezending van
die beschikking bij de schuldbemiddelaar doen.

De bij die bepaling voorgeschreven verplichting tot aangifte van
schuldvordering geldt enkel voor de schuldeisers van de verzoeker.

De schuldeiser die een hypotheek bezit die de verzoeker heeft geves-
tigd op een van zijn gebouwen tot waarborg van de verbintenissen van
een derde, is niet de schuldeiser van de verzoeker en is bijgevolg niet
verplicht een aangifte van schuldvordering te doen binnen de bij het
voornoemde artikel 1675/9 bepaalde termijn.

Het arrest dat het tegendeel beslist, schendt die wettelijke bepaling.

Het onderdeel is gegrond.
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Verzoek tot bindendverklaring van het arrest

Dit arrest moet bindend worden verklaard voor de partijen die daar-
toe voor het Hof zijn opgeroepen.

Dictum

Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest;
Verklaart het arrest bindend voor de Ziekenhuisvereniging van An-

derlecht, Sint-Gillis, Etterbeek en Elsene — Iris Ziekenhuizen Zuid,
vzw Preventel, vzw Partena, de Belgische Staat, nv Fincrease, nv Euler
Hermes Europe, nv Atradius Namur, A. B., American Express SE Ltd,
bvba Banque CPH, bvba P&V Verzekeringen, nv naar publiek recht
Belgacom, nv Atradius, nv Axa Belgium, nv Eos Aremas Belgium en de
stad La Louvière.

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

Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de fei-
tenrechter over.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Luik.

5 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
Heenen.

N° 5

2° KAMER — 6 januari 2015
(AR P.13.0619.N)

1° RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — VONNIS WAARBIJ BEKLAAGDE EN BUR-
GERLIJKE PARTIJ MEDEVERANTWOORDELIJK GEACHT WORDEN VOOR EEN ONGE-
VAL. — HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. — BEVESTIGING

VAN HET BEROEPEN VONNIS OP BURGERLIJK GEBIED. — VEROORDELING VAN DE

BEKLAAGDE TOT BETALING VAN EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING AAN DE BUR-
GERLIJKE PARTIJ. — WETTIGHEID.

2° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — GEVOLGEN. — VONNIS

WAARBIJ BEKLAAGDE EN BURGERLIJKE PARTIJ MEDEVERANTWOORDELIJK GE-
ACHT WORDEN VOOR EEN ONGEVAL. — HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PAR-
TIJ ALLEEN. — BEVESTIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS OP BURGERLIJK GEBIED.
— VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT BETALING VAN EEN RECHTSPLEGINGS-
VERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — WETTIGHEID.

1° en 2° Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechters,
waarbij de beklaagde in hoger beroep veroordeeld wordt tot de betaling van
een rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke partij, wanneer het beroe-
pen vonnis de burgerlijke partij medeverantwoordelijk achtte voor het ont-
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staan en de gevolgen van het ongeval, enkel de burgerlijke partij hoger
beroep instelde tegen dit vonnis, de beklaagde tegen het beroepen vonnis
evenmin incidenteel beroep instelde en de appelrechters, die aldus enkel uit-
spraak hoefden te doen op burgerrechtelijk gebied, het beroepen vonnis in al
zijn schikkingen bevestigen (1).

(C. T. S.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Hasselt van 28 februari 2013.

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

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd. 

II. BESLISSING VAN HET HOF

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 162bis, 194 en 211
Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1017 en 1022 Gerechtelijk
Wetboek: de appelrechters veroordelen de eiser ten onrechte tot beta-
ling van een rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep aan de verweer-
der. 

2. Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering bepaalt dat ieder ver-
oordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de perso-
nen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, hen
veroordeelt tot het betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsple-
gingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is de rechts-
plegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. 

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat: 
— het beroepen vonnis de verweerder voor één derde medeverantwoor-

delijk achtte voor het ontstaan en de gevolgen van het ongeval;
— enkel de verweerder hoger beroep heeft ingesteld tegen dit vonnis;
— de eiser tegen het beroepen vonnis evenmin incidenteel beroep

heeft ingesteld;
— de appelrechters die aldus enkel uitspraak hoefden te doen op bur-

gerrechtelijk gebied, het beroepen vonnis in al zijn schikkingen beves-
tigen.

4. De appelrechters die de eiser veroordelen tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep aan de verweerder, verant-
woorden hun beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond.

(1) Zie Cass. 26 september 1983, AC 1983-1984, AR 3874, nr. 46, 72; Cass. 25 juni 1992, AR
9364, AC 1991-1992, nr. 564, 1033.
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt
tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep aan de
verweerder.

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

Veroordeelt de verweerder tot de kosten.

Zegt dat er geen reden is tot verwijzing.

6 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Duinslaeger, procureur-generaal.  — Advocaten: de heer
Swennen (bij de balie te Hasselt) en mevr. Gyselaers (bij de balie te
Hasselt).

N° 6

2° KAMER — 6 januari 2015
(AR P.14.0311.N)

1° WEGVERKEER. — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN. — INSCHRIJVING

ALS LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKER. — VOERTUIG DAT VOLDOET AAN DE OM-
SCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG VOOR TRAAG VERVOER. — PERIODIEKE KEURING.
— TOEPASSING.

2° VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — LANDVERVOER. WEGVERVOER. —
VOERTUIG INGESCHREVEN ALS LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKER. — VOERTUIG

DAT VOLDOET AAN DE OMSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG VOOR TRAAG VERVOER.
— PERIODIEKE KEURING. — TOEPASSING.

3° WEGVERKEER. — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN. — INSCHRIJVING

ALS LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKER. — VOERTUIG DAT VOLDOET AAN DE OM-
SCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG VOOR TRAAG VERVOER. — RIJBEWIJS. — VRIJ-
STELLING.

4° VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — LANDVERVOER. WEGVERVOER. —
VOERTUIG INGESCHREVEN ALS LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKER. — VOERTUIG

DAT VOLDOET AAN DE OMSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG VOOR TRAAG VERVOER.
— RIJBEWIJS. — VRIJSTELLING.

5° VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — VOERTUIG INGESCHREVEN

VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK. — VOERTUIG DAT VOOR ANDERE DOELEINDEN

WORDT GEBRUIKT. — GEVOLG.

6° VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — VERZWARING VAN HET RISICO.
— MEDEDELINGSPLICHT. — VOORWAARDE.

1° en 2° Uit de omstandigheid dat een voertuig ten onrechte werd ingeschreven
als een “landbouw- of bosbouwtrekker” in de zin van artikel 1, § 2.59, KB
Technische Eisen Auto’s volgt niet dat dit voertuig, voor zover het voldoet
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aan de omschrijving van een “voertuig voor traag vervoer” in de zin van ar-
tikel 1, § 2.75, KB Technische Eisen Auto’s, niet zou kunnen genieten van de
vrijstelling van periodieke keuring waarin de artikelen 23sexies, § 1, 5°, en
23ter, § 1, 7°, KB Technische Eisen Auto’s voorzien.

3° en 4° Uit de omstandigheid dat een voertuig ten onrechte werd ingeschreven
als een “landbouw- of bosbouwtrekker” in de zin van artikel 1, § 2.59, KB
Technische Eisen Auto’s volgt niet dat de bestuurder van dit voertuig, voor
zover het voldoet aan de omschrijving van een “voertuig voor traag vervoer”
in de zin van artikel 1, § 2.75, KB Technische Eisen Auto’s, niet zou kunnen
genieten van de in artikel 4, 12°, KB Rijbewijs bedoelde vrijstelling voor zover
de bestuurder vóór 1 oktober 1982 is geboren.

5° Uit de artikelen 2, § 1, eerste lid en 22, § 1, eerste lid WAM volgt dat enkel
strafbaar is het in het verkeer brengen of het toelaten in het verkeer van een
motorrijtuig waarvoor geen verzekeringsovereenkomst werd gesloten die be-
antwoordt aan de bepalingen van de WAM of waarvan de WAM-verzekering
werd geschorst; de inschrijving van het motorrijtuig voor een bepaald ge-
bruik houdt niet in dat een ander gebruik op zich leidt tot het in het verkeer
brengen of toelaten tot het verkeer van het motorrijtuig zonder verzekering
overeenkomstig de WAM.

6° Er is slechts sprake van een verzwaring van het risico in de zin van artikel
26, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, in de versie vóór de
wijziging bij wet van 4 april 2014, wanneer deze blijvend is; een tijdelijke ri-
sicoverzwaring is geen risicoverzwaring in de zin van die wetsbepaling.

(L. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Brugge van 15 januari 2014.

De eisers I en II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.

De eiser III voert in een verzoekschrift dat 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

Middelen van de eisers I-II

Tweede middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet, artikel 195 Wetboek van Strafvordering, artikel 4 van de Wet
van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig
voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals hun veiligheidstoe-
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behoren moeten voldoen (hierna Wet Technische Eisen Auto’s) en de ar-
tikelen 1, § 2.75, 2, § 2, 9°, 23ter, § 1, 7°, 23sexies, § 1, 5°, 24, § 1, 26 en 81 van
het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement
op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun on-
derdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (hierna KB
Technische Eisen Auto’s), alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging waaronder het recht op
tegenspraak: het bestreden vonnis stelt vast dat de voertuigen toebe-
horend aan de eiser I voertuigen voor traag vervoer zijn, zonder daar
het wettelijk bepaalde regime op toe te passen; het is ondeugdelijk ge-
motiveerd wat betreft de grondslag voor de kwalificatie als voertuig
voor traag vervoer en het miskent de tegenspraak voor wat betreft de
kwalificatie van de voertuigen als land- of bosbouwtrekker.

2. De eiser I wordt met de telastleggingen B en H vervolgd wegens in-
breuk op de artikelen 24, § 1, 26 en 81 KB Technische Eisen Auto’s om
onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat een volgens dit be-
sluit aan de autokeuring onderworpen voertuig op de openbare weg te
hebben laten bevinden, dat niet voorzien was van een geldig keurings-
bewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en met een zijn gebruik
overeenstemmend identificatieverslag of een document “Visuele keu-
ring van het voertuig”, voor zover deze documenten zijn vereist.

3. Artikel 24, § 1, eerste lid, KB Technische Eisen Auto’s bepaalt dat
geen enkel volgens dit besluit aan de autokeuring onderworpen voer-
tuig zich op de openbare weg mag bevinden, tenzij het voorzien is van
een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een
met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag of technische
fiche en een document “Visuele keuring van het voertuig”, voor zover
deze documenten vereist zijn. Artikel 26 KB Technische Eisen Auto’s
bepaalt dat geen voertuig op de openbare weg mag worden gebruikt
wanneer het niet voldoet aan de bepalingen van dit besluit. Artikel 81
KB Technische Eisen Auto’s bepaalt dat elke overtreding van dit be-
sluit wordt bestraft met de straffen vastgelegd in de Wet Technische
Eisen Auto’s.

Artikel 23sexies, § 1, 5°, KB Technische Eisen Auto’s bepaalt dat onge-
acht de regels betreffende de periodieke keuringen, niet-periodieke
keuringen verplicht zijn vóór de datum van eerste in verkeerstelling of
de datum van opnieuw in verkeer stellen van voertuigen voor traag ver-
voer. Artikel 23ter, § 1, 7°, KB Technische Eisen Auto’s bepaalt dat an-
dere voertuigen dan die vermeld in 1° tot en met 6°, aan de periodieke
keuring zijn onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of
het opnieuw in verkeer stellen en vervolgens om het jaar, uitgezonderd
de voertuigen voor traag vervoer.

4. Artikel 1, § 2.59, KB Technische Eisen Auto’s bepaalt dat voor de
toepassing van dit besluit onder “landbouw- of bosbouwtrekker” moet
worden verstaan: “elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten
minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnel-
heid van niet minder dan 6 km/h, dat voornamelijk voor tractiedoelein-
den is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken,
duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uit-



20 ARRESTEN VAN CASSATIE   6.1.15 - N° 6

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 20  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
rustingsstukken die voor gebruik in land- of bosbouw zijn bestemd, of
voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw. Hij kan
zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouw-
doeleinden en/of kan met zitplaatsen voor meerijders worden uitge-
rust.”

Artikel 1, § 2.75, KB Technische Eisen Auto’s bepaalt dat voor de toe-
passing van dit besluit onder “voertuig voor traag vervoer” moet wor-
den verstaan: “1. elk motorvoertuig dat, wegens zijn constructie en
oorsprong, een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/h
kan bereiken. Elke verbouwing die voor gevolg heeft dat deze maxi-
mumsnelheid kan worden overschreden, ontneemt aan dergelijk voer-
tuig zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer, 2. elke
aanhangwagen die uitsluitend door de in punt 1 bedoelde voertuigen
wordt getrokken.”

5. Uit de omstandigheid dat een voertuig ten onrechte werd inge-
schreven als een “landbouw- of bosbouwtrekker” in de zin van artikel 1,
§ 2.59, KB Technische Eisen Auto’s volgt niet dat dit voertuig, voor zo-
ver het voldoet aan de omschrijving van een “voertuig voor traag ver-
voer” in de zin van artikel 1, § 2.75, KB Technische Eisen Auto’s, niet
zou kunnen genieten van de vrijstelling van periodieke keuring waarin
de artikelen 23sexies, § 1, 5°, en 23ter, § 1, 7°, KB Technische Eisen Auto’s
voorzien.

Het bestreden vonnis dat anders oordeelt en op die grond de eiser I
veroordeelt voor de telastleggingen B en H, is niet naar recht verant-
woord.

Het middel is in zoverre gegrond.

Derde middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet, artikel 195 Wetboek van Strafvordering, de artikelen 5, § 1,
1°, 28, § 2, eerste lid, 35 en 36 van de wet van 3 mei 1999 betreffende het
vervoer van zaken over de weg en de bepalingen van het koninklijk be-
sluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke
voertuigen, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging waaronder het recht op tegenspraak: het be-
streden vonnis kon niet veroordelen voor de telastleggingen J en K, die
uit de telastlegging I voortvloeien waarvoor het vrijspreekt; het be-
streden vonnis oordeelt immers dat er voor het voertuig bedoeld door
de telastlegging I geen overschrijding is van de maximale breedte en
dat dit voertuig niet overladen was, zodat het met betrekking tot het-
zelfde voertuig met de telastlegging J niet kon oordelen dat de toege-
laten massa of afmetingen werden overschreden en met de
telastlegging K dat het over een vergunning uitzonderlijk vervoer dien-
de te beschikken.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:

— de telastlegging I betrekking heeft op de trekker van het merk
Massey-Ferguson 8480 PS, die volgens de verbalisanten een breedte had
van 2,68 meter;
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— gelet op die vaststelling er ook werd vervolgd wegens het niet-gel-
dig zijn van de vervoersvergunning (telastlegging J) en het ontbreken
van de vereiste vergunning voor uitzonderlijk vervoer (telastlegging K).

8. De appelrechters (bestreden vonnis, p. 9, derde alinea) spreken de
eiser I vrij voor de telastlegging I omdat het verweer over de afmetin-
gen wordt bijgetreden en het proces-verbaal te weinig concrete infor-
matie bevat over de aangewende meettechniek. Zij konden dan ook,
gelet op dit oordeel, de eiser I niet schuldig verklaren aan de telastleg-
gingen J en K die blijkens hun eigen vaststellingen uit de telastlegging
I voortvloeien.

Het middel is gegrond.

Vierde middel

9. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 195
Wetboek van Strafvordering, artikel 1, § 2.75, KB Technische Eisen Au-
to’s en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs (KB Rijbewijs): het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte
dat de eiser II niet kan genieten van de door artikel 4 KB Rijbewijs be-
paalde vrijstellingsregeling; de eiser II werd immers geboren vóór
1 oktober 1982 en de voertuigen van de eiser I zijn voertuigen voor traag
vervoer; het bestreden vonnis koppelt door verwijzing naar de artikelen
15 en 16 KB Technische Eisen Auto’s ten onrechte daaraan een voorwaar-
de met betrekking tot de bestemming; deze bepalingen koppelen noch-
tans de status van het voertuig voor traag vervoer niet aan de
bestemming.

10. Artikel 4, 12°, KB Rijbewijs bepaalt dat de bestuurders, geboren
vóór 1 oktober 1982 van voertuigen van traag vervoer omschreven in ar-
tikel 1, § 2.75, KB Technische Eisen Auto’s ontslagen zijn van de ver-
plichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te hebben.

11. Artikel 1, § 2.75, KB Technische Eisen Auto’s bepaalt dat voor de
toepassing van dit besluit onder “voertuig voor traag vervoer” moet
worden verstaan: “1. elk motorvoertuig dat, wegens zijn constructie en
oorsprong, een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/h
kan bereiken. Elke verbouwing die voor gevolg heeft dat deze maxi-
mumsnelheid kan worden overschreden, ontneemt aan dergelijk voer-
tuig zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer, 2. elke
aanhangwagen die uitsluitend door de in punt 1 bedoelde voertuigen
wordt getrokken.”

12. Uit de omstandigheid dat een voertuig ten onrechte werd inge-
schreven als een “landbouw- of bosbouwtrekker” in de zin van artikel 1,
§ 2.59, KB Technische Eisen Auto’s volgt niet dat de bestuurder van dit
voertuig, voor zover het voldoet aan de omschrijving van een “voertuig
voor traag vervoer” in de zin van artikel 1, § 2.75, KB Technische Eisen
Auto’s, niet zou kunnen genieten van de in artikel 4, 12°, KB Rijbewijs
bedoelde vrijstelling voor zover de bestuurder vóór 1 oktober 1982 is ge-
boren.
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Het bestreden vonnis dat anders oordeelt en op die grond de eiser II
veroordeelt voor de telastlegging L, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Eerste middel 

13. Het middel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of cassatie
zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.

Middel van de eiser III

14 Het middel voert schending aan van de artikelen 2, § 1, 6, § 1, en 22,
§ 1, WAM: het bestreden vonnis spreekt de eiser ten onrechte vrij voor
de telastleggingen A en G; voertuigen moeten ingeschreven zijn over-
eenkomstig het gebruik en ook in die hoedanigheid gedekt zijn door een
verzekering overeenkomstig de WAM; de verzekering en de inschrijving
dienen samen te vallen volgens de aard en het gebruik; artikel 6, § 1,
WAM bepaalt dat geen voertuig mag worden ingeschreven als het niet
overeenkomstig de WAM is gedekt tegen de burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid waartoe het aanleiding kan geven; voertuigen moeten vol-
gens artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende
de inschrijving van voertuigen (hierna KB Inschrijvingen Voertuigen)
worden ingeschreven overeenkomstig de begripsomschrijving vermeld
in artikel 1, § 2, KB Technische Eisen Auto’s waarbij het gebruik van
het voertuig doorslaggevend is; eenmaal een voertuig is ingeschreven
als landbouwvoertuig kan het, indien het wordt gebruikt voor andere
doeleinden, juridisch niet geldig verzekerd zijn vermits inschrijving en
verzekering dienen samen te vallen; de vermeldingen in de bijzondere
polisvoorwaarden dat de landbouwtractor ook gebruikt mag worden
voor het vervoer van goederen voor rekening van derden tegen betaling
kan dan ook enkel maar betrekking hebben op vervoer in het kader van
landbouwactiviteiten.

15. Artikel 2, § 1, eerste lid, WAM bepaalt dat motorvoertuigen slechts
tot het verkeer op de openbare weg en op de terreinen die toegankelijk
zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het
recht hebben om er te komen, worden toegelaten indien de burgerrech-
telijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt
is door een verzekeringsovereenkomst die voldoet aan de bepalingen
van deze wet en waarvan de werking niet is geschorst.

Artikel 22, § 1, eerste lid, WAM bestraft de eigenaar van het motor-
voertuig die het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer
wordt gebracht op een van de in artikel 2, § 1, bedoelde plaatsen zonder
dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan
geven, is gedekt overeenkomstig deze wet.

16. Hieruit volgt dat enkel strafbaar is het in het verkeer brengen of
het toelaten in het verkeer van een motorrijtuig waarvoor geen verze-
keringsovereenkomst werd gesloten die beantwoordt aan de bepalingen
van de WAM of waarvan de WAM-verzekering werd geschorst. De in-
schrijving van het motorrijtuig voor een bepaald gebruik houdt niet in
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dat een ander gebruik op zich leidt tot het in het verkeer brengen of
toelaten tot het verkeer van het motorrijtuig zonder verzekering over-
eenkomstig de WAM.

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

17. Krachtens artikel 26, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst, zoals hier van toepassing, heeft de verzekeringnemer de ver-
plichting in de loop van de overeenkomst en onder de voorwaarden van
artikel 5 de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstan-
digheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blij-
vende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich
voordoet te bewerkstelligen.

Hieruit volgt dat slechts van een verzwaring van het risico in de zin
van voormeld artikel 26, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst sprake is wanneer deze blijvend is. Een tijdelijke verzwaring is
geen risicoverzwaring in de zin van die wetsbepaling.

18. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite over de blijvende ver-
zwaring van het risico. Het Hof gaat niettemin na of de rechter op
grond van zijn vaststellingen wettig heeft besloten tot het al dan niet
bestaan van een blijvende verzwaring van het risico.

19. Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de trekkers volgens de po-
lissen mogen gebruikt worden voor vervoer voor rekening van derden
tegen betaling en dit de activiteit is die werd uitgevoerd op het ogen-
blik van de vaststellingen, stelt geen blijvende verzwaring van het ri-
sico vast en kon naar recht beslissen dat het rijden zonder verzekering
niet bewezen is.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige.

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,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het:

— de eiser I schuldig verklaart aan en veroordeelt voor de feiten der
telastleggingen B en H en hem voor die telastleggingen telkens veroor-
deelt tot betaling van een bijdrage aan het Slachtofferfonds;

— de eiser I schuldig verklaart aan en veroordeelt voor de feiten der
telastleggingen J en K samen en hem voor de beide telastleggingen sa-
men veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Slachtofferfonds;
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— de eiser II schuldig verklaart aan en veroordeelt voor de feiten der
telastleggingen L en voor die telastlegging veroordeelt tot betaling
van een bijdrage aan het Slachtofferfonds.

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

Verwerpt het cassatieberoep I voor het overige.

Verwerpt het cassatieberoep III.

Laat de helft van de kosten van het cassatieberoep I ten laste van de
Staat.

Veroordeelt de eiser I tot de overige kosten van dit cassatieberoep.

Laat de kosten van de cassatieberoepen II en III ten laste van de
Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank
West-Vlaanderen, rechtszitting houdend in hoger beroep, anders sa-
mengesteld.

6 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Duinslaeger, procureur-generaal.  —
Advocaat: de heer Bolle.

N° 7

2° KAMER — 6 januari 2015
(AR P.14.1229.N)

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
AARD. — WET OPENBAARHEID BESTUUR. — TOEPASSELIJKHEID.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALLERLEI. —
WET OPENBAARHEID BESTUUR. — HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE

MAATSCHAPPIJ. — AARD. — TOEPASSELIJKHEID.

3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. — BE-
SLISSING. — VERMELDING VAN TERMIJN EN MODALITEITEN VAN HET CASSATIE-
BEROEP. — VERPLICHTING.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — HOGE

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — BESLISSING. — VER-
MELDING VAN TERMIJN EN MODALITEITEN VAN HET CASSATIEBEROEP. — VER-
PLICHTING.

1° en 2° De hoge commissie tot bescherming van de maatschappij is geen ad-
ministratieve overheid op wie krachtens artikel 1, eerste lid, Wet Openbaar-
heid Bestuur, deze wet van toepassing is.

3° en 4° Geen enkele wettelijke bepaling noch algemeen rechtsbeginsel schrijft
voor dat de beslissing van de hoge commissie, voor wie de geïnterneerde
krachtens artikel 28 Wet Bescherming Maatschappij verplicht wordt bijge-
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staan door een advocaat, de termijn en de modaliteiten van het cassatiebe-
roep dient te vermelden; de advocaat van de geïnterneerde, die krachtens
artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij namens de geïnterneerde als
enige cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de hoge commissie,
wordt geacht die termijn en modaliteiten te kennen.

(D.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commis-
sie tot bescherming van de maatschappij van 26 juni 2014.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Uit artikel 31 Wet Bescherming Maatschappij volgt dat de geïnter-
neerde het door artikel 19ter van deze wet bedoelde cassatieberoep te-
gen de beslissing van de hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij (hierna hoge commissie) moet instellen binnen de door
artikel 359, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn
van vijftien vrije dagen na de dag waarop de op tegenspraak gewezen
beslissing is gewezen.

De beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep ver-
plicht tot een onderzoek van het eerste middel van de eiser.

Eerste middel

1. Het middel voert de schending aan van artikel 2, 4°, Wet Openbaar-
heid Bestuur: deze bepaling schrijft voor dat een beslissing of een ad-
ministratieve handeling met een individuele strekking die ter kennis
wordt gebracht van een bestuurde, de georganiseerde beroepsmogelijk-
heden moet vermelden, alsmede de instantie die materieel bevoegd is
om kennis te nemen van het beroep; de bestreden beslissing vermeldt
die gegevens niet.

3. De hoge commissie tot bescherming van de maatschappij is geen
administratieve overheid op wie krachtens artikel 1, eerste lid, Wet
Openbaarheid Bestuur deze wet van toepassing is.

In zoverre faalt het middel naar recht.

4. Geen enkele wettelijke bepaling noch algemeen rechtsbeginsel
schrijft voor dat de beslissing van de hoge commissie, voor wie de geïn-



26 ARRESTEN VAN CASSATIE   6.1.15 - N° 8

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 26  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
terneerde krachtens artikel 28 Wet Bescherming Maatschappij ver-
plicht wordt bijgestaan door een advocaat, de termijn en de
modaliteiten van het cassatieberoep dient te vermelden. De advocaat
van de geïnterneerde, die krachtens artikel 19ter Wet Bescherming
Maatschappij namens de geïnterneerde als enige cassatieberoep kan in-
stellen tegen de beslissing van de hoge commissie, wordt geacht die ter-
mijn en modaliteiten te kennen.

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

5. Het op 16 juli 2014 door de raadsman van de geïnterneerde ingestelde
cassatieberoep tegen de op tegenspraak gewezen beslissing van 26 juni
2014 is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk.

Overige middelen

6. Deze middelen die geen verband houden met de ontvankelijkheid
van het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

6 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Duinslaeger, procureur-generaal.  —
Advocaat: de heer Havet (bij de balie te Leuven).

N° 8

2° KAMER — 6 januari 2015
(AR P.14.1578.N)

1° HERZIENING. — ALGEMEEN. — STRAFZAKEN. — DEFINITIEVE VEROORDE-
LING VAN EEN VALSE GETUIGE.— VERNIETIGING VAN DE BESLISSING. 

2° HERZIENING. — ALLERLEI. — STRAFZAKEN. — DEFINITIEVE VEROORDE-
LING VAN EEN VALSE GETUIGE. — VERNIETIGING VAN DE BESLISSING. — VERWIJ-
ZING NA VERNIETIGING. — BESLISSING UITGAAND VAN EEN CORRECTIONELE

RECHTBANK ZETELEND IN HOGER BEROEP. — VERWIJZING NAAR EEN CORRECTIO-
NELE RECHTBANK RECHTSZITTING HOUDENDE IN HOGER BEROEP.

1° Krachtens de artikelen 443, eerste lid, 2°, en 444, eerste lid, 1°, Wetboek van
Strafvordering kan de veroordeelde herziening aanvragen van zijn in kracht
van gewijsde gegane veroordeling in criminele of correctionele zaken, onder
meer wanneer een getuige die op de rechtszitting gehoord is, naderhand een
in kracht van gewijsde gegane veroordeling heeft ondergaan wegens valse
getuigenis tegen de veroordeelde.

2° Wanneer de vernietigde beslissing uitgaat van een correctionele rechtbank,
rechtsprekend in hoger beroep, verwijst het Hof van Cassatie de zaak naar
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een correctionele rechtbank, rechtszitting houdende in hoger beroep (1).
(Art. 445, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

(V.)

(1) Het belang van dit arrest resideert niet zozeer in de beslissing tot herziening, die
gebaseerd is op de omstandigheid dat een getuige definitief werd veroordeeld wegens
valse getuigenis, dan wel in beslissing nopens de bevoegde rechter na verwijzing door
het Hof van Cassatie.

Artikel 445, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt inderdaad dat het Hof
van Cassatie in dit geval de veroordeling vernietigt en de zaak verwijst “naar een hof
van beroep of een hof van assisen, zoals in het eerste lid van dit artikel bepaald is”. De
tekst van artikel 445 Sv. lijkt duidelijk en de verwijzing naar een hof van assisen of een
hof van beroep, ook wanneer de vernietigde beslissing een vonnis is van de correctio-
nele rechtbank, was constante rechtspraak van het Hof van Cassatie (R. DECLERCQ,
“Herziening”, Comm.Straf., nrs. 76 en 103 en de aldaar vermelde rechtspraak).

In de rechtsleer wordt de verwijzing naar een hof van beroep als de regel vooropge-
steld door Ph. TRAEST (“De herziening in strafzaken aan herziening toe?”, in Amicus
Curiae Liber Amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia 2013, 393, voetnoot 45)
ook wanneer de vernietigde beslissing werd genomen door een correctionele rechtbank
en door M. MAHIEU en J. vAN MEERBEECK (“Procédure de révision en matière pénale”,
in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer 2010, 66-67, nr. 94), alsmede door A. SAINT-
REMY (“La révision des condamnations pénales”, Les Novelles, Procédure pénale, II, 1,
Brussel, Larcier 1948, 565, nr. 209). Anderzijds maken H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH

en M.-A. BEERNAERT gewag van een verwijzing naar “la juridiction de fond compétente”
(Droit de la procédure pénale, 6e ed., Brussel, La Charte 2010, 1295).

Ondanks de duidelijke tekst van artikel 445 Sv. is het ook constante rechtspraak
van het Hof van Cassatie dat indien de vernietigde beslissing uitgaat van een militaire
rechtsmacht, de verwijzing diende te geschieden naar het militair gerechtshof en niet
naar het hof van beroep of het hof van assisen (Cass. 5 mei 1952, AC 1952, 486 en de
aldaar geciteerde rechtspraak, Pas. 1952, I, 558; zie ook R. DECLERCQ, o.c., nr. 105 en de
in voetnoot 5 aangehaalde rechtspraak), dit zowel wanneer de vernietigde beslissing
uitging van een krijgsraad als van het militair gerechtshof. Eén van de overwegingen
uit het arrest van 5 mei 1952 lijkt ons van belang voor de discussie en luidt als volgt:
“Overwegende dat, door als rechtsmacht op verwijzing het hof van beroep aan te dui-
den en door zodoende gedeeltelijk af te wijken van de regel van verwijzing naar een
rechtsmacht van dezelfde aard als degene die de vernietigde beslissing heeft gewezen
(Wetboek van strafvordering, artikel 427), de wetgever van 1894 de wil heeft uitgedrukt
de zaak te verwijzen naar de hoogste rechtsmacht van wijzen die er kennis kan van
nemen, en die, dienvolgens, in laatste aanleg zou beslissen” (in het Frans luidt de tekst
als volgt: la juridiction de jugement la plus élevée qui eût pu être appelée à en connaître et
qui, partant, statuerait en dernier ressort).

Men mag inderdaad niet uit het oog verliezen dat de huidige regeling inzake herzie-
ning in strafzaken het resultaat is van de wet van 18 juni 1894 (BS 24 juni 1894) en sinds-
dien onveranderd is gebleven, terwijl de bevoegdheid ratione materiae van de hoven en
rechtbanken wel een grondige evolutie heeft doorgemaakt, met name inzake het toe-
vertrouwen van het verkeerscontentieux aan de politierechtbanken.

Op basis van de hierboven aangehaalde overweging uit het arrest van 5 mei 1952
staat onbetwistbaar vast dat, inzake de berechting van verkeersinbreuken, de correcti-
onele rechtbank, zetelend in hoger beroep, de “hoogste rechtsmacht van wijzen is die
er kennis van kan nemen en in laatste aanleg zou beslissen”, zodat de beslissing van
het Hof van Cassatie een teleologische interpretatie geeft aan het artikel 445 Sv. die
overeenstemt met de wil van de wetgever.

A.W. 
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en dat ter griffie van
dit Hof is neergelegd op 23 oktober 2014, vraagt de verzoeker op grond
van de artikelen 443, eerste lid, 2°, en 444 Wetboek van Strafvordering
de herziening van de tegen hem uitgesproken veroordeling door het
vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen van 22 oktober 2003,
rechtsprekend in hoger beroep, dat in kracht van gewezen is gegaan.

De verzoeker heeft bij zijn verzoekschrift drie met redenen omklede
gunstig adviezen gevoegd van mr. Huguette Geinger, mr. Johan Verbist
en mr. Willy Van Eeckhoutte, allen advocaten bij het Hof van Cassatie.

De verzoeker heeft de burgerlijke partijen op 16 oktober 2014 en op
17 oktober 2014 aangemaand tussen te komen in het geding tot herzie-
ning.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Bij vonnis van 22 oktober 2003, dat in kracht van gewijsde is gegaan,
heeft de correctionele rechtbank te Mechelen, rechtsprekend in hoger
beroep, de verzoeker wegens verkeersinbreuken gepleegd op 28 maart
2000 veroordeeld tot een correctionele geldboete, een rijverbod, een bij-
drage aan het Slachtofferfonds en de kosten van de strafvordering met
inbegrip van de in artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken, bepaalde
vergoeding. Op burgerlijk gebied heeft dat vonnis de verzoeker veroor-
deeld tot betaling van schadevergoeding aan de tweede burgerlijke par-
tij en een voorschot aan de eerste burgerlijke partij, een deskundige
aangesteld en de verdere kosten voorbehouden.

2. Krachtens de artikelen 443, eerste lid, 2°, en 444, eerste lid, 1°, Wet-
boek van Strafvordering kan de veroordeelde herziening aanvragen van
zijn in kracht van gewijsde gegane veroordeling in criminele of correc-
tionele zaken, onder meer wanneer een getuige die op de rechtszitting
gehoord is, naderhand een in kracht van gewijsde gegane veroordeling
heeft ondergaan wegens valse getuigenis tegen de veroordeelde.

3. In het vonnis van 22 oktober 2003 steunt de correctionele rechtbank
te Mechelen verzoekers veroordeling op verklaringen die H F ter
rechtszitting van die rechtbank als getuige onder eed heeft afgelegd.
Het hof van beroep te Antwerpen heeft bij arrest van 14 november 2012,
dat in kracht van gewijsde is gegaan, H F veroordeeld wegens valse ge-
tuigenis met betrekking tot die verklaringen.

Het verzoek tot herziening is gegrond.

Dictum

Het Hof,
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Vernietigt het vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen van
22 oktober 2003 in zoverre het de verzoeker veroordeelt tot straf, bijdrage
aan het Slachtofferfonds, de kosten en tot schadevergoeding aan de bur-
gerlijke partijen, een deskundige aanstelt en de kosten voorbehoudt.

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 Limburg, rechtszit-

ting houdende in hoger beroep, waar de veroordeelde getuige in het de-
bat niet zal worden gehoord.

6 januari 2015 — 2° Kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.  —
Advocaat: de heer Maes.

N° 9
2° KAMER — 6 januari 2015

(AR P.14.1956.N)

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — UITVOERING ON-
DER ELEKTRONISCH TOEZICHT. — ONAANTASTBARE BEOORDELING. — OMZETTING

VAN DE UITVOERINGSMODALITEIT. — BEVOEGDHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RAADKAMER. — VOORLOPIGE HECHTENIS. —
UITVOERING ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT. — ONAANTASTBARE BEOORDE-
LING. — OMZETTING VAN DE UITVOERINGSMODALITEIT. — BEVOEGDHEID.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HOGER BEROEP. — VOORLOPIGE HECHTE-
NIS ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
— WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSMODALITEIT. — BEVOEGDHEID.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
VOORLOPIGE HECHTENIS ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT. — HOGER BEROEP. —
WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSMODALITEIT. — BEVOEGDHEID.

1° en 2° De voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht is een daadwer-
kelijke voorlopige hechtenis waarbij de onderzoeksrechter of de raadkamer
onaantastbaar oordelen over de wenselijkheid deze uitvoeringsmodaliteit al
dan niet toe te kennen; de raadkamer kan de door de onderzoeksrechter be-
volen voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht omzetten in een voor-
lopige hechtenis uit te voeren in de gevangenis en omgekeerd en de
raadkamer en de onderzoeksrechter beslissen daarover op grond van alle om-
standigheden eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de inverden-
kinggestelde zoals die blijken op het ogenblik van hun beslissing (1).
(Artt. 16, 21 en 22 Voorlopige Hechteniswet) 

(1) Cass. 2 april 2014, AR P.14.0498.F, AC 2014, nr. 260 met concl. van advocaat-gene-
raal D. VANDERMEERSCH; zie ook Y. LIEGEOIS en I. MENNES, “Elektronisch toezicht en
andere nieuwigheden in de Wet Voorlopige Hechtenis”, NC 2013, 336; D. VANDERMEER-
SCH, “La détention préventive sous surveillance électronique: quelques questions”, JT
2014, 241-242.



30 ARRESTEN VAN CASSATIE   6.1.15 - N° 9

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 30  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
3° en 4° De kamer van inbeschuldigingstelling wiens rechtsmacht voortvloeit
uit de devolutieve werking van het hoger beroep heeft inzake voorlopige
hechtenis dezelfde bevoegdheden als de raadkamer en zij kan dan ook, op ho-
ger beroep van het openbaar ministerie tegen een beschikking van de raad-
kamer om de inverdenkinggestelde onder voorwaarden vrij te laten, beslissen
dat de voorlopige hechtenis, uit te voeren in de gevangenis, wordt gehand-
haafd, ook al had de onderzoeksrechter in het bevel tot aanhouding beslist
dat de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht zou worden uitge-
voerd; noch de regeling uitgewerkt in artikel 24bis, eerste lid, Voorlopige
Hechteniswet noch die uitgewerkt in artikel 25, §§ 1 en 2, Voorlopige Hech-
teniswet, die betrekking hebben op niet vergelijkbare situaties, laten toe an-
ders te oordelen (1). (Artt. 22 en 30 Voorlopige Hechteniswet)

(R.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 december
2014.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Derde middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 30, § 3, Voorlopige
Hechteniswet, alsmede miskenning van de soevereine beslissingsmacht
van de onderzoeksrechter: het arrest kon niet oordelen dat eisers voor-
lopige hechtenis in de gevangenis moet worden uitgevoerd; het door de
onderzoeksrechter op 9 december 2014 verleende bevel tot aanhouding
bepaalde dat het onder elektronisch toezicht zou worden ten uitvoer ge-
legd; de raadkamer legde voorwaarden op; het openbaar ministerie vor-
derde voor de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de handhaving
van de voorlopige hechtenis, maar niet de tenuitvoerlegging in de ge-
vangenis; de kamer van inbeschuldigingstelling kan het door de onder-
zoeksrechter verleende aanhoudingsbevel uit te voeren onder
elektronisch toezicht niet ingrijpend wijzigen; tegen de opheffing van
een aanhoudingsbevel door de onderzoeksrechter staat op grond
artikel 25, § 2, Voorlopige Hechteniswet geen rechtsmiddel open; vol-
gens artikel 24bis Voorlopige Hechteniswet kan enkel de onderzoeks-

(1) Cass. 28 januari 2014, AR P.14.0128.N, AC 2014, nr. 76 en noot (1).
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rechter beslissen dat de voorlopige hechtenis uit te voeren onder
elektronisch toezicht zal worden ten uitvoer gelegd in de gevangenis.

9. Krachtens artikel 16, § 1, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet be-
slist de onderzoeksrechter die een bevel tot aanhouding verleent even-
eens of dit bevel wordt uitgevoerd in de gevangenis dan wel door een
hechtenis onder elektronisch toezicht.

Krachtens artikel 21, § 4, Voorlopige Hechteniswet gaat de raadkamer
na of het bevel tot aanhouding regelmatig is ten aanzien van de bepa-
lingen van de wet en oordeelt zij bovendien over de noodzakelijkheid
van de handhaving van de hechtenis en over de modaliteit van uitvoe-
ring ervan, volgens de in artikel 16, § 1, bepaalde criteria.

Krachtens artikel 22, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet oordeelt de
raadkamer, zolang aan de voorlopige hechtenis geen einde is gemaakt
en het gerechtelijk onderzoek niet is afgesloten, van maand tot maand
over het handhaven van de voorlopige hechtenis en over de modaliteit
van uitvoering ervan. Volgens het zevende lid van die bepaling om-
kleedt zij de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis of
van wijziging van de modaliteit van uitvoering met redenen op de wijze
bepaald in artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechtenis-
wet.

10. Uit die bepalingen volgt dat een voorlopige hechtenis onder elek-
tronisch toezicht een daadwerkelijke voorlopige hechtenis is, waarbij
de onderzoeksrechter of de raadkamer onaantastbaar oordelen over de
wenselijkheid deze uitvoeringsmodaliteit al dan niet toe te kennen. 

De raadkamer kan de door de onderzoeksrechter bevolen voorlopige
hechtenis onder elektronisch toezicht omzetten in een voorlopige hech-
tenis uit te voeren in de gevangenis en omgekeerd.

De onderzoeksrechter en de raadkamer beslissen daarover op grond
van alle omstandigheden eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid
van de inverdenkinggestelde, zoals die blijken op het ogenblik van hun
beslissing. 

11. Krachtens artikel 30, § 1, Voorlopige Hechteniswet kunnen de ver-
dachte, de beklaagde of de beschuldigde en het openbaar ministerie
voor de kamer van inbeschuldigingstelling hoger beroep instellen tegen
de beschikkingen van de raadkamer gegeven in de gevallen bedoeld in
de artikelen 21, 22, 22bis en 28.

Krachtens artikel 30, § 4, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet doet de
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak over het hoger beroep re-
kening houdend met de omstandigheden van de zaak op het ogenblik
van zijn uitspraak. Indien de kamer van inbeschuldigingstelling in de
gevallen van de artikelen 21, 22, 22bis en 28 beslist dat de voorlopige
hechtenis gehandhaafd blijft, levert het arrest een titel van vrijheids-
beneming af die naar gelang het geval geldt voor één of drie maanden.

Uit die bepalingen volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling
wiens rechtsmacht voortvloeit uit de devolutieve werking van het ho-
ger beroep inzake voorlopige hechtenis, dezelfde bevoegdheden heeft
als de raadkamer.
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12. Uit het voorgaande volgt dan ook dat de kamer van inbeschuldi-
gingstelling op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een
beschikking van de raadkamer om de inverdenkinggestelde onder voor-
waarden vrij te laten, kan beslissen dat de voorlopige hechtenis, uit te
voeren in de gevangenis, wordt gehandhaafd, ook al had de onderzoeks-
rechter in het bevel tot aanhouding beslist dat de voorlopige hechtenis
onder elektronisch toezicht zou worden uitgevoerd.

Noch de regeling uitgewerkt in artikel 24bis, eerste lid, Voorlopige
Hechteniswet noch die uitgewerkt in artikel 25, § 1 en § 2, Voorlopige
Hechtenis, die betrekking hebben op niet vergelijkbare situaties, laten
toe anders te oordelen.

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

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.

6 januari 2015 — 2° Kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met
opdracht.  — Advocaat: de heer Houbrechts (bij de balie te Tongeren).

N° 10

2° KAMER — 7 januari 2015
(AR P.13.1834.F)

1° MISDRIJF. — SOORTEN. — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MIS-
DRIJF. — VOORTGEZET MISDRIJF. — EENHEID VAN OPZET. — BEOOGD DOEL. —
BEGRIP.

2° STRAF. — SAMENLOOP. — EENDAADSE. — VOORTGEZET MISDRIJF. — EEN-
HEID VAN OPZET. — BEOOGD DOEL. — BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — AR-
TIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN. — RE-
GELING VAN DE RECHTSPLEGING. — HOGER BEROEP. — KAMER VAN

INBESCHULDIGINGSTELLING. — OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN. —
SANCTIE. — NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING EN VAN DE BUR-
GERLIJKE RECHTSVORDERING. — VOORWAARDE.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — HO-
GER BEROEP. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — OVERSCHRIJDING
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VAN DE REDELIJKE TERMIJN. — SANCTIE. — NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE

STRAFVORDERING EN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — VOORWAARDE.

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — REGELING VAN DE

RECHTSPLEGING. — HOGER BEROEP. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
— OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN. — SANCTIE. — NIET-ONTVAN-
KELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING EN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING. — VOORWAARDE.

1° en 2° Een voortgezet misdrijf verliest dat karakter niet, louter omdat het
door de dader beoogde doel als zodanig niet strafbaar is.

3°, 4° en 5° Het staat niet aan het onderzoeksgerecht om de strafvordering en
de burgerlijke rechtsvordering niet-ontvankelijk te verklaren wanneer de ab-
normaal lange duur van de rechtspleging niet belet dat het recht van verde-
diging ten volle kan worden uitgeoefend, aangezien geen bewijsmateriaal à
charge of à décharge door het tijdsverloop is gewijzigd of is teloorgegaan; in
dergelijk geval systematisch te beletten dat de zaak wordt berecht, komt er
eigenlijk op neer dat verschillende partijen en, meer bepaald, de burgerlijke
partijen, het geding wordt ontzegd waarop zij wachten, terwijl ook zij slacht-
offers zijn van de overschrijding van de redelijke termijn en dat, wat hen be-
treft, een billijke vergoeding enkel kan worden gevonden in een versnelling
van de rechtspleging en niet in de beslissing om er voorbarig een einde aan
te stellen (1). 

(S. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 oktober
2013. 

De eisers sub I en sub II, 1 tot 8, voeren in een memorie die aan dit
arrest is gehecht, negen middelen aan. 

Op de rechtszitting van 17 december 2014 heeft afdelingsvoorzitter
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien
Vandermeersch geconcludeerd.

De eisers hebben op 2 januari 2015 met toepassing van artikel 1107,
derde lid, Gerechtelijk Wetboek een nota van antwoord neergelegd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(…)

(1) Zie Cass. 7 september 2011, AR P.10.1319.F, AC 2011, nr. 455; Cass. 5 juni 2012, AR
P.12.0018.N, AC 2012, nr. 364.
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2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die met toe-
passing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering uitspraak doet

(…)

Tweede middel

Het arrest beslist dat de strafvordering niet vervallen is door verja-
ring, aangezien de misdrijven uit eenzelfde misdadig opzet voortvloei-
en.

In strijd met wat het middel aanvoert, verliest een voortgezet mis-
drijf dat karakter niet, louter omdat het door de dader nagestreefde
doel als zodanig niet strafbaar is.

Het middel faalt naar recht.

Derde middel

(…)

Tweede onderdeel

Volgens de eisers kan het onderzoeksgerecht, wanneer de redelijke
termijn is overschreden vóór de regeling van de rechtspleging, zulks
slechts verhelpen door het einde van de strafvordering te bevelen.

Die bewering vindt geen steun in de artikelen 6 en 13 EVRM.

In strijd met wat het middel aanvoert, staat het niet aan het onder-
zoeksgerecht om de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
niet-ontvankelijk te verklaren wanneer de abnormaal lange duur van
de rechtspleging niet belet dat het recht van verdediging ten volle kan
worden uitgeoefend, aangezien geen bewijsmateriaal à charge of à
décharge door het tijdsverloop werd gewijzigd of is teloorgegaan.

Het feit dat in dergelijk geval systematisch zou worden verhinderd
dat de zaak wordt uitgesproken, komt er eigenlijk op neer dat meerdere
partijen en, met name, de burgerlijke partijen, het proces wordt ont-
zegd waarop zij wachten, terwijl ook zij slachtoffer zijn van de over-
schrijding van de redelijke termijn en dat, wat hen betreft, een billijke
vergoeding enkel kan worden gevonden in een versnelling van de
rechtspleging en niet in de beslissing om er voorbarig een einde aan te
stellen.

Het middel, dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt naar
recht.

(…) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

7 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Close, afdelingsvoorzitter. —
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Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  —
Advocaat: mevr. Wouters (bij de balie te Brussel).

N° 11

2° KAMER — 7 januari 2015
(AR P.14.0769.F)

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — STRAFZAKEN.
— VOORWAARDEN.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — STRAFZAKEN.
— ONDERZOEKSGERECHTEN. — BESLISSING TOT VERWIJZING. — VOORWAARDEN.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BESLISSING TOT VERWIJZING. — GEZAG VAN

GEWIJSDE. — VOORWAARDEN.

4° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING.
— ONDERZOEKSGERECHT. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BESLISSING

TOT VERWIJZING. — VOORLOPIGE KWALIFICATIE. — DOOR HET ONDERZOEKSGE-
RECHT WEERHOUDEN VERSCHONINGSGROND. — CORRECTIONELE RECHTBANK. —
BETWISTING VAN DE VERSCHONINGSGROND. — VOORWAARDEN.

5° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING.
— UITLOKKING. — VOORWAARDE. — ZWARE GEWELDDADEN. — AFWIJZING VAN

DE VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — GEVOLG. — SLACHTOFFER MEDEAAN-
SPRAKELIJK VOOR DE SCHADE. — WETTIGHEID.

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTEL-
PLICHT. — MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE. — VERSCHONINGS-
GROND UITLOKKING. — VOORWAARDE. — ZWARE GEWELDDADEN. — AFWIJZING

VAN DE VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — GEVOLG. — SLACHTOFFER MEDE-
AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE. — WETTIGHEID.

1° In strafzaken hebben alleen de onherroepelijke beslissingen van de rechter
die ten gronde over het voorwerp van de strafvordering uitspraak doen, ge-
zag van gewijsde (1). 

2° en 3° Buiten de gevallen waarin de onderzoeksgerechten uitspraak doen als
vonnisgerecht, hebben hun beslissingen alleen gezag van gewijsde in zoverre
zij, met aanneming van verzachtende omstandigheden of van een verscho-
ningsgrond, de aard van het misdrijf wijzigen en aldus de bevoegdheid bepa-
len van het gerecht op verwijzing (2).

4° De strafrechter, bij wie regelmatig een feit aanhangig is gemaakt waarvoor
hij bevoegd is, heeft het recht en de plicht daaraan de juiste juridische om-
schrijving te geven en alle omstandigheden te onderzoeken die eigen zijn aan
de zaak en die de beoordeling van de straf kunnen beïnvloeden; in dat geval

(1) Cass. 3 oktober 2001, AR P.01.0537.F, AC 2001, nr. 519, RDPC 2002, 337, met
noot G.F. RANERI.

(2) Zie Cass. 2 april 2003, AR P.03.0040.F, AC 2003, nr. 221, RDPC 2003, 1171, JT 2004, 47;
Cass. 16 februari 2005, AR P.04.1428.F, AC 2005, nr. 95.
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is hij noch door de voorlopige kwalificatie gebonden, noch door de verscho-
ningsgrond die door het onderzoeksgerecht is weerhouden; artikel 3, eerste
lid, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden ver-
biedt de correctionele rechtbank immers niet om bij de regeling van de rechts-
pleging de aanneming te betwisten van een dergelijke verschoningsgrond,
buiten het geval waarin de correctionalisering van de naar haar verwezen
misdaad daarop is gegrond (1). (Art. 3, eerste lid, Wet Verzachtende Om-
standigheden)

5° en 6° De verschoningsgrond uitlokking wordt alleen aangenomen wanneer
degene die de feiten heeft uitgelokt zware gewelddaden heeft begaan; daar-
entegen, wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de
dader en van het slachtoffer van het misdrijf, volstaat de minst zware fout
van het slachtoffer om de aansprakelijkheid te verdelen; daaruit volgt dat de
afwijzing van de verschoningsgrond uitlokking niet belet na te gaan of het
slachtoffer een andere fout heeft begaan dan die beschreven in artikel 411
van het Strafwetboek en die verantwoordt dat het slachtoffer een deel van
de schade op zich neemt. (Art. 411, Strafwetboek; artt. 1382 en 1383, Bur-
gerlijk Wetboek)

(T. T. F.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 24 maart 2014. 

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid

De raadkamer heeft de eiseres naar de correctionele rechtbank ver-
wezen wegens een wanbedrijf van zware slagen, na deze ten gevolge van
uitlokking te hebben verschoond.

De eerste rechter, die het misdrijf bewezen heeft verklaard zoals het
in de dagvaarding was verwoord, met andere woorden zonder vermel-
ding van de voormelde verschoningsgrond, heeft de gewone opschorting
van de uitspraak van de veroordeling bevolen en de eiseres volledig
aansprakelijk voor de feiten gesteld.

(1) R. DECLERCQ, “Procedurale aspecten van de strafverminderende verschonings-
grond”, Liber Amicorum Hermann Bekaert, Gent 1977, 59; L. DUPONT en R. VERSTRAETEN,
Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven/Amersfoort, Acco, 474, nr. 862.
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Het arrest, dat uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering
van de verweerder tegen de eiseres, bevestigt het beginsel van die aan-
sprakelijkheid door elke verdeling uit te sluiten.

Eerste middel

Het middel voert aan dat de bodemgerechten gebonden waren door de
door de raadkamer in aanmerking genomen verschoningsgrond van uit-
lokking en dat zij de verweerder bijgevolg dienden te veroordelen om
een deel van zijn schade op zich te nemen.

In strafzaken hebben alleen de onherroepelijke beslissingen van de
rechter die ten gronde over het voorwerp van de strafvordering uit-
spraak doen gezag van gewijsde. Buiten de gevallen waarin de onder-
zoeksgerechten uitspraak doen als vonnisgerecht, hebben hun
beslissingen alleen gezag van gewijsde in zoverre zij, met aanneming
van verzachtende omstandigheden of van een verschoningsgrond, de
aard van het misdrijf wijzigen en aldus de bevoegdheid bepalen van het
gerecht op verwijzing, wat te dezen niet het geval is.

De strafrechter bij wie op regelmatige wijze een feit aanhangig is ge-
maakt waarvoor hij bevoegd is, heeft het recht en de plicht daaraan de
juiste juridische omschrijving te geven en alle omstandigheden te on-
derzoeken die eigen zijn aan de zaak en die de beoordeling van de straf
kunnen beïnvloeden. In dat geval is hij niet gebonden door de voorlopi-
ge kwalificatie of de verschoningsgrond die door het onderzoeksgerecht
is vastgesteld. Immers, in strijd met wat het middel aanvoert, verbiedt
artikel 3, eerste lid, Wet Verzachtende Omstandigheden de correctione-
le rechtbank niet om een dergelijke verschoningsgrond te betwisten die
bij de regeling van de rechtspleging is aangenomen, buiten het geval
waarin de correctionalisering van de naar haar verwezen misdaad daar-
op is gegrond.

Bijgevolg omkleedt het arrest zijn beslissing om de in de verwijzings-
beschikking in aanmerking genomen uitlokking af te wijzen en daaruit
af te leiden dat de aansprakelijkheid niet wordt verdeeld, regelmatig
met redenen en verantwoordt ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Bij de strafrechter wordt een feit aanhangig gemaakt en niet de voor-
lopige kwalificatie ervan.

Het arrest beslist dat de feiten bewezen zijn zoals ze in de dagvaarding
zijn verwoord.

In strijd met wat het middel aanvoert, beperkt die beslissing de om-
vang van de aanhangigmaking van de zaak door de beschikking tot ver-
wijzing niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

De verschoningsgrond uitlokking wordt alleen aangenomen wanneer
degene die de feiten heeft uitgelokt zware gewelddaden heeft begaan.
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Daarentegen, wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende
fouten van de dader en van het slachtoffer van het misdrijf, volstaat de
lichtste fout van het slachtoffer om de aansprakelijkheid te verdelen.

Daaruit volgt dat de afwijzing van de verschoningsgrond uitlokking
niet belet na te gaan of het slachtoffer een andere fout heeft begaan dan
die bepaald in artikel 411 Strafwetboek en die verantwoordt dat het
slachtoffer een deel van de schade op zich neemt.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over de omvang van de schade van de verweerder

Het arrest kent een provisionele vergoeding toe, beveelt een deskun-
digenonderzoek en verwijst de zaak voor verdere behandeling naar de
eerste rechter.

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

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

7 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Preumont (bij de
balie te Namen) en de heer Ribant (bij de balie te Brussel).

N° 12

2° KAMER — 7 januari 2015
(AR P.14.1103.F)

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 35. — BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE PLAATS IN

STAAT VAN DRONKENSCHAP. — VASTSTELLING VAN DE STAAT VAN DRONKEN-
SCHAP NADAT DE BESTUURDER EEN VOERTUIG HEEFT BESTUURD. — VEROORDE-
LING. — VOORWAARDE.

2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL

35. — BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE PLAATS IN STAAT VAN

DRONKENSCHAP. — ALCOHOLGEHALTE DAT NIET NOODZAKELIJK DE WETTELIJKE

GRENS HEEFT OVERSCHREDEN. — VASTSTELLING VAN DE STAAT VAN DRONKEN-
SCHAP. — REGELMATIGHEID.

3° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL

35. — BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE PLAATS IN STAAT VAN

DRONKENSCHAP. — VASTSTELLING VAN DE STAAT VAN DRONKENSCHAP. — STAAT
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VAN DRONKENSCHAP. — BEGRIP. — VOERTUIG NIET MEER BESTENDIG ONDER CON-
TROLE.

1° Artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de
politie over het wegverkeer verbiedt niet dat de staat van dronkenschap
wordt vastgesteld nadat de betrokken persoon een voertuig heeft bestuurd;
in dat geval is het noodzakelijk doch voldoende dat de rechter, op grond van
de hem regelmatig voorgelegde gegevens, vaststelt dat de beklaagde op een
openbare plaats een voertuig heeft bestuurd terwijl hij in staat van dronken-
schap of in een soortgelijke staat verkeerde (1). (Art. 149, Grondwet;
art. 195, Wetboek van Strafvordering; art. 35, Wegverkeerswet)

2° De strafrechter kan, zonder zichzelf tegen te spreken, erop wijzen dat het
alcoholgehalte op het ogenblik van de feiten niet noodzakelijk de wettelijke
grens had overschreden en tegelijk vaststellen dat de beklaagde op dat ogen-
blik zijn daden niet meer bestendig onder controle had. (Art. 35, Wegver-
keerswet)

3° Het feit dat de bestuurder zijn voertuig tot stilstand heeft kunnen brengen
en het heeft kunnen parkeren, sluit diens dronkenschap niet uit, wanneer
de feitenrechter vaststelt dat die bestuurder zijn voertuig niet meer bestendig
onder controle had. (Art. 35, Wegverkeerswet)

(L.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep, met
nummer 934, van de correctionele rechtbank te Henegouwen, afdeling
Bergen, van 27 mei 2014.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

(…)

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat de rechtbank het door hem gevraagde verhoor
van de verbalisanten niet had bevolen, zonder de redenen op te geven
waarom die onderzoeksmaatregel haar niet nuttig leek om de waarheid
aan het licht te brengen.

(1) Zie Cass. 20 september 2011, AR P.11.0182.N, AC 2011, nr. 481.
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In zijn conclusie voerde de eiser aan dat het gevraagde verhoor nood-
zakelijk was wegens de leemten in het proces-verbaal, teneinde de
rechtbank alle nuttige gegevens te verschaffen om te kunnen beoorde-
len of de eiser al dan niet het voertuig bestuurde op het ogenblik van
de vaststellingen.

Artikel 35 Wegverkeerswet verbiedt evenwel niet dat de staat van
dronkenschap wordt vastgesteld nadat de betrokkene een voertuig
heeft bestuurd; in dat geval is het noodzakelijk doch voldoende dat de
rechter, op grond van de hem regelmatig voorgelegde gegevens, vast-
stelt dat de beklaagde op een openbare plaats een voertuig heeft be-
stuurd terwijl hij in staat van dronkenschap of in een soortgelijke
staat verkeerde.

In zoverre het middel stelt dat die wetsbepaling alleen kan worden
toegepast ten aanzien van een persoon wiens staat van dronkenschap
wordt vastgesteld op het ogenblik dat hij een voertuig bestuurt of aan-
stalten maakt een voertuig te besturen, faalt het naar recht.

Het vonnis oordeelt dat de eiser, in het uur vóór de controle, een voer-
tuig heeft bestuurd zonder daartoe in staat te zijn. Die overweging
geeft de beklaagde kennis van de reden waarom het gevraagde verhoor
irrelevant werd beschouwd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

De eiser verwijt het vonnis dat het hem veroordeelt wegens dronken-
schap achter het stuur, na hem van alcoholintoxicatie te hebben vrij-
gesproken wegens twijfel over de betrouwbaarheid van de resultaten
van de test.

De appelrechters konden evenwel, zonder zichzelf tegen te spreken,
erop wijzen dat het alcoholgehalte op het ogenblik van de feiten niet
noodzakelijk de wettelijke grens had overschreden en tegelijk vaststel-
len dat de eiser op dat ogenblik zijn daden niet meer bestendig onder
controle had.

Het middel mist feitelijke grondslag.
(…)

Derde middel

Eerste onderdeel

Het feit dat de bestuurder zijn voertuig tot stilstand heeft kunnen
brengen en het heeft kunnen parkeren, sluit diens dronkenschap niet
uit wanneer de feitenrechter, zoals te dezen, vaststelt dat die bestuur-
der zijn voertuig niet meer bestendig onder controle had.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het bewijs van dronkenschap achter het stuur vereist niet dat die
staat tijdens het sturen wordt vastgesteld.

Het middel faalt naar recht.
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Vierde middel

Eerste onderdeel

Het vonnis wordt verweten dat het de hoedanigheid van chauffeur van
de eiser niet vaststelt op het ogenblik van de controle.

Het stond niet aan de rechtbank om vast te stellen dat de eiser het
voertuig bestuurde op het ogenblik van de controle, maar ze dient wel
te beoordelen of hij dronken was op het ogenblik dat hij reed.

Aangezien het vonnis die beoordeling bevat, is het regelmatig met re-
denen omkleed.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

De rechtbank miskent artikel 62 Wegverkeerswet niet, door een ver-
hoor te weigeren waarvan het voorwerp geen verband houdt met de be-
oordeling bedoeld in het hierboven gegeven antwoord op het eerste
onderdeel.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

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

7 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Wispelaere (bij de
balie te Bergen).

N° 13

2° KAMER — 7 januari 2015
(AR P.14.1957.F)

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — RAAD-
KAMER. — BESCHIKKING TOT VERWIJZING. — HOGER BEROEP VAN DE INVERDEN-
KINGGESTELDE. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — BESLISSING VAN

NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP. — GEEN TOEZICHT OP DE RE-
GELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJK-
HEID.

2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBE-
ROEP EN BETEKENING. — STRAFVORDERING. — VOORBARIG CASSATIEBEROEP
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(GEEN EINDBESLISSING). — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — RAADKAMER.
— BESCHIKKING TOT VERWIJZING. — HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGE-
STELDE. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — BESLISSING VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP. — GEEN TOEZICHT OP DE REGELMA-
TIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. —
RAADKAMER. — HANDHAVING VAN DE HECHTENIS. — HOGER BEROEP VAN DE IN-
VERDENKINGGESTELDE. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — BESLIS-
SING VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP. —
CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS. — CASSATIEBEROEP. — REGELING VAN DE

RECHTSPLEGING. — RAADKAMER. — HANDHAVING VAN DE HECHTENIS. — HOGER

BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE. — KAMER VAN INBESCHULDIGING-
STELLING. — BESLISSING VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP.
— CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.

5° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR

CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET

VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — REGELING VAN

DE RECHTSPLEGING. — RAADKAMER. — HANDHAVING VAN DE HECHTENIS. — HO-
GER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE. — KAMER VAN INBESCHULDIGING-
STELLING. — BESLISSING VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP.
— CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Een inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep in-
stellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uit-
spraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, op
voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instel-
len; aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid niet
hoeft te onderzoeken van een rechtspleging die niet regelmatig bij haar aan-
hangig is gemaakt, kan het ontbreken van dat toezicht niet tot cassatie kan
leiden (1). (Art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

3°, 4° en 5° Uit de opzet van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis blijkt dat geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen
de beslissingen van de onderzoeksgerechten die, bij de regeling van de rechts-
pleging, de aanhouding van de inverdenkinggestelde bevestigen; in dat geval
kan de inverdenkinggestelde, zo hij zijn hechtenis betwist, een verzoek tot in-
vrijheidstelling indienen, overeenkomstig artikel 27, § 1, van de voormelde
wet (2). (Art. 27, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis)

(E.)

(1) Zie Cass. 4 november 2003, AR P.03.0945.N, AC 2003, nr. 552.
(2) Zie Cass. 16 februari 2011, AR P.11.0283.F, AC 2011, nr. 143, met concl. van advo-

caat-generaal VANDERMEERSCH.
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ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 december 2014. 

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank

Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering kan
een inverdenkinggestelde slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uit-
spraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing,
op voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen
instellen.

Zoals het bestreden arrest vaststelt, behoort het voorwerp van het
hoger beroep van de eiser niet tot een van de gevallen waarin de wet dat
rechtsmiddel tegen de beschikking tot verwijzing aan de inverdenking-
gestelde toekent.

Voorts hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid
niet te onderzoeken van een rechtspleging die niet regelmatig bij haar
aanhangig is gemaakt.

Daaruit volgt dat het ontbreken van dergelijk toezicht niet tot cas-
satie kan leiden.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beschikking die

uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot
handhaving van de hechtenis

Uit de opzet van de Voorlopige Hechteniswet blijkt dat geen enkel
rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de onderzoeksbeslissingen
die, bij de regeling van de rechtspleging, de aanhouding van de inver-
denkinggestelde bevestigen. In dat geval kan de inverdenkinggestelde,
zo hij zijn hechtenis betwist, een verzoek tot invrijheidstelling indie-
nen, overeenkomstig artikel 27, § 1, van de voormelde wet.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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7 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Mascart (bij de balie
te Luik) en de heer Turbang (bij de balie te Brussel).

N° 14

1° KAMER — 8 januari 2015
(AR C.13.0267.F)

1° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — RECH-
TER OP VERWIJZING. — GRIEF AFGELEID UIT HET FEIT DAT HET HOF VAN BEROEP

ZIJN KENNISNEMING VAN DE ZAAK NIET HEEFT BEPERKT. — WETTELIJKE BEPA-
LINGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DIE KRITIEK. — ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BE-
GINSEL.

3° VERWIJZING NA CASSATIE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — RECHTER OP

VERWIJZING. — TOESTAND VAN DE PARTIJEN.

4° VERWIJZING NA CASSATIE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — RECHTER OP

VERWIJZING. — BEVOEGDHEID.

1° De grief waarbij het hof van beroep, dat uitspraak doet op verwijzing, ver-
weten wordt dat het zijn kennisneming van de zaak niet heeft beperkt tot het
onderzoek van een van de toepassingsvoorwaarden van artikel 2280 van het
Burgerlijk Wetboek, houdt geen verband met de artikelen 23 tot 28 van het
Gerechtelijk Wetboek en evenmin met de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek (1). (Artt. 1317, 1319, 1320 en 1322, Burgerlijk Wet-
boek; artt. 23 tot 28, Gerechtelijk Wetboek)

2° Hoewel het Hof slechts kennisneemt van de punten van de beslissing die in
het inleidende verzoekschrift zijn vermeld en de omvang van de vernietiging
in de regel beperkt is tot de draagwijdte van het middel waarop deze gegrond
is, raakt de vernietiging van een punt van het dictum evenwel het hele dic-
tum, ongeacht de reden voor die vernietiging (2).

3° Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken,
worden de partijen voor de rechter naar wie de zaak wordt verwezen terug-
geplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens be-
slissing is vernietigd (3). (Art. 1110, Gerechtelijk Wetboek)

4° De bevoegdheid van de rechter op verwijzing strekt zich uit tot al datgene
wat tot de bevoegdheid behoorde van de rechter aan wie de zaak is onttrok-
ken (4). (Art. 1110, Gerechtelijk Wetboek)

(1) Cass. 28 april 1988, AR 8022, AC 1987-1988, nr. 523.
(2) Cass. 30 september 2013, AR C.12.0345.F, AC 2013, nr. 490.
(3) Cass. 13 februari 2006, AR C.04.0454.F, AC 2006, nr. 92, met concl. van eerste advo-

caat-generaal LECLERCQ.
(4) Zie 3.
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(S. T. B.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 17 december 2012, dat op verwijzing uitspraak doet ten ge-
volge van het arrest van het Hof van 16 december 2010.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 en 2280 van het Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen 19, 23 tot 28, 1110, 1082, eerste lid, en 1095 van het Gerechtelijk

Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre het
de vordering van de eiser tegen de verweerder niet-gegrond verklaart en beveelt
de heropening van het debat, zodat de partijen tegenspraak kunnen voeren over
de rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser, om de volgende redenen:

“Omvang van de cassatie in burgerlijke zaken
In zijn arrest van 16 december 2010 vermeldt het Hof van Cassatie: ‘Het [toen

bestreden] arrest dat zijn beslissing grondt op de overweging dat 'de voorwaar-
den voor de toepassing van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek vervuld zijn',
dat [de verweerder] 'niet gevolgd kan worden in zijn betoog dat uit zijn vrij-
spraak van heling niet noodzakelijk volgt dat het bewijs geleverd is dat [de ei-
ser] niet te kwader trouw was' en dat 'men zich immers tevergeefs kan afvragen
hoe de kwade trouw die [de verweerder] aan de [eiser] toeschrijft, in dit geval
uit iets anders zou kunnen voortvloeien dan uit de kennis die laatstgenoemde
had of had moeten hebben van de wederrechtelijke herkomst — diefstal, oplich-
ting, misbruik van vertrouwen — van het litigieuze voertuig', artikel 2280 van
het Burgerlijk Wetboek schendt’.

Het Hof vernietigt dat arrest, houdt de kosten aan en laat de beslissing daar-
omtrent aan de feitenrechter over en verwijst de zaak naar het hof van beroep
te Luik. Het Hof spreekt zonder enige beperking de vernietiging uit en beslist
zodoende dat de vernietiging volledig is (Cass., 18 maart 1983, R.C.J.B., 1986,
p. 261).

Dat cassatiearrest heeft tot gevolg dat de partijen teruggeplaatst worden in
de toestand waarin zij vóór [het vernietigde arrest] verkeerden. De partijen kun-
nen voor het gerecht op verwijzing alle bij wet toegestane middelen en excepties
aanvoeren en conclusies neerleggen die zij hadden kunnen nemen voor het ge-
recht dat oorspronkelijk van het hoger beroep had kennisgenomen.

Het middel dat geleid heeft tot het tenietdoen van het [vernietigde] arrest, is
de schending van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek.

Het hof [van beroep op verwijzing] is dus bevoegd om te onderzoeken of de
voorwaarden van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek vervuld zijn en of, bij-
gevolg, de rechtsvordering van [de eiser tegen de verweerder] gegrond is.

[De eiser] kan dus niet betogen ‘dat in het debat […], in de huidige stand van
de zaak, vaststaat dat [de eiser] de hoedanigheid van bezitter had, dat hij het
voertuig op een openbare markt heeft gekocht en dat hij geacht wordt te goeder
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trouw te zijn’ en dat ‘het hof van beroep op verwijzing zal moeten beslissen of
[de verweerder] de kwade trouw van de [eiser] aantoont, waarbij het moet uit-
gaan van het beginsel dat die goede trouw niet noodzakelijk volgt uit zijn vrij-
spraak wegens heling’.

De toepassingsvoorwaarden van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek

[De verweerder] betwist dat [de eiser] de bezitter van de zaak is, in zoverre de
Mercedes bij beslissing van de procureur des Konings is teruggegeven aan de
oorspronkelijke eigenaar en dat, derhalve, [de eiser] bij het instellen van zijn
vordering niet langer de bezitter van dat voertuig is.

Die omstandigheid is niet doorslaggevend, in zoverre die buitenbezitstelling
niet vrijwillig is geweest. De bezitter die te goeder trouw is, verliest het recht
niet dat artikel 2280 van het Gerechtelijk Wetboek hem toekent om de prijs die
de gestolen of verloren zaak hem gekost heeft terugbetaald te krijgen, door het
loutere feit dat die zaak, nadat ze door de gerechtelijke overheid in beslag is ge-
nomen, door haar is teruggegeven aan haar oorspronkelijke eigenaar (Cass.,
31 oktober 2003, AC 2003, nr. 545).

Vervolgens moet nog worden aangetoond dat de zaak wel degelijk op een open-
bare markt, een openbare verkoping of bij een koopman van dergelijke zaken is
gekocht en dat de bezitter kan worden geacht te goeder trouw te zijn (…).

[De eiser] betoogt dat hij het litigieuze voertuig op 26 september 1993 op de
markt voor tweedehandsvoertuigen van Anderlecht heeft gekocht van een zeke-
re A. B., die het voertuig vervolgens op 30 september 1993 bij hem thuis heeft af-
geleverd.

De bezitter die zich beroept op artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek, moet
aantonen dat hij het voorwerp heeft gekocht op een plaats of van een persoon
die in die tekst worden bedoeld (J. HANSENNE, Les biens, Précis, dl. I, nr. 251,
p. 260).

[De eiser] heeft in het strafdossier verklaard: ‘Op 30 september 1993 heb ik op de
markt van Anderlecht, bij een garagist die gelegen is te Namen, rue …, nr. …, een
zwartmetalen Mercedes 250 TD gekocht. Ik heb een voorschot van 25.000 frank be-
taald en we zijn overeengekomen dat ik het saldo bij de levering van het voertuig
zou betalen. Dat saldo bedroeg 1.175.000 frank, aangezien het voertuig werd ver-
kocht voor 1.200.000 frank. Op 30 september 1993 is de verkoper het voertuig bij mij
komen afleveren en heb ik het nog verschuldigde saldo betaald’.

De door de eiser overgelegde aankoopfactuur van het voertuig staat op naam
van ‘A.B. — Import-Export-Achat-Vente de véhicules neufs et d’occasions’. Zij
dagtekent van 30 september 1993. Die factuur vermeldt nergens dat de Mercedes
250 was verkocht op de markt van Anderlecht. De factuur vermeldt evenmin de
betaling van een voorschot van 25.000 frank. Zij vermeldt enkel een contant be-
taalde prijs van 1.195.000 frank.

Die factuur is twijfelachtig, in zoverre het onderzoek heeft uitgewezen dat de
garage A. B. te Namen niet bestaat, zoals de procureur des Konings te Charleroi
preciseert in een brief van 3 november 1993. Toen ene A. B. werd verhoord tijdens
het strafonderzoek, heeft deze erkend dat hij handel dreef in valse facturen en
dat hij blanco, vooraf betaalde facturen met zijn hoofding, samen met de vignet-
ten, had geleverd voor een bedrag van 100.000 frank, maar verkoos hij de naam
van de persoon die ze had ontvangen te verzwijgen.

De getuigenissen die tijdens de onderzoeken zijn verzameld, kunnen het hof
[van beroep op verwijzing] niet overtuigen;

— C. D., echtgenote [van de eiser], heeft onder eed verklaard dat de Mercedes
wel degelijk was gekocht op de markt voor tweedehandsvoertuigen van Ander-
lecht ‘op een zondag de 26ste’ en dat zij haar echtgenoot op dat ogenblik had ver-
gezeld. Die verklaring moet met de nodige voorzichtigheid en behoedzaamheid
worden behandeld. Zij is immers geen onafhankelijk getuige, aangezien ze niet
alleen de echtgenote [van de eiser] is maar ook belang heeft bij de zaak. De aan-
koopprijs van de wagen, die in deze procedure [van de verweerder] teruggevor-
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derd wordt, werd immers betaald met geld dat van de bankrekening van C. D.
werd afgehaald […];

— C. C., een jeugdvriend [van de eiser], heeft zelf niets vastgesteld en herhaalt
enkel de verklaringen [van de eiser];

— A. B. heeft zich aan elke getuigenis onttrokken.
Uit het geheel van de voorgaande gegevens volgt dat [de eiser] niet aantoont

dat hij het voertuig daadwerkelijk in Anderlecht heeft gekocht op 26 september
1993, hoewel de bewijslast op hem rust.

Aangezien een van de toepassingsvoorwaarden van artikel 2280 van het Bur-
gerlijk Wetboek niet is vervuld, te weten dat de zaak op een openbare markt
moet zijn gekocht, dient bovendien niet te worden onderzocht of, [de eiser] be-
schouwd kan worden als een bezitter die te goeder trouw is.

Uit die overwegingen volgt dat de door [de eiser tegen de verweerder] ingestel-
de vordering tot terugbetaling van de aankoopprijs van de Mercedes niet ge-
grond is.

Rechtsvordering van [de verweerder tegen de eiser]
De eerste rechter had de uitspraak over de oorspronkelijke vordering aange-

houden, waarbij [de verweerder] vroeg om [de eiser] te veroordelen tot vergoe-
ding van de kosten voor de vervanging van het cilinderslot van het voertuig en
tot teruggave van de toegangscode tot de autoradio.

[Het vernietigde arrest] dat aannam dat de voorwaarden voor de toepassing
van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek in het voordeel [van de eiser] ver-
vuld waren, verklaarde de oorspronkelijke vordering — waarvan het had kennis-
genomen door de devolutieve kracht van het hoger beroep — niet-gegrond.

Na de vernietiging van dat arrest hebben de partijen geen tegenspraak gevoerd
over die vordering en over de vraag of zij nog actueel is. Het debat moet wat dat
betreft heropend worden”.

Grieven

Wanneer het Hof, zoals in voorliggend geval, een cassatieberoep gegrond ver-
klaart, de bestreden beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een rechts-
college van dezelfde aanleg als die welke de beslissing gewezen heeft, wordt de
procedure slechts binnen de grenzen van de uitgesproken vernietiging bij dat ge-
recht aanhangig gemaakt.

Bij het bepalen van de omvang van een vernietiging moet, ongeacht de wijze
waarop het dictum van het [cassatie]arrest is geformuleerd, in de regel acht
worden geslagen op het middel dat bij het Hof aanhangig is gemaakt, zoals dat
is vastgelegd in de vaste rechtspraak van het Hof. Dat middel bepaalt de omvang
van de aanhangigmaking van de zaak bij het Hof en, bijgevolg, de omvang van
de vernietiging die op het middel is uitgesproken.

In voorliggend geval werd over de toepassing van artikel 2280 van het Burger-
lijk Wetboek tegenspraak gevoerd om de tegenvordering van de eiser te beoor-
delen. Die toepassing moet voldoen aan twee voorwaarden: enerzijds moet de
bezitter aantonen dat hij de zaak op een markt, een openbare verkoping of nog
bij een koopman van dergelijke zaken heeft gekocht en, anderzijds, moet hij
aantonen dat hij te goeder trouw is.

Het [vernietigde] arrest van het hof van beroep te Bergen had beslist dat “de
omstandigheid dat het litigieuze voertuig is gekocht op de markt van Ander-
lecht, wat door [de verweerder] wordt betwist, naar genoegen van recht wordt
aangetoond door zowel de onderzoeksmaatregelen als door de dragende redenen
van het arrest dat [op strafrechtelijk vlak] is gewezen op 11 december 2002, dat
in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de beschikkingen bindend zijn
[voor de verweerder], die in deze aanleg burgerlijke partij was”.

[Het vernietigde arrest heeft] aldus definitief uitspraak gedaan over de eerste
toepassingsvoorwaarde van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek, die het als
bewezen heeft aangemerkt.
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Wat betreft de goede trouw van de eiser, had [het vernietigde arrest] overwo-
gen dat “de goede trouw [van de eiser] wordt vermoed en thans beslissen dat hij
in werkelijkheid te kwader trouw was zou indruisen tegen het gezag van het
strafrechtelijk gewijsde van voornoemd arrest van 11 december 2002; immers, de
bestanddelen van de telastlegging heling waarvan [de eiser] definitief werd vrij-
gesproken bestaan in het bezit of de detentie van een door misdaad of wanbedrijf
verkregen voorwerp en in de aan de inbezitneming voorafgaande of gelijktijdige
kennis van de wederrechtelijke herkomst van dat voorwerp; het [op strafrech-
telijk gebied gewezen] arrest van 11 december 2002, waarvan de dragende redenen
kracht van gewijsde hebben gekregen en tegenstelbaar zijn aan [de verweerder],
burgerlijke partij, heeft beslist dat noch de twijfelachtige oorsprong van de aan
[de eiser] overhandigde factuur, noch het feit dat het voertuig op een openbare
markt werd gekocht, voldoende aantonen dat laatstgenoemde op de hoogte was
of moest zijn van de wederrechtelijke herkomst van de Mercedes op het ogenblik
van de aankoop ervan; de aankoopprijs op de factuur van aankoop van het voer-
tuig vermeld door [de eiser] is geenszins ongewoon, aangezien hij maar 13,4 pct.
lager is dan de prijs van een nieuw voertuig, en de neergelegde bankdocumenten
bevestigen dat laatstgenoemde 1.050.000 frank afgehaald heeft van de bankreke-
ning van zijn echtgenote op het ogenblik van de transactie, zonder dat enig ge-
geven de uitleg kan uitsluiten over de eerste geldafhaling, twee weken vóór de
aankoop; het voertuig werd zowel op de technische controle als voor de inschrij-
ving aangeboden met zijn oorspronkelijk chassisnummer, zonder dat zulks bij
die diensten enige reactie, en bijgevolg, enige twijfel bij [de eiser] over de her-
komst van het voertuig, heeft uitgelokt; laatstgenoemde beschikte over een set
van drie blijkbaar oorspronkelijke sleutels en twee afstandsbedieningen, even-
als over de gebruiksaanwijzing en de toegangscode van de radio.

[De verweerder] kan niet gevolgd worden in zijn betoog dat uit de vrijspraak
van heling niet noodzakelijk volgt dat de [eiser] niet te kwader trouw was, op
grond dat ‘degene die een voorwerp ontvangt waarvan hij enkel weet dat het niet
op een eerlijke wijze werd verkregen, zich niet aan heling schuldig maakt, aan-
gezien elk op die wijze verkregen voorwerp niet per se verkregen werd door mis-
daad of wanbedrijf’: men kan zich immers tevergeefs afvragen hoe de kwade
trouw die [de verweerder] [aan de eiser] toeschrijft, in dit geval uit iets anders
zou kunnen voortvloeien dan uit de kennis die laatstgenoemde had of had moe-
ten hebben van de wederrechtelijke herkomst — diefstal, oplichting, misbruik
van vertrouwen — van het litigieuze voertuig”.

Met zijn cassatieberoep vocht de verweerder enkel die beslissing aan en vor-
derde hij de vernietiging van het arrest, in zoverre het beslist had dat de voor
de toepassing van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek vereiste goede trouw
van de eiser, werd “vermoed en dat thans beslissen dat hij in werkelijkheid te
kwader trouw was zou indruisen tegen het gezag van het strafrechtelijk gewijs-
de van voornoemd arrest van 11 december 2002”.

De draagwijdte van het middel beperkte zich dus tot die toepassingsvoorwaar-
de van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek. Er werd geen enkele kritiek uit-
geoefend op de redenen waarmee [het toen bestreden arrest] beslist had dat
aangetoond was dat het voertuig op de markt van Anderlecht was gekocht. Een
cassatieberoep over die vraag vanwege de verweerder was ontvankelijk geweest,
aangezien het [toen bestreden arrest] hem op dat punt ook in het ongelijk had
gesteld.

Het Hof heeft die beslissing vernietigd bij arrest van 16 december 2010, op het
enige middel van de verweerder, om de volgende redenen:

“De goede trouw van de bezitter van de gestolen of verloren zaak die deze zaak
heeft gekocht in de in artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde omstan-
digheden, onderstelt dat de bezitter in de overtuiging kon verkeren dat degene
die hem de zaak heeft overhandigd de eigenaar ervan was. De goede trouw kan
worden uitgesloten wanneer de bezitter dat niet heeft kunnen geloven, ook al
droeg hij geen kennis van de wederrechtelijke herkomst van de zaak.
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Heling, in de zin van artikel 505, eerste lid, 1°, van het Strafwetboek onderstelt
dat de rechter op ondubbelzinnige wijze vaststelt dat de beklaagde wist dat het
voorwerp door misdaad of wanbedrijf werd verkregen.

De beslissing die de bezitter vrijspreekt van de telastlegging heling, op grond
dat hij niet op de hoogte was van de wederrechtelijke herkomst van de zaak, im-
pliceert niet noodzakelijk dat die bezitter te goeder trouw is in de zin van arti-
kel 2280 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest dat zijn beslissing grondt op de overweging dat ‘de voorwaarden
voor de toepassing van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek vervuld [zijn]’,
dat de [verweerder] ‘niet gevolgd kan worden in zijn betoog dat uit zijn vrij-
spraak van heling niet noodzakelijk volgt dat het bewijs geleverd is dat [de ei-
ser] niet te kwader trouw was’ en dat ‘men zich immers tevergeefs kan afvragen
hoe de kwade trouw die [de verweerder] [aan de eiser] toeschrijft, in dit geval
uit iets anders zou kunnen voortvloeien dan uit de kennis die laatstgenoemde
had of had moeten hebben van de wederrechtelijke herkomst — diefstal, oplich-
ting, misbruik van vertrouwen — van het litigieuze voertuig’, schendt artikel
2280 van het Burgerlijk Wetboek”.

De aldus uitgesproken vernietiging had, ongeacht het dictum van het arrest
van het Hof, dus ook betrekking op de vraag van de goede trouw van de eiser,
zoals vereist bij artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kon niet van worden uitgegaan dat die vernietiging zich ook uitstrekte tot
het gedeelte van het [vernietigde] arrest dat uitspraak doet over de aankoop van
het litigieuze voertuig op een markt.

In voorliggend geval is er immers aan geen van de excepties op de beoordeling
van de omvang van de vernietiging ten aanzien van het middel voldaan: het dic-
tum betreffende de voorwaarden voor de aankoop van het litigieuze voertuig op
de markt was geenszins onlosmakelijk verbonden met de beslissing over de goe-
de trouw; het was daar evenmin een gevolg van; het vormde evenmin een “niet-
onderscheiden dictum”, dat wil zeggen, volgens de rechtspraak van het Hof van
Cassatie, een dictum dat door geen van de partijen, bij gebrek aan belang, voor
dat Hof kon worden aangevochten. De verweerder had perfect ervoor kunnen
kiezen dat dictum aan te vechten, aangezien hij daar belang bij had.

De vernietiging was bijgevolg beperkt tot het dictum betreffende de goede
trouw van de eiser en dat gold eveneens voor de, beperkte, omvang van de aan-
hangigmaking van de zaak bij het hof [van beroep] op verwijzing.

Het bestreden arrest dat overweegt dat alle aspecten van het geschil betref-
fende de toepassing, van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek, op voorliggend
geval bij het hof van beroep op verwijzing aanhangig was gemaakt, miskent die
regel en de draagwijdte en de omvang van het [cassatie]arrest van 16 december
2010 (schending van de artikelen 23 tot 28, 1110, 1082, eerste lid, en 1095 van het
Gerechtelijk Wetboek), en miskent aldus de bewijskracht van dat arrest (schen-
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
schendt artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek door opnieuw uitspraak te doen
over een geschilpunt waarover het [vernietigde] arrest definitief uitspraak had
gedaan en schendt, voor zover nodig, de artikelen 23, 24, 26, 27 en 28 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, doordat het het gezag van gewijsde van de eindbeslissing
[van het vernietigde arrest] over dat geschilpunt miskent.

Het verantwoordt derhalve niet wettig zijn beslissing om eisers rechtsvorde-
ring te verwerpen, die gegrond is op artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek, en
schendt dan ook die bepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel verwijt het arrest van het hof van beroep te Luik, dat uit-
spraak doet als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen, dat het de
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mate waarin de zaak bij dat hof aanhangig is gemaakt, niet heeft be-
perkt tot het onderzoek van een van de toepassingsvoorwaarden van ar-
tikel 2280 Burgerlijk Wetboek.

Die grief houdt geen verband met de artikelen 23 tot 28 Gerechtelijk
Wetboek en evenmin met de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk
Wetboek.

In zoverre het middel de schending van die bepalingen aanvoert, is
het niet ontvankelijk.

Voor het overige, hoewel het Hof slechts kennisneemt van de punten
van de beslissing die in het inleidende verzoekschrift zijn vermeld en de
omvang van de vernietiging in de regel beperkt is tot de draagwijdte
van het middel waarop deze gegrond is, raakt de vernietiging van een
punt van het dictum evenwel het hele punt, ongeacht de reden voor die
vernietiging.

Wanneer de vernietiging wordt uitgesproken worden de partijen, bin-
nen de grenzen van die vernietiging, voor de rechter op verwijzing te-
ruggeplaatst in de toestand waarin zij verkeerden voor de rechter wiens
beslissing werd vernietigd.

De bevoegdheid van de rechter op verwijzing strekt zich uit tot al wat
tot de bevoegdheid behoorde van de rechter aan wie de zaak is onttrok-
ken.

De eiser, de bezitter van het voertuig, vorderde op grond van artikel
2280 Burgerlijk Wetboek de veroordeling van de verweerder, de oor-
spronkelijke eigenaar aan wie het voertuig was teruggegeven, om hem
de aankoopprijs van het voertuig alsook de nodige kosten die hij had
gemaakt terug te betalen.

Het arrest van het hof van beroep te Bergen van 8 juni 2009 had die
vordering gegrond verklaard, op grond dat “de voorwaarden voor de
toepassing van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek [waren] ver-
vuld”, omdat, enerzijds, “de aankoop van het litigieuze voertuig op de
markt van Anderlecht afdoende [was] bewezen” en, anderzijds, de eiser
niet te kwader trouw was.

Het Hof heeft dat arrest bij arrest van 16 december 2010 vernietigd, op
grond dat het artikel 2280 Burgerlijk Wetboek schond door de overwe-
gingen betreffende de kwade trouw van de eiser, die door het middel be-
kritiseerd werden.

Door de uitwerking van het arrest van 16 december 2010, moest het
hof van beroep te Luik, waarnaar de zaak was verwezen, uitspraak doen
over de gegrondheid van de vordering van de eiser tot terugbetaling van
de aankoopprijs en van de nodige kosten.

Het bestreden arrest dat oordeelt dat “het middel dat geleid heeft tot
het tenietdoen van het arrest van het hof van beroep te Bergen van
8 juni 2009, de schending van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek
is”, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat het hof van beroep be-
voegd is om te onderzoeken of alle voorwaarden voor de toepassing van
die wettelijke bepaling zijn vervuld.
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De aangevoerde schending van artikel 2280 Burgerlijk Wetboek is ge-
heel afgeleid uit de andere onwettigheden die tevergeefs worden aange-
voerd door het middel.

In zoverre het middel ontvankelijk is, kan het niet worden aangeno-
men.

Dictum

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

8 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Van
Ommeslaghe en de heer T’Kint.

N° 15

1° KAMER — 8 januari 2015
(AR C.13.0546.F)

1° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 159.
— RECHTERLIJKE MACHT. — OPDRACHT.

2° MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — GRONDWET 1994. — ARTIKEL 159.
— RECHTERLIJKE MACHT. — OPDRACHT.

1° en 2° Elk rechtsprekend orgaan heeft de bevoegdheid en de plicht om na te
gaan of de beslissingen van de administratie waarvan de toepassing betwist
wordt, overeenstemmen met de wet (1). (Art. 159, Grondwet)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING T. G.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 27 november 2012.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, vóór de wijziging ervan bij de wet van
25 juli 2008, en, voor zover nodig, artikel 2 van de wet van 6 februari 1970 betref-

(1) Cass. 4 oktober 2012, AR C.11.0620.F, AC 2012, nr. 511.
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fende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat
en de provinciën;

— de artikelen 105, 108, 149 en 159 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de vordering van de verweerster niet-verjaard en ge-
grond, veroordeelt de eiser om haar een provisioneel bedrag van 30.000 euro te
betalen, dat van haar schade moet worden afgetrokken, en wijst voor het overi-
ge een deskundige aan, om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden
beschouwd, en inzonderheid om de volgende redenen:

“Op die datum [21 september 2001] kende [de verweerster] de identiteit van de
persoon die zij aansprakelijk achtte voor haar nadeel en voor het bestaan van
haar schade, ook al kon ze de juiste omvang ervan niet becijferen. De verjaring
gaat dus op die datum in.

Niettemin bepaalt artikel 2 van de wet van 6 februari 1970 dat de verjaring
wordt gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door een schulder-
kenning door de Staat.

De dagvaarding dagtekent van 11 oktober 2006 maar er moet rekening worden
gehouden met de brief van de minister van Landsverdediging van 16 oktober
2006, die uitgelegd moet worden als ‘een erkenning van het recht van [de ver-
weerster] door de Staat’ en die derhalve de verjaring stuit […].

Aldus is de dagvaarding van 11 oktober 2006 tijdig uitgebracht en de verjaring
niet ingegaan”,

en, met betrekking tot de eenzijdige verbintenis van de minister van Lands-
verdediging:

“In een rechtsstaat is het wettigheidsbeginsel zonder enige twijfel een funda-
menteel beginsel. Daarom bevat de Grondwet dan ook een artikel volgens het-
welk ‘de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en lokale besluiten en
reglementeringen slechts zullen toepassen als ze conform de wetten zijn’.

Het beginsel van de stabiliteit van de verkregen rechtstoestanden is echter
niet minder fundamenteel.

Bijgevolg moet die antinomie tussen die twee fundamentele beginselen onder-
zocht worden wanneer een administratie, zoals in voorliggend geval de Belgi-
sche Staat, zelf de onwettigheid van een van haar individuele beslissingen voor
de rechter aanvoert om de niet-uitvoering van die beslissing te verantwoorden.

Zonder dat de gehele theorie van de intrekking van de administratieve hande-
lingen uiteengezet hoeft te worden, moet erop gewezen worden dat een recht-
scheppende administratieve handeling, zelfs wanneer zij onwettig is, definitief
is en ondanks haar onwettigheid uitwerking blijft hebben wanneer zij niet meer
vernietigd kan worden omdat de termijn van zestig dagen om een beroep tot nie-
tigverklaring in te stellen verstreken is […], tenzij de handeling is verkregen
door bedrog of voor onbestaande moet worden gehouden of nog wanneer een wet-
telijke bepaling de intrekking ervan buiten de termijn toestaat. De administra-
tie heeft met andere woorden een recht van intrekking op haar handelingen
zolang die handelingen nietig kunnen worden verklaard. 

De Raad van State heeft op dat gebied een vaste rechtspraak en verantwoordt
deze met de oordeelkundige reden dat, aangezien hij geen door machtsover-
schrijding aangetaste administratieve handeling nietig kan verklaren wanneer
die handeling hem na het verstrijken van de termijn van beroep wordt voorge-
legd […], de administratie geen administratieve handeling kan intrekken die
rechten doet ontstaan, ook al is die handeling door machtsoverschrijding aan-
getast, omdat zij zodoende afbreuk zou doen aan de rechten die de begunstigde
van die handeling verkregen heeft.

Die redenering steunt op het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van
de administratieve handelingen en op het beginsel volgens hetwelk de admini-
stratie niet mag raken aan de door de burgers verkregen rechten.
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Enkel een administratieve handeling die geen rechten doet ontstaan is, zoals
een handeling die rechten erkent, een voorlopige toestemming of een negatieve
beslissing, kan onbeperkt, zonder termijn, worden ingetrokken.

In voorliggend geval is de brief van de minister van Landsverdediging van
16 oktober 2003 ontegenzeglijk een eenzijdige administratieve handeling die
voor [de verweerster] rechten doet ontstaan.

Die handeling kon dus ingetrokken worden binnen een termijn van zestig da-
gen te rekenen van de datum waarop de betrokkenen van die handeling kennis-
genomen hadden […].

Die intrekking zou pas geschieden op 10 augustus 2004, dus ruimschoots buiten
de vereiste termijn.

De Belgische Staat voegt daaraan toe dat de handeling te dezen als onbe-
staand moet worden beschouwd omdat zij zou berusten op de onjuiste veronder-
stelling van de minister van Landsverdediging dat de Staat de eigenaar van het
litigieuze goed is.

Niet alleen wordt die bewering door de Belgische Staat geenszins gestaafd,
omdat hij niet redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat hij nog enigerwijs de eige-
naar van het goed kon zijn op het ogenblik dat de brief van 16 oktober 2003 werd
opgemaakt, maar die handeling kan daarenboven enkel als onbestaande worden
beschouwd wanneer zij is aangetast door een onregelmatigheid die dermate ern-
stig en duidelijk is dat de handeling voor onbestaande moet worden gehouden.

Bijgevolg moet worden nagegaan of die hypothese in voorliggend geval be-
waarheid wordt door de omstandigheden van de zaak, aangezien de uitzonderin-
gen op de onmogelijkheid tot intrekking beperkend moeten worden uitgelegd,
het bewijs van de onregelmatigheid geleverd moet worden door degene die be-
slist de handeling in te trekken en het begrip van onbestaande handeling in the-
orie losstaat van het begrip van de van rechtswege nietige handeling, waarbij
het niet-bestaan meer een metafysisch, filosofisch begrip dan een juridisch be-
grip is […].

Te dezen blijkt uit de overwegingen van de Belgische Staat dat de onregelma-
tigheid waardoor de handeling volgens hem is aangetast — namelijk de onjuiste
veronderstelling dat het goed nog steeds eigendom van de Staat was — niet zo-
danig ernstig en duidelijk is dat die handeling als onbestaand moet worden be-
schouwd, gelet op, enerzijds, de juridische bescherming die de begunstigde van
die handeling geniet en, anderzijds, de omstandigheid dat de eventuele onregel-
matigheid is begaan door degene die de handeling intrekt en dat de aangevoerde
veronderstelling niet redelijk of gerechtvaardigd is.

Aldus moet worden vastgesteld dat die handeling van 16 oktober 2003 definitief
is en er geen sprake kan zijn van een toepassing van artikel 107 [lees: 159] van de
Grondwet.

De brief van de minister vormt een verplichting voor de Belgische Staat, een
verplichting die is ontstaan uit de eenzijdige verklaring van haar wil om zich te
verbinden, die vaststaat en die zichtbaar werd gemaakt. De omvang van die ver-
plichting is duidelijk afgebakend, aangezien de brief erop wijst dat Landsverde-
diging ‘de ontmanteling, de installatie en de aanpassing van alle uitrustingen
zal bekostigen’.

Om die reden is de vordering van [de verweerster] gegrond.”

Grieven

Luidens artikel 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, zoals het van
toepassing was op de feiten van de zaak, evenals artikel 2 van de wet van
6 februari 1970, “wordt de verjaring gestuit door een gerechtsdeurwaardersex-
ploot, alsook door een schulderkenning door de Staat”.

De verjaringsstuitende schulderkenning moet worden gedaan door de persoon
die gemachtigd is om de schuld te beheren en, wat betreft de Belgische Staat,
door de persoon die daartoe bevoegd is.
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Artikel 159 van de Grondwet, dat zowel op de verordenende administratieve
handelingen als op de individuele handelingen van toepassing is, verplicht de
hoven en rechtbanken zowel een intern als extern wettigheidstoezicht te houden
op elke administratieve handeling waarop een vordering, verweer of exceptie
steunt.

Krachtens de artikelen 105 en 108 van de Grondwet is elke administratieve
overheid slechts bevoegd binnen de grenzen die haar uitdrukkelijk zijn toege-
kend door de Grondwet of door de bijzondere wetten die krachtens de Grondwet
zelf zijn uitgevaardigd, waarbij de eerbiediging van die grenzen van openbare
orde is.

De eiser betwistte dat de brief van 16 oktober 2003, die hem een beslissing ter
kennis bracht van de toenmalige minister van Landsverdediging, een verja-
ringsstuitende schulderkenning kon uitmaken en als grondslag voor de rechts-
vordering van de verweerster kon dienen, op grond dat die minister “geenszins
bevoegd was om de Belgische Staat ertoe te verbinden werkzaamheden te ver-
richten in een goed waarvan de Staat niet langer de eigenaar was”, dat een
grondwettelijke of wettelijke bevoegdheid als grondslag moet dienen voor elke
contractuele of eenzijdige administratieve handeling en dat “de verbintenis die
door de minister van Landsverdediging was aangegaan, geen enkele wettelijke
grondslag had”, en leidde daaruit af dat, krachtens artikel 159 van de Grondwet,
“die eenzijdige handeling verworpen moet worden en niet als grondslag voor de
rechtsvordering van [de verweerster] kan dienen”.

Het arrest, dat beslist dat de rechtsvordering van de verweerster niet verjaard
is en die rechtsvordering gegrond verklaart op basis van de brief van de minister
van Landsverdediging van 16 oktober 2003, op grond dat die rechtscheppende
handeling, zelfs als zij onwettig zou zijn, “definitief is en er geen sprake kan zijn
van een toepassing van artikel 107 [lees: 159] van de Grondwet”, aangezien tegen
die handeling geen beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State is inge-
steld en zij evenmin is ingetrokken “binnen een termijn van zestig dagen te re-
kenen van de datum waarop de betrokkenen van die handeling kennisgenomen
hadden” en dat, derhalve, de wettigheid van die handeling niet onderzoekt,
schendt eensdeels artikel 149 van de Grondwet, doordat het niet antwoordt op de
conclusie waarin de eiser de bevoegdheid van de auteur van die handeling om de
litigieuze schuld te beheren betwistte, en anderdeels artikel 159 van de Grond-
wet, dat de hoven en rechtbanken verplicht de toepassing te weigeren van elke
onwettige administratieve handeling die wordt aangevoerd tot staving van een
vordering, verweer of exceptie, zelfs als tegen die handeling geen beroep tot nie-
tigverklaring meer kan worden ingesteld of zij niet meer ingetrokken kan wor-
den.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Luidens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de al-
gemene, provinciale en lokale besluiten en reglementeringen slechts
toe in zoverre ze met de wetten overeenstemmen.

Op grond van die bepaling heeft elk rechtsprekend orgaan de bevoegd-
heid en de plicht om na te gaan of de beslissingen waarvan de toepas-
sing betwist wordt, overeenstemmen met de wet.

Het arrest stelt vast dat “[de eiser] in zijn conclusie beweert dat ‘de
beslissing van de minister van Landsverdediging […], waarvan [de ver-
weerster] kennisgenomen heeft door het stuk dat op 16 oktober 2003 is
ondertekend door het hoofd van de afdeling infrastructuur […], geen
eenzijdige rechtshandeling kon uitmaken in zoverre de minister van
Landsverdediging niet bevoegd was om de Belgische Staat ertoe te ver-
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binden werkzaamheden te verrichten in een goed waarvan de Staat niet
langer de eigenaar was’”.

Het arrest overweegt dat “een rechtscheppende administratieve han-
deling, zelfs wanneer zij onwettig is, definitief is en ondanks haar on-
wettigheid uitwerking blijft hebben wanneer zij niet meer vernietigd
kan worden omdat de termijn van zestig dagen om een beroep tot nie-
tigverklaring in te stellen verstreken is […], tenzij de handeling is ver-
kregen door bedrog of voor onbestaande moet worden gehouden of nog
wanneer een wettelijke bepaling de intrekking ervan buiten de termijn
toestaat”.

Het wijst erop dat “de brief […] van 16 oktober 2003 […] voor [de ver-
weerster] een eenzijdige rechtscheppende administratieve handeling
is”, die “niet voor onbestaande kan worden gehouden” en dat zij “pas
ruimschoots na de vereiste termijn is ingetrokken”.

Het arrest, dat uit die vermeldingen afleidt dat “die handeling van
16 oktober 2003 definitief is en er geen sprake kan zijn van een toepas-
sing van artikel [159] van de Grondwet”, en dat, enerzijds, die handeling
“uitgelegd moet worden als ‘een erkenning van het recht van [de ver-
weerster] door [de eiser]’ […] die […]de verjaring stuit”, en dat, ander-
zijds, “de vordering van [de verweerster] [tot veroordeling van de eiser]
gegrond is”, schendt artikel 159 Grondwet.

In zoverre is het middel gegrond.

Dictum

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

van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

8 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr.
Oosterbosch.

N° 16

1° KAMER — 8 januari 2015
(AR C.14.0268.F)

1° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AAN-
VANG. EINDE). — RECHTSVORDERING VAN KOOPLIEDEN WEGENS DE KOOPWAREN

DIE ZIJ VERKOPEN AAN PERSONEN DIE GEEN KOOPMAN ZIJN. — TERMIJN. — EEN

JAAR. — GRONDSLAG. — VOORWAARDEN. 

2° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AAN-
VANG. EINDE). — RECHTSVORDERING VAN KOOPLIEDEN WEGENS DE KOOPWAREN
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DIE ZIJ VERKOPEN AAN PERSONEN DIE GEEN KOOPMAN ZIJN. — TERMIJN. — VIJF

JAAR. — VOORWAARDEN. 

1° De toepassing van de verjaring van een jaar, die gegrond is op een vermoe-
den van betaling, veronderstelt dat het bestaan van de schuldvordering niet
in een geschrift is vastgesteld. (Art. 2272, Burgerlijk Wetboek)

2° Wanneer het bestaan van de schuldvordering is vastgesteld in een geschrift
en betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, zullen de rentetermijnen
verjaren door verloop van vijf jaar. (Art. 2277, Burgerlijk Wetboek)

(ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS N.V. T. D. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 13 maart 2014.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

De artikelen 2272, tweede lid, en 2277 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de vordering van de eiseres verjaard, veroordeelt haar tot
de kosten van de verweerders, voor de twee aanleggen vastgesteld op 2.827,86 eu-
ro, om de volgende redenen:

“Verjaring
De [verweerders] beroepen zich, op grond van artikel 2272, tweede lid, van het

Burgerlijk Wetboek, op de verjaring van de schuldvordering van de [eiseres] be-
treffende de facturen van 7 augustus 2008, op grond dat ze betrekking hebben op
een verbruik van méér dan een jaar geleden.

De litigieuze facturen zouden betrekking hebben op een verbruik van vóór
31 december 2006, in tegenstelling tot wat de litigieuze factuur vermeldt.

Welnu, de [verweerders] beweren dat zij het verbruik van vóór die datum heb-
ben betaald.

De rechtsvordering ‘van kooplieden wegens de koopwaren die zij verkopen aan
personen die geen koopman zijn […] verjaart door verloop van een jaar’.

De korte verjaringen van de artikelen 2271 tot 2276quinquies van het Burgerlijk
Wetboek steunen op een vermoeden van betaling.

De rechtspraak heeft het begrip ‘personen die geen koopman zijn’ moeten ver-
duidelijken. Het onderscheidend criterium van de hoedanigheid van koopman
heeft betrekking op de vraag of de koper de goederen al dan niet voor zijn beroep
gebruikt.

In voorliggend geval is het feit dat de [verweerders] de huurders waren van het
pand waarop het litigieuze verbruik betrekking heeft, niet voldoende om hen de
hoedanigheid van koopman toe te kennen, aangezien de huur van een pand door
een privépersoon geen daad van koophandel is.
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Volgens een arrest van dit hof [van beroep] stemt de persoon die geen koop-
man is, zoals bedoeld in artikel 2272, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
overeen met het huidige begrip van consument (Bergen, 9 oktober 2000, J.T., 2001,
635; R.G.D.C., 2001, 311).

Volgens die logica moet die bepaling dus worden toegepast op de schuldvorde-
ringen van intercommunales inzake energielevering (zie wat dat betreft
M. MARCHANDISE, La prescription libératoire en matière civile, dossiers du J.T.,
nr. 64, Larcier, 2007, p. 75 en de reeds vermelde verwijzing).

Een mondelinge of stilzwijgende erkenning van de schuld door de schuldenaar
heeft een verjaringsstuitende werking (M. MARCHANDISE, op. cit., p. 70).

‘En principe la prescription libère le débiteur. Lorsque ce dernier se prévaut de
l’écoulement du délai, il ne soutient pas avoir payé : il prétend seulement être libéré
par l’effet du temps, sans que l’on puisse rechercher si la dette a été acquittée. La pre-
scription de droit commun ne souffre donc pas la preuve contraire’ (ibid., nr. 67).

Het feit dat er een factuur werd verzonden, stuit de verjaring niet omdat de
factuur niet uitgaat van de schuldenaar en kan bijgevolg niet als dusdanig het
bij artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek vereiste geschrift vormen.

Artikel 2275, dat de eerste rechter toepast, bepaalt dat zij tegen wie men zich
op die verjaringen beroept, aan hen die zich erop beroepen de eed kunnen opdra-
gen omtrent de vraag of de zaak werkelijk betaald is.

Volgens de rechtsleer geldt die regeling ook voor de bekentenis.
Zo kan degene die de (stilzwijgende of zelfs buitengerechtelijke) bekentenis

van een onbetaalde schuld heeft afgelegd, zich niet beroepen op een korte verja-
ring, met uitsluiting van elk geschil over het eigenlijk bestaan van de schuld;
degene die het bestaan van de schuld geheel of gedeeltelijk ontkent, kan zich
niet beroepen op de verjaring die steunt op een vermoeden van betaling (ibid.,
p. 72, nr. 68).

De bekentenis kan op nuttige wijze worden gedaan binnen de gemeenrechte-
lijke verjaringstermijn van tien jaar.

‘Enfin, si la facture est acceptée (même tacitement) après le délai d’un an, cette ac-
ceptation peut être assimilée à un aveu extrajudiciaire de non-paiement qui renverse
la présomption en vertu de l’article 2275 du Code civil’ […]. Immers, ‘considérant que
déférer le serment n’est autre qu’escompter un aveu de celui à qui on le défère, la doc-
trine et la jurisprudence ont unanimement et rapidement admis que l’aveu, exprès ou
tacite, du débiteur du fait qu’il n’a pas payé la créance litigieuse l’empêche d’invoquer
à son profit une prescription présomptive de paiement’ (C. MARR, ‘Le point sur le
délai de prescription applicable aux dettes de fourniture d’énergie’, J.T., 2009,
592).

Er werd immers gevonnist dat, ‘lorsqu’il résulte des actes de la procédure ou des
moyens de défense invoqués par le débiteur que la dette n’a pas été payée, cet aveu
tacite du débiteur l’empêche d’invoquer à son profit une prescription fondée sur une
présomption de paiement ainsi démentie’ (A. GOSSELIN, ‘Les prescriptions présomp-
tives de paiement de factures’, J.T., 1994, p. 34, nr. 9, en verwijzing in noot 54).

De [verweerders] hebben in voorliggend geval de factuur van 844,05 euro die de
[eiseres], hun nieuwe energieleverancier, op 12 juni 2007 heeft uitgereikt, ge-
woon betaald, waarbij die factuur preciseert dat ze betrekking heeft op het ver-
bruik tot 31 december 2006.

Aangezien de [verweerders] die factuur, die, zonder voorbehoud, preciseert dat
ze betrekking heeft op het verbruik tot 31 december 2006, hebben ontvangen en
betaald, hebben de [verweerders] te goeder trouw aangevoerd dat zij reeds had-
den betaald.

Zij waren des te meer gesterkt in hun overtuiging dat zij reeds hadden betaald
omdat de litigieuze factuur een verbruiksperiode van begin 2007 vermeldde.

Toen zij op grond van artikel 19, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, een dag-
vaarding hebben uitgebracht om te doen vaststellen dat de litigieuze facturen
niet verschuldigd waren en tegelijk de aanwijzing van een deskundige te vragen,
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hebben zij de factuur betwist zoals ze was opgemaakt voor een verbruik dat be-
trekking had op het jaar 2007.

Zij hebben het feit dat zij het eerdere verbruik hadden betaald, zoals blijkt uit
de factuur van 12 juni 2007, niet opnieuw ter discussie gesteld.

In hun conclusie van 10 juni 2009 voor de eerste rechter schrijven zij met name:
‘De factuur van 7 augustus 2008 stemt geenszins overeen met een werkelijk ver-
bruik tijdens de in aanmerking genomen periode: van 1 januari 2007 tot
4 augustus 2008. De factuur van 7 augustus 2008 tracht — blijkbaar — een eerder
verbruik te regulariseren. Dat is evenwel onmogelijk. Zie met name de factuur
van 12 juni 2007, die heel duidelijk vermeldt dat het te betalen saldo van 844,05
euro overeenstemt met een verbruik tot 31 december 2006 bij Electrabel’.

In voorliggend geval kan de verjaring, die gegrond is op een vermoeden van
betaling, dus worden toegepast.

De vordering is bijgevolg verjaard.
Het incidenteel beroep is derhalve doelloos.
De nieuwe vorderingen van de [verweerders] zijn in bijkomende orde verwoord

en worden derhalve doelloos, aangezien recht is gedaan op hun hoofdargument
betreffende de verjaring.”

Grieven

Krachtens artikel 2272, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek verjaart de
rechtsvordering van kooplieden, wegens de koopwaren die zij verkopen aan per-
sonen die geen koopman zijn, door verloop van een jaar. Die korte verjaring van
artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek is evenwel niet van toepassing op de le-
vering van energie. Zij werd door de wetgever ingevoerd wegens het bestaan van
verplichtingen die doorgaans niet schriftelijk worden vastgesteld, in zoverre de
schuldenaars die verplichtingen zeer snel contant voldoen. Die korte verjaring
steunt op een vermoeden van betaling, om te beletten dat een weinig scrupuleu-
ze koopman een reeds betaalde schuld nogmaals van zijn klant zou kunnen vor-
deren. Inzake energielevering hebben de consumenten geen nood aan dat
vermoeden van betaling, omdat er, in de regel, een schriftelijk bewijs van de
overeenkomst betreffende dergelijke leveringen wordt opgemaakt en omdat de
consumenten facturen van de energieleveranciers ontvangen.

Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
— termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten;
— die van uitkeringen tot levensonderhoud;
— huren van huizen en 
— pachten van landeigendommen;
— interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaal-

baar is bij het jaar of bij kortere termijnen, door verloop van vijf jaren verjaren.
Die bepaling is van toepassing op de schuldvorderingen inzake energieleve-

ring, aangezien de schuld betreffende energieleveringen gelijkt op de schulden
bedoeld in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien die schuld, nu ze
periodiek is en het bedrag van die schuld na verloop van tijd toeneemt, op ter-
mijn dreigt te veranderen in een kapitaalschuld die zo groot wordt dat ze de
schuldenaar zou kunnen ruïneren. Indien artikel 2277 van het Burgerlijk Wet-
boek in die zin wordt uitgelegd dat de vijfjarige verjaring niet van toepassing
zou zijn op de periodieke schulden inzake energielevering, zou het een niet te
verantwoorden verschil in behandeling tussen schuldenaars van periodieke
schulden invoeren en bijgevolg de artikelen 10 en 11 schenden.

Het arrest beslist dus niet naar recht dat de korte verjaring van een jaar, be-
paald in artikel 2272, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing is
op de schuldvorderingen inzake energielevering, aangezien dat artikel geen be-
trekking heeft op dat soort schuldvorderingen. Het arrest, dat beslist dat de
korte verjaring van artikel 2272, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, die
steunt op een vermoeden van betaling, te dezen kan worden toegepast, schendt
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artikel 2272, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Het arrest, dat weigert de
vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek toe te
passen, terwijl in dit geval laatstgenoemd artikel van toepassing is, schendt ook
dat artikel.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens artikel 2272 Burgerlijk Wetboek verjaart de rechtsvorde-
ring van kooplieden, wegens de koopwaren die zij verkopen aan perso-
nen die geen koopman zijn, door verloop van een jaar.

De toepassing van die korte verjaring, die steunt op een vermoeden
van betaling, veronderstelt dat het bestaan van de schuldvordering niet
is vastgesteld in een geschrift. 

Enkel wanneer de schuldvordering is vastgesteld in een geschrift en
betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, zullen de achterstal-
lige schulden overeenkomstig artikel 2277 Burgerlijk Wetboek verjaren
door verloop van vijf jaar.

Het middel, dat betoogt dat de rechtsvordering die de energieleveran-
cier tegen de consument instelt tot betaling van periodieke elektrici-
teitsleveringen, altijd onderworpen is aan artikel 2277 Burgerlijk
Wetboek omdat er, in de algemene regel, een schriftelijk bewijs van de
overeenkomst betreffende die leveringen wordt opgemaakt en omdat de
consument facturen van de leverancier ontvangt, faalt naar recht.

Dictum

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

8 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
Verbist en mevr. Grégoire.

N° 17

1° KAMER — 8 januari 2015
(AR D.14.0015.F)

1° ACCOUNTANT. — BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCA-
LISTEN. — UITVOERENDE KAMERS. — BESLISSING. — BEROEP. — RECHTSKUNDIG

ASSESSOR. — HOEDANIGHEID.

2° ACCOUNTANT. — BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCA-
LISTEN. — UITVOERENDE KAMERS. — BESLISSING. — BEROEP. — RECHTSKUNDIG

ASSESSOR. — TERMIJN. — AANVANG.

1° Wanneer de rechtskundige assessor beroep instelt tegen een beslissing van
een uitvoerende kamer, treedt hij op als vertegenwoordiger van het Beroep-
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sinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. (Art. 45/1, § 12, Wet
22 april 1999)

2° De kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene alleen doet de termijn
van beroep ook ingaan t.a.v. de rechtskundige assessor die optreedt als ver-
tegenwoordiger van dat instituut. (Art. 45, Wet 22 april 1999; artt. 53, twee-
de lid, en 48, eerste en tweede lid, KB 27 november 1985)

(D. T. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS 
EN FISCALISTEN)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 4 juni 2014 van
de Franstalige kamer van beroep van het Beroepsinstituut van erkende
boekhouders en fiscalisten, die in administratieve zaken uitspraak
doet.

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

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel 45/1, § 12, van de wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen worden de beroepen tegen de be-
slissingen die zijn genomen door de verenigde uitvoerende kamers van
het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten ingesteld
door de personen op wie de beslissingen betrekking hebben of door de
rechtskundige assessoren.

Wanneer de rechtskundige assessor beroep instelt tegen een beslis-
sing van een uitvoerende kamer, treedt hij op als vertegenwoordiger
van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.

Overeenkomstig artikel 53, tweede lid, van het koninklijk besluit van
27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de
werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellec-
tuele beroepen zijn opgericht, dat krachtens artikel 45 van de wet van
22 april 1999 van toepassing is, moet het beroep tegen een beslissing van
de uitvoerende kamer worden ingesteld binnen dertig dagen na de bete-
kening van die beslissing.

Artikel 48 van dat besluit bepaalt, in het eerste lid, dat elke bevesti-
gende beslissing aangaande de inschrijving of weglating of de toelating
om het beroep occasioneel uit te oefenen per gewone brief of via e-mail
ter kennis wordt gebracht van de betrokkene binnen een termijn van



N° 18 - 8.1.15 ARRESTEN VAN CASSATIE 61

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 61  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
zestig dagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier en, in het
tweede lid, dat een afwijzende beslissing betreffende de aanvraag in het
eerste lid binnen dezelfde termijn ter kennis moet worden gebracht bij
ter post aangetekend schrijven.

Uit het feit dat artikel 48 bepaalt dat de beslissing van de uitvoerende
kamer van het Beroepsinstituut enkel aan de betrokkene ter kennis
moet worden gebracht, kan worden afgeleid dat de kennisgeving van de
beslissing aan laatstgenoemde de termijn van beroep ook doet ingaan
ten aanzien van de rechtskundige assessor die optreedt als vertegen-
woordiger van dat instituut.

De bestreden beslissing stelt vast dat de beslissing van de uitvoerende
kamer van 13 januari 2014 “ter kennis werd gebracht op 11 februari 2014”
en dat “de akte van beroep van de rechtskundige assessor [is] ontvan-
gen op 19 maart 2014, waarbij de enveloppe de stempel van 17 maart 2014
draagt”.

De bestreden beslissing, die dat beroep ontvankelijk verklaart,
schendt artikel 53, tweede lid, van het koninklijk besluit van
27 november 1985.

Het middel is gegrond.

Dictum

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

van de vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franstalige kamer

van beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fisca-
listen, die zich zal voegen naar de beslissing van het Hof betreffende het
door hem beslechte rechtspunt.

8 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
Foestraets en de heer Verbist.

N° 18

1° KAMER — 8 januari 2015
(AR D.14.0027.F)

REGELING VAN RECHTSGEBIED. — ALLERLEI. — TUCHTPROCEDURE. —
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

GEWEST EN VAN WAALS-BRABANT. — VERWIJZING VAN DE PROCEDURE NAAR DE

RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN VAN DE PROVINCIE HENEGOUWEN. —
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN VAN DE PROVINCIE HENEGOUWEN. — ON-
BEVOEGDVERKLARING OM VAN DE VERVOLGINGEN KENNIS TE NEMEN. — UITWER-
KING.
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Het naast elkaar bestaan van twee beslissingen van verschillende tuchtge-
rechten, die uitspraak doen over dezelfde vervolgingen, belemmert de rechts-
gang en geeft aanleiding tot regeling van rechtsgebied.

(NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij verzoekschrift, ondertekend door mr. John Kirkpatrick, advocaat
bij het Hof van Cassatie, dat op 17 november 2014 is neergelegd op de
griffie van het Hof, verzoekt de eiser te mogen dagvaarden tot regeling
van rechtsgebied.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Enerzijds heeft het bureau van de raad van de Orde van Architecten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van Waals-Brabant, bij be-
slissing van 17 april 2012 die op 30 juli 2014 ter kennis is gebracht van de
voorzitter van de nationale raad van de Orde van Architecten, de tucht-
procedure die gevolgd werd inzake architect P. W., op klacht van archi-
tect V. D., verwezen naar de raad van de Orde van Architecten van de
provincie Henegouwen.

Anderzijds heeft de raad van de Orde van Architecten van de provincie
Henegouwen zich, bij beslissing van 30 december 2013 die op 28 januari
2014 ter kennis is gebracht van de voorzitter van de nationale raad van
de Orde van Architecten, onbevoegd verklaard om kennis te nemen van
de naar haar verwezen vervolgingen.

Het naast elkaar bestaan van twee beslissingen van verschillende
tuchtgerechten, die uitspraak doen over dezelfde vervolgingen, belem-
mert de rechtsgang en geeft aanleiding tot regeling van rechtsgebied.

De eiser moet worden gemachtigd om P. W. te dagvaarden tot rege-
ling van rechtsgebied.

Dictum

Het Hof

Machtigt de eiser om P. W. te dagvaarden tot regeling van rechtsge-
bied op de terechtzitting van de eerste kamer van het Hof van 5 maart
2015;

Houdt de kosten aan.

8 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Kirkpatrick, mevr. Nudelholc.
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N° 19

1° KAMER — 9 januari 2015
(AR C.14.0586.N)

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — BURGER-
LIJKE ZAKEN. — VERZOEK TOT ONTTREKKING. — GEWETTIGDE VERDENKING.
— ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN. 

De gewettigde verdenking veronderstelt dat de ingeroepen omstandigheden
van die aard zijn dat er twijfel kan ontstaan omtrent de onpartijdigheid en
de objectiviteit van de betrokken rechtbank in zijn geheel, en niet van een
kamer of afdeling ervan; het verzoek tot onttrekking waarin niet wordt aan-
gevoerd dat alle leden van de betrokken rechtbank, die thans meerdere afde-
lingen omvat, geen kennis kunnen nemen van de zaak, is derhalve kennelijk
niet ontvankelijk (1). (Artt. 648, 650 en 658, Gerechtelijk Wetboek)

(PROOST N.V., IN DE ZAAK V. E.A. T. PROOST N.V.)

Advocaat-generaal D. THIJS heeft in substantie gezegd

Verzoekster verzoekt de zaak waarin zij partij is aan de rechtbank van
koophandel, afdeling Turnhout, te onttrekken omdat deze afdeling van
de rechtbank van koophandel in tendentieuze bewoordingen uitspraak
zou hebben gedaan naar aanleiding van de vroegtijdige beëindiging van
de procedure van gerechtelijk reorganisatie en aldus een schijn van par-
tijdigheid heeft doen ontstaan, mede gelet op de beperkte omvang van
deze “rechtbank cq. afdeling”.

De gewettigde verdenking veronderstelt dat de ingeroepen omstandig-
heden van die aard zijn dat er twijfel kan ontstaan omtrent de onpartij-
digheid en de objectiviteit van de betrokken rechtbank in zijn geheel, en
niet van een kamer of afdeling ervan. Uw Hof oordeelde immers meer-
maals dat een onttrekking op het gehele rechtscollege betrekking dien-
de te hebben (2).

De vraag rijst of dit beginsel ongewijzigd blijft met de nieuwe wetswij-
ziging.

Voor de rechtscolleges die thans bestaan uit verschillende afdelingen
over het ressort verspreid heeft het doortrekken van deze rechtspraak
tot gevolg dat (1) een onttrekking betrekking dient te hebben op dit
“nieuwe” geheel en dus niet op een loutere afdeling en dat (2) wanneer
een onttrekking wordt ingewilligd bij een arbeidsrechtbank of recht-
bank van koophandel, moet worden verwezen naar een rechtbank van
een ander rechtsgebied.

Uw Hof heeft in die zin reeds uitspraak gedaan in een strafzaak bij ar-
rest van 26 november 2014 (AR P.14.1690.F) waarin Uw Hof besloot tot de
kennelijke niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot onttrekking

(1) Zie concl. OM.
(2) Cass. 1 april 2010, AR C.10.0173.N, AC 2010, nr. 244; Cass. 22 juli 2008, AR

C.08.0298.N, AC 2008, nr. 424.
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“visant à ne dessaisir que la division Tournai et non l’ensemble du tribunal de
première instance du Hainaut”.

Ik zie niet in waarom Uw Hof in burgerlijke zaken een ander standpunt
zou innemen te meer nu artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 23 mei 2013, in geval van onttrek-
king van de zaak voorziet in de verwijzing “van een rechtbank naar een
ander”.

Verzoekers voeren aan dat er onmiskenbaar een schijn van partijdig-
heid en gebrek aan objectiviteit bestaat in hoofde van de rechtbank van
koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Verzoeksters voeren niet aan dat alle leden van de rechtbank van
koophandel Antwerpen, die thans meerdere afdelingen omvat, geen ken-
nis zouden kunnen nemen van de zaak.

De enkele omstandigheid dat er bezwaren zouden voorhanden zijn te-
gen de rechters van de afdeling Turnhout is niet van aard om bij derden
gewettigde verdenking betreffende de rechtbank van koophandel Ant-
werpen in zijn geheel te doen rijzen.

Het verzoek betreft in wezen een verdelingsincident tussen afdelingen
van eenzelfde rechtbank, zoals thans geregeld in artikel 88, § 2, van het
Gerechtelijk Wetboek. Verzoekers beschikken tevens over de mogelijk-
heid een verzoek in te dienen tot wraking van de magistraten van de ze-
tel van de afdeling Turnhout.

Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de afdeling Turnhout, dat
in wezen neerkomt op een verzoek tot onttrekking aan de gehele recht-
bank van koophandel Antwerpen nu de verwijzing naar een andere recht-
bank van koophandel wordt gevraagd, lijkt mij derhalve kennelijk
onontvankelijk.

Besluit: VERWERPING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De verzoekster heeft op 22 december 2014 in de zaak A/12/03903 die voor
inleiding stond op de zitting van 23 december 2014 en strekt tot het te-
rugbrengen van de datum van staking van betaling van de verzoekster,
een verzoek neergelegd tot onttrekking van de zaak aan de rechtbank
van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, op grond van gewettig-
de verdenking.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 

1. De verzoekster verzoekt de zaak waarin zij partij is aan de recht-
bank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, te onttrekken
omdat deze afdeling van de rechtbank van koophandel in “tendentieuze
en overtollige bewoordingen” uitspraak heeft gedaan naar aanleiding
van de vroegtijdige beëindiging van de procedure van gerechtelijke re-
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organisatie en aldus een schijn van partijdigheid heeft doen ontstaan,
mede gelet op de beperkte omvang van deze “rechtbank cq. afdeling”.

2. De gewettigde verdenking veronderstelt dat de ingeroepen omstan-
digheden van die aard zijn dat er twijfel kan ontstaan omtrent de on-
partijdigheid en de objectiviteit van de betrokken rechtbank in zijn
geheel, en niet van een kamer of afdeling ervan.

3. De verzoekster houdt niet voor dat alle leden van deze rechtbank,
die thans meerdere afdelingen omvat, geen kennis kunnen nemen van
de zaak.

Het verzoek tot onttrekking is derhalve kennelijk niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verklaart het verzoek tot onttrekking kennelijk niet ontvankelijk.

Veroordeelt de verzoekster tot de kosten.

9 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Ryckaert (bij de balie te
Brussel).

N° 20

1° KAMER — 9 januari 2015
(AR F.12.0051.N)

1° INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — ALLERLEI. —
FISCALE AMBTENAREN. — BEROEPSGEHEIM. — DRAAGWIJDTE.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — AF-
ZONDERLIJKE AANSLAGEN. — ALLERLEI. — VERBORGEN MEERWINSTEN. — OP

HET BESTUUR RUSTENDE BEWIJSLAST.

1° Indien fiscale ambtenaren regelmatig, binnen het kader van de hen toege-
wezen bevoegdheden, gebruik maken van de wettelijke onderzoeks- en con-
trolemiddelen blijven zij binnen de uitoefening van hun ambt; een fiscale
ambtenaar maakt geen inbreuk op het beroepsgeheim indien hij op grond van
artikel 243 WIB64, voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten
verschuldigde som, gebruik maakt van een inlichting, een stuk, proces-ver-
baal of akte dat hij in de uitoefening van zijn functie heeft ontdekt of heeft
verkregen, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van de in artikelen
235 en 236 WIB64 aangeduide diensten, besturen, vennootschappen, vereni-
gingen, instellingen of organismen; die aldus regelmatig verworven fiscale
informatie kan worden aangewend voor de taxatie van een derde (1).
(Art. 244, eerste lid, WIB64; art. 337, eerste lid, WIB92) 

(1) Zie concl. OM.
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2° Artikel 132 WIB64 vereist dat het bestuur ten aanzien van vennootschappen
het bewijs levert van het bestaan van een verborgen meerwinst, van het feit
dat de meerwinst de vennootschap heeft verlaten en van het feit dat de meer-
winst gediend heeft om een van de in artikel 47, § 1, WIB64 of in artikel 101
WIB64 bedoelde uitgaven te dekken; uit de loutere omstandigheid dat de ven-
nootschap niet aantoont op welke wijze en in wiens voordeel de meerwinst
haar patrimonium heeft verlaten, kan niet worden afgeleid dat het evenzeer
vaststaat dat deze meerwinst haar patrimonium heeft verlaten door kosten
die dienden om een van de in artikel 47, § 1, WIB64 of in artikel 101 WIB64
bedoelde uitgaven te dekken (1). (Art. 132, WIB64; art. 219, WIB92)

(DAX B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS

1. Eiseres is vanaf 15 april 1987 de uitbaatster van “Taverne De Bist”.
Voordien werd de taverne uitgebaat door de bvba FLAMENCA.

Voor de jaren 1985, 1986 en de eerste drie maanden van 1987 werd vast-
gesteld dat de bvba DRIESEN, een leverancier van horeca-benodigdhe-
den, aanzienlijke hoeveelheden goederen in het “zwart” heeft geleverd
aan de bvba FLAMENCA, door valselijk naast de “officiële” factuur een
“fictieve” factuur op te stellen op naam van een zekere ROBSON, wonend
in de buurt van de taverne, maar volkomen niet op de hoogte van de val-
se facturatie op zijn naam.

De bvba FLAMENCA verklaarde zich in 1988 akkoord met een regula-
risatie van de BTW op de met de zwarte leveringen van de bvba DRIESEN
gerealiseerde meeromzet, wat ook aanleiding gaf tot een naheffing inza-
ke vennootschapsbelasting.

Vanaf april 1987 heeft de bvba DRIESEN ook aan eiseres goederen ge-
leverd waarbij het fraudesysteem klaarblijkelijk werd voortgezet. Zo
werd vastgesteld dat tijdens het eerste boekjaar van eiseres, naast de of-
ficiële facturen op naam van eiseres, ook 37 facturen werden opgesteld
op naam van ROBSON, samen goed voor 4.570,74 € (184.383 BEF). Op basis
daarvan werd een meerwinst berekend die werd belast in de vennoot-
schapsbelasting voor het aanslagjaar 1988.

Het bezwaar van eiseres tegen deze aanslag werd gedeeltelijk gegrond
verklaard bij beslissing van de gewestelijke directeur van 8 november
1999.

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen op 7 februari 2000, vorderde eiseres de vernietiging
van deze beslissing, alsook de vernietiging van de betwiste aanslag, wel-
ke vordering bij vonnis van 7 september 2005 ongegrond werd verklaard.

Tegen dit vonnis tekende eiseres op 22 december 2005 hoger beroep.
In zijn arrest van 2 november 2010 heropende het Hof van Beroep te

Antwerpen de debatten teneinde partijen toe te laten standpunt in te ne-
men over de gebeurlijke niet-ontvankelijkheid van de vordering in zo-
verre gesteund op de verjaring van de invordering.

(1) Id.
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Het bestreden arrest van 6 september 2011 van het Hof van Beroep te
Antwerpen verklaarde het hoger beroep van eiseres ongegrond.

(…)
7. Het tweede middel komt op tegen het feit dat de administratie het

bewijs van de betwiste meeraankopen voor een bedrag van 4.570,74 EUR
(184.383 BEF) heeft gesteund op gegevens van het fiscaal dossier van een
andere belastingplichtige, zijnde het dossier met betrekking tot de bvba
DRIESEN en haar afnemer de bvba FLAMENCA, de vorige uitbater van
de Taverne De Bist.

Door te oordelen dat de verwijzing naar dit dossier strikt binnen de
perken van de wettelijke opdracht van de belastingambtenaar was ge-
schied, dat de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 337 WIB92
(voorheen artikel 244 WIB64) derhalve niet werd geschonden, en dat de
wet overigens niet in een sanctie voorziet met betrekking tot de aansla-
gen die worden gevestigd na mededeling van gegevens die tot het be-
roepsgeheim behoren, zou het bestreden arrest zijn beslissing niet naar
recht hebben verantwoord, en bijgevolg de gegevens van het fiscaal dos-
sier van de bvba FLAMENCO niet wettig als feitelijk vermoeden in aan-
merking hebben genomen tot bewijs van de meeraankopen die eiseres
had gerealiseerd (1).

8. Krachtens artikel 337, eerste lid, WIB92 (2), is hij die, uit welken
hoofde ook, optreedt bij de toepassing van de belastingwetten of die toe-
gang heeft tot de ambtsvertrekken van de administratie der directe be-
lastingen, buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest
volstrekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de
uitvoering van zijn opdracht kennis heeft.

Het tweede lid van artikel 337 WIB92, bepaalt dat de ambtenaren van
de administratie der directe belastingen en van de administratie van het
kadaster hun ambt uitoefenen wanneer zij aan andere administratieve
diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies
van de hoven en van alle rechtsmachten, en van de Gemeenschappen en
de Gewesten, en aan de in artikel 329 bedoelde openbare instellingen of
inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, instel-
lingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van
wettelijke of reglementaire bepalingen (3).

Ook wanneer de ambtenaren van de administratie der directe belastin-
gen met betrekking tot de fiscale toestand van een belastingplichtige
een vraag om raadpleging, uitleg of mededeling inwilligen van de echt-
genoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, oefenen zij hun
ambt uit, aldus het derde lid van artikel 337 WIB92.

Uit deze bepalingen volgt dat een fiscale ambtenaar in deze in de wet
omschreven gevallen binnen het uitoefenen van zijn ambt optreedt, en
bijgevolg de geheimhoudingsplicht niet geldt. 

(1) Schending van de artikelen 132, 244, 343, 245, eerste lid, en 246 WIB64, 1315, 1349 en
1353 BW, en 870 Ger.W.

(2) Voorheen artikel 244, eerste lid, WIB64.
(3) I.v.m. het fiscaal beroepsgeheim zie: Cass. 20 oktober 2009, AR P.09.0846.N, AC

2009, nr. 596 met concl. van advocaat-generaal TIMPERMAN.
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9. Het antwoord op de vraag wanneer een fiscale ambtenaar binnen het
uitoefenen van zijn ambt optreedt, vindt men niet uitsluitend in artikel
337 WIB92, maar blijkt ook uit andere bepalingen.

Zo wordt de belastingambtenaar geacht binnen de perken van de uit-
oefening van zijn ambt te ageren indien hij optreedt:

— hetzij met het oog op het vestigen van de belasting, zelfs in hoofde
van een derde (artikel 317 WIB92);

— hetzij met het oog op het verzekeren van de juiste heffing van alle
door de belastingplichtige verschuldigde andere belastingen dan de be-
lasting, die het voorwerp uitmaakt van zijn controle of onderzoek (arti-
kel 335 WIB92);

— hetzij voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten aan
de BELGISCHE STAAT verschuldigde som (artikel 336 WIB92) (1).

Telkens wanneer fiscale ambtenaren regelmatig, binnen het kader van
de hen toegewezen bevoegdheden, gebruik maken van de wettelijke on-
derzoeks- en controlemiddelen, blijven zij derhalve binnen de uitoefe-
ning van hun ambt zodat de administratie geen schending van het fiscaal
beroepsgeheim kan worden tegengeworpen wanneer zij de aldus regelma-
tig verworven fiscale informatie aanwendt voor taxatie of invordering
bij de belastingplichtige of bij een derde.

10. De gegevens die worden ingewonnen naar aanleiding van een onder-
zoek bij een belastingplichtige, in casu de bvba DRIESEN, kunnen steeds
wettig, op grond van artikel 317 WIB92, worden aangewend met het oog
op het vestigen van de belasting lastens een derde, te dezen eiseres. Nu
hiervoor een wettelijke grondslag voorhanden is, gebeurt dit zonder
schending van de fiscale geheimhoudingsplicht.

Het bestreden arrest stelde dan ook terecht vast dat er geen schending
van de geheimhoudingsplicht kan worden afgeleid uit het feit dat de be-
twiste aanslag steunde op gegevens uit het fiscaal dossier van een derde,
met name het dossier met betrekking tot de bvba DRIESEN en haar af-
nemer de bvba FLAMENCA, zijnde de vorige uitbater van de Taverne De
Bist.

In zoverre het tweede middel aanvoert dat een belastingplichtige, niet
zonder schending van het fiscale beroepsgeheim, getaxeerd kan worden
op grond van gegevens uit het fiscale dossier van een derde, faalt het
naar recht.

Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.

11. Het bestreden arrest preciseerde verder dat de wet slechts in een
sanctie voorziet ten aanzien van de ambtenaar die het beroepsgeheim
zou hebben geschonden, doch geen sanctie voorschrijft met betrekking
tot aanslagen die zouden worden gevestigd na mededeling van gegevens
die tot het beroepsgeheim zouden behoren zodat er in geen geval tot de
nietigheid van de aanslag kan worden besloten (2).

(1) L. ORBAN, “Le secret professionnel des agents du fisc”, RGCF 2007, 172, nr. 9, met
verwijzing naar Brussel 27 april 1971, Pas. 1971, II, 237; cf. Cass. 18 mei 1972, Pas. 1972, I,
861.

(2) Arrest, p. 19, derde laatste alinea.
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Nu de appelrechters oordeelden dat in casu er geen sprake kon zijn van
“mededeling van gegevens die tot het beroepsgeheim zouden behoren”,
betreft voormelde reden een volkomen overtollige beschouwing. 

In zoverre het middel opkomt tegen deze ten overvloede gegeven be-
schouwing, is het onontvankelijk bij gebrek aan belang.

(…)
15. In het vierde middel betwist eiseres de wettigheid van de bijzondere

aanslag op geheime commissielonen, gevestigd met toepassing van arti-
kel 132 WIB64.

Krachtens deze bepaling kan een bijzondere aanvullende aanslag wor-
den gevestigd over de niet-bewezen lasten of bedragen die ingevolge de
artikelen 47, § 1, en 101 WIB64, in de belastbare grondslag zijn opgeno-
men. Die bepaling vereist dat, wat vennootschappen betreft, het bestuur
het bewijs levert:

(1) van het bestaan van een verborgen meerwinst;
(2) van het feit dat de meerwinst de vennootschap heeft verlaten;

(3) van het feit dat de meerwinst gediend heeft om een van de in
artikel 47, § 1, WIB64 bedoelde uitgaven te dekken.

Door te oordelen dat “aangezien (eiseres) niet aantoont op welke wijze
en in wiens voordeel deze meerwinst haar patrimonium heeft verlaten,
staat het evenzeer vast dat deze meerwinst haar patrimonium heeft ver-
laten door kosten die niet worden verantwoord door individuele fiches en
een samenvattende opgave zodat de administratie terecht de bijzondere
aanslag op geheime commissielonen heeft toegepast” zou het bestreden
arrest volgens eiseres de bewijslast onwettig hebben omgekeerd wat be-
treft de derde toepassingsvoorwaarde van artikel 132 WIB64.

Door niet te antwoorden op de conclusie van eiseres waarin zij aan-
voerde dat verweerder de vervulling van de toepassingsvoorwaarden van
artikel 132 WIB64 niet heeft aangetoond, zou het bestreden arrest niet re-
gelmatig met redenen zijn omkleed (1).

16. Het bestreden arrest herinnert aan de toepassingsvoorwaarden van
artikel 132 WIB64 en stelt als principe voorop dat de administratie het
bewijs ervan door vermoedens kan leveren.

Het bestreden arrest stelt vervolgens vast dat het bewijs van deze toe-
passingsvoorwaarden was geleverd:

“zoals hierboven aangenomen, wordt dit bewijs door (verweerder) ten
genoege van recht geleverd” (2).

Deze vaststelling heeft betrekking op alle toepassingsvoorwaarden
van artikel 132 WIB64 zodat het middel feitelijke grondslag mist waar
het er van uitgaat dat de appelrechters de derde toepassingsvoorwaarde
niet zouden beoordeeld hebben.

Nu het bestreden arrest door vermoedens het bewijs had aangenomen
dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 132 WIB64 waren vervuld,
konden de appelrechters verder wettig oordelen dat het aan de vennoot-

(1) Schending van artikel 149 G.W.
(2) P. 21, eerste alinea.
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schap stond deze vermoedens te weerleggen door aan te tonen dat de bij-
komende winst in haar patrimonium was gebleven.

Het bestreden arrest stelde vast dat “dit bewijs door (eiseres) niet
wordt geleverd” (1).

Het is in het kader van dit tegenbewijs dat zich de in het middel bekri-
tiseerde vaststelling situeert, luidend dat “aangezien (eiseres) niet aan-
toont op welke wijze en in wiens voordeel deze meerwinst haar
patrimonium heeft verlaten, staat het evenzeer vast dat deze meerwinst
haar patrimonium heeft verlaten door kosten die niet worden verant-
woord door individuele fiches en een samenvattende opgave zodat de ad-
ministratie terecht de bijzondere aanslag op geheime commissielonen
heeft toegepast”.

In zoverre het middel er van uitgaat dat het bestreden arrest de bewijs-
last in het kader van de toepassing van artikel 132 WIB64 zou hebben om-
gekeerd, mist het feitelijke grondslag.

Het motiveringsgebrek is geheel afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde
schending van artikel 132 WIB64 zodat het middel op dit punt onontvan-
kelijk voorkomt. 

Besluit: VERWERPING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van 2 november 2010
en 6 september 2011 van het hof van beroep te Antwerpen.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 september 2014 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

4. Krachtens artikel 244, eerste lid, WIB64 is hij die, uit welken hoofde
ook, optreedt bij de toepassing van de belastingwetten of die toegang
heeft tot de ambtsvertrekken van de administratie der directe belas-
tingen, buiten de uitoefening van zijn ambt, verplicht tot de meest vol-
strekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de
uitvoering van zijn opdracht kennis heeft. 

(1) Arrest, p. 21, eerste alinea, laatste zin.
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Indien fiscale ambtenaren regelmatig, binnen het kader van de hen
toegewezen bevoegdheden, gebruik maken van de wettelijke onder-
zoeks- en controlemiddelen blijven zij binnen de uitoefening van hun
ambt.

5. Een fiscale ambtenaar maakt geen inbreuk op het beroepsgeheim
indien hij op grond van artikel 243 WIB64, voor het opsporen van elke
krachtens de belastingwetten verschuldigde som, gebruik maakt van
een inlichting, een stuk, proces-verbaal of akte dat hij in de uitoefe-
ning van zijn functie heeft ontdekt of heeft verkregen, hetzij recht-
streeks, hetzij door tussenkomst van de in artikelen 235 en 236 WIB64
aangeduide diensten, besturen, vennootschappen, verenigingen, instel-
lingen of organismen. Die aldus regelmatig verworven fiscale informa-
tie kan worden aangewend voor de taxatie van een derde.

Het middel dat ervan uitgaat dat fiscale ambtenaren niet zonder
schending van het beroepsgeheim gegevens uit het fiscaal dossier van
een belastingplichtige als bewijsstuk kunnen aanwenden om een aan-
slag te vestigen lastens een andere belastingplichtige, faalt in zoverre
naar recht.

6. In zoverre het middel de beslissing van de appelrechters bekriti-
seert dat “de wet overigens slechts voorziet in een sanctie ten aanzien
van de ambtenaar die het beroepsgeheim zou hebben geschonden, maar
verder geen sanctie voorschrijft met betrekking tot de aanslagen die
zouden worden gevestigd na mededeling van gegevens die tot het be-
roepsgeheim zouden behoren”, komt het op tegen een overtollig motief.

In zoverre kan het niet tot cassatie leiden en is het derhalve bij ge-
brek aan belang niet ontvankelijk.

7. Anders dan het middel aanvoert, steunen de appelrechters hun oor-
deel dat op grond van een vermoeden kan worden aangenomen dat de
door Driesen bvba aan de genoemde R. gefactureerde goederen in wer-
kelijkheid leveringen zijn aan de eiseres, niet louter op de in het middel
geciteerde gegevens uit het fiscale dossier van Flamenca bvba.

In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest van
6 september 2011 en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

Vierde middel

12. Krachtens artikel 132, eerste lid, WIB64 wordt een bijzondere aan-
slag gevestigd over de niet bewezen lasten of bedragen die ingevolge de
artikelen 47, § 1, en 101 in de belastbare grondslag zijn opgenomen.

Artikel 132 WIB64 vereist dat het bestuur ten aanzien van vennoot-
schappen het bewijs levert van het bestaan van een verborgen meer-
winst, van het feit dat de meerwinst de vennootschap heeft verlaten en
van het feit dat de meerwinst gediend heeft om een van de in artikel 47,
§ 1, WIB64 of in artikel 101 WIB64 bedoelde uitgaven te dekken.

De bewijslast dat de meerwinst gediend heeft voor een uitgave be-
doeld in artikel 47, § 1, WIB64 rust op de administratie. 

Uit de loutere omstandigheid dat de eiseres niet aantoont op welke
wijze en in wiens voordeel de meerwinst haar patrimonium heeft verla-
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ten, kan niet worden afgeleid dat het evenzeer vaststaat dat deze meer-
winst haar patrimonium heeft verlaten door kosten die dienden om een
van de in artikel 47, § 1, WIB64 of in artikel 101 WIB64 bedoelde uitgaven
te dekken.

13. De appelrechters oordelen dat aangezien de eiseres niet aantoont
op welke wijze en in wiens voordeel de meerwinst haar patrimonium
heeft verlaten, het evenzeer vaststaat dat deze meerwinst haar patri-
monium heeft verlaten door kosten die niet worden verantwoord door
individuele fiches en een samenvattende opgave zodat de administratie
terecht de bijzondere aanslagen op de geheime commissielonen heeft
toegepast.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum 

Het Hof, 
Vernietigt het eindarrest van 6 september 2011, in zoverre het uit-

spraak doet over de bijzondere aanvullende aanslag bedoeld in artikel
132 WIB64 en over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de

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

9 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Huber (bij de balie te
Antwerpen) en de heer De Bruyn.

N° 21

1° KAMER — 9 januari 2015
(AR F.12.0112.N)

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE-
DIET. — BEDRIJFSVOORHEFFING. — INKOMSTEN TOEGEKEND AAN BUITENLAND-
SE ARTIESTEN OF SPORTBEOEFENAARS.

De inkomsten die, zonder bemiddeling van Belgische inrichtingen, voortkomen
uit een in België door een niet-inwonende podiumkunstenaar of sportbeoefe-
naar uitgeoefende activiteit zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, zelfs
indien de inkomsten niet worden toegekend aan de betrokkene, maar aan een
buitenlandse tussenpersoon; indien er een dubbelbelastingverdrag bestaat
met de Staat waar de vennootschap is gevestigd, kan, gelet op de voorrang
van dubbelbelastingverdragen op de Belgische interne wetgeving, louter op
grond van artikel 228, § 2, 8°, WIB92 niet worden aangenomen dat België hef-
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fingsbevoegd is indien een Belgische organisator vergoedingen betaalt aan
de buitenlandse vennootschap voor prestaties van podiumkunstenaars of
sportbeoefenaars (1). (Artt. 228, § 2, 8°, en 270, 3°, WIB92)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. ALTSIEN V.Z.W.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs

I. DE FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Verweerster in cassatie, de V.Z.W. ALTS1EN, destijds met zetel te
3118 Werchter, Beveriaak 3 (en sinds 11 oktober 2007 met zetel te 3118 Rot-
selaar (Werchter), Hoekje 5), organiseert concerten in België. Hiervoor
sluit zij o.a. overeenkomsten af met in het buitenland gevestigde ven-
nootschappen. De vergoedingen voor de prestaties die de vennootschap
levert, worden enkel aan die vennootschap betaald. Met de individuele
artiesten zelf worden geen overeenkomsten gesloten. Tussen de V.Z.W.
ALTSIEN en de individuele artiesten ontstaat met andere woorden geen
rechtsband.

Overeenkomstig de toenmalige administratieve richtlijnen werd op de
vergoedingen, die aan in Ierland gevestigde vennootschappen betaald
werden, bedrijfsvoorheffing ingehouden en doorgestort aan de Belgische
Staat.

Door middel van bezwaarschriften van 2 februari 1997 en 8 april 1997
vorderde verweerster in cassatie de betaalde bedrijfsvoorheffing terug. 

Met zijn beslissing van 20 januari 2000 heeft de Gewestelijke directeur
te Leuven de bezwaren van verweerster afgewezen.

De Rechtbank van eerste aanleg te Leuven oordeelde op 8 december
2006 dat artikel 17 van het dubbelbelastingverdrag van 24 juni 1970 tussen
België en Ierland enkel toelaat de inkomsten te belasten die de artiesten
verkrijgen uit hun persoonlijke werkzaamheden. Het laat niet toe de in-
komsten te belasten die aan andere personen werden uitbetaald voor het
optreden van de artiesten. Voorts bepaalt artikel 7 van dat verdrag dat
de ondernemingswinsten van ondernemingen uit die staten enkel in Bel-
gië kunnen worden belast indien die ondernemingen in België een vaste
inrichting hebben, hetgeen in deze niet het geval was. Noch artikel 17,
noch artikel 7 van het Verdrag laten, volgens de eerste rechters, toe de
aan de buitenlandse ondernemingen voor de optredens van artiesten uit-
betaalde inkomsten te belasten.

In graad van beroep oordeelde ook het Hof van Beroep te Brussel bij ar-
rest van 1 december 2011 dat de inkomsten die aan een Ierse rechtsper-
soon (artiestenvennootschap) worden betaald, niet vallen onder het
toepassingsgebied van artikel 17 van het Verdrag, maar in tegendeel wel
onder artikel 7 van het Verdrag. Dit heeft volgens de appelrechters tot
gevolg dat België slechts heffingsbevoegd is indien de Ierse artiesten
vennootschap een vaste inrichting in België heeft, wat in deze niet het
geval is.

(1) Zie andersluidende concl. OM.
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Het bestreden arrest oordeelt voorts dat artikel 228, § 2, 8°, van het
WIB92, geen zgn. “doorkijkregeling” vormt, nu deze bepaling ook van
toepassing is indien de inkomsten niet aan een rechtspersoon worden
uitbetaald, maar aan een andere natuurlijke persoon dan de artiest. Dit
artikel laat volgens de appelrechters niet toe abstractie te maken van
de vennootschapsvorm die een onderneming aanneemt.

Het bestreden arrest beslist dus in essentie dat België geen heffingsbe-
voegdheid heeft voor de aan een Ierse artiestenvennootschap betaalde
inkomsten voor de optredens van de artiesten in België, zodat de litigi-
euze bedrijfsvoorheffing ten onrechte werd ingehouden. 

II. DE VOORZIENING IN CASSATIE

2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden ar-
rest de artikelen 17 en 7, § 7, van het dubbelbelastingverdrag met Ierland
schendt door te oordelen dat België niet heffingsbevoegd is voor inkom-
sten die aan buitenlandse ondernemingen worden uitbetaald voor optre-
dens van artiesten. Volgens eiser schendt het bovendien art. 228, § 2, 8°,
WIB92 door te beslissen dat dit artikel niet kan toegepast worden op in-
komsten uit een in België persoonlijk en als zodanig verrichte werk-
zaamheid niet zijn toegekend aan de artiest zelf, maar aan een andere
natuurlijke persoon of rechtspersoon waarvan vaststaat dat deze laatste
dat inkomen aan de artiest heeft doorgestort.

3. Ontvankelijkheid van de memorie van antwoord.
Overeenkomstig artikel 1093 van het Gerechtelijk Wetboek bedraagt

de termijn waarover de verweerder beschikt om zijn antwoord ter griffie
in te dienen, op straffe van uitsluiting, drie maanden, te rekenen van de
dag waarop het inleidende verzoekschrift of de memorie van toelichting
is betekend.

In casu werd het verzoekschrift tot cassatie betekend op 23 juli 2012,
terwijl de memorie van antwoord op de griffie van het Hof werd inge-
diend op 2 november 2012.

Uw Hof vermag bijgevolg geen acht slaan op de memorie van antwoord
die buiten de gestelde termijn werd ingediend.

4. Overeenkomstig artikel 270, 3°, WIB92 is de bedrijfsvoorheffing ver-
schuldigd door degenen die als schuldenaar, bewaarder, mandataris of
tussenpersoon in artikel 228, § 2, 8°, vermelde inkomsten van podium-
kunstenaars of sportbeoefenaars betalen of toekennen of bij ontstente-
nis daarvan de organisator van de vertoningen of van de sportwedstrij-
den.

Krachtens artikel 228, § 2, 8°, WIB92 zijn in de inkomsten van niet-in-
woners begrepen inkomsten van welke aard ook, uit een in België door
een podiumkunstenaar of een sportbeoefenaar persoonlijk en als zodanig
verrichte werkzaamheid, zelfs indien de inkomsten niet worden toege-
kend aan de podiumkunstenaar of aan de sportbeoefenaar zelf, maar aan
een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Uit deze bepalingen volgt dat de inkomsten die, zonder bemiddeling
van Belgische inrichtingen, voortkomen uit een in België door een niet-
inwonende podiumkunstenaar of sportbeoefenaar uitgeoefende activi-
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teit onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing, zelfs indien de inkomsten
niet worden toegekend aan de betrokkene, maar aan een buitenlandse
tussenpersoon, het weze een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (1).

De bedrijfsvoorheffing is in dat geval uiteraard verschuldigd door de-
gene die als schuldenaar, bewaarder of tussenpersoon de in artikel 228,
§ 2, 8°, WIB92 vermelde inkomsten van podiumkunstenaars of sportlui
betaalt of toekent of bij ontstentenis daarvan, door de organisator van
de vertoningen of sportwedstrijden.

Anders dan het bestreden arrest oordeelt, beoogt artikel 228, § 2, 8°,
WIB92 wel degelijk om abstractie te maken van de derde persoon aan wie
de inkomsten werden toegekend: de belastingplichtige in wiens hoofde
artikel 228, § 2, 8°, WIB92, en verder ook naar het geval artikel 232, eerste
lid, 2°, c, WIB92 (regularisatie) of artikel 248 WIB92 (voorheffing = eind-
heffing of regularisatie), wordt toegepast is in alle gevallen (en met
name dus ook wanneer de inkomsten worden toegekend aan een andere
natuurlijk persoon of rechtspersoon) de buitenlandse artiest zelf die in
België is opgetreden en daarvoor door de buitenlandse vennootschap is
vergoed en dus niet de buitenlandse vennootschap.

5. Voorts dient onderzocht of het dubbelbelastingverdrag met Ierland
een “doorkijkbepaling” als artikel 228, § 2, 8°, WIB92 niet in de weg staat
nu dubbelbelastingverdragen voorrang hebben op de Belgische interne
wetgeving (2).

6. Artikel 17 van het dubbelbelastingverdrag met Ierland luidt als
volgt: “Niettegenstaande de bepalingen van artikelen 14 en 15 zijn in-
komsten die beroepsartiesten, zoals toneelspelers, film-, radio- of televi-
sieartiesten en musici, alsmede sportbeoefenaars, als zodanig verkrijgen
uit hun persoonlijke werkzaamheden, belastbaar in de overeenkomst-
sluitende staat waarin die werkzaamheden worden verricht.”

Uit de tekst van deze verdragsbepaling blijkt dat inkomsten uit de per-
soonlijke werkzaamheid (als zodanig) van dé artiest onder het toepassings-
gebied van artikel 17 van het dubbelbelastingverdrag met Ierland vallen. 

Er wordt door partijen geenszins betwist dat er in België werkzaamhe-
den werden verricht door de artiest en dat voor deze werkzaamheden een
vergoeding werd betaald. Het feit dat deze in casu werden betaald aan
een tussenpersoon, zijnde een buitenlandse vennootschap, kan geen af-
breuk doen aan het feit dat het inkomsten betreft uit de persoonlijke
werkzaamheid van de artiest. 

Door uitdrukkelijk in een specifieke regel voor inkomsten uit de per-
soonlijke werkzaamheid van de artiest te voorzien, wordt elke toepas-

(1) W. COPPENS e.a., “Fiscaal en sociaal statuut van sportbeoefenaars en artiesten”,
in Fiscale Dossiers Vandewinckele, Diegem, Ced Samson 2001, 26-28; R. LEPOUTRE, “Arti-
kel 17. Artiesten en sportbeoefenaars”, in Het nieuwe Belgisch-Nederlands Dubbelbelas-
tingverdrag, Brussel, De Boeck & Larcier 2002, 433.

(2) W. COPPENS e.a., “Fiscaal en sociaal statuut van sportbeoefenaars en artiesten”,
in Fiscale Dossiers Vandewinckele, Diegem, Ced Samson 2001, 28 en 40: “in de praktijk
dient evenwel rekening te worden gehouden met de belastingverdragen die België heeft
afgesloten. Indien het belastingverdrag de heffingsbevoegdheid met betrekking tot de
hier besproken inkomsten aan België onttrekt, zou dit in principe de inhoudingsplicht
teniet moeten doen. (…)”.
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sing van een ander artikel van het dubbelbelastingverdrag dat de
heffingsbevoegdheid bepaalt, uitgesloten.

Overigens bepaalt artikel 7, § 7, van het verdrag, dat de heffingsbe-
voegdheid regelt inzake ondernemingswinst, dat “indien in de winsten
inkomstenbestanddelen zijn begrepen die afzonderlijk in andere artike-
len van deze overeenkomst worden behandeld, de bepalingen van dit ar-
tikel niet de toepassing beletten van die andere artikelen voor de
belastingheffing van die inkomstenbestanddelen.”

Voormeld artikel 17 (inkomsten uit de persoonlijke werkzaamheid van
de artiest) heeft bijgevolg voorrang op artikel 7 (ondernemingswinst).

7. Eiser in cassatie wijst er terecht op dat artikel 17 van het Belgisch-
Iers dubbelbelastingverdrag in essentie het equivalent is van paragraaf
1 van artikel 17 OESO-model 1977 (en volgende versies).

Volgens de uitdrukkelijke bewoordingen van de algemene commentaar
op artikel 17 OESO-modelverdrag (1977 e.v.) is de betrokken bepaling in
ieder geval ook van toepassing wanneer de desbetreffende inkomsten
niet rechtstreeks aan de artiest of sportbeoefenaar zelf maar onrecht-
streeks aan een andere persoon zijn toegekend.

Zulks blijkt uit punt 8 van die commentaar bij artikel 17, § 1: 

“Le paragraphe 1 s’applique au revenu perçu directement ou indirectement,
à titre individuel, par un artiste ou un sportif. Dans certains cas, la rémunéra-
tion n’est pas versée directement à l’exécutant ou à son imprésario/agent Ain-
si, un musicien d’orchestre peut percevoir un salaire au lieu d’être payé au
cachet; l’État contractant où se déroule un concert est en droit, conformément
au paragraphe 1, d’imposer la part du salaire du musicien qui correspond à ce
concert. De même, lorsqu’un artiste ou sportif est employé, par exemple par
une société unipersonnelle, l’État où l’activité est exercée peut imposer une
fraction appropriée de toute rémunération versée à la personne physique. En
outre, lorsque la législation du pays permet de faire abstraction de telles enti-
tés, et de traiter les revenus comme revenant directement à l’individu, le
paragraphe 1 permet à l’État où s’est déroulé un spectacle d’imposer le revenu
perçu par l’entité au profit de l’individu pour ce spectacle, même si ce revenu
ne lui est pas versé effectivement sous forme de rémunération.” (1)

(1) Vrij vertaald: Paragraaf 1 is van toepassing op de inkomsten die door de artiest
of de sportbeoefenaar op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze worden verkregen. In
bepaalde gevallen wordt deze vergoeding niet rechtstreeks uitgekeerd aan de uitvoer-
der of zijn impresario/agent. Zo kan een musicus in een orkest een salaris ontvangen in
plaats van een vergoeding per prestatie. De overeenkomstsluitende staat waar het con-
cert plaats heeft, heeft het recht om overeenkomstig paragraaf 1, het salaris dat
betrekking heeft op dit concert te belasten. Ook wanneer een artiest of een sportbeoe-
fenaar werknemer is van bijvoorbeeld een éénpersoonsvennootschap, kan de staat waar
de werkzaamheid werd uitgevoerd, een overeenstemmend gedeelte van elke bezoldi-
ging die wordt toegekend aan de natuurlijke persoon belasten. Wanneer de wetgeving
van het land toelaat abstractie te maken van dergelijke entiteiten, en deze inkomsten
mag behandelen alsof deze rechtstreeks aan het individu toekomen, laat paragraaf 1
toe dat de staat waar de voorstelling heeft plaatsgehad, belasting heft op het door de
entiteit ten voordele van het individu ontvangen inkomen voor deze voorstelling, zelfs
wanneer dit inkomen hen niet is uitgekeerd onder de vorm van een bezoldiging.
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Deze commentaar op het OESO-modelverdrag (1977 e.v.) is eveneens
van toepassing op de vorige versie van het OESO-modelverdrag waarop
het dubbelbelastingverdrag met Ierland is gestoeld, temeer daar para-
graaf 1 ongewijzigd is gebleven. 

Overigens hebben de OESO-lidstaten zelf in de commentaar bij het
OESO-modelverdrag, in de lijn van de principes van het Verdrag van We-
nen van 23 mei 1969 inzake de uitlegging van internationale verdragen,
het standpunt onderschreven dat “iedere aanpassing of toevoeging aan
de commentaar op het OESO-model normaliter toepassing moet vinden
op het vlak van de interpretatie en toepassing van de dubbelbelasting-
verdragen die zijn gesloten vóór de aanvaarding van die wijzigingen ver-
mits zij overeenstemmen met een consensus tussen de Lidstaten over de
interpretatie van bestaande bepalingen of de toepassing ervan in speci-
fieke situaties.” (1)

Artikel 17 van het dubbelbelastingverdrag met Ierland laat bijgevolg
de belastingheffing in België toe, zoals deze door artikel 228, § 2, 8°, van
het WIB92 is voorzien, van de inkomsten die de betrokken artiesten/niet-
inwoners voor hun optreden in België hebben verkregen, ongeacht het
feit of dat inkomen hen door de organisator rechtstreeks werd betaald,
of dat het hen onrechtstreeks via een tussenpersoon (in casu een buiten-
landse vennootschap) werd toegekend.

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 1 december 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 september 2014 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck 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

Ontvankelijkheid van de memorie van antwoord

1. Krachtens het hier toepasselijke artikel 1093 Gerechtelijk Wetboek
bedraagt de termijn waarover de verweerster beschikt om haar ant-
woord ter griffie in te dienen, op straffe van uitsluiting, drie maanden,

(1) Zie Inleiding, nr. 35.
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te rekenen van de dag waarop het inleidende verzoekschrift of de me-
morie van toelichting is betekend.

2. Het verzoekschrift tot cassatie werd betekend op 23 juli 2012. De
memorie van antwoord werd op de griffie van het Hof ingediend op
2 november 2012.

Het Hof slaat geen acht op de memorie van antwoord die laattijdig
werd ingediend.

Middel

3. Krachtens artikel 270, 3°, WIB92 is de bedrijfsvoorheffing verschul-
digd door degenen die als schuldenaar, bewaarder, mandataris of tus-
senpersoon in artikel 228, § 2, 8°, vermelde inkomsten van
podiumkunstenaars of sportbeoefenaars betalen of toekennen of bij
ontstentenis daarvan de organisator van de vertoningen of van de
sportwedstrijden.

Krachtens artikel 228, § 2, 8°, WIB92 zijn in de inkomsten van niet-in-
woners begrepen inkomsten van welke aard ook, uit een in België door
een podiumkunstenaar of een sportbeoefenaar persoonlijk en als zoda-
nig verrichte werkzaamheid, zelfs indien de inkomsten niet worden toe-
gekend aan de podiumkunstenaar of aan de sportbeoefenaar zelf, maar
aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat de inkomsten die, zon-
der bemiddeling van Belgische inrichtingen, voortkomen uit een in
België door een niet-inwonende podiumkunstenaar of sportbeoefenaar
uitgeoefende activiteit onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing, zelfs
indien de inkomsten niet worden toegekend aan de betrokkene, maar
aan een buitenlandse tussenpersoon.

4. Dubbelbelastingverdragen hebben voorrang op de Belgische inter-
ne wetgeving. Indien er een dubbelbelastingverdrag bestaat met de
Staat waar de vennootschap is gevestigd, kan bijgevolg louter op grond
van artikel 228, § 2, 8°, WIB92 niet worden aangenomen dat België hef-
fingsbevoegd is indien een Belgische organisator vergoedingen betaalt
aan de buitenlandse vennootschap voor prestaties van podiumkunste-
naars of sportbeoefenaars.

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

5. Volgens artikel 7 van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot
het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting
inzake naar het inkomen, goedgekeurd door de wet van 27 december
1973 (hierna DBV Ierland), zijn de winsten van een onderneming van een
overeenkomstsluitende Staat slechts in die Staat belastbaar, tenzij de
onderneming in de andere overeenkomstsluitende Staat haar bedrijf
uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting.

Volgens artikel 17 DBV Ierland zijn inkomsten die beroepsartiesten,
zoals toneelspelers, film-, radio- of televisieartiesten en musici, alsme-
de sportbeoefenaars, als zodanig verkrijgen uit hun persoonlijke werk-
zaamheden, belastbaar in de overeenkomstsluitende Staat waarin die
werkzaamheden worden verricht.
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6. Uit de samenhang van die verdragsbepalingen volgt dat vergoedin-
gen die niet door de beroepsartiest zelf worden verkregen, maar worden
toegekend aan een Ierse vennootschap voor een optreden van een be-
roepsartiest in België niet kunnen belast worden op grond van artikel
17 DBV Ierland.

Hieruit volgt ook dat betalingen aan een Ierse vennootschap voor de
optredens van beroepsartiesten in België niet kunnen belast worden,
tenzij die vennootschap in België een vaste inrichting heeft.

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

Dictum

Het Hof, 

Zonder acht te slaan op de memorie van antwoord,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

9 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie: de heer
Thijs, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Van Vlierden (bij de
balie te Antwerpen) en de heer Smet (bij de balie te Antwerpen).

N° 22

1° KAMER — 9 januari 2015
(AR F.12.0117.N)

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE-
DIET. — ROERENDE VOORHEFFING. — ROERENDE INKOMSTEN VAN BELGI-
SCHE OORSPRONG. — UITKERING AAN EEN AAN DE RECHTSPERSONENBELASTING

ONDERWORPEN BELASTINGPLICHTIGE. — GEBREK AAN INHOUDING VAN DE ROE-
RENDE VOORHEFFING. — GEVOLG.

Indien een aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtige
roerende inkomsten verkrijgt van Belgische oorsprong waarop overeenkom-
stig de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen roerende voorhef-
fing verschuldigd is, zonder dat die voorheffing werd ingehouden of
doorgestort aan de fiscus, wordt de verplichting tot betaling van de roerende
voorheffing verlegd naar de genieter van de inkomsten, die in afwijking van
artikel 261 WIB92, de enige schuldenaar wordt van de roerende voorhef-
fing (1). (Artt. 261, 1°, en 262, 1°, a, WIB92)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. EVENTS CATERING 
BEVERS B.V.B.A.)

(1) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs

1. Verweerster in cassatie is een cateringbedrijf dat op manifestaties
de verkoop van snacks en dranken verzorgt. Zij doet dit met eigen ma-
terieel en personeel. Aan de organisatoren van dergelijke manifestaties
betaalt zij een vergoeding voor het recht dranken en snacks te kunnen
verkopen.

Dergelijke vergoedingen zijn volgens eiser in hoofde van de genieters
te beschouwen als inkomsten van “roerende” aard, en meer in het bijzon-
der als inkomsten uit de “verhuring, verpachting, gebruik en concessie
van roerende goederen” (1), en zijn volgens hem onderworpen aan een
roerende voorheffing van 15% (2).

Van de inning van deze roerende voorheffing wordt onder meer afgezien
wanneer de verkrijger een aan de personenbelasting onderworpen rijksin-
woner is; of nog, wanneer de verkrijger een binnenlandse vennootschap
is (3). Van de inning wordt daarentegen niet afgezien wanneer de verkrij-
ger een aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersoon is.

In deze laatste situatie (aan de rechtspersonenbelasting onderworpen
genieter) vormt de roerende voorheffing de eindbelasting (4).

Verweerster in cassatie heeft in casu geen roerende voorheffing inge-
houden, terwijl de genieter een aan de rechtspersonenbelasting onder-
worpen rechtspersoon is. Eiser heeft daarom de roerende voorheffing die
niet ingehouden werd voor de aanslagjaren 2002 en 2003 bij verweerster
nagevorderd. 

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen heeft bij vonnis van
18 januari 2008 de aanspraken van eiser afgewezen.

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft bij het bestreden arrest dd.
13 maart 2012 het vonnis van de eerste rechter bevestigd.

2. In het enig middel tot cassatie voert eiser schending aan van de ar-
tikelen 261 WIB92 en van art. 262, 1°, a, WIB92, zoals van toepassing voor
de aanslagjaren 2002 en 2003.

Het standpunt van eiser kan samengevat worden als volgt: volgens
art. 261 WIB92 is de schuldenaar van de inkomsten (verweerster) gehou-
den tot inhouding van de roerende voorheffing; weliswaar zegt art. 262,
1°, a, WIB92 dat de genieter van de inkomsten — wanneer die aan de
rechtspersonenbelasting onderworpen is — in sommige gevallen zelf ge-
houden is de roerende voorheffing te voldoen; maar deze afwijkende regel
zou volgens eiser enkel van toepassing kunnen zijn wanneer de roerende
voorheffing niet aan de bron ingehouden werd op grond van een wettelij-
ke of reglementaire bepaling die de verkrijger tijdelijk van deze voorhef-
fing vrijstelt, wat in casu niet het geval is; bovendien zou deze
afwijkende regeling de schuldenaar van het inkomen geenszins ontheffen
van zijn principiële verplichting om de roerende voorheffing in te hou-
den, en kan de ten onrechte niet-ingehouden roerende voorheffing dus al-

(1) In de zin van art. 17, § 1, 3°, WIB92.
(2) Art. 269, lid 1, 1°, WIB92.
(3) Art. 111 KB/WIB92.
(4) Art. 225, lid 1, WIB92.
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tijd bij hem nagevorderd worden, ook nadat hij het inkomen zonder
inhouding van roerende voorheffing aan de genieter van de inkomsten
heeft uitbetaald.

3. Krachtens het in casu toepasselijk artikel 261, eerste lid, WIB92 is de
roerende voorheffing verschuldigd en moet ze van de belastbare inkom-
sten worden ingehouden niettegenstaande elk hiermee strijdig beding:
1° door rijksinwoners, binnenlandse vennootschappen, verenigingen, in-
stellingen, inrichtingen en lichamen, en aan de rechtspersonenbelasting
onderworpen rechtspersonen die inkomsten van roerende goederen en
kapitalen of effecten van leningen verschuldigd zijn. 

Vermits een concessievergoeding een roerend inkomen uitmaakt,
moet volgens deze wettekst de roerende voorheffing aan de bron worden
ingehouden door de schuldenaar.

Krachtens het toepasselijk artikel 262, eerste lid, WIB92 is, in afwijking
van artikel 261, de roerende voorheffing over de volgende inkomsten ver-
schuldigd door de verkrijger daarvan: inkomsten van kapitalen en roe-
rende goederen en diverse inkomsten vermeld in artikel 90, 6°, verkregen
door aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtigen in
zoverre overeenkomstig de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen
een roerende voorheffing verschuldigd is en in de gevallen waar die inkom-
sten:

a) ofwel zijn toegekend of betaalbaar gesteld, als het gaat om inkom-
sten van Belgische oorsprong, ofwel zijn geïnd of verkregen in België, als
het gaat om inkomsten van buitenlandse oorsprong, zonder enige inhou-
ding of storting van roerende voorheffing.

4. De vraag rijst of deze tekst als volgt kan worden geïnterpreteerd: Be-
lastingplichtigen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting zijn zelf
schuldenaar van de roerende voorheffing indien zij roerende inkomsten
ontvangen waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden.
Artikel 262 WIB92 vermeldt in de aanvang inderdaad dat de RV verschul-
digd is door de verkrijger “in afwijking van artikel 261 WIB92” (1).

De vraag rijst tevens of de wetgever van oordeel was dat het voor in-
ning van de roerende voorheffing op dit soort van inkomsten (concessie-
vergoedingen) praktisch niet doenbaar was om met een broninhouding
bij de schuldenaar te werken, zodat de verkrijger dan maar zelf moet in-
staan voor het doorstorten/betalen van de roerende voorheffing. Of zoals
de auteurs COPPENS en BAILLEUX het omschrijven: “Ce n’est que s’il n’y a
pas moyen de recourir à la retenue à la source, que le bénéficiaire paiera lui-
même le précompte mobilier. Il y a, en effet, des éventualités où le système des
retenues à la source ne fonctionne pas” (2).

Een BVBA die standgelden moet betalen aan een aan de rechtsperso-
nenbelasting onderworpen belastingplichtige wordt geconfronteerd met
heel wat administratieve formaliteiten: 1°) hij moet nagaan of de schul-
denaar aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is, 2°) hij moet na-

(1) Vgl. P. SMET, Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo 2003, 263, nr. 650.
(2) P. COPPENS en A. BAILLEUX, Droit fiscal. Les impôts sur les revenus, Brussel, Lar-

cier 1985, 504.
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gaan hoeveel kosten van het inkomen aftrekbaar zijn (het brutobedrag
mag immers verminderd worden met de kosten die zijn gedragen om die
inkomsten te verkrijgen en te behouden of er kan een forfaitaire aftrek
worden toegepast (1), 3°) hij moet een aangifte in de roerende voorhef-
fing doen (2).

5. De fiscus is het niet eens met deze zienswijze. De Minister van Finan-
ciën stelde zich onder meer met een verwijzing naar de circulaire van
21 maart 2001 op het standpunt dat artikel 262, 1°, a, WIB92 geen afbreuk
doet aan de inhoudingsplicht voorzien in artikel 261 WIB92. Een cumula-
tieve toepassing is dus mogelijk (3). 

In de voornoemde circulaire wordt dit standpunt van de fiscale admi-
nistratie als volgt toegelicht:

“Het in nr. 2 vermelde artikel 262, 1° WIB92 wijkt af van deze regel in
de volgende beperkende gevallen:

1° de verkrijger moet noodzakelijkerwijs een aan de RPB onderworpen
belastingplichtige zijn;

2° de roerende inkomsten moeten verkregen of geïnd zijn:

— hetzij rechtstreeks in het buitenland;

— hetzij in België, maar de schuldenaar of de tussenpersoon verant-
woordt de niet inhouding van de RV op grond van een wettelijke of re-
glementaire bepaling die de verkrijger tijdelijk van deze voorheffing
vrijstelt (dit is inzonderheid het geval voor pensioenfondsen die houders
zijn van een X-rekening in het vereffeningsstelsel beheerd door de Nati-
onale Bank van België (W. 6.8.1993. — V 2260 — Bull. 731 en KB 26.5.1994.
V.2306 — Bull. 741)”.

Volgens de administratie heeft artikel 262, 1°, a, WIB92 enkel betrek-
king op de hypothese waarin de schuldenaar of tussenpersoon terecht
geen RV heeft ingehouden, wegens de toepassing van een vrijstelling.
Het zou bijgevolg enkel gaan om gevallen waar een belastingplichtige
onderworpen aan de rechtspersonenbelasting een tijdelijke vrijstelling
van inhouding aan de bron geniet en toch de RV verschuldigd is. Die si-
tuatie zou zich, aldus de circulaire en de rechtsleer, enkel voordoen in
het kader van inkomsten gegenereerd door schuldinstrumenten opgeno-
men in het X/N vereffeningsstelsel, verkregen door belastingplichtigen
onderworpen aan de rechtspersonenbelasting die deze schuldinstrumen-
ten aanhouden via een vrijgestelde X-effectenrekening (voornamelijk
pensioenfondsen) (4).

6. Uit de parlementaire voorbereiding van de wetten van 22 juli 1993 en
16 april 1997 zou volgens de administratie niet kunnen worden afgeleid
“dat artikel 262 WIB voorrang krijgt op artikel 261 WIB wanneer de ge-

(1) Artikel 22, § 3, WIB92 en artikel 3 KB/WIB92.
(2) Zie C. BUYSSE, “VZW’s en standgelden: wie moet de roerende voorheffing vol-

doen?”, Fiscoloog 2012, nr. 1293/2-3.
(3) Vr. nr. 400 EERDEKENS, Vr. en Antw. Kamer, 2000-2001, nr. 70, 19 juni 2000, 7915-7916;

Vr. nr. 10141, VAN VAERENBERG, Kamer, 2011-2012, nr. 438, 20 maart 2012, 19; Circulaire
nr. Ci.RH.233/531.107 van 21 maart 2001, Bull. Bel. 2001, nr. 814, 911.

(4) P. SMET, Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo 2003, 263, nr. 650.
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nieter van het inkomen een aan de rechtspersonenbelasting onderwor-
pen belastingplichtige is”.

7. De wetsgeschiedenis van artikel 262, 1°, WIB92 wordt door de appel-
rechters correct geschetst.

Aanvankelijk was de afwijkende regeling van artikel 262, 1°, WIB92
waarbij de verkrijger van een roerend inkomen de roerende voorheffing
verschuldigd is, van toepassing op “inkomsten van roerende goederen en
kapitalen (…) die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belas-
tingplichtigen zonder bemiddeling van een in België gevestigde tussen-
persoon in het buitenland hebben verkregen”.

Door artikel 7 van wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële
bepalingen werd artikel 261, 1° vervangen door de volgende bepaling: “1°
inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten
vermeld in artikel 90, 6° verkregen door aan de rechtspersonenbelasting
onderworpen belastingplichtigen ingeval die inkomsten:

a) zonder enige inhouding of storting van roerende voorheffing zijn toe-
gekend of betaalbaar gesteld, indien het inkomsten van Belgische oor-
sprong betreft;

b) zonder bemiddeling van in België gevestigde tussenpersonen in het
buitenland zijn verkregen, indien het inkomsten van buitenlandse oor-
sprong betreft.”

Door artikel 7 Wet van 16 april 1997 houdende diverse fiscale bepalingen
werd artikel 262, 1° WIB92 vervangen door de volgende bepaling:

“1° inkomsten van kapitalen en roerende goederen en diverse inkom-
sten vermeld in artikel 90, 6°, verkregen door aan de rechtspersonenbe-
lasting onderworpen belastingplichtigen in zoverre overeenkomstig de
vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen een roerende voorhef-
fing verschuldigd is en in de gevallen waarin die inkomsten:

a) ofwel zijn toegekend of betaalbaar gesteld, als het gaat om inkom-
sten van Belgische oorsprong, ofwel zijn geïnd of verkregen in België, als
het gaat om inkomsten van buitenlandse oorsprong, zonder enige inhou-
ding of storting van roerende voorheffing.

b) zonder bemiddeling van een in België gevestigde tussenpersoon in
het buitenland zijn geïnd of verkregen, indien het inkomsten van buiten-
landse oorsprong betreft.”

De parlementaire voorbereiding van de wet van 22 juli 1993 verschaft
weinig duidelijkheid over de verhouding tussen artikel 261 en 262 WIB92.
De wetswijziging wordt er immers als volgt verantwoord: “In de huidige
stand van zaken hebben de aan de RPB onderworpen belastingplichtigen,
de parastatale instellingen voor sociale zekerheid en ermede gelijkge-
stelde instellingen uitgezonderd, niet de mogelijkheid om roerende in-
komsten van Belgische oorsprong met vrijstelling van R.V. te verkrij-
gen. Immers, enerzijds, in uitvoering van de artikelen 261 en 262, W.I.B.
1992, zijn de schuldenaars van de inkomsten de in België gevestigde tus-
senpersonen (in het algemeen de financiële instellingen) die op enige wij-
ze zijn betrokken bij de uitbetaling van de inkomsten, of nog, voor wel-
bepaalde inkomsten, de verkrijgers zelf, gehouden de R.V. op de door de
belastingplichtigen ontvangen inkomsten in te houden en te storten,
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terwijl anderzijds, in geen enkele verzaking van de inning van voormelde
voorheffing is voorzien ten voordele van deze laatsten. Gelet op de toe-
nemende diversiteit van de producten die op de financiële markten wor-
den aangeboden en de voortdurende toename van toegangs-
mogelijkheden tot deze markten voor andere dan beroepsbeleggers
dringen zich immers maatregelen op ten einde elke verdere mogelijkheid
voor de aan de R.P.B. onderworpen belastingplichtigen tot het verkrij-
gen van roerende inkomsten met vrijstelling van voorheffing (en zodoen-
de van elke vorm van belasting op deze inkomsten) te voorkomen. 

Derhalve wordt voorgesteld de bepalingen inzake de maatregelen geno-
men tot inning van de R.V. te vervolledigen, zodanig dat deze inning in
alle gevallen mogelijk wordt.” (1).

Ook de parlementaire voorbereiding bij de wet van 16 april 1997 is wei-
nig verhelderend. De volgende toelichting werd gegeven: “Het is evenwel
passend het Wetboek van de Inkomstenbelastingen te wijzigen om deze
vrijstelling effectief te maken en dit zowel voor de particulieren die aan-
gifteverplichtingen hebben, als voor de belastingplichtigen die aan de
rechtspersonenbelasting onderworpen zijn, die de verplichting hebben
zelf de voorheffing te storten wanneer die niet werd ingehouden” (2).

8. Noch de tekst van de wet zelf, noch de parlementaire voorbereiding
biedt m.i. voldoende steun voor de opvatting van de administratie die in
wezen voorhoudt dat er slechts sprake kan zijn een “verlegging” van de
verschuldigdheid van de roerende voorheffing naar de verkrijger van de
inkomsten indien aan twee voorwaarden is voldaan:

(1) de verkrijger moet aan de rechtspersonenbelasting onderworpen
zijn, (2) de schuldenaar van het roerende inkomen moet zich kunnen be-
roepen op een wettelijke of reglementaire bepaling die de verkrijger tij-
delijk vrijstelt van de voorheffing.

De opvatting van de administratie is m.i. strijdig met de duidelijke
tekst van artikel 262, 1°, a WIB92. Die zegt uitdrukkelijk, dat in afwij-
king van art. 261 WIB92 de roerende voorheffing over de volgende inkom-
sten verschuldigd is door de “verkrijger” ervan: met name, de inkomsten
van “kapitalen en roerende goederen […], verkregen door aan de rechts-
personenbelasting onderworpen belastingplichtigen in zoverre overeen-
komstig de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen een
roerende voorheffing verschuldigd is en in de gevallen waar die inkom-
sten […] zijn toegekend of betaalbaar gesteld […] zonder enige inhouding
of storting van roerende voorheffing”.

Uit deze wettekst volgt onbetwistbaar dat, zodra aan genieters die aan
de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn, inkomsten van kapitalen
en roerende goederen werden toegekend of betaalbaar gesteld, zonder
“enige inhouding of storting van roerende voorheffing”, het voldoen van
de roerende voorheffing rust op de schouders van de genieters ervan. Zij
moeten, wanneer om gelijk welke reden aan de bron geen roerende voor-
heffing werd ingehouden, de roerende voorheffing zelf voldoen. 

(1) Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 762/1, 6-7.
(2) Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 885/1, 2.
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Verweerster in cassatie kan als schuldenaar van de inkomsten, in een
dergelijk geval, niet meer tot voldoening van de (niet-ingehouden) roe-
rende voorheffing aangesproken worden.

9. Dat de wetgever de verschuldigdheid van de roerende voorheffing —
ingeval om gelijk welke reden geen roerende voorheffing ingehouden
is — op de schouders legt van de genieter van de inkomsten, wanneer
deze een aan de rechtspersonenbelasting onderworpen entiteit is, is bo-
vendien niet onlogisch als men bedenkt, dat op de hier bedoelde inkom-
sten uit de ‘verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende
goederen’ meestal geen roerende voorheffing in te houden is.

Van de inning van de roerende voorheffing wordt immers volledig af-
gezien, wanneer de genieter van dergelijke inkomsten (onder meer) een
aan de personenbelasting onderworpen rijksinwoner is, of een binnen-
landse vennootschap is (1). 

Wat in België gevestigde genieters van de betreffende inkomsten aan-
gaat, moet dus slechts roerende voorheffing ingehouden worden, wan-
neer de ontvanger een aan de rechtspersonenbelasting onderworpen
entiteit. 

Zoals verweerster in haar memorie van antwoord opmerkt, is het in de
praktijk in die omstandigheden evenwel haast onmogelijk precies te we-
ten in welke gevallen wel roerende voorheffing ingehouden moet worden.
De schuldenaar van de inkomsten weet immers niet zonder meer welke
(van zijn in België gevestigde) genieters entiteiten zijn die aan de rechts-
personenbelasting onderworpen zijn. Afgaan op het feit dat een bepaalde
genieter de rechtsvorm heeft van een VZW helpt niet noodzakelijk voor-
uit, aangezien een VZW ook aan de vennootschapsbelasting onderworpen
kan zijn, en zij in dat geval voor doeleinden van de inkomstenbelasting
conform art. 2, § 1, 5°, WIB92 als een ‘binnenlandse vennootschap’ wordt
aangemerkt (in welk geval dan weer, zoals hoger gezegd, geen roerende
voorheffing in te houden is). 

Deze quasi onmogelijkheid om uit te kunnen maken, wie van de genie-
ters een aan de rechtspersonenbelasting onderworpen entiteit is, maakt
dat het in de praktijk haast onvermijdelijk is, dat in verschillende ge-
vallen geen roerende voorheffing ingehouden is, daar waar dit in principe
wel het geval had moeten zijn (met name, als de ontvanger van de in-
komsten een aan de rechtspersonenbelasting onderworpen entiteit is). 

De wetgever heeft dit pragmatisch opgelost door in die gevallen waarin
de genieter een aan de rechtspersonenbelasting onderworpen entiteit is,
en waarin er om gelijk welke reden geen roerende voorheffing ingehou-
den is, de genieter van de inkomsten aan te merken als schuldenaar van
de roerende voorheffing.

10. Daarmee loste de wetgever meteen ook een ander praktisch pro-
bleem op. 

In de gevallen waarin de roerende voorheffing in principe ingehouden
moet worden op de inkomsten uit de verhuring, verpachting, gebruik en
concessie van roerende goederen, is het voor de schuldenaar van de in-

(1) Art. 111 KB/WIB92.
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komsten vrijwel onmogelijk om de juiste belastbare grondslag te ken-
nen. 

Voor de voormelde inkomsten wordt onder het netto-inkomen —
tevens basis voor de toepassing van de roerende voorheffing — immers

het brutobedrag verstaan, “verminderd met de kosten die zijn gedragen
om die inkomsten te verkrijgen of te behouden” (1). 

Weliswaar mogen die kosten forfaitair worden geraamd op 15%, maar
dit geldt slechts “bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens” (2). De schul-
denaar van de betreffende inkomsten weet uiteraard niet hoeveel kosten
de genieter van de inkomsten wel of niet kan bewijzen, waardoor het
voor die schuldenaar minstens in een aantal gevallen haast onmogelijk
is zijn fiscale verplichtingen correct na te leven. 

Als de schuldenaar de roerende voorheffing niet ingehouden heeft
(doordat het bv. voor hem volstrekt onmogelijk is de juiste belastbare
grondslag te kennen), is het aan de genieter van de inkomsten (die aan
de rechtspersonenbelasting onderworpen is) om als schuldenaar zelf de
roerende voorheffing te voldoen.

11. Zo wil het de duidelijke tekst van art. 262, 1°, a, WIB92, zoals die in
het bestreden arrest oordeelkundig is geïnterpreteerd en toegepast.

Terecht merkt eiser op, dat “twee verbonden bepalingen [in casu, de ar-
tikelen 261 en 262 WIB92] noodzakelijkerwijze op harmonieuze [wijze] sa-
men naast elkaar [moeten] bestaan”.

In de correcte visie van de appelrechters gaan deze bepalingen wel de-
gelijk harmonieus samen: in eerste instantie is het de schuldenaar van
de inkomsten die gehouden is tot inhouding en storting van de roerende
voorheffing (art. 261 WIB92); pas nadat blijkt dat om gelijk welke reden
geen roerende voorheffing aan de bron ingehouden is, en de genieter van
het inkomen dat inkomen dus bruto ontvangen heeft, wordt deze genie-
ter — als deze aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is — als
schuldenaar van de roerende voorheffing aangemerkt (3).

12. Volgens eiser zou dit laatste, zoals hoger reeds vermeld, enkel het
geval kunnen zijn wanneer de niet inhouding van de roerende voorhef-
fing aan de bron verantwoord zou zijn “op grond van een wettelijke of re-
glementaire bepaling die de verkrijger tijdelijk van deze voorheffing
vrijstelt”. 

Niet ontkend wordt, dat deze voorwaarde voorkomt in de administra-
tieve circulaire dd. 21 maart 2001 die eiser aan de betreffende wettelijke
regeling gewijd heeft. Maar tegelijk moet men vaststellen dat deze voor-
waarde op geen enkele wijze, noch impliciet, noch expliciet voorkomt in
artikel 262 WIB92, zodat conform het grondwettelijk legaliteitsbeginsel
het toepassingsgebied van art. 262, 1°, a, WIB92 in geen geval door een
dergelijke voorwaarde beperkt kan worden.

Het middel, dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar
recht.

(1) Art. 22, § 3, WIB92.
(2) Art. 3 KB/WIB92.
(3) Art. 262 WIB92.
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Besluit: VERWERPING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 13 maart 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 september 2014 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Volgens het hier toepasselijke artikel 261, 1°, WIB92 is de roerende
voorheffing verschuldigd door rijksinwoners, binnenlandse vennoot-
schappen, verenigingen, instellingen, inrichtingen en lichamen, en aan
de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen die inkomsten
van roerende goederen en kapitalen verschuldigd zijn.

Volgens het hier toepasselijke artikel 262, 1°, a, WIB92 is, in afwijking
van artikel 261, de roerende voorheffing over de volgende inkomsten
verschuldigd door de verkrijger daarvan: inkomsten van kapitalen en
roerende goederen en diverse inkomsten vermeld in artikel 90, 6°, ver-
kregen door aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belasting-
plichtigen in zoverre overeenkomstig de vigerende wettelijke en
reglementaire bepalingen een roerende voorheffing verschuldigd is en
in de gevallen waar die inkomsten ofwel zijn toegekend of betaalbaar
gesteld, als het gaat om inkomsten van Belgische oorsprong, ofwel zijn
geïnd of verkregen in België, als het gaat om inkomsten van buiten-
landse oorsprong, zonder enige inhouding of storting van roerende
voorheffing.

2. Uit de samenhang tussen die bepalingen volgt dat, indien een aan
de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtige roerende
inkomsten verkrijgt van Belgische oorsprong waarop overeenkomstig
de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen roerende voorhef-
fing verschuldigd is, zonder dat die voorheffing werd ingehouden of
doorgestort aan de fiscus, de verplichting tot betaling van de roerende
voorheffing wordt verlegd naar de genieter van de inkomsten, die in af-
wijking van artikel 261 WIB92, de enige schuldenaar wordt van de roe-
rende voorheffing.

3. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat faalt naar
recht.
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Dictum

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

9 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Crommen (bij de balie te
Antwerpen).

N° 23

1° KAMER — 9 januari 2015
(AR F.12.0177.N)

DOUANE EN ACCIJNZEN. — DOUANE. — DOUANESCHULD. — TIJDSTIP VAN

ONTSTAAN.

De douaneschuld bij invoer die ontstaat doordat een voorwaarde voor de toe-
kenning van een verlaagd tarief bij invoer niet in acht is genomen, ontstaat
op het tijdstip waarop de goederen onder de betrokken douaneregeling wer-
den geplaatst, wanneer achteraf blijkt dat aan deze voorwaarde niet is vol-
daan (1). (Artt. 204 en 221.3, CDW; art. 2.5, Verord.(EG) Commissie
nr. 1502/95 29 juni 1995)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. GLENCORE GRAIN 
ROTTERDAM B.V., VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs

1. De voor onderhavige betwisting inzake invoerrechten relevante fei-
ten kunnen als volgt worden samengevat: 

— aan de verweerster wordt bij de invoer van Australische gerst een
forfaitaire verlaging van de invoerrechten toegestaan;

— Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoer-
rechten in de sector granen schrijft als voorwaarde voor de verlaging
voor dat de totale ingevoerde hoeveelheid dient verwerkt te zijn binnen
de zes maanden;

— het staat vast dat aan deze voorwaarde in casu niet is voldaan: een
bepaalde hoeveelheid gerst bleef na het verstrijken van de termijn van
zes maanden onverwerkt;

— naar aanleiding hiervan verzocht de administratie der douane en ac-
cijnzen de aangever de verschuldigde douanerechten te voldoen.

In het geschil dat daarop ontstaat, oordeelde het hof van beroep te
Antwerpen bij het thans bestreden arrest dat de litigieuze douaneschuld
verjaard is. Hierbij gaat het hof van beroep ervan uit dat de douane-

(1) Zie concl. OM.
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schuld is ontstaan op het ogenblik dat de goederen onder de douanerege-
ling werden geplaatst.

2. Tegen dit oordeel stelt de eiser cassatieberoep in. In het enig middel
tot cassatie voert eiser aan dat:

— de douaneschuld niet ontstaan is op het ogenblik dat de goederen on-
der de douaneregeling werden geplaatst (20.02.1996, resp. 28.02.1996) en
voor het vrij verkeer werden aanvaard, aangezien op dat ogenblik aan de
voorwaarden om die goederen onder die regeling te plaatsen, voldaan wa-
ren;

— aangezien pas vanaf het verstrijken van de zesde maand volgend op
de plaatsing onder de regeling met zekerheid kon worden vastgesteld of
de importeur al dan niet had voldaan aan de verplichting tot verwerking,
de douaneschuld niet eerder kon ontstaan dan op respectievelijk
21.08.1996 en 29.08.1996 (datum van aanvaarding voor het vrije verkeer van
die producten).

Uw Hof wordt aldus uitgenodigd zich uit te spreken over de vraag naar
de interpretatie van artikel 204, 2, CDW. Meer bepaald is de vraag aan de
orde op welk tijdstip een douaneschuld ontstaat wanneer de douane-
schuld ontstaat doordat aan één van de voorwaarden voor de toekenning
van een verlaagd recht bij invoer niet is voldaan, wanneer dit eerst na
afloop van een bepaalde termijn kan worden vastgesteld.

3. In de rechtspraak van Uw Hof kwam deze vraag nog niet aan bod.
Ook de rechtspraak van het Hof van Justitie biedt m.i. geen antwoord.

Uit deze rechtspraak blijkt wel dat:

— de artikelen 203 CDW en 204 CDW een verschillende werkingssfeer
hebben: terwijl eerstgenoemde bepaling betrekking heeft op gedragingen
die onttrekking van de goederen aan het douanetoezicht tot resultaat
hebben, doelt de tweede immers op omstandigheden waarin niet wordt
voldaan aan verplichtingen en aan voorwaarden met betrekking tot de
diverse douaneregelingen, zonder dat dit gevolgen heeft gehad voor het
douanetoezicht (1);

— artikel 204, 1, a), CDW verwijst naar alle verplichtingen die voort-
vloeien uit de betrokken douaneregeling (2).

4. Artikel 204 van het CDW luidt als volgt:

“1. Een douaneschuld bij invoer ontstaat: 

a) indien niet wordt voldaan aan een van de verplichtingen welke ten
aanzien van aan rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien
uit de tijdelijke opslag van deze goederen of uit het gebruik van de dou-
aneregeling waaronder zij zijn geplaatst, of

b) indien een van de voorwaarden die voor de plaatsing van de goederen
onder deze regeling of voor de toekenning van een verlaagd recht bij in-

(1) Zie vb. HvJ 6 september 2012, C-262/10, r.o. 38; HvJ 15 mei 2014, C-480/12, r.o. 31.
(2) HvJ 6 september 2012, C-262/10, r.o. 39 (zodat de schending van een met de regeling

actieve veredeling in dc vorm van het schorsingssysteem verbonden verplichting, met
name de verplichting een aanzuiveringsafrekening in te dienen, waaraan na de beëindi-
ging van de betrokken douaneregeling moet worden voldaan, een douaneschuld doet
ontstaan overeenkomstig artikel 204, lid 1, sub a).
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voer of van een nulrecht uit hoofde van de bijzondere bestemming van de
goederen zijn gesteld, niet in acht is genomen, in andere gevallen dan die
bedoeld in artikel 203, tenzij vaststaat dat dit verzuim zonder werkelijke
gevolgen is gebleven voor de juiste werking van de tijdelijke opslag of de
betrokken douaneregeling. 

2. De douaneschuld ontstaat, hetzij op het tijdstip waarop niet meer
wordt voldaan aan de verplichting waarvan de niet-nakoming de doua-
neschuld doet ontstaan, hetzij op het tijdstip waarop de goederen onder
de betrokken douaneregeling werden geplaatst, wanneer achteraf blijkt
dat aan een van de voorwaarden voor de plaatsing van de genoemde goe-
deren onder deze regeling of voor de toekenning van een verlaagd recht
bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van de bijzondere bestemming
van de goederen, niet is voldaan”.

Deze bepaling maakt een onderscheid tussen de hypothese enerzijds
waarin niet wordt voldaan aan een van de verplichtingen welke ten aan-
zien van aan rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit
het gebruik van de douaneregeling waaronder zij zijn geplaatst, en de hy-
pothese anderzijds waarin een van de voorwaarden die zijn gesteld voor
de toekenning van een verlaagd recht bij invoer, niet in acht is genomen.

Voormeld onderscheid is van belang nu, in de eerste hypothese, de dou-
aneschuld ontstaat op het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan
de verplichting waarvan de niet-nakoming de douaneschuld doet ont-
staan, en in de tweede hypothese de douaneschuld ontstaat op het tijd-
stip waarop de goederen onder de betrokken douaneregeling werden
geplaatst.

5. In casu had de importeur op grond van artikel 2, vijfde lid van de Ver-
ordening (EG) nummer 1502/95 van de Commissie van 29 juni 1995 recht op
een forfaitaire verlaging van het invoerrecht op voorwaarde, onder meer,
dat de totale in te voeren hoeveelheid produkt zal worden verwerkt bin-
nen zes maanden vanaf de datum van aanvaarding voor het vrije verkeer.

Artikel 2, vijfde lid van Verordening (EG) 1502/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van uit-
voeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten
aanzien van de invoerrechten in de sector granen, luidt als volgt:

“De importeur kan voor de invoer van — zachte tarwe van hoge
standaardkwaliteit, — brouwgerst en — glazige maïs een verlaging met
een bedrag van 8 ecu/ton bij wijze van forfaitaire verlaging van het in-
voerrecht verkrijgen op voorwaarde dat hij aantoont dat een kwaliteits-
toeslag op de gewone prijs van het betrokken produkt kan zijn betaald.

Voor deze verlaging moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:
a) de aanvrager geeft in vak 20 van het invoercertificaat aan welk ver-

werkt produkt op basis van het in te voeren graan zal worden vervaar-
digd;

b) bij het aanvragen van het invoercertificaat gaat de importeur
schriftelijk de verbintenis aan dat de totale in te voeren hoeveelheid pro-
dukt overeenkomstig het vermelde in vak 20 van het certificaat zal wor-
den verwerkt binnen zes maanden vanaf de datum van aanvaarding voor
het vrije verkeer. De importeur vermeldt de plaats waar de verwerking



N° 23 - 9.1.15 ARRESTEN VAN CASSATIE 91

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 91  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
zal plaatsvinden. Indien het produkt in een andere Lid-Staat wordt ver-
werkt, wordt voor de verzending ervan in de Lid-Staat van vertrek een
controle-exemplaar T5 opgemaakt overeenkomstig het bepaalde in Ver-
ordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (1). De onder a) bedoelde
vermelding wordt overgenomen in vak 104 van het T5-document;

c) de importeur stelt bij het aanvragen van het invoercertificaat een
zekerheid van 8 ecu/ton. Deze zekerheid wordt vrijgegeven op voorwaar-
de dat de betrokkene het bewijs levert van het specifieke eindgebruik
dat het bestaan van een kwaliteitstoeslag op de prijs van het onder a) be-
doelde basisprodukt rechtvaardigt. Dit bewijs moet ten genoegen van de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van invoer aantonen dat de to-
tale ingevoerde hoeveelheid binnen de onder b) genoemde termijn is ver-
werkt in het produkt dat is vermeld in de onder a) bedoelde verklaring.
Vindt de verwerking in een andere Lid-Staat dan die van invoer plaats,
dan wordt het bewijs van de verwerking geleverd met behulp van het
controle-exemplaar T5.

De verwerking wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien:

— wat zachte tarwe betreft, het onder a) bedoelde produkt is vervaar-
digd,

— wat brouwgerst betreft, de gerst is geweekt, en — wat glazige maïs
betreft, de maïs een bewerking voor de vervaardiging van een produkt
van GN-code 1904 10 10 of 1103 13 heeft ondergaan.”

6. In casu zouden de goederen niet verwerkt zijn binnen de in artikel 2,
vijfde lid van Verordening nr. 1502/95 bepaalde termijn van zes maanden
vanaf de aanvaarding voor het vrije verkeer, zodat aan een van de voor-
waarden voor de toekenning van een verlaagd recht bij invoer uit hoofde
van het gebruik van de goederen voor bijzondere doeleinden, niet werd
voldaan.

Met toepassing van artikel 204, eerste lid, b) van het Communautair
Douanewetboek is dan ook een douaneschuld bij invoer ontstaan omdat
een van de voorwaarden die zijn gesteld voor de toekenning van een ver-
laagd recht bij invoer niet in acht genomen is.

Nu blijkt dat aan een van de voorwaarden voor de toekenning van een
verlaagd recht bij invoer niet werd voldaan, is de douaneschuld, op grond
van artikel 204, tweede lid van het Communautair Douanewetboek, ont-
staan op het tijdstip waarop de goederen onder de betrokken douanere-
geling werden geplaatst.

7. Zoals verweerster opwerpt in haar memorie van antwoord, strookt
de stelling van de eiser dat de douaneschulden bij invoer zouden zijn ont-
staan op het tijdstip waarop niet meer werd voldaan aan de verplichting
waarvan de niet-nakoming de douaneschuld deed ontstaan, te weten zes
maanden na de plaatsing van goederen onder de betrokken douanerege-
ling, niet met de bewoordingen van artikel 204, eerste en tweede van het
Communautair Douanewetboek. Te dezen was immers niet de hypothese
van toepassing waarbij niet werd voldaan aan een van de verplichtingen
welke ten aanzien van aan rechten bij invoer onderworpen goederen
voortvloeien uit het gebruik van de douaneregeling waaronder zij zijn
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geplaatst, maar wel de hypothese van het niet in acht nemen van voor-
waarden voor de toekenning van een verlaagd recht bij invoer.

8. Verschillende auteurs maken overigens een duidelijk onderscheid
tussen de situatie waarin een douaneschuld ontstaat doordat een van de
voorwaarden die zijn gesteld voor de plaatsing, van de goederen onder de
douaneregeling niet in acht is genomen en de situatie waarin een doua-
neschuld ontstaat doordat een van de voorwaarden die zijn gesteld voor
de toekenning van een verlaagd recht niet in acht is genomen. 

Indien de douaneschuld ontstaat door het niet in acht nemen van een
van de voorwaarden die zijn gesteld voor de toekenning van een verlaagd
recht of een nulrecht, dan ontstaat de douaneschuld op het moment dat
de goederen onder de betreffende douaneregeling werden geplaatst; het
moment van aanvaarding van de oorspronkelijke aangifte geldt dan als
moment van het ontstaan van de douaneschuld (1).

9. Het standpunt van eiser komt erop neer dat de “voorwaarden voor de
toekenning van een verlaagd recht bij invoer of van een nulrecht uit
hoofde van het gebruik van de goederen voor bijzondere doeleinden”, no-
tie uit artikel 204, 2, CDW, wordt beperkt tot die voorwaarden waarvan
de niet-naleving kan worden vastgesteld op het moment waarop de goe-
deren onder de douaneregeling worden geplaatst. 

Nochtans maakte de Europese wetgever geen onderscheid tussen deze
voorwaarden en de overige voorwaarden, wanneer hij in artikel 204, 2,
CDW bepaalde dat de douaneschuld ontstaat op het ogenblik waarop de
goederen onder de betrokken douaneregeling werden geplaatst wanneer
achteraf blijkt dat aan een van de voorwaarden voor de toekenning van
een verlaagd recht bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van het ge-
bruik van de goederen voor bijzondere doeleinden, niet is voldaan.

Eisers standpunt kan dan ook niet worden bijgetreden.

Besluit: VERWERPING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 29 mei 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 september 2014 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

(1) O.m. F. RUTTEN, “Douane en internationale handel”, in Europees belastingrecht,
Brussel, Larcier 2005, 785-786, nr. 144; zie ook F. RUTTEN en A. SERNEELS, Handboek dou-
ane en internationale handel, Antwerpen, Intersentia 2005, 40, nr. 3 36; M. GIFFONI, La
réglementation douanière de l’Union européenne, Limal, Anthemis 2012, 306.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 204 Verordening 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling
van het Communautair Douanewetboek, hierna Communautair Doua-
newetboek, bepaalt:

“1. Een douaneschuld bij invoer ontstaat:
a) indien niet wordt voldaan aan een van de verplichtingen welke ten

aanzien van aan rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien
uit de tijdelijke opslag van deze goederen of uit het gebruik van de dou-
aneregeling waaronder zij zijn geplaatst, of

b) indien een van de voorwaarden die zijn gesteld voor de plaatsing
van de goederen onder deze regeling of voor toekenning van een ver-
laagd recht bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van het gebruik
van de goederen voor bijzondere doeleinden, niet in acht is genomen,

in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 203, tenzij vaststaat dat
dit verzuim zonder werkelijke gevolgen is gebleken voor de juiste wer-
king van de tijdelijke opslag of de betrokken douaneregeling. 

2. De douaneschuld ontstaat, hetzij op het tijdstip waarop niet meer
wordt voldaan aan de verplichting waarvan de niet-nakoming de doua-
neschuld doet ontstaan, hetzij op het tijdstip waarop de goederen onder
de betrokken douaneregeling werden geplaatst, wanneer achteraf
blijkt dat aan een van de voorwaarden voor de plaatsing van de genoem-
de goederen onder deze regeling of voor de toekenning van een verlaagd
recht bij invoer of van een nulrecht uit hoofde van het gebruik van de
goederen voor bijzondere doeleinden, niet is voldaan.”

Artikel 221.3 Communautair Douanewetboek bepaalt dat de medede-
ling aan de schuldenaar van het bedrag van de rechten moet plaatsvin-
den binnen drie jaar nadat de douaneschuld is ontstaan. 

Artikel 2.5 Verordening (EG) nr. 1502/95 van de Commissie van 29 juni
1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van uitvoe-
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aan-
zien van de invoerrechten in de sector granen bepaalt:

“De importeur kan voor de invoer van
— zachte tarwe van hoge standaardkwaliteit,
— brouwgerst en
— glazige maïs
een verlaging met een bedrag van 8 ecu/ton bij wijze van forfaitaire

verlaging van het invoerrecht verkrijgen op voorwaarde dat hij aan-
toont dat een kwaliteitstoeslag op de gewone prijs van het betrokken
product kan zijn betaald.

Voor deze verlaging moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:
a) de aanvrager geeft in vak 20 van het invoercertificaat aan welk ver-

werkt product op basis van het in te voeren graan zal worden vervaar-
digd;

b) bij het aanvragen van het invoercertificaat gaat de importeur
schriftelijk de verbintenis aan dat de totale kost in te voeren hoeveel-
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heid product overeenkomstig het vermelde in vak 20 van het certificaat
zal worden verwerkt binnen zes maanden vanaf de datum van aanvaar-
ding voor het vrije verkeer. De importeur vermeldt de plaats waar de
verwerking zal plaatsvinden. Indien het product in een andere Lid-
staat wordt verwerkt, wordt voor de verzending ervan in de Lid-staat
van vertrek een controle-exemplaar T5 opgemaakt overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie. De onder
a) bedoelde vermelding wordt overgenomen in vak 104 van het T5-docu-
ment;

c) de importeur stelt bij het aanvragen van het invoercertificaat een
zekerheid van 8 ecu/ton (…)”. 

2. Uit artikel 204 Communautair Douanewetboek volgt dat de doua-
neschuld bij invoer die ontstaat doordat een voorwaarde voor de toe-
kenning van een verlaagd tarief bij invoer niet in acht is genomen,
ontstaat op het tijdstip waarop de goederen onder de betrokken doua-
neregeling werden geplaatst, wanneer achteraf blijkt dat aan deze
voorwaarde niet is voldaan. 

3. De appelrechters stellen vast dat:

— de nv Glencore Granen, handelend voor rekening van de verweer-
ster, op 14 februari 1996 een aanvraag heeft ingediend voor een vergun-
ning voor bijzondere bestemming voor invoer en overdracht, met
betrekking tot de invoer van een hoeveelheid gerst;

— de nv H. Schutter JZN op 20 februari 1996 en op 28 februari 1996 aan-
giftes in het vrij verkeer voor een hoeveelheid gerst heeft gedaan, waar-
bij telkens een forfaitaire verlaging van de invoerrechten werd
toegestaan;

— een gedeelte van de gerst wat beide aangiftes betreft, niet werd
verwerkt binnen de zes maanden na de datum van aanvaarding voor het
vrije verkeer;

— de verschuldigde rechten ter kennis werden gebracht door brieven
van 11 mei 1999 en de herinneringsbrieven van 23 juni 1999.

4. De appelrechters die oordelen dat “op grond van artikel 204, lid 2
CDW de douaneschuld is ontstaan op het ogenblik dat de goederen on-
der de betreffende douaneregeling werden geplaatst, dit is op het ogen-
blik van de aanvaarding van de oorspronkelijke aangifte hetzij op
respectievelijk 20 februari 1996 en 28 februari 1996 (…)”, zodat “de mede-
deling ervan op 11 mei 1999 en/of op 23 juni 1999 alleszins gebeurd is na
de in artikel 221 lid 3 CDW bepaalde termijn van drie jaar”, verantwoor-
den hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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9 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer De Bruyn en de heer Verbist.

N° 24

1° KAMER — 9 januari 2015
(AR F.12.0195.N)

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — AANSLAG EN IN-
KOHIERING. — VERNIETIGING. — SUBSIDIAIRE AANSLAG. — TOEPASSINGSVOOR-
WAARDEN.

Indien de oorspronkelijke aanslag vernietigd wordt wegens schending van de
regels inzake verjaring of wanneer de oorspronkelijke aanslag werd geves-
tigd met opzettelijke schending van een wettelijke regel en met het doel om
aan het verstrijken van de aanslagtermijn te ontsnappen, kan de administra-
tie geen nieuwe subsidiaire aanslag meer vestigen; een subsidiaire aanslag
kan bijgevolg niet wettig worden gevestigd wanneer de oorspronkelijke aan-
slag nietig is verklaard omdat de belasting onregelmatig werd geheven vol-
gens de procedure van de aanslag van ambtswege, terwijl dit had moeten
gebeuren onder de voorwaarden van artikel 346 WIB92, en blijkt dat de ad-
ministratie de aanslag opzettelijk op die wijze heeft vastgesteld teneinde ver-
val te vermijden en over een bijkomende aanslagtermijn te beschikken (1).
(Art. 356, eerste lid, WIB92) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. Y.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs

1. De verweerder is sinds 1 juli 1987 gevestigd als zelfstandig haarkap-
per. In 2002 werd de verweerder opnieuw onderworpen aan een fiscale con-
trole. De controle had betrekking op de inkomsten voor de aanslagjaren
2000 en 2001. De controleambtenaar heeft op 10 september 2002 een plaats-
bezoek bij de verweerder uitgevoerd. In het verslag van dit plaatsbezoek
worden een aantal opmerkingen gemaakt met betrekking tot de boek-
houdstukken. 

Op 14 november 2002 werd aan de verweerder een bericht van wijziging van
de aangifte overgemaakt voor het aanslagjaar 2000. In dit bericht diende de
taxatiedienst aan de verweerder mee dat de boekhouding om een aantal
redenen niet bewijskrachtig is. In dit bericht van wijziging deelde de ver-
weerder aan de administratie mee dat hij forfaitair zou worden aangesla-
gen overeenkomstig de bepalingen van artikel 342 WIB92. De brutowinst
van de verweerder werd voor het aanslagjaar 2000 verhoogd van 28.972,41
euro naar 66.729,24 euro. 

Op 2 december 2002 heeft er vervolgens een onderhoud plaatsgevonden
tussen de controleambtenaar en de boekhouder van de verweerder, waar-

(1) Zie concl. OM.
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bij deze zich niet akkoord verklaarde met het voornemen van de taxatie-
dienst. 

Op 4 december 2002 heeft de verweerder bij monde van mevrouw Van
Hespen een fax verstuurd aan de administratie. In antwoord op deze fax
heeft de administratie eveneens op 4 december 2002 een voorstel gefor-
muleerd aan de verweerder. 

Op 6 december stuurde mevrouw Van Hespen (de boekhouder) op haar
beurt een voorstel tot berekening van de omzetverhoging voor zowel
voor aanslagjaar 2001 als aanslagjaar 2002. Volgens de boekhouder van de
verweerder kan er hoogstens sprake zijn van een meerwinst voor aan-
slagjaar 2000 van 188.244 frank en voor aanslagjaar 2001 van 223.051 frank. 

Mevrouw Van Hespen reageerde nogmaals in het algemeen per brief
van 11 december 2002, aangetekend verstuurd op 12 december 2002. Ze zet-
te uiteen waarom de vooropgestelde cijfers niet konden aanvaard worden
en ze stelde dat een verder onderhoud zich opdrong. 

Op 17 december 2002 heeft de taxatiedienst een kennisgeving van aan-
slag van ambtswege aan de verweerder verstuurd met betrekking tot het
aanslagjaar om reden dat niet binnen de gestelde termijn zou zijn geant-
woord op het bericht van wijziging van 14 november 2002.

Op 20 december 2002 werd de aanvullende aanslag van ambtswege voor
aanslagjaar 2000 onder kohierartikel 250.843 gevestigd. Het aanslagbiljet
werd op 24 december 2002 aan de verweerder toegestuurd.

De appelrechters hebben in hun tussenarrest van 11 mei 2010 de aanslag
die voor het aanslagjaar 2000 op naam van de verweerder was gevestigd
onder kohierartikel 250.843 vernietigd en de zaak, gelet op artikel 356
WIB92, gedurende zes maanden op de rol aangehouden.

De appelrechters oordelen in het bestreden eindarrest:
— dat zij in het tussenarrest van 11 mei 2010 de aanslag terecht hebben

vernietigd omdat de taxatiedienst ten onrechte er is van uitgegaan dat
er geen geldig antwoord was gekomen op het bericht van wijziging van
de aangifte van 14 november 2002 door meer bepaald het antwoord van
mevrouw Van Hespen te negeren, impliciet stellende dat de boekhouder
geen volmacht had;

— dat zij in hun tussenarrest duidelijk hebben uiteengezet dat de taxa-
tiedienst nog nooit betwist had dat de boekhouder van de verweerder als
zijn gemandateerde optrad (en zich als zodanig ook uitdrukte) en dit ge-
durende meerdere jaren, terwijl een mondeling mandaat volstond;

— dat de taxatiedienst na ontvangst van het antwoord van de boekhou-
der (1) het mandaat van de boekhouder plots betwistte;

— dat dit niet anders kan verklaard worden dan door een gebrek aan
tijd om het dossier nogmaals te onderzoeken wat nodig was om een ken-
nisgeving van beslissing tot taxatie te kunnen opstellen en een aanslag
te vestigen voor het verstrijken van de aanslagtermijn op 31 december
2002;

(1) Gedateerd op 11 december 2002, aangetekend verstuurd op 12 december 2002 om
9 uur ’s morgens — zie stuk 23/12 en kennelijk door de taxatiedienst op 13 december
2002 ontvangen.
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— dat zoals in het tussenarrest al werd aangenomen de taxatiedienst
omdat de verjaring dreigde, een gemakkelijkheidskeuze heeft gemaakt
door artikel 351 WIB92 toe te passen, met name door een kennisgeving
van aanslag van ambtswege te versturen op 17 december 2002;

— dat zelfs als kan worden aangenomen dat er in wezen vanaf
13 december 2002 nog 19 kalenderdagen waren voor 1 januari 2003, er toch
daarvan slechts een beperkt aantal dagen ook werkdagen waren;

— dat er mag worden aangenomen dat de taxatiediensten in die periode
nog meerdere dossiers moeten afwerken, wat de overtuiging van het hof
versterkt dat, mocht de taxatiedienst in werkelijkheid de tijd hebben ge-
had om het antwoord van de boekhouder van de verweerder nog te beant-
woorden in een kennisgeving van beslissing tot taxatie, hij dat ook zou
gedaan hebben en het mandaat van mevrouw Van Espen niet zou betwist
hebben;

— dat het dan ook vaststaat dat de vernietiging van de aanslag voor
het aanslagjaar 2000, gevestigd onder kohierartikel 250.843, vastgesteld
door het hof in zijn tussenarrest van 11 mei 2010, gesteund was op een op-
zettelijke procedurefout met de bedoeling de verjaring te vermijden en
dat zonder deze procedurefout de aanslag niet tijdig zou kunnen geves-
tigd worden;

— dat in die omstandigheden de verweerder er zich kan op beroepen dat
de desbetreffende aanslag vernietigd werd om reden van verjaring en dat
de taxatiedienst overeenkomstig de eerste zin van artikel 356 WIB92 niet
beschikt over de mogelijkheid om een subsidiaire aanslag te vestigen.

2. In het tweede onderdeel van het enig middel voert eiser aan dat het
bestreden arrest, dat tot het besluit komt dat de vernietiging van de
aanslag voor het aanslagjaar 2000, vastgesteld door het hof van beroep in
zijn tussenarrest van 11 mei 2010, gesteund was op een opzettelijke pro-
cedurefout met de bedoeling de verjaring te vermijden en dat zonder deze
procedurefout de aanslag niet tijdig had kunnen gevestigd worden, waar-
door overeenkomstig artikel 356 W1B92 de administratie niet over de mo-
gelijkheid beschikte om een subsidiaire aanslag te vestigen om reden dat
de aanslag vernietigd werd om redenen van verjaring, voornoemde wets-
bepaling verkeerd heeft toegepast.

3. De “machtsafwending” die de administratie pleegt om een beroep te
kunnen doen op de bijkomende termijn om een vervangende aanslag te
vestigen (artikel 355 WIB92) werd door Uw Hof reeds gesanctioneerd. Zo
oordeelde Uw Hof in een arrest van 12 januari 1989 dat het recht om een
vervangende aanslag te vestigen op grond van artikel 355 WIB92 de admi-
nistratie wordt ontzegd, wanneer zij vrijwillig een procedureregel heeft
geschonden met als uitsluitend doel het rechtsverval te vermijden en
vervolgens een beroep te doen op het recht om een vervangende aanslag
te vestigen (1).

In dat arrest preciseerde Uw Hof dat een nieuwe vervangende aanslag
niet wettig kan worden gevestigd wanneer de eerste aanslag onwettig
ten kohiere was gebracht volgens de procedure voor de aanslag van

(1) Cass. 12 januari 1989, AC 1988-1989, nr. 282.
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ambtswege, terwijl hij had moeten worden vastgesteld volgens
artikel 251 WIB64 (met naleving van de antwoordtermijn van één maand)
en de administratie de onwettige toevlucht tot de procedure voor de aan-
slag van ambtswege opzettelijk had genomen met het enkele doel de ver-
jaring te vermijden en om na een eventuele nietigverklaring van de
onregelmatige aanslag over een bijkomende termijn te beschikken. 

De achterliggende gedachte bij het arrest van 12 januari 1989 is de vol-
gende: de administratie kan geen beroep doen op een onwettigheid die zij
opzettelijk heeft begaan om een recht uit te oefenen dat zij niet zou heb-
ben gehad indien ze de onwettigheid niet had begaan (1). 

De fiscus heeft bijgevolg niet de mogelijkheid om vrijwillig een nietige
beslissing te nemen enkel met het oog om aan het rechtsverval te ont-
snappen en misbruik te maken van de verlenging van de gewone termij-
nen. Degene die een verval van recht oploopt (zal oplopen), kan volgens
de rechtspraak hier niet aan ontsnappen door de wet te overtreden.

4. Auteur Forestini wijst er terecht op dat deze rechtspraak niet kan
worden toegepast wanneer de administratie zich nog binnen de nuttige
termijn bevond om over te gaan tot de inkohiering van een gewone aan-
slag en het bijgevolg niet gaat om een opzettelijke onregelmatigheid
teneinde aan de verjaring te ontsnappen (2). 

Zulks impliceert dat de rechter de handelswijze van de administratie
slechts kan sanctioneren indien de door de administratie begane onwet-
tigheid enkel kan geïnterpreteerd worden als een opzettelijke onwettig-
heid om de dreigende verjaring te vermijden. Dit is effectief het geval
indien de administratie zich voor een duidelijke keuze geplaatst ziet: of-
wel de antwoordtermijn na het bericht van wijziging respecteren en de
aanslag geannuleerd zien wegens rechtsverval of proberen te ontsnappen
aan de toepassing van artikel 251 WIB64 (artikel 346 WIB92) en de naken-
de verjaring. 

5. In casu was de normale handelswijze van de administratie als volgt. 
Binnen de termijn van een maand na de verzending van het bericht van

wijziging, welke termijn wegens wettige redenen kan worden verlengd,
kan de belastingplichtige schriftelijk zijn opmerkingen inbrengen; de
aanslag mag niet worden gevestigd voor die, eventueel verlengde, ter-
mijn verstreken is, behoudens indien de belastingplichtige met de wijzi-
ging van zijn aangifte schriftelijk instemt of indien de rechten van de
Schatkist in gevaar verkeren wegens een andere reden dan het verstrij-
ken van de aanslagtermijn (artikel 346, derde lid WIB92). De boekhouder
van de belastingplichtige heeft tijdig op het bericht van wijziging gere-
ageerd. De administratie moest vervolgens de procedure voorzien in ar-
tikel 346, vijfde lid WIB92 volgen: “Ten laatste de dag van de vestiging
van de aanslag, stelt de administratie de belastingplichtige bij ter post
aangetekende brief in kennis van de opmerkingen die hij heeft gemaakt
overeenkomstig het derde lid van dit artikel, en waarmee zij geen reke-

(1) Vgl. R. ZONDERVAN, “À propos d’une illégalité préméditée par l’état. Avis de rec-
tification et délai d’imposition”, JDF 1981, (5), 14.

(2) R. FORESTINI, “Artikel 355 en 356 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen:
nieuwe ontwikkelingen”, TFR 2007, 704.
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ning heeft gehouden, met vermelding van de motieven die haar beslis-
sing rechtvaardigen”.

6. De appelrechters oordelen in casu dat de belastingadministratie die
procedure niet meer rond kon krijgen en daarom gemakkelijkheidshalve
is overgegaan tot het inroepen van een drogreden (er is geen antwoord
op het bericht van wijziging want de boekhouder is niet gemandateerd)
om een aanslag van ambtswege te vestigen. 

Uit de feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest blijkt evenwel
dat de miskenning van de antwoordtermijn van één maand, bepaald in
artikel 251 WIB64, in casu niet gebeurde met het inzicht een nakende ver-
jaring te vermijden, vermits ook bij naleving van bedoelde termijn er
nog voldoende tijd was om een tijdige en geldige aanslag te vestigen.

De appelrechters oordeelden bijgevolg niet wettig dat de administratie
bij het vestigen van de nieuwe aanslagen ervoor opteerde om onregelma-
tig te handelen en dat de vervangende aanslag ingevolge een onverant-
woorde toepassing van artikel 260 WIB64 (thans artikel 355 WIB92) werd
gevestigd en nietig is. 

7. Kennelijk hebben de appelrechters zich in casu laten leiden door een
arrest van Uw Hof van 16 mei 2003, waarnaar door verweerder in cassatie
verwezen werd, ofschoon in voorliggend geval de toepassingsvoorwaar-
den ervan niet blijken vervuld te zijn (1).

Volgens dit arrest mag de administratie wanneer zij een aanslag ves-
tigt vooraleer de antwoordtermijn op een bericht van wijziging verstre-
ken is, na de vernietiging van deze aanslag geen nieuwe aanslag
vestigen, wanneer blijkt dat zij met die wijze van handelen heeft willen
ontsnappen aan de verjaring van de aanslagtermijnen. In die omstandig-
heden kan artikel 260 WIB64 niet rechtsgeldig worden toegepast en is de
administratie definitief vervallen van het recht een aanslag te vestigen.

In casu heeft eiser evenwel geen voordeel in de zin van voornoemde
rechtspraak gehaald door toepassing te maken van artikel 351 WIB92. De
administratie beschikte immers nog ruimschoots over de mogelijkheid
om de litigieuze aanslag tijdig te vestigen (2).

De administratie was dan ook in casu verplicht de eerder begane on-
wettigheid recht te zetten door het voorleggen van een subsidiaire aan-
slag zoals voorgeschreven bij artikel 356 WIB92 (3). 

Zo oordeelde Uw Hof bij arrest van 19 oktober 1965 dat wanneer een
aanslag ontheven wordt omdat de voor het beantwoorden van het bericht
van wijziging gestelde termijn niet werd geëerbiedigd en een nieuwe aan-
slag wordt gevestigd bij toepassing van art. 260 WIB64 het hof van beroep
terecht geoordeeld heeft dat, vermits de inkohieringstermijn bij de ves-

(1) Cass. 16 mei 2003, AR F.01.0081.N, AC 2003, nr. 304, Fiscoloog, nr. 895, 11 juni 2003,
10.

(2) Cf. Cass. 16 mei 2003, AR F.01.0081.N: de aanslagtermijn verstreek pas 16 dagen na
het aflopen van de termijn om te antwoorden op het bericht van wijziging zodat het
niet-respecteren van de antwoordtermijn niet gebeurde met het inzicht een eventuele
nakende verjaring te vermijden.

(3) Cass. 16 april 1999, www.cass.be, Fiscoloog, nr. 749, 11.
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tiging van de oorspronkelijke aanslag niet verstreken was, de betrokken
aanslag door een nieuwe kon vervangen worden (1).

Voornoemd cassatiearrest van 16 mei 2003 stelt enkel dat artikel 260
WIB64 niet toepasselijk is indien de fiscus opzettelijk een procedurefout
gemaakt heeft met de uitsluitende bedoeling nadien de toepassing van
artikel 260 WIB64 in te roepen. Het misbruik van artikel 260 WIB64 levert
in dat geval een schending op van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Door in casu op basis van voornoemde feitelijke gegevens te stellen dat
de toepassing van artikel 351 WIB92 een noodzaak was om de verjaring te
vermijden, verantwoordt het Hof van beroep zijn beslissing niet naar
recht.

Het tweede onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 31 januari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 september 2014 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck 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

2. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de administratie zonder bij-
komend onderzoek en op basis van de reeds in haar bezit zijnde gege-
vens een gemotiveerde kennisgeving van beslissing tot taxatie kon
opsturen naar de verweerder, verplicht het het Hof tot een onderzoek
van feiten, waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
3. Artikel 356, eerste lid, WIB92 bepaalt:
“Wanneer tegen een beslissing van de directeur van de belastingen of

van de door hem gedelegeerde ambtenaar een vordering in rechte is in-
gesteld en de rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om
een andere reden dan verjaring, blijft de zaak gedurende een termijn
van zes maanden te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschre-

(1) Cass. 19 oktober 1965, Bull., 1966, 230.
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ven op de rol. Gedurende die termijn van zes maanden die de termijnen
van verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cas-
satie in te dienen schorst, kan de administratie een subsidiaire aanslag
door middel van conclusies aan het oordeel van de rechter onderwerpen
op naam van dezelfde belastingschuldige en op grond van alle of een
deel van dezelfde belastingelementen als de initiële aanslag”. 

4. Hieruit volgt dat indien de oorspronkelijke aanslag vernietigd wordt
wegens schending van de regels inzake verjaring, de administratie geen
nieuwe subsidiaire aanslag kan vestigen. De administratie kan ook geen
subsidiaire aanslag meer vestigen wanneer de oorspronkelijke aanslag
werd gevestigd met opzettelijke schending van een wettelijke regel en
met het doel om aan het verstrijken van de aanslagtermijn te ontsnappen.

Een subsidiaire aanslag kan bijgevolg niet wettig worden gevestigd
wanneer de oorspronkelijke aanslag nietig is verklaard omdat de belas-
ting onregelmatig werd geheven volgens de procedure van de aanslag
van ambtswege, terwijl dit had moeten gebeuren onder de voorwaarden
van artikel 346 WIB92, en blijkt dat de administratie de aanslag opzet-
telijk op die wijze heeft vastgesteld teneinde verval te vermijden en
over een bijkomende aanslagtermijn te beschikken.

5. De appelrechters oordelen dat:
— zij in het tussenarrest van 11 mei 2010 terecht de aanslag hebben ver-

nietigd omdat de taxatiedienst ten onrechte ervan uitgegaan is dat er
geen geldig antwoord was gekomen op het bericht van wijziging van de
aangifte van 14 november 2002 door meer bepaald het antwoord van de
boekhouder te negeren, impliciet stellende dat deze geen volmacht had;

— zij in hun tussenarrest duidelijk hebben uiteengezet dat de taxatie-
dienst nog nooit betwist had dat de boekhouder van de verweerder als
zijn gemandateerde optrad en dit gedurende meerdere jaren, terwijl een
mondeling mandaat volstond;

— de taxatiedienst na ontvangst van het antwoord van de boekhou-
der, gedateerd op 11 december 2002, aangetekend verstuurd op
12 december 2002 en door de taxatiedienst op 13 december 2002 ontvan-
gen, het mandaat van de boekhouder plots betwistte;

— dit niet anders kan verklaard worden dan door een gebrek aan tijd
om het dossier nogmaals te onderzoeken wat nodig was om een kennis-
geving van beslissing tot taxatie te kunnen opstellen en een aanslag te
vestigen voor het verstrijken van de aanslagtermijn op 31 december
2002;

— zoals in het tussenarrest al werd aangenomen, de taxatiedienst,
omdat de verjaring dreigde, een gemakkelijkheidskeuze heeft gemaakt
door artikel 351 WIB92 toe te passen, met name door een kennisgeving
van aanslag van ambtswege te versturen op 17 december 2002;

— zelfs al kan worden aangenomen dat er in wezen vanaf 13 december
2002 nog 19 kalenderdagen waren vóór 1 januari 2003, er toch daarvan
slechts een beperkt aantal dagen ook werkdagen waren;

— er mag worden aangenomen dat de taxatiediensten in die periode
nog meerdere dossiers moeten afwerken, wat de overtuiging van het hof
van beroep versterkt dat, mocht de taxatiedienst in werkelijkheid de
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tijd hebben gehad om het antwoord van de boekhouder van de verweer-
der nog te beantwoorden in een kennisgeving van beslissing tot taxatie,
hij dat ook zou gedaan hebben en het mandaat van de boekhouder niet
zou betwist hebben;

— het dan ook vaststaat dat de vernietiging van de aanslag voor het
aanslagjaar 2000, gevestigd onder kohierartikel 250.843, vastgesteld
door het hof van beroep in zijn tussenarrest van 11 mei 2010, gesteund
was op een opzettelijke procedurefout met de bedoeling de verjaring te
vermijden en dat zonder deze procedurefout de aanslag niet tijdig zou
kunnen gevestigd worden.

6. De appelrechters die op die gronden oordelen dat de verweerder
zich er in die omstandigheden op kan beroepen dat de desbetreffende
aanslag vernietigd werd om reden van verjaring en dat de taxatiedienst
overeenkomstig de eerste zin van artikel 356 WIB92 niet beschikt over
de mogelijkheid om een subsidiaire aanslag te vestigen, verantwoorden
hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

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

9 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie: de heer
Thijs, advocaat-generaal.

N° 25

1° KAMER — 9 januari 2015
(AR F.140056.N-F.14.0066.N)

1° CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — VORMEN. — VORM VAN HET

CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN. — ONDERTEKENING. — PROVINCIEBELAS-
TINGEN.

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. — PRO-
VINCIEBELASTINGEN. — CASSATIEBEROEP. — VORM VAN HET CASSATIEBE-
ROEP. — ONDERTEKENING. 

1° en 2° Het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige in een proce-
dure waarin hij een hem opgelegde provinciebelasting betwist, moet niet
noodzakelijk door een advocaat bij het Hof van Cassatie, maar in elk geval
door een advocaat worden ondertekend en neergelegd (1). (Art. 1080, Ge-
rechtelijk Wetboek; art. 378, WIB92; art. 11, Wet 24 december 1996)

(G. T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN)

(1) Zie Cass. 12 december 2008, AR F.07.0035.N, AC 2008, nr. 727, met concl. OM; Cass.
19 oktober 2012, AR F.11.0121.N, arrest niet gepubliceerd.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent van 24 december 2013.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschriften die aan dit arrest zijn ge-
hecht, grieven aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Samenvoeging

1. De cassatieberoepen in de zaken F.14.0056.N en F.14.0066.N zijn ge-
richt tegen hetzelfde arrest. Ze dienen gevoegd te worden.

B. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

2. Het openbaar ministerie heeft overeenkomstig de regels van arti-
kel 1097 Gerechtelijk Wetboek ambtshalve opgeworpen dat de beide cas-
satieberoepen onontvankelijk zijn omdat de verzoekschriften in
cassatie niet door een advocaat werden ondertekend.

3. Overeenkomstig het hier toepasselijke artikel 11 van de Wet van
24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de pro-
vincie- en gemeentebelastingen, worden de vormen, de termijnen even-
als de rechtspleging die toepasselijk zijn op het cassatieberoep waarin
artikel 10 van deze wet voorziet, geregeld zoals inzake Rijksinkomsten-
belastingen en gelden zij voor alle betrokken partijen.

Uit de samenlezing van artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek en
artikel 378 WIB92 volgt dat inzake inkomstenbelastingen het verzoek-
schrift in cassatie van de belastingplichtige niet noodzakelijk door een
advocaat bij het Hof van Cassatie, maar in elk geval door een advocaat
moet worden ondertekend en neergelegd.

4. De cassatieberoepen werden niet ondertekend door een advocaat.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Voegt de zaken F.14.0056.N en F.14.0066.N samen.

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
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9 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal.

N° 26

3° KAMER — 12 januari 2015
(AR C.12.0601.N)

HUUR VAN GOEDEREN. — HUISHUUR. — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
ENZ.). — OPZEGGING DOOR VERHUURDER. — RECHT VAN HUURDER OP SCHADE-
VERGOEDING. — TEGENOPZEGGING DOOR HUURDER. — AARD VAN DE TEGENOP-
ZEGGING. — GEVOLG.

Uit de wetsgeschiedenis, de doelstelling van de wetgever om het recht op huis-
vesting van de huurder beter te beschermen en het gegeven dat de tegenop-
zegging door de huurder slechts een accessorium is van de hoofdopzegging
door de verhuurder waarbij de huurder de tegenopzegging niet kan beteke-
nen wanneer de verhuurder geen opzegging heeft betekend, volgt dat de ver-
huurder de in artikel 3, § 4, Woninghuurwet bepaalde vergoeding bij
opzegging zonder motivering ook verschuldigd is wanneer de huurder een te-
genopzegging geeft en de huur ingevolge deze tegenopzegging eindigt (1).
(Artt. 3, § 4, eerste lid, en § 5, tweede en vierde lid, Woninghuurwet)

(C. T. S)

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 4 juni 2012.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 14 januari 2014
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.

(1) Met huidig arrest komt het Hof terug op het standpunt dat werd ingenomen in
de vroegere rechtspraak (zie onder anderen Cass. 22 juni 1998, AR C.970355.N, AC 1998,
nr. 328). Het Hof oordeelde in het verleden dat bij een tegenopzegging door de huurder
deze laatste niet meer gerechtigd was op een vergoeding ten laste van de verhuurder.
Dit was gegrond op de overweging dat de huurovereenkomst niet beëindigd werd door
de opzegging van de verhuurder maar door de tegenopzegging van de huurder.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Derde middel 

3. Op grond van artikel 3, § 4, eerste lid, van de regels betreffende de
huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de
huurder in het bijzonder, opgenomen in boek III, titel VIII, hoofdstuk II,
afdeling II, Burgerlijk Wetboek, hierna Woninghuurwet, kan de verhuur-
der bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode de
huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingster-
mijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een
vergoeding.

Op grond van artikel 3, § 5, vierde lid, Woninghuurwet, kan wanneer
de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt overeenkomstig de para-
grafen 2 tot 4, de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen
tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een
maand. In dat geval is hij de vergoeding bedoeld in artikel 3, § 5, tweede
lid, niet verschuldigd.

4. Uit de wetsgeschiedenis, de doelstelling van de wetgever om het
recht op huisvesting van de huurder beter te beschermen en het gege-
ven dat de tegenopzegging door de huurder slechts een accessorium is
van de hoofdopzegging door de verhuurder waarbij de huurder de tegen-
opzegging niet kan betekenen wanneer de verhuurder geen opzegging
heeft betekend, volgt dat de verhuurder de in artikel 3, § 4, Woning-
huurwet bepaalde vergoeding bij opzegging zonder motivering ook ver-
schuldigd is wanneer de huurder een tegenopzegging geeft en de huur
ingevolge deze tegenopzegging eindigt.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de vordering van de ei-
ser tot betaling van de factuur Eandis en de vordering tot het verkrij-
gen van een provisionele schadevergoeding wegens huurschade afwijst
en oordeelt over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Leuven, rechtszitting houdend in hoger beroep.
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12 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Moens. — Deels
andersluidende conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.  —
Advocaat: de heer Verbist.

N° 27

3° KAMER — 12 januari 2015
(AR C.13.0580.N)

ERFDIENSTBAARHEID. — CONVENTIONELE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVER-
GANG. — TITEL OUDER DAN 30 JAAR. — BEVRIJDENDE VERJARING. — TEGENBE-
WIJS. — WIJZE.

Degene die de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vordert
op grond van een titel die ouder is dan dertig jaar moet, als hem de bevrij-
dende verjaring wordt tegengeworpen, het bewijs leveren dat de verjaring
werd gestuit en het verval door onbruik werd vermeden, hetzij doordat de erf-
dienstbaarheid werd uitgeoefend sedert minder dan dertig jaar voorafgaand
aan het instellen van de vordering, hetzij doordat het bestaan van de erf-
dienstbaarheid in deze periode werd erkend door de eigenaar van het dienst-
bare erf. (Artt. 695, 706 en 707, Burgerlijk Wetboek)

(C. E.A. T. T.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 22 oktober 2012.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 6 mei 2014 ver-
wezen naar de derde kamer.

Raadsheer Bart Wylleman 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.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 706 Burgerlijk Wetboek gaan erfdienstbaarheden
teniet door het niet uitoefenen ervan gedurende dertig jaar.

Krachtens artikel 707 Burgerlijk Wetboek beginnen de dertig jaren bij
niet voortdurende erfdienstbaarheden te lopen vanaf de dag dat men op-
gehouden heeft daarvan gebruik te maken.

Krachtens artikel 688 Burgerlijk Wetboek is het conventioneel recht
van overgang een niet-voortdurende erfdienstbaarheid.
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Krachtens artikel 695 Burgerlijk Wetboek kan ten aanzien van erf-
dienstbaarheden die niet door verjaring kunnen worden verkregen, de
titel van vestiging van de erfdienstbaarheid slechts worden vervangen
door een titel van erkenning van de erfdienstbaarheid, uitgaande van
de eigenaar van het dienstbare erf.

2. Degene die de uitoefening van een conventioneel recht van over-
gang vordert op grond van een titel die ouder is dan dertig jaar moet,
als hem de bevrijdende verjaring wordt tegengeworpen, het bewijs leve-
ren dat de verjaring werd gestuit en het verval door onbruik werd ver-
meden, hetzij doordat de erfdienstbaarheid werd uitgeoefend sedert
minder dan dertig jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering,
hetzij doordat het bestaan van de erfdienstbaarheid in deze periode
werd erkend door de eigenaar van het dienstbare erf.

3. De appelrechters stellen vast dat de notariële akte van 9 september
1935 waarbij de rechtsvoorgangers van de eisers een stuk bouwgrond
verwierven vermeldt dat het verkochte goed recht van wegenis zal moe-
ten verlenen aan de aanpalende eigenaars en oordelen dat onder meer
uit deze akte het bestaan blijkt van een erfdienstbaarheid van over-
gang waarvan de verweerster de uitoefening vordert. Zij stellen aldus
vast dat de notariële akte van 9 september 1935 de titel van vestiging
van de erfdienstbaarheid is en deze titel ouder is dan dertig jaar.

Door in die omstandigheden het verweer van de eisers dat de erf-
dienstbaarheid teniet was gegaan door het niet uitoefenen ervan gedu-
rende dertig jaar af te wijzen op grond van de overweging dat de eisers
niet aantonen dat er sprake is van bevrijdende verjaring, zonder eerst
aan de verweerster het bewijs op te dragen of zonder vast te stellen dat
de verjaring in de periode van dertig jaar voorafgaand aan de vordering
werd gestuit hetzij door het uitoefenen van de erfdienstbaarheid hetzij
door de erkenning ervan, verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger be-
roep ontvankelijk verklaart.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
Limburg, rechtszitting houdend in hoger beroep.

12 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Andersluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
Verbist.
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N° 28

2° KAMER — 13 januari 2015
(AR P.13.0754.N)

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — INTELLECTUELE VALS-
HEID. — BEGRIP.

De valsheid is “intellectueel” wanneer zij erin bestaat dat in een materieel on-
aangeroerd instrumentum, feiten en akten in strijd met de waarheid worden
vastgesteld; wanneer een geschrift de vaststelling inhoudt van een wilsver-
klaring die op bedrieglijke wijze in strijd is met de waarheid, dan heeft de
omstandigheid dat die wilsverklaring ook werkelijk is gedaan, niet tot gevolg
dat dit geschrift niet intellectueel vals is of kan zijn (1). (Art. 196, Strafwet-
boek)

(G. E.A. T. VANDENDRIESSCHE CURATOR FAILLISSEMENT OASE B.V.B.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 maart 2013.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, acht
middelen aan.

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

deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 193 “e.v.” Straf-
wetboek: het arrest dat oordeelt dat de benoeming van V.G. als zaak-
voerder van Oase bvba fictief en intellectueel vals is, miskent het
begrip intellectuele valsheid en het vereiste dat het geschrift juridi-
sche draagwijdte dient te hebben; V.G. heeft zijn handtekening ge-
plaatst en daarmee te kennen gegeven het bestuursmandaat van de
vennootschap te willen overnemen; het stuk dat die wilsverklaring cor-
rect weergeeft, is niet vals; de innerlijke intentie van V.G. en de even-
tuele gebreken in zijn wil zijn irrelevant omdat zij, anders dan de
geuite wil, geen rechtsgevolgen teweegbrengen; V.G. heeft de “perfor-
matieve taaldaad” van zijn benoeming als zaakvoerder wel degelijk ge-
steld, zodat er geen sprake is of kan zijn van valsheid.

2. In zoverre het middel schending van de artikelen 193 “e.v.” Straf-
wetboek aanvoert, is het onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.

(1) Cass. 21 juni 1994, AR P.93.1033.N, AC 1994, nr. 324.
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3. Het misdrijf valsheid in geschrifte als bedoeld in de artikelen 193,
196, 213 en 214 Strafwetboek, bestaat erin in een door de wet beschermd
geschrift, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de
waarheid te vermommen op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hier-
uit een mogelijk nadeel kan ontstaan. De valsheid is “intellectueel”
wanneer zij erin bestaat dat in een materieel onaangeroerd instrumen-
tum, feiten en akten in strijd met de waarheid worden vastgesteld.

4. Wanneer een geschrift de vaststelling inhoudt van een wilsverkla-
ring die op bedrieglijke wijze in strijd is met de waarheid, dan heeft de
omstandigheid dat die wilsverklaring ook werkelijk is gedaan, niet tot
gevolg dat dit geschrift niet intellectueel vals is of kan zijn.

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

5. Het arrest oordeelt onder meer dat: 
— het geenszins de bedoeling was dat V.G. de vennootschap zou over-

nemen en als zaakvoerder zou fungeren, maar wel dat de eiser 2, gehol-
pen door de eiser 1, van de vennootschap verlost zou zijn zonder ze te
moeten vereffenen of ze failliet te laten gaan en zonder te kunnen aan-
gesproken worden als zaakvoerder;

— het evenmin de bedoeling was de maatschappelijke zetel effectief
te verplaatsen naar de Offerandestraat 38 te Antwerpen;

— het volstrekt ongeloofwaardig is dat V.G. ooit van plan zou ge-
weest zijn werkelijk een zaak te beginnen;

— de publicatie van een uittreksel van het verslag van de bijzondere
algemene vergadering als bedoeling heeft beslissingen genomen in het
kader van die vergaderingen aan derden tegenstelbaar te maken en dat
uittreksel zich dus opdringt aan het openbaar vertrouwen voor de be-
slissingen die het bevat.

6. Op grond van die redenen oordeelt het arrest dat het van valsheid
betichte geschrift een juridische draagwijdte heeft en dat de wilsver-
klaring die erin werd vastgesteld, bedrieglijk in strijd is met de waar-
heid. Aldus verantwoordt het arrest de beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

28. 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.

13 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
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Crosiers (bij de balie te Antwerpen) en de heer De Schepper (bij de balie
te Antwerpen).

N° 29

2° KAMER — 13 januari 2015
(AR P.13.0830.N)

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. — HOGER BEROEP DOOR HET

OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET APPELGERECHT. — VORM.

2° DAGVAARDING. — STRAFZAKEN. — INHOUDELIJKE GELDIGHEID. — NIETIG-
HEID. — VOORWAARDEN.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — AR-
TIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — REDELIJKE TERMIJN. — AANVANG. — INGEBRE-
KESTELLING DOOR BESTUURLIJKE OVERHEDEN. — GEVOLG.

4° MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN). — MONUMENTEN-
DECREET. — HERSTELMAATREGEL. — AARD.

5° MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN). — MONUMENTEN-
DECREET. — HERSTELPLICHT. — OMVANG.

1° Artikel 205 Wetboek van Strafvordering regelt het instellen van hoger be-
roep door het openbaar ministerie bij het appelgerecht door middel van een
aan de beklaagde te betekenen dagvaarding; deze bepaling is vreemd aan de
betekening van de als dagstelling geldende dagvaarding ingeval hoger be-
roep werd ingesteld door het afleggen van een verklaring ter griffie van het
gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen.

2° In strafzaken wordt de inhoudelijke geldigheid van de dagvaarding gere-
geld door de artikelen 145, 182, 184 en 211 Wetboek van Strafvordering, die
geen nietigheidssanctie inhouden; een dagvaarding kan in strafzaken
slechts nietig worden verklaard wanneer een wezenlijk bestanddeel van de
akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat het recht van verdediging door die
onregelmatigheid is miskend (1).

3° Ingebrekestellingen door bestuurlijke overheden wegens de niet-naleving
van zelfs strafrechtelijk gesanctioneerde bestuurlijke voorschriften vormen
als dusdanig geen daden waardoor de in gebreke gestelde persoon onder de
dreiging van een strafvervolging leeft en de redelijke termijn een aanvang
neemt. (Art. 6.1, EVRM)

4° Artikel 15, § 1, Monumentendecreet bepaalt dat de rechtbank onverminderd
de straf en de eventuele schadeloosstelling, op vordering van de door de
Vlaamse regering aangewezen ambtenaren, beveelt de plaats in de oorspron-
kelijke toestand te herstellen; de aldus bevolen herstelmaatregel is geen straf
volgens het interne recht (2).

(1) Cass. 31 maart 2009, AR P.08.1929.N, AC 2009, nr. 223
(2) Cass. 23 november 1999, AR P.97.0945.N, AC 1999, nr. 623.
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5° Artikel 15, § 1, Monumentendecreet beoogt de schadelijke gevolgen van de
bij artikel 13 van het decreet bepaalde misdrijven te doen ophouden; de her-
stelplicht blijft bestaan wanneer de gevolgen mede werden veroorzaakt door
andere feiten, waarvoor geen strafvervolging werd ingesteld (1).

(V. E.A. T. GEMACHTIGDE AMBTENAAR)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, correctionele kamer, van 29 maart 2013, gewezen op ver-
wijzing na arrest van het Hof van 22 mei 2012.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 182 en 205 Wet-
boek van Strafvordering: het arrest weigert ten onrechte vast te stellen
dat de initiële dagstelling van 28 januari 2010 voor het hof van beroep
te Antwerpen niet rechtsgeldig was en de zaak bijgevolg dan ook geen
voortgang kon vinden; er ligt geen bewijs voor van een betekening van
de als dagstelling geldende dagvaarding aan de eisers met betrekking
tot hun zaak; de betekende dagvaarding had immers betrekking op een
andere zaak, zodat het hof van beroep te Antwerpen niet vermocht de
zaak in afwezigheid van de eisers te behandelen: het oordeel dat na het
cassatiearrest van 22 mei 2012 de dagstelling voor het hof van beroep te
Gent in elk geval geldig was, kan geen afbreuk doen aan de beoordeling
van de geldigheid van de initiële dagstelling.

2. Artikel 205 Wetboek van Strafvordering regelt het instellen van
hoger beroep door het openbaar ministerie bij het appelgerecht door
middel van een aan de beklaagde te betekenen dagvaarding.

Deze bepaling is vreemd aan de betekening van de als dagstelling gel-
dende dagvaarding ingeval hoger beroep werd ingesteld door het afleg-
gen van een verklaring ter griffie van het gerecht dat de bestreden
beslissing heeft gewezen.

In zoverre faalt het middel naar recht.
3. In strafzaken wordt de inhoudelijke geldigheid van de dagvaarding

geregeld door de artikelen 145, 182, 184 en 211 Wetboek van Strafvorde-
ring, die geen nietigheidssanctie inhouden. Een dagvaarding kan in

(1) Cass. 23 november 1999, AR P.97.0945.N, AC 1999, nr. 623.
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strafzaken slechts nietig worden verklaard wanneer een wezenlijk be-
standdeel van de akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat het recht van
verdediging door die onregelmatigheid is miskend.

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

4. Het arrest (p. 10-12, ro 3.1) oordeelt dat:
— de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de procureur-generaal bij

het hof van beroep te Antwerpen op 29 december 2009 de eisers, met ver-
melding van het correcte adres, heeft gedagvaard om te verschijnen op
28 januari 2010 voor het hof van beroep te Antwerpen, met vermelding
van het juiste adres, lokaal en uur;

— aan deze akte een “pro justitia” was gehecht strekkende tot dag-
stelling van een andere zaak van andere personen voor een andere ka-
mer van het hof van beroep te Antwerpen;

— de bij de akte van dagvaarding gevoegde “pro justitia” duidelijk
een vergissing betrof;

— de dagvaarding als dagstelling gold;
— de raadsman van de eisers aan de procureur-generaal te Antwerpen

bij brief van 25 januari 2010 liet weten dat zij een kennisgeving hadden
ontvangen dat hun zaak zou worden opgeroepen voor dat hof van be-
roep, twaalfde kamer, op 28 januari 2010 om 11.00 uur, maar dat de laat-
ste bladzijde van de hen op 29 december 2009 bezorgde dagvaarding een
andere datum vermeldde en vermoedelijk betrekking had op een andere
persoon;

— de raadsman in die brief niet voorhoudt dat de dagvaarding ongel-
dig zou zijn;

— de raadsman met die brief om een uitstel van behandeling van de
zaak verzocht op grond van twee redenen, doch niet op grond van het
feit dat de procedure voor het appelgerecht ongeldig zou zijn opgestart;

— op de rechtszitting voor het hof van beroep te Antwerpen van
28 januari 2010 de eisers, vertegenwoordigd door hun raadsman, zijn
verschenen, maar verstek lieten na de weigering de zaak uit te stellen;

— de dagstelling voor de rechtszitting van 28 januari 2010 haar doel
duidelijk heeft bereikt, aangezien de eisers zoals blijkt uit de brief van
hun raadsman van 25 januari 2010, wisten dat zij dan dienden te ver-
schijnen en zij op die rechtszitting werden vertegenwoordigd door hun
raadsman alvorens verstek te laten.

Op die gronden kan het arrest oordelen dat het recht van verdediging
van de eisers niet is aangetast door de vergissing bij de dagstelling voor
de rechtszitting van 28 januari 2010 voor het hof van beroep te Antwer-
pen en de zaak voortgang kan vinden, en is die beslissing naar recht
verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en
artikel 149 Grondwet: het arrest oordeelt ten onrechte dat de redelijke
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termijn niet is overschreden, noch onder het burgerlijk luik van artikel
6.1 EVRM noch onder het strafrechtelijk luik van die bepaling; aange-
zien de gemachtigde ambtenaar negen jaar heeft gewacht met het in-
dienen van zijn herstelvordering is de redelijke termijn overschreden;
het arrest stelt immers vast dat de herstelvordering slechts werd aan-
hangig gemaakt op 2 juni 2009, terwijl de administratie Onroerend Erf-
goed reeds op 18 oktober 2000 een ingebrekestelling heeft geformuleerd;
het arrest oordeelt weliswaar dat er sinds 2 juni 2009 geen periodes zijn
van niet-verantwoorde inactiviteit, maar beantwoordt daarmee niet
het verweer van de eisers dat er meer dan twaalf jaar zijn verstreken
sinds de vaststellingen en de ingebrekestellingen wegens verwaarlozing
door de afdeling Onroerend Erfgoed op 18 oktober 2000; het gedogen ge-
durende jaren houdt een miskenning in van het rechtszekerheidsbegin-
sel; de verweerder had tegen de eisers een civiele herstelprocedure
kunnen voeren; het arrest beantwoordt evenmin het verweer van de ei-
sers op dit punt.

6. In strafzaken begint de periode voor de berekening van de redelijke
termijn te lopen vanaf het moment dat een persoon het voorwerp uit-
maakt van een vervolging, dit is vanaf het ogenblik dat hij is in ver-
denking gesteld of wegens enige andere daad van het opsporings- of
gerechtelijk onderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft,
waardoor hij verplicht is bepaalde maatregelen te nemen om zich te
verdedigen tegen de beschuldiging.

Ingebrekestellingen door bestuurlijke overheden wegens de niet-na-
leving van zelfs strafrechtelijk gesanctioneerde bestuurlijke voor-
schriften vormen als dusdanig geen daden waardoor de in gebreke
gestelde persoon onder de dreiging van een strafvervolging leeft en de
redelijke termijn een aanvang neemt.

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

7. In burgerlijke zaken neemt de periode voor de berekening van de
redelijke termijn in de regel een aanvang op het ogenblik dat het ge-
schil bij het rechtscollege wordt aanhangig gemaakt.

Ingebrekestellingen door bestuurlijke overheden wegens de niet-na-
leving van bestuurlijke voorschriften doen de redelijke termijn in bur-
gerlijke zaken niet aanvangen.

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

8. De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn is nage-
leefd, rekening houdende met de omstandigheden van de zaak, meer be-
paald de complexiteit ervan, het gedrag van de partijen en de houding
van de gerechtelijke instanties. 

In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel of ver-
plicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid
heeft, is het niet ontvankelijk.

9. Het arrest (p. 15, ro 8.1 en p. 18-19, ro 8.9) oordeelt dat:
— het feit dat de verweerder pas op 3 februari 2009 een herstelvorde-

ring aan het parket meedeelde, nadat de eisers voordien al herhaalde-
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lijk in gebreke werden gesteld noch de niet-ontvankelijkheid noch de
ongegrondheid van de herstelvordering meebrengt;

— de eisers ten onrechte van oordeel zijn dat de verweerder tegen hen
niets heeft ondernomen en op grond van de miskenning van beginselen
van behoorlijk bestuur geen herstel meer zou kunnen worden gevraagd;

— de herhaalde ingebrekestellingen, namelijk respectievelijk van
18 oktober 2000 (Onroerend Erfgoed), 3 september 2000 (gemeentebe-
stuur Tessenderlo), 9 augustus 2004 (gemeentebestuur Tessenderlo) en
13 april 2007 (Onroerend Erfgoed), precies aantonen dat de overheid, an-
ders dan door de eisers wordt voorgehouden, de situatie niet jarenlang
heeft gedoogd, dat er geen sprake is van een passiviteit en dat indien
zulks het geval was, deze passiviteit geen rechtvaardiging kon vormen
voor de eigen passiviteit van de eisers;

— op 5 november 2008 een uitgebreid proces-verbaal werd opgesteld;
— aangezien de eisers daaraan geen enkel concreet gevolg gaven, de

verweerder op 5 februari 2009 een herstelvordering heeft ingesteld;
— deze herstelvordering werd ingeleid toen volstrekt duidelijk was

dat de eisers geen enkel gevolg zouden geven aan de herhaalde aanma-
ningen om zich vrijwillig in regel te stellen;

— de houding van de overheid in de concrete omstandigheden van de
zaak niet tot gevolg heeft dat er voor de herstelvordering sprake is van
een overschrijding van de redelijke termijn;

— ook bij de behandeling van de herstelvordering voor de rechter
geen niet-verantwoorde periodes van inactiviteit zijn vast te stellen,
zodat ook in deze fase geen overschrijding van de herstelvordering is
vast te stellen.

Met die redenen beantwoordt het arrest het in het middel vermelde
verweer en verantwoordt het de beslissing over de niet-overschrijding
van de redelijke termijn naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Derde middel

10. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en arti-
kel 15, § 1, Monumentendecreet: het arrest beveelt een herstelmaatre-
gel die strekt tot de ganse restauratie van het pand, aan de verweerder
als het ware carte blanche geeft en die veel verder gaat dan het herstel
in de oorspronkelijke toestand; de verweerder bewijst niet welke de
oorspronkelijke toestand was op 17 november 2004 en het herstel in de
oorspronkelijke toestand is verder een onmogelijke zaak daar niet ge-
weten is welke die staat is gelet op het eeuwenoude karakter van de ge-
bouwen; het arrest oordeelt dat het pand zich reeds vóór 17 november
2004 in een erbarmelijke toestand bevond en dat de verweerder niet
moet aantonen in welke staat het pand zich bevond op de dag vooraf-
gaand aan de ten laste gelegde periode; nochtans kan het arrest enkel
een herstel bevelen voor de schade die verband houdt met de incrimi-
natieperiode, dit is vanaf 17 november 2004 tot 5 februari 2009; door een
herstel te bevelen dat niet is beperkt tot de incriminatieperiode mis-
kent het arrest de motiveringsverplichting; bovendien wordt zo een
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straf opgelegd voor feiten die vallen buiten de incriminatieperiode en
wordt het legaliteitsbeginsel miskend.

11. Artikel 15, § 1, Monumentendecreet bepaalt dat de rechtbank on-
verminderd de straf en de eventuele schadeloosstelling, op vordering
van de door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren, beveelt de
plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen.

12. De aldus bevolen herstelmaatregel is geen straf volgens het inter-
ne recht.

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

13. Artikel 15, § 1, Monumentendecreet beoogt de schadelijke gevol-
gen van de bij artikel 13 van het decreet bepaalde misdrijven te doen
ophouden. De herstel-plicht blijft bestaan wanneer de gevolgen mede
werden veroorzaakt door andere feiten, waarvoor geen strafvervolging
werd ingesteld.

Indien de dader van het misdrijf tot het ontstaan van de schade heeft
bijgedragen, in die zin dat zonder dit misdrijf de schade, zoals in concreto
vastgesteld, niet zou zijn ontstaan, strekt het te zijnen laste te bevelen
herstel zich uit tot de gehele schade, zonder dat daarbij moet worden on-
derzocht of bij afwezigheid van een ander feit diezelfde schade niet zou
zijn ontstaan.

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

14. De aangevoerde miskenning van de motiveringsplicht is afgeleid
uit de hierboven vergeefs aangevoerde wetsschending.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

13 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Segers
(bij de balie te Hasselt).
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N° 30

2° KAMER — 13 januari 2015
(P.13.1644.N)

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — BURGERLIJKE RECHTS-
VORDERING. — VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT. — BEOORDELING

DOOR DE RECHTER.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — VERZOEK TOT HEROPE-
NING VAN HET DEBAT. — BEOORDELING.

1° en 2° In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar of een verzoek tot
heropening van het debat al dan niet moet worden ingewilligd; ook al is ar-
tikel 772 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing in strafzaken, zelfs indien
de strafrechter enkel uitspraak doet over de burgerlijke belangen, kan hij dat
verzoek afwijzen op grond van redenen die ook als voorwaarden voor de her-
opening van het debat worden bepaald in artikel 772 Gerechtelijk Wet-
boek (1).

(V. T. D.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 10 september 2013.

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

Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, evenals
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende de eerbiediging
van het recht van verdediging en het recht op bewijs: het arrest wijst
eisers verzoek tot heropening van het debat af omdat het door de eiser
voorgebrachte stuk niet nieuw zou zijn, in het bijzonder omdat de eiser
de mogelijkheid had om dit stuk naar aanleiding van de pleidooien op
25 juni 2013 voor te brengen; uit het arrest blijkt dat de hoogte van het
slaagpercentage voor de betrokken examens een belangrijke rol speelt

(1) Zie Cass. 14 februari 2001, AR P.00.1350.F-P.00.1353.F-P.00.1363.F, AC 2001, nr. 91.
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bij de begroting van de aan de eiser toekomende schadevergoeding en
dat de eiser hieromtrent uitdrukkelijk werd ondervraagd op de rechts-
zitting van 25 juni 2013; de appelrechters die de eiser de mogelijkheid
ontnemen om dit stuk, op eisers verzoek opgesteld na 25 juni 2013, aan
de tegenspraak te onderwerpen, miskennen eisers recht van verdedi-
ging en diens recht op bewijs.

2. In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar over de noodzaak
of raadzaamheid van een door een partij gevorderde heropening van het
debat.

Het recht van verdediging is niet miskend wanneer de rechter een
verzoek om het debat te heropenen afwijst omdat hiertoe op grond van
de door hem vastgestelde redenen geen aanleiding bestaat.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht. 
3. De appelrechters stellen vast en oordelen dat:
— bij tussenarrest van de vijftiende kamer van het hof van beroep van

22 juni 2010 de verweerder werd uitgenodigd “voor de posten voor het
verlies van een kans gevechtspiloot te worden, behoudens de morele
schade waarover reeds geoordeeld:

1. tot voorlegging van de volgende stukken:
— zijn loonfiches, belastingsaangiftes en aanslagen met betrekking

tot de datum waarvoor loonverschil gevorderd wordt, zijnde het jaar
2008;

— een attest van de werkgever (militaire overheid) waarin deze het
beweerde verschil qua loon en toelagen tussen varend en niet-varend
personeel bevestigt qua bestaan en omvang;

2. bij de schadeberekening rekening te houden met het feit dat de in-
geroepen loon- en toelageverschillen zowel betrekking hebben op het
verleden als op bedragen die in de toekomst verschuldigd zouden zijn.”

— de eiser het thans voorgelegde stuk waarvoor hij de heropening van
het debat verzoekt, ook reeds had kunnen voorbrengen naar aanleiding
van het pleidooi op 25 juni 2013 vermits het debat op die rechtszitting
juist heropend werd om het verlies van de kans te begroten;

— het feit dat de eiser dit document slechts na het in beraad nemen
van de zaak heeft laten produceren, niet toelaat dit stuk als nieuw te
bestempelen;

— de neergelegde stukken, waaronder het deskundigenverslag, de uit-
leg en de conclusies van de partijen toelaten de vordering in te willigen
in de door hen bepaalde mate.

4. De eiser vermag geen miskenning van het recht van verdediging
dat is neergelegd in artikel 6 EVRM, af te leiden uit de omstandigheid
dat de appelrechters beslissen het debat niet te heropenen op grond dat
zij zich voldoende ingelicht achten over het voorwerp van de vordering
en de eiser persoonlijk of bij monde van zijn raadsman alle middelen
van verdediging ten volle heeft kunnen uiteenzetten op de rechtszitting
waarop het debat om die reden reeds voordien werd heropend.

Met de vermelde redenen verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht.
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In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

5. In zoverre het onderdeel voor het overige opkomt tegen dit onaan-
tastbaar oordeel, is het niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel 

6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2 en 772 Ge-
rechtelijk Wetboek: het arrest wijst eisers verzoek tot heropening van
het debat af omdat het door de eiser voorgebrachte stuk niet nieuw zou
zijn, in het bijzonder omdat de eiser de mogelijkheid had om dit stuk
naar aanleiding van de pleidooien op 25 juni 2013 voor te brengen; aldus
is het arrest dat steunt op één van de twee criteria van artikel 772 Ge-
rechtelijk Wetboek dat evenwel niet van toepassing is in strafzaken,
niet naar recht verantwoord.

7. In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar of een verzoek tot
heropening van het debat al dan niet moet worden ingewilligd. Ook al
is artikel 772 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing in strafzaken,
zelfs indien de strafrechter enkel uitspraak doet over de burgerlijke be-
langen, kan hij dat verzoek afwijzen op grond van redenen die ook als
voorwaarden voor de heropening van het debat worden bepaald in arti-
kel 772 Gerechtelijk Wetboek.

8. Met de redenen, vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel,
neemt het arrest niet aan dat het debat slechts in de gevallen omschre-
ven in artikel 772 Gerechtelijk Wetboek heropend mag worden, maar
geeft het onaantastbaar de redenen aan waarom het eisers verzoek af-
wijst. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het
arrest wijst eisers verzoek tot heropening van het debat af omdat het
door de eiser voorgebrachte stuk niet nieuw zou zijn, in het bijzonder
omdat de eiser de mogelijkheid had om dit stuk naar aanleiding van de
pleidooien op 25 juni 2013 voor te brengen; het is niet duidelijk of de be-
slissing tot afwijzing van eisers verzoek gesteund is op artikel 772 Ge-
rechtelijk Wetboek; aldus is de motivering van het arrest dubbelzinnig,
minstens is het Hof in de onmogelijkheid de regelmatigheid van de be-
slissing te controleren.

10. Met de redenen, vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel,
beperken de appelrechters zich niet ertoe de heropening van het debat
te weigeren omdat het niet om de voorlegging van een nieuw stuk gaat,
maar ook omdat zij zich voldoende voorgelicht achten. Aldus is de be-
slissing niet dubbelzinning gemotiveerd.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser tot de kosten.

13 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-
generaal.  — Advocaat: mevr. Vanlerberghe.

N° 31

2° KAMER — 13 januari 2015
(AR P.13.1745.N)

VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — BESLISSING

OP TEGENSPRAAK. — BEGRIP.

Wanneer in strafzaken een beklaagde ter rechtszitting tijdens de vordering
van het openbaar ministerie en het pleidooi van de burgerlijke partij aanwe-
zig is of er door zijn raadsman wordt vertegenwoordigd en de gelegenheid
heeft zijn excepties en verweermiddelen aan te voeren, is de beslissing op te-
genspraak gewezen (1).

(C. T. CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA E.A.)

Conclusie van Plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef

1. Preliminair dient er nagegaan te worden of het cassatieberoep van
de eiser niet voorbarig en dus onontvankelijk is. Daarvoor dient de vraag
te worden beantwoord of het eindarrest van 25 september 2013 van het hof
van beroep al dan niet op tegenspraak is tussengekomen. Het arrest zelf
zwijgt daarover, maar stelt wel vast:

“1. De beklaagde J. C. werd ter zitting van het hof waarop de zaak is
behandeld vertegenwoordigd door zijn raadsman die het middel uiteen-
gezet in zijn ‘preliminaire besluiten’ heeft toegelicht, doch vervolgens
weigerde om verweer te voeren over de grond van de zaak hoewel hij hier-
toe door het hof werd uitgenodigd.”

Blijkens het proces-verbaal van de rechtszitting van 6 mei 2013 was de
eiser vertegenwoordigd door zijn raadsman tijdens het pleidooi van de
burgerlijke partijen en de vordering van het Openbaar Ministerie.

2. Luidens de rechtspraak van het Hof (2) en de doctrine (3) dient, om
te bepalen of een beslissing op tegenspraak is gewezen, rekening te wor-
den gehouden met de stukken waaruit blijkt dat partijen het debat heb-
ben bijgewoond en hun vorderingen, verweermiddelen en excepties
hebben kunnen aanvoeren. Irrelevant daarbij is de houding van de partij

(1) Zie concl. OM.
(2) Bv. Cass. 10 januari 2012, AR P.11.1507.N, AC 2012, nr. 20.
(3) B. DE SMET, Verstek en verzet in strafzaken, herziene editie, coll. CABG, Gent,

Larcier 2014, 15; zie in civiele zaken: B. VAN DEN BERGH, “De tegenspraak tegengespro-
ken? Over verstek en de toepassing van art. 804, tweede lid Ger. W.”, noot onder Cass.
13 december 2012, RW 2014-2015, 574.
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op de rechtszitting. Weigert zij geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan
het debat, dan is er nog geen sprake van verstek. Selectief verschijnen
zoals te dezen, terwijl men wel op de zitting aanwezig is en de kans heeft
te reageren op de vordering van het O.M. en de eisen van de burgerlijke
partijen, kan m.i. niet gelijkgesteld worden met verstek (1). Het cassa-
tieberoep is dus ontvankelijk.

(…)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 5 december 2012 en 25 september
2013.

De eiser doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf mid-

delen aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 11 juli

2014 een schriftelijke conclusie ter griffie neergelegd.
Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht en voornoemde ad-

vocaat-generaal heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Afstand

1. Wanneer in strafzaken een beklaagde ter rechtszitting tijdens de
vordering van het openbaar ministerie en het pleidooi van de burgerlij-
ke partij aanwezig is of er door zijn raadsman wordt vertegenwoordigd
en de gelegenheid heeft zijn excepties en verweermiddelen aan te voe-
ren, is de beslissing op tegenspraak gewezen.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiser op de rechtszitting van 6 mei 2013 tijdens het pleidooi van de bur-
gerlijke partij en de vordering van het openbaar ministerie door zijn
raadsman was vertegenwoordigd en er zijn excepties en verweermidde-
len heeft kunnen aanvoeren. Hieruit volgt dat het arrest van
25 september 2013 op tegenspraak is gewezen. 

3. Het arrest van 25 september 2013 is bijgevolg een eindbeslissing.
Daartegen staat, evenals tegen het arrest van 5 december 2012 cassatie-
beroep open. 

Er is geen grond tot het verlenen van de afstand.

Dictum

Het Hof,

(1) Zie Cass. 2 april 2014, AR P.13.1914.F, RDPC 2014, 822 met concl. van advocaat-
generaal D. VANDERMEERSCH.
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

13 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Maffei,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer De Geest (bij
de balie te Brussel) en de heer Van Bavel (bij de balie te Brussel).

N° 32

2° KAMER — 13 januari 2015
(AR P.14.0564.N)

BEDRIJFSREVISOR. — UITVOEREN VAN PRIVATE EXPERTISES. — GELDIGHEID.

Het is de bedrijfsrevisoren toegelaten private expertises uit te voeren als be-
doeld in artikel 34, 2°, van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoud-
kundige en fiscale beroepen en wanneer zij die activiteit uitoefenen handelen
zij als een expert waarvan de toegang tot het beroep door de wet is geregeld
als bedoeld bij artikel 1, 1°, KB Bedrijfsrevisor (1).

(L. T. VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN V.Z.W.)

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 februari 2014.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

4. Het middel voert schending aan van artikel 131, § 1 en § 2, Wetboek
van Strafvordering, artikel 4 van de wet van 22 juli 1953 houdende op-
richting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van
het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor (hierna: Wet Be-
drijfsrevisor), artikel 1, § 2, van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van
het beroep van privé-detective (hierna: Detectivewet), artikel 1, 4°, van

(1) Zie B. DE KLERCK, “Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor”, ICCI 2009, nr. 2,
p. 22 (nr. 45).
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het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van
de bedrijfsrevisor (hierna: KB Bedrijfsrevisor) en artikel 1, 1°, van het
koninklijk besluit van 30 juli 1994 tot vaststelling van de lijst van be-
roepen en activiteiten die niet beschouwd mogen worden als bedoeld in
de wet tot regeling van het beroep van privé-detective (hierna KB Pri-
vé-detective): het arrest wijst de vraag van de eiseres om het verslag
van de bedrijfsrevisor in het kader van het fraudeonderzoek van
5 december 2008 en de daaropvolgende dossierstukken nietig te verkla-
ren af met het oordeel dat het volstaat de titel van bedrijfsrevisor te
dragen om vrijgesteld te worden van het toepassingsgebied van de De-
tectivewet; de gepleegde opsporingsactiviteit moet deel uitmaken van
de activiteiten zoals omschreven in de wet die zijn expertenactiviteit
regelt; het arrest gaat niet na of de opdracht die de bedrijfsrevisor uit-
voerde en die leidde tot voormeld verslag al dan niet valt onder de ac-
tiviteiten die in artikel 4 Wet Bedrijfsrevisor en artikel 1, 4°, KB
Bedrijfsrevisor worden omschreven.

5. Het arrest oordeelt niet dat het volstaat de titel van bedrijfsre-
visor te dragen om vrijgesteld te worden van het toepassingsgebied van
de Detectivewet.

In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijke grondslag.

6. Artikel 34 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkun-
dige en fiscale beroepen (hierna wet van 22 april 1999) bepaalt:

“De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-onderne-
mingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebben-
de persoon of instelling, de volgende opdrachten uit te voeren: (…)
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boek-
houdkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met
boekhoudkundige procédés van de positie en werking van de onderne-
ming vanuit het oogpunt van de kredietwaardigheid, rentabiliteit en
risico’s;”.

Artikel 37, eerste lid, 1°, van dezelfde wet bepaalt dat enkel de natuur-
lijke personen en de vennootschappen die zijn ingeschreven op de deel-
lijst van externe accountants gerechtigd zijn onder meer de in
artikel 34, 2°, bedoelde werkzaamheden uit te voeren of aan te bieden. 

Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat die bepaling niet van toe-
passing is op de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

7. Hieruit volgt dat het de bedrijfsrevisoren toegelaten is private ex-
pertises uit te voeren als bedoeld in artikel 34, 2°, van de wet van
22 april 1999 en dat wanneer zij die activiteit uitoefenen, zij handelen
als een expert waarvan de toegang tot het beroep door de wet is gere-
geld als bedoeld bij artikel 1, 1°, KB Bedrijfsrevisor.

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

8. Het arrest oordeelt dat het beroep van bedrijfsrevisor zowel wette-
lijk omschreven hoofdtaken als louter contractuele taken bevat en dat
het uitvoeren van private en gerechtelijke expertises, alsook beperkte
adviesverlening ongetwijfeld te aanzien zijn als contractuele taken
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binnen het kader van het beroep van bedrijfsrevisor. Op grond van die
reden is de beslissing dat het optreden van de bedrijfsrevisor buiten het
toepassingsveld van artikel 1 Detectivewet valt en overeenkomstig de
wet plaatsvond, naar recht verantwoord.

Gelet op dat oordeel is het arrest niet gehouden na te gaan of het op-
treden van de bedrijfsrevisor hier valt onder de revisorale opdrachten
omschreven in artikel 4 Wet Bedrijfsrevisor en artikel 1, 4°, KB Be-
drijfsrevisor.

In zoverre kan het middel niet aangenomen worden. 

Derde middle

Dictum

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

13 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer De Meulenaer
(bij de balie te Gent).

N° 33

2° KAMER — 13 januari 2015
(AR P.14.1163.N-P.14.1165.N)

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS). — ONDER-
ZOEKSGERECHTEN. — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — HOGER BEROEP VAN DE

BURGERLIJKE PARTIJ. — BEVESTIGING VAN DE BUITENVERVOLGINGSTELLING. —
VERGOEDING WEGENS ROEKELOOS EN TERGEND HOGER BEROEP. — ROEKELOOS EN

TERGEND KARAKTER. — BEGRIP.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING

BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER — ONDERZOEKSGERECHTEN. — BUITENVERVOL-
GINGSTELLING. — HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — BEVESTIGING

VAN DE BUITENVERVOLGINGSTELLING. — VERGOEDING WEGENS ROEKELOOS EN

TERGEND HOGER BEROEP. — ROEKELOOS EN TERGEND KARAKTER. — BEGRIP.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — HOGER BE-
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — BEVESTIGING VAN DE BUITENVERVOL-
GINGSTELLING. — VERGOEDING WEGENS ROEKELOOS EN TERGEND HOGER

BEROEP. — ROEKELOOS EN TERGEND KARAKTER. — BEGRIP.

4° RECHTSMISBRUIK. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKS-
RECHTER. — ONDERZOEKSGERECHTEN — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — HO-
GER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — BEVESTIGING VAN DE

BUITENVERVOLGINGSTELLING. — VERGOEDING WEGENS ROEKELOOS EN TERGEND

HOGER BEROEP. — ROEKELOOS EN TERGEND KARAKTER. — BEGRIP.
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1°, 2°, 3° en 4° De kamer van inbeschuldigingstelling is krachtens de artikelen
159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering bevoegd om kennis te nemen van
de vordering tot schadevergoeding van een buiten vervolging gestelde inver-
denkinggestelde wegens een tergend en roekeloos hoger beroep door een bur-
gerlijke partij; het instellen van hoger beroep door een burgerlijke partij
tegen een beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling kan
tergend en roekeloos zijn, niet alleen wanneer die partij de bedoeling heeft
schade te berokkenen, maar ook wanneer zij het recht om dit rechtsmiddel
aan te wenden uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen van de nor-
male uitoefening ervan door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon over-
schrijdt (1).

(V. E.A)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 augustus 2013.

Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 juni 2014.

De eiser voert met betrekking tot het cassatieberoep I in een memo-
rie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

De eiser voert met betrekking tot het cassatieberoep II in een memo-
rie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. PROCEDUREVOORGAANDEN

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het vol-
gende:

— op 21 augustus 2012 stelt de eiser zich burgerlijke partij tegen de
verweerster wegens valsheid, gebruik van valse stukken en poging op-
lichting;

— op 5 juni 2013 vordert de procureur des Konings de raadkamer de
rechtspleging te regelen, te verklaren dat er geen reden is tot vervol-
ging en de eiser te veroordelen tot de kosten;

— op 27 juni 2013 legt de eiser een verzoekschrift neer tot het verrich-
ten van bijkomende onderzoeksverrichtingen;

— de raadkamer schorst bij beschikking van 28 juni 2013 de procedure
en stelt de zaak onbepaald uit;

— bij beschikking van 26 juli 2013 wijst de onderzoeksrechter het ver-
zoek af;

— op 9 augustus 2013 tekent de eiser hoger beroep aan tegen deze af-
wijzende beschikking;

(1) Cass. 28 september 2011, AR P.11.0711.F, AC 2011, nr. 506.
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— de kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt bij arrest van
27 augustus 2013 de afwijzende beschikking van de onderzoeksrechter
van 26 juli 2013;

— bij beschikking van 29 november 2013 verklaart de raadkamer dat
er geen aanleiding is tot vervolging en veroordeelt zij de eiser tot beta-
ling van de kosten en van een rechtsplegingsvergoeding aan de verweer-
ster van 1.320 euro;

— op 9 december 2013 tekent de eiser tegen deze beschikking hoger be-
roep aan;

— de kamer van inbeschuldigingstelling verklaart bij arrest van
19 juni 2014 eisers hoger beroep ongegrond en het veroordeelt de eiser
om aan de verweerster een schadevergoeding te betalen van 1.250 euro
wegens tergend en roekeloos hoger beroep en een rechtsplegingsvergoe-
ding voor de procedure in hoger beroep van 1.320 euro, alsmede tot de
kosten van het hoger beroep;

— de eiser stelt bij afzonderlijke verklaringen van 2 juli 2014 cassatie-
beroep in tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling
van 27 augustus 2013 (cassatieberoep I) en 19 juni 2014 (cassatieberoep
II).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Voeging

1. In het belang van een goede rechtsbedeling dienen de zaken inge-
schreven op de algemene rol met nummers P.14.1163.N en P.14.1165.N te
worden gevoegd.

Eerste middel tegen het arrest van 19 juni 2014

4. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 13 EVRM, de
artikelen 61quinquies en 416 Wetboek van Strafvordering en artikel 1382
Burgerlijk Wetboek, alsmede miskenning van het recht van verdedi-
ging: met het oordeel dat de eiser misbruik heeft gemaakt van de straf-
procedure om het normale verloop van een burgerlijke procedure
onterecht te verstoren, miskent het arrest II eisers recht om cassatie-
beroep aan te tekenen tegen het arrest I; het cassatieberoep tegen dit
arrest kan slechts op ontvankelijke wijze worden ingesteld na het ein-
darrest van 19 juni 2014; de kamer van inbeschuldigingstelling die het
hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer tot buitenver-
volgingstelling als tergend en roekeloos beoordeelt, zonder evenwel
vast te stellen dat het cassatieberoep van de eiser tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat afwijzend beschikt over zijn
verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen in
alle opzichten kansloos is, schendt artikel 6 EVRM en artikel 61quin-
quies Wetboek van Strafvordering en miskent eisers recht van verdedi-
ging omdat het arrest aldus de eiser de mogelijkheid ontzegt
cassatieberoep in te stellen tegen dit arrest; minstens houdt dit een bij-
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komende niet door de wetgever bepaalde drempel in of legt het een
disproportionele bijkomende voorwaarde op; aldus wordt de eiser ook
op disproportionele en op een met artikel 13 EVRM strijdige wijze de
toegang tot de cassatierechter ontzegd; dit houdt bovendien een schen-
ding in van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek omdat het volgen van een
door de wetgever als noodzakelijk voorgeschreven procedure als foutief
wordt bestempeld; het arrest schendt ook artikel 1382 Burgerlijk Wet-
boek en miskent het begrip rechtsmisbruik omdat het niet vaststelt
dat eisers hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer uitslui-
tend werd aangetekend om een andere procedure te verstoren en het
evenmin vaststelt dat het hoger beroep uitsluitend met de intentie om
te schaden werd aangetekend en het niet onderzoekt of uitsluit dat het
een andere finaliteit kan hebben.

5. De kamer van inbeschuldigingstelling is krachtens de artikelen
159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering bevoegd om kennis te nemen
van de vordering tot schadevergoeding van een buiten vervolging ge-
stelde inverdenkinggestelde wegens een tergend en roekeloos hoger be-
roep door een burgerlijke partij.

6. Het instellen van hoger beroep door een burgerlijke partij tegen
een beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling kan
tergend en roekeloos zijn, niet alleen wanneer die partij de bedoeling
heeft schade te berokkenen, maar ook wanneer zij het recht om dit
rechtsmiddel aan te wenden uitoefent op een wijze die kennelijk de
grenzen van de normale uitoefening ervan door een bedachtzaam en
zorgvuldig persoon overschrijdt.

De kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt dat het hoger be-
roep van een burgerlijke partij tegen een beschikking van de raadka-
mer tot buitenvervolgingstelling tergend en roekeloos is, moet dan ook
niet noodzakelijk vaststellen dat het hoger beroep uitsluitend werd in-
gesteld om een andere procedure te verstoren of dat het hoger beroep
werd ingesteld met de intentie om te schaden.

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

7. Geen enkele bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht de ka-
mer van inbeschuldigingstelling die moet oordelen over de vordering
tot schadevergoeding van een inverdenkinggestelde wegens het tergend
en roekeloos hoger beroep van een burgerlijke partij tegen een beschik-
king van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling, vast te stellen dat
een cassatieberoep van deze burgerlijke partij tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat de afwijzende beschikking van
de gevraagde bijkomende onderzoeksmaatregelen bevestigt, in alle op-
zichten kansloos is.

Die regel ontzegt de burgerlijke partij geenszins de toegang tot het
Hof van Cassatie en miskent evenmin haar rechten. De vernietiging op
het cassatieberoep van de burgerlijke partij van het arrest van de ka-
mer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger be-
roep van de burgerlijke partij tegen de afwijzende beschikking tot het
verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, zal immers de ver-
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nietiging meebrengen van het arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling dat de beschikking van de raadkamer tot buiten-
vervolgingstelling heeft bevestigd en dat de burgerlijke partij heeft
veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding wegens tergend
en roekeloos hoger beroep.

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

Dictum

Het Hof,

Voegt de zaken ingeschreven op de algemene rol onder de nummers
P.14.1163.N en P.14.1165.N samen.

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser tot de kosten van de cassatieberoepen.

13 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.  — Advocaten : de heer Van
Malleghem (bij de balie te Gent) en de heer Meese (bij de balie te Gent).

N° 34

2° KAMER — 13 januari 2015
(AR P.14.1922.N)

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. — VOORWAARDELIJK VRIJGE-
STELDE VEROORDEELDE. — PROEFPERIODE. — AANHOUDING VOOR NIEUWE

STRAFBARE FEITEN. — GEVOLG. — HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE IN-
VRIJHEIDSTELLING.

Artikel 64, 3°, Wet Strafuitvoering bepaalt dat het openbaar ministerie met het
oog op de herroeping van de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit, de zaak
bij de strafuitvoeringsrechter of, in voorkomend geval, bij de strafuitvoe-
ringsrechtbank aanhangig maakt wanneer de opgelegde bijzondere voor-
waarden niet zijn nageleefd; deze bepaling houdt in dat het verzuim de
opgelegde bijzondere voorwaarden na te leven moet te wijten zijn aan een
foutieve tekortkoming van de veroordeelde; de enkele omstandigheid dat de
veroordeelde aangehouden werd voor nieuwe strafbare feiten die tijdens de
proefperiode zouden zijn gepleegd, houdt niet in dat de onmogelijkheid de
opgelegde voorwaarden na te leven of het verzuim van die naleving die daar-
van het gevolg zijn, te wijten zijn aan dergelijk foutief gedrag (1).

(O.)

(1) Cass. 2 januari 2008, AR P.07.1812.F, AC 2008, nr. 1, met concl. van advocaat-gene-
raal D. VANDERMEERSCH.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoe-
ringsrechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 8 december 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven
aan.

Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede grief

1. De grief voert schending aan van artikel 64, 3°, Wet Strafuitvoe-
ring: het bestreden vonnis motiveert niet welke bijzondere voorwaar-
den er zouden geschonden zijn door eisers huidig verblijf in de
gevangenis; de bijzondere voorwaarden waaronder een veroordeelde
wordt vrijgesteld, zijn van die aard dat ze een bescherming moeten
bieden tegen mogelijk herval en moeten bijdragen tot de reclassering;
dit is niet het geval voor een verblijf in de gevangenis als dusdanig dat
per definitie geen gevaar voor de maatschappij of voor recidive uit-
maakt; de niet-naleving van de voorwaarden moet opzettelijk zijn, dit
is het gevolg van een foutieve gedraging. 

2. Artikel 64, 3°, Wet Strafuitvoering bepaalt dat het openbaar mi-
nisterie met het oog op de herroeping van de toegekende strafuitvoe-
ringsmodaliteit, de zaak bij de strafuitvoeringsrechter of, in
voorkomend geval, bij de strafuitvoeringsrechtbank aanhangig maakt
wanneer de opgelegde bijzondere voorwaarden niet zijn nageleefd.

3. Deze bepaling houdt in dat het verzuim de opgelegde bijzondere
voorwaarden na te leven moet te wijten zijn aan een foutieve tekort-
koming van de veroordeelde. De enkele omstandigheid dat de veroor-
deelde aangehouden werd voor nieuwe strafbare feiten die tijdens de
proefperiode zouden zijn gepleegd, houdt niet in dat de onmogelijkheid
de opgelegde voorwaarden na te leven of het verzuim van die naleving
die daarvan het gevolg zijn, te wijten zijn aan dergelijk foutief gedrag.
De veroordeelde die voor de nieuwe feiten waarvoor hij wordt vervolgd
niet definitief is veroordeeld, geniet het vermoeden van onschuld. 

4. Het vonnis stelt vast dat de eiser op 30 oktober 2014 werd aange-
houden door de onderzoeksrechter wegens zijn mogelijke betrokken-
heid bij de invoer van drugs uit Mexico. Het leidt daaruit af dat de
eiser momenteel niet in de mogelijkheid is de hem opgelegde voor-
waarden na te leven. Door op die enkele grond de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling te herroepen, schendt het vonnis de vermelde
wetsbepaling.
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De grief is gegrond.

Overige grieven

5. De grieven 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 strafuitvoeringsrechtbank Oost Vlaanderen,
afdeling Gent, anders samengesteld.

13 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Maffei,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Van Hende
(bij de balie te Gent).

N° 35

2° KAMER — 13 januari 2015
(AR P.15.0025.N)

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — MOTIVERING. — VERWIJ-
ZING NAAR EERDERE BESLISSINGEN. — GEEN AUTOMATISME. — WETTIGHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — MOTIVERING. — VERWIJZING NAAR

EERDERE BESLISSINGEN. — GEEN AUTOMATISME. — WETTIGHEID.

1° en 2° De enkele omstandigheid dat de rechter de handhaving van de voor-
lopige hechtenis laat steunen op quasi dezelfde redenen als deze op grond
waarvan in eerdere fases van de procedure de hechtenis van de verdachte
werd gehandhaafd, levert geen miskenning op van de noodzakelijke indivi-
dualisering en het uitzonderlijke karakter van de voorlopige hechtenis, zodat
wanneer de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak en aan de persoon-
lijkheid van de verdachte die in aanmerking werden genomen bij eerdere be-
slissingen, op het ogenblik dat de rechter over de handhaving van de
voorlopige hechtenis oordeelt, nog steeds bestaan en de rechter dit vaststelt,
hij geenszins deze vereisten miskent; op grond van die redenen die geen blijk
geven van een automatisme waardoor de bijzondere en geïndividualiseerde
motiveringsverplichting inzake de handhaving van de voorlopige hechtenis
wordt miskend, maar waardoor integendeel het evolutieve karakter van de
voorlopige hechtenis in aanmerking wordt genomen, is de beslissing regelma-
tig met redenen omkleed en naar recht verantwoord zonder dat ze, bij afwe-



130 ARRESTEN VAN CASSATIE   13.1.15 - N° 35

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 130  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
zigheid van daartoe strekkende conclusie, nader dient te worden
gemotiveerd (1).

(E.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 december 2014.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM en de
artikelen 16, § 1, en 22 Voorlopige Hechteniswet: het arrest handhaaft
de voorlopige hechtenis en motiveert dit door verwijzing naar eerdere
beslissingen die zelf verwijzen naar nog eerdere beslissingen, terwijl de
noodzaak om iemand in voorlopige hechtenis te houden en het voortbe-
staan van de ernstige aanwijzingen van schuld, alsmede de feitelijke
omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijk-
heid van de aangehoudene, concreet moeten worden getoetst; de hand-
having van de voorlopige hechtenis vertoont aldus een automatisme
dat het uitzonderlijk karakter van de voorlopige hechtenis miskent en
houdt geen rekening met de noodzakelijke individualisering en met het
evolutieve karakter van de voorlopige hechtenis; een geïndividuali-
seerde en evolutieve motivering is zeker nodig gezien in de eindvorde-
ring van het openbaar ministerie de feiten niet meer gekwalificeerd
worden als een inbreuk op artikel 472 Strafwetboek, een inbreuk straf-
baar met een straf die vijftien jaar opsluiting te boven gaat.

2. De enkele omstandigheid dat de rechter de handhaving van de voor-
lopige hechtenis laat steunen op quasi dezelfde redenen als deze op
grond waarvan in eerdere fases van de procedure de hechtenis van de
verdachte werd gehandhaafd, levert geen miskenning op van de noodza-
kelijke individualisering en het uitzonderlijk karakter van de voorlo-
pige hechtenis. Wanneer de feitelijke omstandigheden eigen aan de
zaak en aan de persoonlijkheid van de verdachte die in aanmerking ge-
nomen werden bij eerdere beslissingen, op het ogenblik dat de rechter
over de handhaving van de voorlopige hechtenis oordeelt, nog steeds

(1) Cass. 18 februari 2003, AR P.03.0184.N, AC 2003, nr.117; Cass. 13 mei 2014, AR
P.14.0759.N, arrest niet gepubliceerd; zie ook Cass. 27 november 2002, AR P.02.1507.F, AC
2002, nr. 638; Cass. 2 maart 2004, AR P.04.0286.N, AC 2004, nr. 114; Cass. 12 augustus 2008,
AR P.08.1265.F, AC 2008, nr. 434.
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bestaan en de rechter dit vaststelt, miskent hij geenszins deze vereis-
ten.

3. De appelrechters oordelen dat er ernstige aanwijzingen van schuld
blijven bestaan en dat de omstandigheden en motieven vermeld in het
bevel tot aanhouding, in de arresten van de kamer van inbeschuldiging-
stelling van 2 april 2014, 22 september 2014 en 12 november 2014 en in de
beroepen beschikking onverkort blijven gelden. Met die redenen stelt
het arrest vast welke de ernstige aanwijzingen van schuld zijn en pre-
ciseert het welke concrete gegevens steeds een gevaar voor de openbare
veiligheid uitmaken waardoor de voorlopige hechtenis dient te worden
gehandhaafd. Op grond van die redenen die geen blijk geven van een au-
tomatisme waardoor de bijzondere en geïndividualiseerde motiverings-
verplichting inzake handhaving van de voorlopige hechtenis wordt
miskend, maar waardoor het arrest integendeel het evolutieve karak-
ter van de voorlopige hechtenis in aanmerking neemt, is de beslissing
regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord zonder dat
ze, bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie, nader dient te
worden gemotiveerd. 

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

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

13 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaat: de heer Marchand (bij de
balie te Brussel).

N° 36

2° KAMER — 14 januari 2015
(AR P.14.0092.F)

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — AR-
TIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — PERSOON TEGEN WIE EEN VERVOLGING IS INGESTELD.
— RECHT OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD. — TOEPASSINGSGEBIED. —
STRAFRECHTELIJK VOORONDERZOEK. — TUSSENKOMST VAN POLITIEAGENTEN. —
HUISZOEKING.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPO-
RINGSHANDELINGEN. — TUSSENKOMST VAN POLITIEAGENTEN. — HUISZOEKING.
— RECHTEN VAN DE MENS. — EVRM. — ARTIKEL 6.3. — PERSOON TEGEN WIE
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EEN VERVOLGING IS INGESTELD. — RECHT OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GE-
STELD. — TOEPASSINGSGEBIED.

1° en 2° Artikel 6.3, a, EVRM, dat eenieder tegen wie een vervolging is inge-
steld het recht waarborgt om op de hoogte te worden gesteld, heeft betrekking
op het recht van verdediging voor een vonnisgerecht; het is niet van toepas-
sing op de tussenkomst van politieagenten in de loop van een strafrechtelijk
vooronderzoek, met name wanneer zij een huiszoeking verrichten (1).
(Art. 6.3, a, EVRM)

(F. T. G. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 11 december 2013. 

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconclu-

deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

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

(…)

Tweede middel

Artikel 6.3.a EVRM waarborgt eenieder die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd het recht 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.

Die bepaling heeft betrekking op het recht van verdediging voor een
vonnisgerecht. Zij is niet van toepassing op een optreden van de politie
in de loop van een strafrechtelijk vooronderzoek, namelijk wanneer die
overgaat tot een huiszoeking.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

(1) Het OM was van mening dat het tweede middel opkwam tegen de feitelijke
beoordeling van het bestreden arrest en dat het bijgevolg niet ontvankelijk was.
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(…)

Dictum

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

14 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Grotendeels
gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq, advocaat-generaal.  —
Advocaten: mevr. Vanderberg (bij de balie te Eupen) en de heer Thevissen
(bij de balie te Eupen).

N° 37

2° KAMER — 14 januari 2015
(AR P.14.0177.F)

MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — RECHTVAARDI-
GING. — ONWEERSTAANBARE DWANG. — MORELE DWANG. — BEGRIP. 

Morele dwang veronderstelt dat de dader psychologisch op onweerstaanbare
wijze tot het plegen van een misdrijf werd gedreven, uit vrees voor een ern-
stig, dreigend en wederrechtelijk kwaad (1). (Art. 71, Strafwetboek)

(F.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel van 11 december 2013.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconclu-

deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het middel verwijt het vonnis dat het de rechtvaardigingsgrond on-
weerstaanbare dwang afwijst die door de eiser, die vervolgd wordt we-
gens alcoholintoxicatie, wordt aangevoerd.

(1) Zie M. VAN DE KERCHOVE en F. TULKENS, Introduction au droit pénal, Waterloo,
Kluwer 2007, p. 410.
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Artikel 71 Strafwetboek bepaalt dat er geen misdrijf is wanneer de be-
klaagde op het ogenblik van de feiten gedwongen werd door een macht
die hij niet heeft kunnen weerstaan. Morele dwang veronderstelt dat de
dader psychologisch op onweerstaanbare wijze tot het plegen van een
misdrijf werd gedreven, uit vrees voor een groot, dreigend en onrecht-
vaardig kwaad.

De appelrechters hebben geoordeeld dat de onweerstaanbare dwang
hier niet van toepassing was, aangezien het feit dat de broer van de ei-
ser administratief was aangehouden, geenszins inhield dat hij absoluut
gebruik moest maken van zijn voertuig om deze ter hulp te snellen.

Uit deze vaststelling, die antwoordt op de conclusie van de eiser, heb-
ben zij naar recht kunnen afleiden dat de aangevoerde omstandigheden
niet van die aard waren dat zij het bestaan van onweerstaanbare dwang
rechtvaardigden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

14 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
Delacroix (bij de balie te Brussel).

N° 38

2° KAMER — 14 januari 2015
(AR P.14.1426.F)

1° VERZET. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — VERSTEKVONNIS ZONDER

HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — VERZET VAN DE BEKLAAGDE.
— VONNIS OP DAT VERZET. — HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE. — HOGER BE-
ROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK UIT-
GESPROKEN STRAF.

2° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — GEVOLGEN. — VER-
STEKVONNIS ZONDER HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — VERZET

VAN DE BEKLAAGDE. — VONNIS OP DAT VERZET. — HOGER BEROEP VAN DE BE-
KLAAGDE. — HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — VERZWARING

VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF.
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3° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVOR-
DERING. — BEKLAAGDE EN VERDACHTE. — BEKLAAGDE. — VEROORDELING. —
ONWETTIGE GELDBOETE. — ONWETTIG VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN. —
CASSATIE BIJ WIJZE VAN INKORTING. — VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

4° VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — BE-
KLAAGDE. — VEROORDELING. — ONWETTIGE GELDBOETE. — ONWETTIG VERVAL

VAN HET RECHT TOT STUREN. — CASSATIE BIJ WIJZE VAN INKORTING. — VERNIE-
TIGING ZONDER VERWIJZING.

1° en 2° Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld
tegen een verstekvonnis, kan de appelrechter, op de hogere beroepen van de
beklaagde en van het openbaar ministerie tegen het vonnis op verzet, de straf
die door het verstekvonnis is uitgesproken niet verzwaren (1). (Artt. 187,
188, 202, 203 en 410, Wetboek van Strafvordering)

3° en 4° Wanneer het Hof, enerzijds, het bestreden vonnis vernietigt in zoverre
het, bij de uitspraak over de straf, de beklaagde een geldboete oplegt die ho-
ger is dan het wettelijk mogelijke bedrag en hem tot een verval van het recht
tot sturen veroordeelt dat wettelijk niet mogelijk is en, anderzijds, het cassa-
tieberoep verwerpt voor het overige, verklaart het dat er geen grond is tot ver-
wijzing (2).

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. K.)

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 13 juni 2014.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel : schending van de artikelen 187, 188, 202, 203 en 410 
Wetboek van Strafvordering

Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld
tegen een verstekvonnis, kunnen de appelrechters die uitspraak doen
over het hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie
tegen het vonnis op verzet, de toestand van de beklaagde niet verzwa-
ren.

Aangezien de politierechtbank, op verzet van de verweerder, diens
veroordeling heeft bevestigd die bij verstek was opgelegd en waartegen
het openbaar ministerie geen hoger beroep had ingesteld, schendt het

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 38 (gedeeltelijk andersluidende concl.).
(2) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 38 (gedeeltelijk andersluidende concl.).
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bestreden vonnis de relatieve werking van het verzet door de geldboete
te vermeerderen en door een vervallenverklaring van het recht tot stu-
ren op te leggen.

Die onwettigheid heeft geen invloed op de schuldigverklaring.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voor-
geschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeen-
komstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, uitspraak doende over

de straf, de eiser een geldboete oplegt van meer dan veertig euro en hem
vervallen verklaart van het recht tot sturen.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

14 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gedeeltelijk
andersluidende conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal.

N° 39

1° KAMER — 15 januari 2015
(AR C.14.0075.F)

CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN VAN CASSATIE-
BEROEP EN BETEKENING. — ALLERLEI. — KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMIN-
GEN. — AKTE VAN VERWEER TEGEN EEN RECHTSVORDERING. — TOEPASSELIJKE

BEPALING. — AMBTSHALVE SCHRAPPING. — ONTVANKELIJKHEID VAN EEN CASSA-
TIEBEROEP.

Artikel 14 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispunt-
bank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot op-
richting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen,
is niet van toepassing op de akten van verweer tegen een rechtsvordering,
zelfs niet wanneer die akte een akte van hoger beroep of een cassatieberoep
is; een vennootschap verkeert dus niet in de onmogelijkheid om een ontvan-
kelijk cassatieberoep in te stellen tijdens de periode van ambtshalve schrap-
ping van haar inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (1).
(Art. 14, Wet 16 januari 2003)

(E.S.D. B.V.B.A. T. DESTEXHE, CURATOR FAILLISSEMENT 
VAN E.S.D. B.V.B.A. E.A.)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 39.
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ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 21 maart 2013.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 18 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advo-
caat-generaal André Henkes heeft conclusie genomen.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Over het door de verweerder tegen het cassatieberoep ingestelde mid-
del van niet-ontvankelijkheid: het cassatieberoep is laattijdig:

Krachtens artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is de termijn
om cassatieberoep in te stellen drie maanden te rekenen van de dag
waarop de bestreden beslissing is betekend.

Krachtens artikel 35, eerste lid, van dat Wetboek geschiedt de bete-
kening voor een rechtspersoon, indien zij niet aan de persoon kan wor-
den gedaan, aan zijn maatschappelijke of de administratieve zetel.
Artikel 42, 5°, van dat Wetboek bepaalt dat betekeningen worden ge-
daan aan vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, op de maat-
schappelijke zetel of, bij gebrek daaraan, de bedrijfszetel of, indien er
geen is, aan de persoon of aan de woonplaats van een van de bestuur-
ders, zaakvoerders of vennoten.

Volgens artikel 38, § 1, eerste lid, van dat Wetboek bestaat de beteke-
ning, ingeval een exploot niet kan worden betekend zoals bepaald in ar-
tikel 35, in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de
woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van
de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten om-
slag met vermelding van de in artikel 44, eerste lid, bepaalde gegevens. 

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de ge-
rechtsdeurwaarder het arrest niet heeft kunnen betekenen op de maat-
schappelijke zetel van de eiseres, het enige adres dat zij in haar
processtukken voor het hof van beroep had vermeld, en daarom op
28 mei 2013 op die zetel een afschrift van het exploot heeft neergelegd.

Zodoende werd de betekening op die datum ten aanzien van de eiseres
rechtsgeldig verricht.

Artikel 14 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruis-
puntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregis-
ter, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende
diverse bepalingen, zoals het op het geschil van toepassing is, bepaalt,
in het eerste lid, dat elk op verzoek van een handels- of ambachtsonder-
neming betekend deurwaardersexploot steeds het ondernemingsnum-
mer vermeldt en, in het derde lid, dat indien de handels- of
ambachtsonderneming haar inschrijving in die hoedanigheid in de
Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van het inleiden van
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haar vordering niet bewijst binnen de door de rechtbank gestelde ter-
mijn of indien blijkt dat de onderneming niet is ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de rechtbank de vordering van de
handelsonderneming van ambtswege onontvankelijk verklaart.

Die bepaling is niet van toepassing op de akten van verweer tegen een
rechtsvordering, zelfs niet wanneer die akte een akte van hoger beroep
of een cassatieberoep is.

Het arrest stelt vast dat “[de verweerder] op 16 september 2011 […] [de
verweerster] en [de eiseres] heeft gedagvaard teneinde de dading tussen
hemzelf qualitate qua en [de verweerster] te doen homologeren […], da-
ding die door de rechter-commissaris in het faillissement was goedge-
keurd”.

De eiseres verkeerde dus niet in de onmogelijkheid om een ontvanke-
lijk cassatieberoep in te stellen tijdens de periode van ambtshalve
schrapping van haar inschrijving bij de Kruispuntbank, die is ingegaan
op 3 augustus 2013 tot haar tijdelijke nietigverklaring op 5 februari
2014.

Het cassatieberoep, dat is ingesteld bij een verzoekschrift dat op
17 februari 2014 is neergelegd op de griffie van het Hof, is laattijdig.

Over het door de verweerster tegen het cassatieberoep ingestelde
middel van niet-ontvankelijkheid: het geschil is onsplitsbaar:

De verweerster betoogt dat het geschil, dat betrekking heeft op de ho-
mologatie van de dading tussen de verweerder qualitate qua en haarzelf,
onsplitsbaar is, zodat de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
van de eiseres tegen de verweerder leidt tot de niet-ontvankelijkheid
van het tegen haarzelf ingestelde cassatieberoep.

Artikel 1084 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer het geschil
onsplitsbaar is, het cassatieberoep gericht moet worden tegen alle bij
de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met
dat van de eiser.

Daaruit volgt dat elk van de partijen tegen wie het cassatieberoep
moet worden gericht, zich kan beroepen op de door een van hen aan de
eiser gedane betekening om de termijn van het cassatieberoep te doen
ingaan.

Volgens artikel 31 Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplits-
baar in de zin van artikel 1084 van dat Wetboek, wanneer de gezamen-
lijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het
aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.

Krachtens artikel 58, tweede lid, Faillissementswet van 8 augustus
1997 wordt de dading, wanneer de curator een geschil wil beslechten dat
de boedel aanbelangt en dat betrekking heeft op onroerende rechten of
wanneer de waarde van haar voorwerp onbepaald is of 12.500 euro te bo-
ven gaat, eerst verbindend nadat ze door de rechtbank gehomologeerd
is op verslag van de rechter-commissaris en wordt de gefailleerde voor
de homologatie opgeroepen.

Uit die regel, die verplicht de gefailleerde bij de zaak te betrekken,
volgt dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging door de verweerster, ener-
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zijds, van de beslissing die de dading homologeert en, anderzijds, van
een beslissing die haar zou weigeren, materieel onmogelijk zou zijn.

De middelen van niet-ontvankelijkheid zijn gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

15 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
T’Kint, de heer Foriers en de heer Verbist.

N° 40

1° KAMER — 15 januari 2015
(AR C.14.0097.F)

HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIA-
LE ZAKEN INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. —
BETWISTING DIE BIJ DE EERSTE RECHTER AANHANGIG IS GEMAAKT. — DEVOLU-
TIEVE KRACHT. — GRENZEN. — KEUZE VAN DE PARTIJEN. — AANHANGIGMAKING

VAN DE ZAAK BIJ DE APPELRECHTER.

Hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het
geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, stellen de par-
tijen zelf, door het hoofd- of incidenteel beroep, de grenzen vast waarbinnen
de appelrechter uitspraak moet doen over de geschillen die bij de eerste rech-
ter aanhangig zijn gemaakt (1). (Art. 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wet-
boek)

(H. T. F.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 18 december 2012.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

(1) Over de toepassing van de regel op gevallen van volstrekte bevoegdheid en van
aanleg, zie Cass. 2 mei 2013, AR C.12.0534.F, AC 2013, nr. 275 en de eensluidende concl.
van advocaat-generaal GENICOT in Pas. 2013; Cass. 3 maart 2008, AR C.05.0476.F, AC 2008,
nr. 148 en de gedeeltelijk eensluidende concl. van advocaat-generaal GENICOT; contra
Cass. 19 april 2002, AR C.01.0014.F, AC 2002, nr. 242 en de gedeeltelijk andersluidende
concl. OM.
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II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen
het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, stellen
de partijen zelf, door het principaal of incidenteel beroep, de grenzen
vast waarbinnen de appelrechter uitspraak moet doen over de geschil-
len die bij de eerste rechter aanhangig zijn gemaakt.

De eerste rechter heeft de tegenspraak van de eiser verworpen, die de
notaris verweet “toepassing te hebben gemaakt van de theorie van de
verrijking zonder oorzaak […] in het kader van de vereffening van de tus-
sen de partijen bestaande onverdeeldheid”, op grond dat “artikel 577-2,
§ 8, van het Burgerlijk Wetboek niet als grondslag kan dienen voor de
klacht van [de verweerster]” en dat, “aangezien laatstgenoemde geen an-
dere juridische grondslag dan de theorie van de verrijking zonder oor-
zaak kan aanvoeren, de subsidiariteitsvoorwaarde vervuld is”.

De eiser betoogde in zijn appelconclusie dat “de eerste rechter, na al-
dus terecht te hebben vastgesteld dat de vordering die op een andere ju-
ridische grondslag gebaseerd was [namelijk artikel 577-2, § 8, van het
Burgerlijk Wetboek], niet kon slagen, niet zonder miskenning van het
begrip subsidiariteit voor recht kon zeggen dat de subsidiariteitsvoor-
waarde was vervuld”.

De verweerster vorderde in haar appelconclusie “alle beschikkingen
van het vonnis [van de eerste rechter] te bevestigen”, waarin “de theo-
rie van de verrijking zonder oorzaak” wordt gehuldigd, “zoals die door
de instrumenterende notarissen is toegepast”.

Hoewel geen enkel principaal of incidenteel beroep is ingesteld tegen
het vonnis van de eerste rechter dat de toepassing verwerpt van
artikel 577-2, § 8, Burgerlijk Wetboek, oordeelt het arrest dat “de eisen
van [de verweerster] betreffende de bedragen die zij geïnvesteerd heeft
in de aankoop van het onverdeelde pand en in de helft van het door de
levensverzekering gewaarborgde kapitaal in die context moeten wor-
den onderzocht” en dat “de notarissen […] bijgevolg verzocht zullen
worden om het dossier opnieuw te onderzoeken”, en schendt het zodoen-
de artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

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

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

15 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Grégoire en de heer Lefèbvre.

N° 41

1° KAMER — 16 januari 2015
(AR C.14.0294.N)

1° VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — VERZEKERINGSOVEREEN-
KOMST. — EINDE. — UITLOOPRISICO. — DEKKING. — TERMIJN. — DOEL. — GE-
VOLG. 

2° OVEREENKOMST. — EINDE. — LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST. — UIT-
LOOPRISICO. — DEKKING. — TERMIJN. — DOEL. — GEVOLG. 

1° en 2° De dekking van het uitlooprisico gedurende de termijn van 36 maan-
den na het einde van de verzekeringsovereenkomst heeft tot doel de verzeker-
de en de benadeelde te beschermen in afwachting van het afsluiten van een
nieuwe verzekeringsovereenkomst bij een andere verzekeraar; hieruit volgt
dat voor de verzekeringsovereenkomst waarin de dekking afhankelijk kan
gemaakt worden van het instellen van de vordering tijdens de duur ervan,
de verplichte dekking gedurende de termijn van 36 maanden na het einde van
de verzekeringsovereenkomst geldt, tenzij een andere verzekeraar het scha-
degeval dekt (1). (Art. 78, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES 
EUROPÉENS, VENNOOTSCHAP NAAR BUITENLANDS RECHT, T. S.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze
zaak betrekking op de vraag of eiseres als (vroegere) beroepsaansprake-
lijkheidsverzekeraar van verweerder al dan niet dekking dient te verle-
nen voor een bepaald schadegeval. 

Verweerder werd immers als aansprakelijke architect aangesproken
wegens gebreken aan een gebouw, waarvan hij mede had ingestaan voor
het architecturale ontwerp en de opvolging van de werf, en dagvaardde
eiseres, zijn vroegere verzekeraar beroepsaansprakelijkheid, in gedwon-
gen tussenkomst en vrijwaring. Eiseres weigerde immers dekking te ver-

(1) Zie concl. OM.
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lenen omdat zij van mening was dat het risico door een andere (nieuwe)
verzekeraar gedekt is. 

2. De eerste rechter oordeelde dat eiseres gehouden was waarborg te
verlenen voor de eventuele aansprakelijkheid van verweerder voor scha-
de die zou ontstaan zijn in het kwestieuze gebouw binnen de verzekerde
bedragen. Eiseres werd veroordeeld om tussen te komen in de zaak en in
de verrichtingen van de aangestelde deskundige. 

3. Op het hoger beroep van eiseres verklaarde het hof van beroep te
Gent in het bestreden arrest van 16 januari 2014 dit hoger beroep ontvan-
kelijk doch ongegrond. 

4. Het cassatieberoep tegen het bestreden arrest maakt het voorwerp
uit van de huidige procedure.

HET ENIG CASSATIEMIDDEL

5. Eiseres komt in haar enig cassatiemiddel op tegen het bestreden ar-
rest waarin de appelrechters het beroepen vonnis bevestigen op grond
waarvan eiseres ertoe gehouden is om dekking te verlenen voor de even-
tuele beroepsaansprakelijkheid van verweerder als architect binnen de
verzekerde bedragen en het hoger beroep van eiseres ongegrond verkla-
ren.

6. Zij stelt vooreerst dat de appelrechters, door te beslissen dat het be-
grip “risico” in artikel 78, § 2, van de Wet Landverzekeringsovereen-
komst moet worden geïnterpreteerd als “het schadegeval”, deze
wetsbepaling schenden; volgens eiseres dient het begrip “risico” in deze
wetsbepaling immers te worden ingevuld als “de beroepsaansprakelijk-
heid”.

7. Tevens acht zij artikel 6bis van het koninklijk besluit van
24 december 1992, genomen in uitvoering van artikel 78, § 2, van de Wet
Landverzekeringsovereenkomst, geschonden, nu de wetgever in deze be-
paling heeft verduidelijkt dat het begrip “risico” in voornoemd artikel
78, § 2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst moet worden inge-
vuld als het risico van de burgerlijke aansprakelijkheid in het algemeen.
Zij verwijt de appelrechters deze bepaling te hebben geschonden door er
een andere interpretatie aan te geven en te stellen dat het risico in arti-
kel 78, § 2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst niet louter de be-
roepsaansprakelijkheid beoogt. 

8. Tenslotte voert zij, voor zoveel als nodig, aan dat de appelrechters
tevens de bewijskracht van artikel 1.2.5 van de Algemene Voorwaarden
van de door verweerder bij eiseres afgesloten beroepsaansprakelijkheids-
verzekering schenden (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) alsmede de bindende kracht ervan (schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek). 

BESPREKING VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

9. Het middel heeft betrekking op de verplichtingen van de aansprake-
lijkheidsverzekeraar na het einde van de verzekeringsovereenkomst, de
zogenaamde posterioriteitsdekking. 
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10. Artikel 78 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, in de versie
zoals ten deze van toepassing, bepaalt:

“§ 1. De verzekeringswaarborg slaat op de schade voorgevallen tijdens
de duur van de overeenkomst en strekt zich uit tot vorderingen die na
het einde van deze overeenkomst worden ingediend.

§ 2. Voor de takken die deel uitmaken van de algemene burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid, andere dan de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid inzake motorrijtuigen, die door de Koning worden bepaald, kunnen
de partijen overeenkomen dat de verzekeringswaarborg alleen slaat op
de vorderingen die schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of
de verzekeraar tijdens de duur van de overeenkomst voor schade voorge-
vallen tijdens diezelfde duur. 

In dat geval worden ook in aanmerking genomen, op voorwaarde dat ze
schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar bin-
nen zesendertig maanden te rekenen van het einde van de overeenkomst,
de vorderingen tot vergoeding die betrekking hebben op:

— schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft voorge-
daan indien bij het einde van deze overeenkomst het risico niet door een
andere verzekeraar is gedekt;

— daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens
de duur van deze overeenkomst zijn voorgevallen en aan de verzekeraar
zijn aangegeven.”

11. In de oorspronkelijke versie van artikel 78 van de Wet Landverze-
keringsovereenkomst was bepaald dat de aansprakelijkheidsverzekeraar
gehouden was dekking te verlenen met betrekking tot alle vorderingen
die na het einde van de verzekeringsovereenkomst worden ingediend,
mits de schadeverwekkende gebeurtenis zich in de loop van de overeen-
komst had voorgedaan. In deze versie werd aldus het act committed-prin-
cipe gehuldigd: er was dekking als het schadeverwekkend feit zich had
voorgedaan tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst, zelfs in-
dien de schade-eis slechts na de duur ervan werd ingediend (1).

12. Dit had tot gevolg dat de aansprakelijkheidsverzekeraar bijgevolg,
binnen de regels van de verjaring, tot een zeer lange termijn kon gehou-
den zijn voor eisen ingesteld na het einde van de verzekeringsovereen-
komst, voor zover het schadeverwekkend feit zich tijdens de duurtijd
van de verzekeringsovereenkomst had voorgedaan. Dit leidde ertoe dat
bepaalde aansprakelijkheidsrisico’s quasi onverzekerbaar werden. 

13. Het desbetreffende wetsartikel werd dienvolgens gewijzigd door ar-
tikel 9 van de wet van 16 maart 1994. Het nieuwe artikel 78 behoudt de
onbeperkte posterioriteitsdekking als algemene regel, maar opdat de
verzekeraar dekking moet verlenen wordt thans geëist dat de schade
voorgevallen is tijdens de duur van de overeenkomst in plaats van dat de

(1) C. VAN SCHOUBROECK en T. MEURS, “Art. 78 Wet Landverzekeringsovereenkomst
regelt dwingend het uitlooprisico en niet het inlooprisico”, noot onder Cass. 28 juni
2012, RW 2012-2013, (1383) 1384.
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schadeverwekkende gebeurtenis zich in de loop van de overeenkomst
moet hebben voorgedaan (1). 

14. Wat betreft de verplichtingen van de aansprakelijkheidsverzeke-
raar na het einde van de overeenkomst, de zogenaamde posterioriteits-
dekking of het uitlooprisico, huldigt het nieuwe artikel 78, § 1, van de
Wet Landverzekeringsovereenkomst het loss occurrence-principe: de ver-
zekeringswaarborg slaat op de schade voorgevallen tijdens de duur van
de overeenkomst, en strekt zich uit tot vorderingen die na het einde van
de overeenkomst zijn ingediend. Er is dus enkel vereist dat de schade
zich tijdens de duur van de overeenkomst voordeed.

15. Voor bepaalde burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen
kunnen partijen evenwel bedingen dat het claims made-systeem (“inge-
stelde vordering”-systeem) utoepasselijk zal zijn. Partijen kunnen al-
dus, overeenkomstig artikel 78, § 2, van de Wet Landverzekerings-
overeenkomst, overeenkomen dat de verzekeringswaarborg alleen slaat
op vorderingen die schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekeraar of
de verzekeraar tijdens de duur van de overeenkomst voor schade voorge-
vallen tijdens dezelfde duur. In dit systeem is de waarborg pas verworven
indien de eis tot schadeloosstelling van de benadeelde tijdens de duur
van de overeenkomst wordt ingesteld tegen de verzekerde of de verzeke-
raar. 

16. Het hoeft geen betoog dat het claims made-systeem gunstig is voor
de verzekeraar maar nadelig voor de verzekerde, in vergelijking met de
oorspronkelijke regeling waarin dergelijke optie niet mogelijk was; het
uitlooprisico wordt immers niet gedekt. Een correctief leek dus aange-
wezen.

17. Mede daarom stelde de wetgever toch een beperkte posterioriteits-
dekking verplicht wanneer partijen opteren voor het claims made-sys-
teem en temperde hij aldus het strikte claims made-systeem door de
opname van een zogenaamde sunset- of zonsondergangsclausule. 

18. Krachtens het tweede lid van voormeld artikel 78, § 2, van de Wet
Landverzekeringsovereenkomst is immers dekking verschuldigd, op
voorwaarde dat ze schriftelijk wordt gesteld tegen de verzekerde of de
verzekeraar binnen 36 maanden te rekenen vanaf het einde van de over-
eenkomst, voor vergoedingen die betrekking hebben op:

— schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft voorge-
daan indien bij het einde van deze overeenkomst het risico (2) niet door
een andere verzekeraar is gedekt;

— daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens
de duur van deze overeenkomst zijn voorgevallen en aan de verzekeraar
zijn aangegeven. 

19. Uw Hof preciseerde in zijn arrest van 28 juni 2012 dat uit de wetsge-
schiedenis van artikel 78 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst

(1) P. COLLE, “Recente wijzigingen in de verzekeringswetgeving”, RW 1995-1996,
(1361) 1365.

(2) Eigen onderlijning.
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blijkt dat de wetgever met deze bepaling enkel het uitlooprisico en niet
het inlooprisico dwingend heeft willen regelen (1). 

20. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werd in de
tussen partijen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (in casu
voor een architect) geopteerd voor het claims made-systeem.

21. Het middel nodigt Uw Hof tot het geven van een antwoord op de
rechtsvraag wat in artikel 78, § 2, tweede lid, eerste streepje, van de Wet
Landverzekeringsovereenkomst, de draagwijdte is van het begrip “risi-
co”. Volgens eiseres dient dit begrip te worden geïnterpreteerd als “de
beroepsaansprakelijkheid”, terwijl het volgens verweerder, hierin ge-
volgd door de appelrechters, dient te worden geïnterpreteerd als “het
schadegeval”. Volstaat het aldus dat er een andere verzekering werd af-
gesloten die hetzelfde risico dekt, of is vereist dat het concrete schade-
geval door een andere verzekeraar ten laste wordt genomen?

22. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 16 maart 1994
blijkt dat de tekstwijziging van artikel 78 van de Wet Landverzekerings-
overeenkomst en de daarin aan de verzekeraar opgelegde verplichting
om de schade te vergoeden gedurende een termijn van 36 maanden na het
einde van de overeenkomst (de sunset-clausule) tot doel hebben enerzijds
niet de markt te sluiten voor de verzekeringsondernemingen maar an-
derzijds om “tegelijkertijd de verzekerde te beschermen en vooral het
mogelijke slachtoffer in geval van het zich voordoen van schadegevallen
volgend op bepaalde risico’s” (2). Het was dus ook de bedoeling om de
vorderingsmogelijkheid van mogelijke slachtoffers gedurende een be-
paalde tijd te vrijwaren in geval van niet-verlenging van de verzeke-
ringsovereenkomst of ingeval het onmogelijk is om een nieuwe
verzekeraar te vinden; de wetgever wenste te vermijden dat het slacht-
offer zich enkel zou kunnen richten tot de verzekerde om vergoeding van
eventuele schadegevallen te verkrijgen na het einde van de verzekerings-
overeenkomst (3).

23. Ik meen dat uit de bedoeling van de wetgever, met name de bescher-
ming van de verzekerde en de schadelijder, volgt dat het begrip “risico”
in artikel 78, § 2, tweede lid, eerste streepje, van de Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst dient uitgelegd te worden ten voordele van de verze-
kerde. B. DUBUISSON kan dan ook bijgetreden worden wanneer deze
auteur schrijft: “De wet verduidelijkt evenwel niet of de opvolgende
waarborg effectief het sinister dient te dekken of het volstaat dat een
waarborg van dezelfde soort (meer of minder uitgebreid) werd onder-
schreven. Het beschermingsdoel nagestreefd door deze bepalingen moet

(1) Cass. 28 juni 2012, AR C.11.0180.N, RW 2012-2013, 1383, noot C. VAN SCHOUBROECK en
T. MEURS.

(2) Toelichting bij het voorstel van wet houdende wijziging van sommige bepalingen
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Senaat 1992-
1993, nr. 821-1, 5.

(3) Toelichting bij het voorstel van wet houdende wijziging van sommige bepalingen
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Senaat 1992-
1993, nr. 821-1, 10.
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toelaten te opteren voor de meest gunstige oplossing voor de verzeke-
ringnemer, meer bepaald deze van de effectieve dekking” (1). 

24. Daaruit volgt dan ook dat het begrip “risico” naar mijn mening de
schade betreft die zich tijdens de duur van de overeenkomst heeft voor-
gedaan en waarvoor een vordering tot vergoeding wordt ingesteld binnen
de 36 maanden te rekenen vanaf het einde van deze overeenkomst. Indien
deze schade niet gedekt wordt door een andere verzekeraar (bijvoorbeeld
omdat in de nieuwe verzekeringsovereenkomst geen anterioriteitsdek-
king werd voorzien), blijft de “oude” verzekeraar tot dekking gehouden. 

25. Voor de verzekeringsovereenkomst waarin de dekking afhankelijk
kan gesteld worden van het instellen van de vordering tijdens de duur er-
van (het claims made-systeem), geldt de sunset-regeling, met name de ver-
plichte dekking gedurende de termijn van 36 maanden na het einde van
de verzekeringsovereenkomst, dan ook tenzij een andere verzekeraar
“het schadegeval” dekt.

26. Het middel, dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, lijkt mij
naar recht te falen in zoverre het schending aanvoert van artikel 78, § 2,
van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. 

27. Voor het overige lijkt het middel mij volledig afgeleid te zijn uit de
vergeefs aangevoerde schending van artikel 78, § 2, van de Wet Landver-
zekeringsovereenkomst, en derhalve niet ontvankelijk te zijn. 

28. Conclusie: Verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 16 januari 2014.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 14 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 78 Wet Landverzekeringsovereenkomst, zoals hier van toe-
passing, bepaalt:

“§ 1. De verzekeringswaarborg slaat op de schade voorgevallen tijdens
de duur van de overeenkomst en strekt zich uit tot vorderingen die na
het einde van deze overeenkomst worden ingediend.

(1) B. DUBUISSON, “Rapport belge”, in H. COUSY en H. CLAASSENS, Aansprakelijkheids-
verzekering: dekking in de tijd, Antwerpen, Maklu 1997, 74.
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§ 2. Voor de takken die deel uitmaken van de algemene burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid, andere dan de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid inzake motorrijtuigen, die door de Koning worden bepaald,
kunnen de partijen overeenkomen dat de verzekeringswaarborg alleen
slaat op de vorderingen die schriftelijk worden ingesteld tegen de ver-
zekerde of de verzekeraar tijdens de duur van de overeenkomst voor
schade voorgevallen tijdens diezelfde duur.

In dat geval worden ook in aanmerking genomen, op voorwaarde dat
ze schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar
binnen zesendertig maanden te rekenen van het einde van de overeen-
komst, de vorderingen tot vergoeding die betrekking hebben op:

— schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft voor-
gedaan indien bij het einde van deze overeenkomst het risico niet door
een andere verzekeraar is gedekt; 

— (…)”.

2. Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling, inzonderheid de wijzi-
ging bij de wet van 16 maart 1994, blijkt dat de dekking van het uit-
looprisico gedurende de termijn van 36 maanden na het einde van de
verzekeringsovereenkomst tot doel heeft de verzekerde en de benadeel-
de te beschermen in afwachting van het afsluiten van een nieuwe ver-
zekeringsovereenkomst bij een andere verzekeraar.

Hieruit volgt dat voor de verzekeringsovereenkomst waarin de dek-
king afhankelijk kan gemaakt worden van het instellen van de vorde-
ring tijdens de duur ervan, de verplichte dekking gedurende de termijn
van 36 maanden na het einde van de verzekeringsovereenkomst geldt,
tenzij een andere verzekeraar het schadegeval dekt.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zo-
verre naar recht.

3. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 6bis konink-
lijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet
van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep
van architect en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek en
artikel 1134 Burgerlijk Wetboek, is het afgeleid uit de vergeefs aange-
voerde schending van artikel 78 Wet Landverzekeringsovereenkomst en
is het niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 755,92 euro.

16 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: mevr Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
Verbist en mevr. Geinger.
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N° 42

3° KAMER — 19 januari 2015
(AR S.12.0140.F)

ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — EENZIJDIGE WIJZIGING. — OVEREEN-
KOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD. — ONTSLAG. — OPZEGGING. — VRIJSTELLING

VAN HET VERRICHTEN VAN PRESTATIES. — EENZIJDIGE WIJZIGING. — ESSENTIË-
LE VOORWAARDE VAN DE OVEREENKOMST. — TIJDSTIP VAN DE BEËINDIGING VAN

DE OVEREENKOMST. — HOUDING VAN DE WERKNEMER. — UITWERKING. 

De arbeidsovereenkomst loopt in de regel verder na de kennisgeving van het
ontslag gedurende de opzegging en eindigt slechts na afloop daarvan; niet-
temin kan de vrijstelling van het verrichten van prestaties, die eenzijdig door
de werkgever beslist wordt, een eenzijdige en belangrijke wijziging vormen
van een essentiële voorwaarde van de arbeidsovereenkomst, die als een ont-
slag kan beschouwd worden. In dat geval eindigt de beëindiging van de over-
eenkomst niet noodzakelijk op het tijdstip van de wijziging en kan de
beëindiging afhangen van de houding die de werknemer daarna heeft aan-
genomen. Laatstgenoemde kan immers zijn werkgever meedelen dat volgens
hem de arbeidsovereenkomst verbroken is, zodat de overeenkomst eindigt op
het tijdstip van die kennisgeving. Ook kan hij de overeenkomst voorlopig on-
der de nieuwe voorwaarden verder uitvoeren en de werkgever binnen een re-
delijke termijn aanmanen om de overeengekomen voorwaarden binnen een
bepaalde termijn te herstellen, op straffe van de arbeidsovereenkomst als be-
ëindigd te beschouwen, zodat zij eindigt bij het verstrijken van de toegestane
termijn als de werkgever de wijziging handhaaft. Als hij de verbreking van
de overeenkomst niet aanvoert, dan loopt zij verder tot zij op een andere wij-
ze eindigt. (Artt. 15, eerste lid, en 37, § 1, eerste lid, Arbeidsovereenkom-
stenwet)

(G. T. D’IETEREN E.A. CURATOREN FAILLISSEMENT SABENA N.V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 3 januari 2012.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconclu-
deerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet; 
— de artikelen 1134, 1315, inzonderheid tweede lid, 2220, 2221, 2223 en 2224 van

het Burgerlijk Wetboek;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
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— artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

— het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet wordt
vermoed en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpre-
tatie vatbaar zijn;

— het algemeen rechtsbeginsel waarvan met name artikel 774 van het Gerech-
telijk Wetboek toepassing maakt, krachtens hetwelk de rechter gehouden is
om, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de rechtsnorm te bepalen die
van toepassing is op de voor hem ingestelde rechtsvordering en ze daarop toe te
passen.

Aangevochten beslissingen

Nadat het arrest het volgende heeft vastgesteld:

“De gefailleerde vennootschap waarvan de verweerders curatoren zijn, heeft
op 26 oktober 1992 de eiser ontslagen mits een opzeggingstermijn van achttien
maanden met ingang van 1 november 1992. De eiser werd eenzijdig vrijgesteld
van elke prestatie vanaf 26 oktober 1992. Op 9 februari 1993 en 14 juli 1993 werden
een overeenkomst en aanvullende overeenkomst ondertekend. De overeenkomst
van 9 februari 1993 voorzag in het toekennen van een pensioenkapitaal van
1.063.454 frank binnen de maand van het vertrek met pensioen of brugpensioen.
Die overeenkomst stelde duidelijk dat de partijen mits die betaling afzien van
elke vordering die ontstaan is of kan ontstaan door hun arbeidsovereenkomst.
De overeenkomst van 14 juli 1993 voorzag in de terbeschikkingstelling van een
voertuig en het aangaan door de gefailleerde vennootschap van een ‘financiële
leasing’ tegen een maandelijkse kostprijs van 22.654 frank. Op 27 oktober 1993
heeft de gefailleerde vennootschap het volgende aan de eiser geschreven: ‘Wij
verwijzen naar uw vraag van heden waarbij u het ontslag wenst te wijzigen dat
u op 26 oktober 1992 betekend werd in het kader van de bepalingen van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1992 tot wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 23 mei 1984, gewijzigd bij de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 19 december 1990, tot invoering van een bijzonder stelsel van aan-
vullende vergoeding aan sommige oudere werknemers in geval van ontslag. Wij
hebben het genoegen u ter kennis te brengen dat de gefailleerde vennootschap
hiermee heeft ingestemd. Bijgevolg is uw wettelijke opzegging op 1 november
1992 ingegaan. Wij verbinden ons ertoe u de conventionele brugpensioenvergoe-
ding te storten die geldt vanaf de eerste maand volgend op het tijdstip waarop
uw opzegging eindigt tot het einde van de maand van uw drieënzestigste verjaar-
dag’. De eiser heeft die brief voor akkoord ondertekend”,

verklaart het bestreden arrest het hoger beroep van de eiser niet-gegrond en
het beroep van de verweerders gegrond. Het wijzigt de in eerste aanleg gewezen
vonnissen inzake de werkzekerheidsvergoeding en de achterstallen van brugpen-
sioenvergoeding en “zegt dat geen enkele geldsom uit dien hoofde nog verschul-
digd is”. Het bevestigt de vonnissen in zoverre ze de andere vorderingen van de
eiser afwijzen en, na vaststelling “dat de partijen zich niet voldoende uitgespro-
ken hebben over de uitvoering van de overeenkomst van 9 februari 1993”, beveelt
het de heropening van het debat louter over die kwestie, zonder een nieuwe zit-
tingsdatum vast te stellen.

De beslissing om meerdere punten van de vordering van de eiser niet-ontvan-
kelijk te verklaren, steunt op twee soorten redenen:

1. “De eiser is op 27 april 1995 in rechte opgetreden. De dagvaarding was de eer-
ste verjaringsstuitende akte. Op die dag was de arbeidsovereenkomst sinds meer
dan een jaar beëindigd. De gefailleerde vennootschap had de eiser immers een-
zijdig vrijgesteld van elke prestatie vanaf 26 oktober 1992 […]. In zijn brief van
7 april 1995 schreef de raadsman van de eiser trouwens dat "de eiser eigenlijk on-
middellijk de toegang tot de lokalen was ontzegd. De arbeidsovereenkomst werd
dus op 26 oktober 1992 beëindigd, en niet op 1 mei 1994 zoals de arbeidsrechtbank
heeft beslist”. (eerste soort redenen);
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2. “Ten overvloede, voert de curatele terecht aan dat de eis van de eiser in-
druist tegen het beding van afstand die in de overeenkomst van 9 februari 1993
geldig gesloten werd na het einde van de arbeidsovereenkomst: op die datum kon
de eiser afstand doen van het eventuele recht op een werkzekerheidsvergoeding”
(tweede soort redenen). 

De eerste twee onderdelen van het middel komen op tegen de eerste soort re-
denen, het derde onderdeel tegen de tweede soort. 

Grieven

(…)

Tweede onderdeel

Artikel 15 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de
rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen
van deze overeenkomst verjaren of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is
ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeen-
komst mag overschrijden. Als artikel 39bis wordt toegepast, verjaart de rechts-
vordering die uit de niet-betaling van de opzeggingsvergoeding ontstaat, één
jaar na de laatste effectieve maandelijkse betaling door de werkgever.

In geval van ontslag met opzegging, stemt de beëindiging van de overeen-
komst, in de zin van het voornoemde artikel 15, overeen met het verstrijken van
de opzeggingstermijn, zelfs als de partijen een vrijstelling van prestaties zijn
overeengekomen of hebben aanvaard, zolang de werkgever de overeengekomen
maandelijkse bezoldiging blijft betalen. Wanneer de werkgever de werknemer
eenzijdig vrijstelt van elke prestatie gedurende de volledige opzeggingstermijn
of een gedeelte ervan en hem de toegang tot de werkplek ontzegt, heeft de werk-
nemer het recht de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst vast te stel-
len, krachtens de theorie van de met een onmiddellijke beëindiging
gelijkgestelde handeling. De werknemer is daartoe evenwel niet verplicht. Als
hij zich ervan onthoudt de onmiddellijke beëindiging vast te stellen, wordt de
overeenkomst voortgezet tot het einde van de door de werkgever ter kennis ge-
brachte opzeggingstermijn. 

Het bestreden arrest stelt in zijn eerste reeks redenen vast dat de gefailleerde
vennootschap de eiser eenzijdig vrijgesteld had van elke prestatie vanaf
26 oktober 1992 en dat de raadsman van de eiser heeft aangevoerd dat die onder-
neming hem onmiddellijk de toegang tot de lokalen had ontzegd. Het bestreden
arrest stelt echter niet vast dat de eiser de met een onmiddellijke beëindiging
gelijkgestelde handeling zou hebben vastgesteld die het onmiddellijke einde van
de arbeidsbetrekkingen tot gevolg heeft, noch dat de werkgever zou hebben op-
gehouden te voldoen aan zijn andere verplichtingen dan de verplichting de eiser
toe te laten de overeengekomen arbeid uit te voeren en, inzonderheid, dat hij
vanaf 26 oktober 1992 of zelfs vanaf 1 november 1992 zou hebben opgehouden de
overeengekomen maandelijkse bezoldiging te betalen. Wel integendeel, het be-
streden arrest stelt vast dat de partijen op 14 juli 1993 zijn overeengekomen om
een voertuig ter beschikking van de eiser te stellen, hetgeen niet anders kan be-
schouwd worden als de toekenning van een voordeel in natura, als aanvulling op
de bezoldiging of om deze gedeeltelijk te vervangen, door een financiële leasing
ten laste van de gefailleerde vennootschap “tegen een maandelijkse kostprijs
van 22.654 frank”. Het bestreden arrest stelt bovendien vast dat de gefailleerde
vennootschap op 27 oktober 1993 ermee heeft ingestemd de ontslagvoorwaarden
te wijzigen “in het kader van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst van 11 december 1992 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst van 23 mei 1984, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van
19 december 1990, tot invoering van een bijzonder stelsel van aanvullende ver-
goeding aan sommige oudere werknemers in geval van ontslag” en zich ertoe
verbonden heeft een conventionele brugpensioenvergoeding te storten “vanaf de
eerste maand volgend op de dag” waarop de op 1 november 1992 ingegane opzeg-
gingstermijn van achttien maanden moest eindigen, met name op 1 mei 1994.
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Aangezien het arrest niet vaststelt dat de eiser de met een onmiddellijke be-
ëindiging gelijkgestelde handeling had vastgesteld, noch dat de gefailleerde
vennootschap zou hebben opgehouden de overeengekomen maandelijkse bezol-
diging te betalen, en daarentegen vaststelt dat de gefailleerde vennootschap
zich op 27 oktober 1993 ertoe verbonden had een conventionele brugpensioenver-
goeding te storten vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de opzeg-
gingstermijn van achttien maanden, namelijk op 1 mei 1994, verantwoordt het
niet naar recht zijn beslissing dat de “beëindiging van de overeenkomst” in de
zin van artikel 15 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, op
26 oktober 1992 heeft plaatsgevonden, namelijk de dag van de beslissing van de
werkgever om de werknemer vrij te stellen van prestaties gedurende de duur van
zijn opzeggingstermijn en niet op 1 mei 1994, bij het verstrijken van de op
1 november 1992 ingegane opzeggingstermijn van achttien maanden (schending
van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). 

Doordat het niet vaststelt dat de eiser de met een onmiddellijke beëindiging
gelijkgestelde handeling vanaf 26 oktober 1992 zou hebben vastgesteld of dat de
gefailleerde vennootschap zou zijn opgehouden met de maandelijkse betaling
van de bezoldiging of van de geldsommen ter aanvulling van de bezoldiging zoals
de financiële kostprijs van het aan de eiser ter beschikking gestelde voertuig,
maakt het bestreden arrest het minstens het Hof onmogelijk om de wettigheid
na te gaan van de beslissing die de verjaringstermijn vanaf 26 oktober 1992 doet
ingaan en verantwoordt het bijgevolg deze beslissing niet naar recht (schending
van artikel 149 van de Grondwet).

(…) 

III. BESLISSING VAN HET HOF

(…)

Gegrondheid van het middel voor het overige

Tweede onderdeel

Artikel 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de
rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar
na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit
de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindi-
gen van deze overeenkomst mag overschrijden.

Naar luid van artikel 37, § 1, eerste lid, van die wet heeft, wanneer de
overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, ieder der partijen het
recht om die te beëindigen door opzegging aan de andere.

De arbeidsovereenkomst wordt in de regel voortgezet na de kennisge-
ving van het ontslag gedurende de opzeggingstermijn en eindigt slechts
bij het verstrijken daarvan.

Evenwel kan de vrijstelling van het verrichten van prestaties die een-
zijdig door de werkgever beslist wordt, een eenzijdige en belangrijke
wijziging vormen van een essentiële voorwaarde van de arbeidsovereen-
komst, die als een ontslag kan worden beschouwd.

In dat geval geschiedt de beëindiging van de overeenkomst niet nood-
zakelijk op het tijdstip van de wijziging en kan zij afhangen van de hou-
ding die de werknemer daarna heeft aangenomen. Deze kan immers zijn
werkgever meedelen dat hij ervan uitgaat dat de arbeidsovereenkomst
verbroken is, in welk geval de overeenkomst eindigt op het tijdstip van
die kennisgeving. Ook kan hij voorlopig de uitvoering van de overeen-
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komst onder de nieuwe voorwaarden voortzetten en de werkgever bin-
nen een redelijke termijn aanmanen om de overeengekomen
voorwaarden binnen een bepaalde termijn te herstellen, op straffe van
de arbeidsovereenkomst als beëindigd te beschouwen, waarbij deze ein-
digt bij het verstrijken van de vastgestelde termijn als de werkgever de
wijziging handhaaft. Hij kan ook ervan afzien om de onmiddellijke be-
ëindiging van de overeenkomst in te roepen, waarbij deze wordt voort-
gezet tot ze op een andere wijze eindigt.

Het bestreden arrest citeert artikel 15, eerste lid, Arbeidsovereen-
komstenwet. Het oordeelt dat “te dezen, het eventuele recht op een
werkzekerheidsvergoeding ontstaan is op het tijdstip van het op
26 oktober 1992 ter kennis gebrachte ontslag”, dat de eiser op 27 april
1995 de eerste verjaringsstuitende daad heeft gesteld en dat “op die dag
de arbeidsovereenkomst sinds meer dan een jaar beëindigd was. [De ge-
failleerde vennootschap die de eiser tewerkstelde en waarvan de ver-
weerders de curatoren zijn], had [de eiser] immers eenzijdig vrijgesteld
van iedere prestatie vanaf 26 oktober 1992 [en de raadsman van de eiser
had geschreven] dat [hem] de toegang tot de lokalen onmiddellijk was
ontzegd”. Het leidt daaruit af dat de vorderingen van de eiser wegens de
miskenning van het werkzekerheidsbeding “verjaard zijn, aangezien ze
meer dan één jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gefor-
muleerd werden”.

Uit die redenen volgt dat de beslissing van het bestreden arrest om de
vorderingen van de eiser verjaard te verklaren steunt op de overweging
dat de beëindiging van de overeenkomst op 26 oktober 1992 heeft plaats-
gevonden. 

Door de voornoemde overweging af te leiden uit de loutere vaststel-
ling dat zijn werkgever de eiser die dag kennis heeft gegeven van een
ontslag met opzegging en hem eenzijdig van elke prestatie heeft vrijge-
steld, schendt het bestreden arrest het voornoemde artikel 15, eerste
lid. 

In zoverre het ontvankelijk is, is het onderdeel gegrond. 
(…)

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 3 januari 2012 in zoverre het be-

slist dat geen enkele geldsom meer verschuldigd is aan de eiser als
werkzekerheidsvergoeding en het, met bevestiging van het vonnis van
de eerste rechter, de vordering van de eiser verwerpt tot betaling van
een morele schadevergoeding wegens schending van het werkzeker-
heidsbeding.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Vernietigt het arrest van 26 juni 2012.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde arrest en van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Luik.

19 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.  —
Advocaten: mevr. Nudelholc en mevr. Geinger.

N° 43

3° KAMER — 19 januari 2015
(AR S.13.0066.F)

1° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — RECHT

OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE. — LEEFLOON. — BEREKENING VAN HET BE-
DRAG. — BESTAANSMIDDELEN. — KINDERBIJSLAG. — BIJSLAGTREKKENDE.

2° GEZINSBIJSLAG. — ALLERLEI. — AANVRAAG VOOR LEEFLOON. — BEREKE-
NING VAN HET BEDRAG. — SAMENWONEN. — BESTAANSMIDDELEN. — KINDERBIJ-
SLAG. — BIJSLAGTREKKENDE. 

1° en 2° De kinderbijslag waarvan artikel 69, § 1, van de samengeordende wet-
ten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders van 19 december 1939 de
bijslagtrekkende bepaalt, namelijk de persoon aan wie de kinderbijslag ten
voordele van het begunstigde kind daadwerkelijk betaald wordt, is een be-
staansmiddel van de bijslagtrekkende in de zin van artikel 16, § 1, eerste lid,
van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke inte-
gratie, en niet een bestaansmiddel van het begunstigde kind. (Artt. 14, § 2,
en 16, § 1, eerste lid, Leefloonwet; art. 69, § 1, Kinderbijslagwet Werkne-
mers)

(OCMW VAN GANSHOREN T. K)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 21 februari 2013.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconclu-
deerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 6, § 1, 10, 14, § 1 en § 2, en 16, van de wet van 26 mei 2002 betref-
fende het recht op maatschappelijke integratie;
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— artikel 22, § 1, eerste lid, b), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 hou-
dende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke inte-
gratie;

— voor zoveel nodig, artikel 69, § 1, van de samengeordende wetten van
19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het door de eiser ingestelde hoger beroep ontvankelijk
maar niet-gegrond en bevestigt het vonnis van de eerste rechter in al zijn be-
schikkingen. Het veroordeelt de eiser tot betaling van het bedrag van het
leefloon in de categorie van samenwonende vanaf 9 september 2010 tot
8 november 2011, vermeerderd met de wettelijke en gerechtelijke interest, en
veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Nadat het arrest heeft beslist dat de verweerder recht had op een leefloon (in
de categorie van samenwonende), beslist het dat de kinderbijslag die voor de
verweerder aan diens moeder gestort was, niet in rekening konden worden geno-
men om het bedrag van het leefloon ten voordele van de verweerder te bepalen,
op de volgende gronden: 

“Krachtens artikel 16 van de wet van 26 mei 2002 komen, onverminderd de toe-
passing van het bepaalde in § 2 van dat artikel, alle bestaansmiddelen in aan-
merking van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvrager beschikt, met
inbegrip van alle uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse sociale
wetgeving. Kunnen eveneens in aanmerking worden genomen binnen de perken
bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minister-
raad, de bestaansmiddelen van de personen met wie de aanvrager samenwoont.

Krachtens artikel 22, § 1, b), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt
bij het berekenen van de bestaansmiddelen geen rekening gehouden met de ge-
zinsbijslag waarvoor de betrokkene de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit
ten voordele van kinderen krachtens de Belgische of een buitenlandse sociale
wetgeving voor zover hij deze opvoedt en volledig of gedeeltelijk ten zijnen laste
heeft.

Uit die bepalingen volgt dat, als (de verweerder) kinderbijslag in zijn eigen
naam ontvangen had, (de eiser) daarmee rekening had moeten houden. Het be-
trof enerzijds een eigen bestaansmiddel en anderzijds een niet-vrijgesteld be-
staansmiddel aangezien het niet ging om kinderbijslag voor een kind ten laste
van de leefloonbegunstigde. 

In dit geval blijkt echter uit geen enkel element van het dossier dat de kin-
derbijslag rechtstreeks aan (de verweerder) zou zijn gestort. Er mag geen reke-
ning worden gehouden met de kinderbijslag die aan de moeder is gestort,
aangezien die uitkeringen geen persoonlijke inkomsten van (de verweerder)
zijn. Krachtens artikel 16 van de wet mag slechts rekening gehouden worden
met de bestaansmiddelen van de personen met wie de aanvrager [van het
leefloon] samenwoont binnen de bij de wet bepaalde limieten.

Men kan zich weliswaar afvragen of het niet logischer zou zijn in een wettelijk
stelsel te voorzien waarbij men in geval van samenwoning op één of andere wijze
rekening houdt met de kinderbijslag die aan de moeder betaald wordt maar men
moet vaststellen dat de Koning nooit enig initiatief in die zin genomen heeft.
Wel integendeel, de ministeriële omzendbrief van 6 september 2002 bepaalt uit-
drukkelijk dat geen rekening mag worden gehouden met de gezinsbijslag die
dient voor de jongere maar hem niet rechtstreeks wordt toegekend en dit, noch
voor de ouders, noch voor de jongere. De omzendbrief voegt eraan toe dat ‘gelijk
welk(e) andersluidend(e) akkoord of overeenkomst het OCMW niet toelaat daar-
mee rekening te houden als bestaansmiddelen voor de jongere, op gevaar af de
wet te miskennen’. De rechtsleer ligt in dezelfde lijn. 

Het vonnis van de eerste rechter moet dus worden bevestigd”.
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Grieven

Voor de maatschappelijke integratie van de meerderjarige personen jonger
dan 25 jaar voert artikel 6, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht
op maatschappelijke integratie, in principe het recht op maatschappelijke inte-
gratie in door tewerkstelling aangepast aan zijn persoonlijke situatie en zijn ca-
paciteiten.

Artikel 10 van de vernoemde wet bepaalt dat hij, in afwachting van een te-
werkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst of een geïndividuali-
seerd project voor maatschappelijke integratie of ook wanneer de persoon
wegens gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan werken, overeenkomstig de
bij deze wet gestelde voorwaarden, recht heeft op een leefloon.

Artikel 14, § 1, van die wet stelt het bedrag van het leefloon vast, onder meer
voor elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. De tweede pa-
ragraaf van dit artikel verduidelijkt dat “het bedrag van het leefloon vermin-
derd wordt met de bestaansmiddelen van de aanvrager, berekend
overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II”, namelijk van artikel
16 van de wet. 

Artikel 16 van die wet bepaalt: 
“§ 1. Onverminderd de toepassing van het bepaalde in § 2, komen alle bestaans-

middelen in aanmerking van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvra-
ger beschikt, met inbegrip van alle uitkeringen krachtens de Belgische of
buitenlandse sociale wetgeving. Kunnen eveneens in aanmerking worden geno-
men binnen de perken bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen met wie de
aanvrager samenwoont.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
de modaliteiten van het onderzoek naar de bestaansmiddelen en stelt de regels
vast van de berekening van die middelen.

§ 2. De Koning kan bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de in-
komsten aanduiden die, hetzij voor het geheel, hetzij gedeeltelijk, niet in aan-
merking komen bij het berekenen van de bestaansmiddelen.”

Aldus komen krachtens de eerste paragraaf van die bepaling “alle bestaans-
middelen in aanmerking van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvra-
ger beschikt, (…) met inbegrip van alle uitkeringen krachtens de Belgische of
buitenlandse sociale wetgeving”.

De kinderbijslag die krachtens artikel 69, § 1, van de samengeordende wetten
van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders aan de
moeder van de aanvrager van het leefloon betaald wordt, zijn prestaties die
krachtens een Belgische sociale wetgeving zijn toegekend om de kosten voor de
opvoeding en het onderhoud van het kind gedeeltelijk te dekken, en maken voor
laatstgenoemde dus een bestaansmiddel uit in de zin van de eerste paragraaf van
dat artikel 16.

De omstandigheid dat artikel 22, § 1, eerste lid, b), van het koninklijk besluit
van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maat-
schappelijke integratie, in uitvoering van de tweede paragraaf van dat artikel
16, bepaalt dat voor de berekening van de bestaansmiddelen, geen rekening ge-
houden wordt met “de gezinsbijslag waarvoor de betrokkene de hoedanigheid
van bijslagtrekkende bezit ten voordele van kinderen krachtens de Belgische of
een buitenlandse sociale wetgeving voor zover hij deze opvoedt en volledig of ge-
deeltelijk ten zijnen laste heeft” doet geen afbreuk aan het principe dat die kin-
derbijslag die voor de aanvrager van het leefloon betaald is, een bestaansmiddel
van laatstgenoemde is.

“De betrokkene”, waarvan sprake in dat artikel 22, is de persoon die het recht
op het leefloon vraagt. Voor de bepaling van zijn bestaansmiddelen wordt geen
rekening gehouden met de kinderbijslag die hem betaald wordt voor de kinderen
die hij opvoedt en volledig of gedeeltelijk ten zijnen laste heeft. 
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De Koning heeft bij een in ministerraad overlegd besluit niet opgelegd dat ten
aanzien van de aanvrager van maatschappelijke integratie geen rekening moet
worden gehouden, als bestaansmiddelen, met de voor hem betaalde kinderbij-
slag. 

Ongeacht van de bewoordingen van een niet in het Staatsblad gepubliceerde
ministeriële omzendbrief, kon het arrest dus niet naar recht beslissen dat de
kinderbijslag die voor de verweerder aan diens moeder betaald werd niet in re-
kening mag worden gebracht bij de berekening van het aan de verweerder toe-
gekende leefloon. Bijgevolg schendt het de artikelen 6, § 1, 10, 14, § 1 en § 2, en
16, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke inte-
gratie, artikel 22, § 1, eerste lid, b), van het koninklijk besluit 11 juli 2002 hou-
dende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke
integratie, en, voor zoveel nodig, artikel 69, § 1, van de samengeordende wetten
van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel 

Krachtens artikel 14, § 2, Leefloonwet, wordt het bedrag van het
leefloon verminderd met de bestaansmiddelen van de aanvrager van dat
loon, berekend overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II,
namelijk van artikel 16 van de wet.

Volgens het eerste lid van de eerste paragraaf van dat artikel 16, ko-
men in de regel alle bestaansmiddelen in aanmerking van welke aard
en oorsprong ook, waarover de aanvrager beschikt, met inbegrip van
alle uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetge-
ving; kunnen eveneens in aanmerking worden genomen binnen de per-
ken bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen met wie de aanvra-
ger samenwoont.

Artikel 69, § 1, Kinderbijslagwet Werknemers, wijst de bijslagtrek-
kende aan, dit is de persoon aan wie de kinderbijslag ten voordele van
het rechtgevend kind daadwerkelijk wordt uitbetaald. 

Die bijslag vormt in de zin van artikel 16, § 1, eerste lid, Leefloonwet,
een bestaansmiddel van de bijslagtrekkende. 

Het middel dat ervan uitgaat dat die bijslag een bestaansmiddel van
het rechtgevend kind is, faalt naar recht.

(…)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot
betaling van het bedrag van het leefloon van 9 augustus 2011 tot
8 november 2011, vermeerderd met de wettelijke en gerechtelijke inte-
rest, en het uitspraak doet over de kosten.

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.

Veroordeelt de eiser, gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek, tot de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen. 

19 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.  —
Advocaten: mevr. Geinger en de heer Foriers.

N° 44

3° KAMER — 19 januari 2015
(AR S.13.0084.F)

1° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — RECHT

OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE. — LEEFLOON. — BEREKENING VAN HET BE-
DRAG. — SAMENWONEN. — BESTAANSMIDDELEN. — KINDERBIJSLAG. — BIJSLAG-
TREKKENDE. — AANVRAGER VAN HET LEEFLOON. — GEVOLG.

2° GEZINSBIJSLAG. — ALLERLEI. — AANVRAAG VOOR LEEFLOON. — BEREKE-
NING VAN HET BEDRAG. — SAMENWONEN. — BESTAANSMIDDELEN. — KINDERBIJ-
SLAG. — BIJSLAGTREKKENDE. — AANVRAGER VAN HET LEEFLOON. — GEVOLG. 

1° en 2° Artikel 22, § 1, eerste lid, b), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002
houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke
integratie en luidens hetwelk voor de berekening van de bestaansmiddelen
geen rekening wordt gehouden met de gezinsbijslag waarvoor de betrokkene
de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit ten voordele van kinderen krach-
tens de Belgische of een buitenlandse sociale wetgeving voor zover hij deze
opvoedt en ze volledig of gedeeltelijk te zijnen laste heeft, is enkel van toe-
passing op de bestaansmiddelen van de aanvrager van het leefloon, en niet
op die van de bloedverwanten met wie hij samenwoont.(Artt. 22, § 1, eerste
lid, b), en 34, § 2, KB 11 juli 2002; artt. 14, § 2, en 16, § 1, eerste lid, en § 2,
Leefloonwet).

(OCMW VAN VERVIERS T. A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 17 april 2013.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconclu-

deerd. 

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 3, 4° en 6°, en 16 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht
op maatschappelijke integratie;

— de artikelen 22, § 1, b), en 34, § 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002
houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke
integratie;

— artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezins-
bijslag;

— artikel 1, d), van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling
van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen;

— artikel 40 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende
de kinderbijslag voor loonarbeiders.

Aangevochten beslissingen

Het arrest veroordeelt de eiser om aan de verweerster het leefloon in de cate-
gorie van samenwonende te betalen van 30 november 2011 tot 14 februari 2012 om
alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonder-
heid om de volgende redenen: 

“Artikel 3, 4°, van de wet van 26 mei 2002 schrijft voor dat de aanvrager van het
leefloon niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt, noch er aanspraak
kan op maken, noch in staat is deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op
een andere manier te verwerven. Er wordt bepaald dat het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn de bestaansmiddelen van de persoon berekent
overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II.

Hoofdstuk II van titel II van de wet bevat uitsluitend artikel 16 dat bepaalt:
‘§ 1. Onverminderd de toepassing van het bepaalde in § 2, komen alle bestaans-

middelen in aanmerking van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvra-
ger beschikt, met inbegrip van alle uitkeringen krachtens de Belgische of
buitenlandse sociale wetgeving. Kunnen eveneens in aanmerking worden geno-
men binnen de perken bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen met wie de
aanvrager samenwoont. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na over-
leg in de Ministerraad, de modaliteiten van het onderzoek naar de bestaansmid-
delen en stelt de regels vast van de berekening van die middelen.

§ 2. De Koning kan bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de in-
komsten aanduiden die, hetzij voor het geheel, hetzij gedeeltelijk, niet in aan-
merking komen bij het berekenen van de bestaansmiddelen’.

Het dient opgemerkt dat het voornoemde artikel 16 de bestaansmiddelen in
aanmerking neemt waarover de aanvrager van het leefloon beschikt en in on-
derhavig geval niets erop wijst dat de verweerster over enig bestaansmiddel be-
schikt. 

Voorts moet worden nagegaan of de bestaansmiddelen van de personen met
wie de verweerster samenwoont in rekening worden genomen. 

In uitvoering van dat artikel 16, bepaalt hoofdstuk V van het koninklijk be-
sluit van 11 juli 2002 de wijze waarop de bestaansmiddelen van de samenwonende
personen in rekening moeten worden genomen. 

Artikel 34 van dat koninklijk besluit regelt het in rekening nemen van de be-
staansmiddelen van de personen met wie de aanvrager van een leefloon samen-
woont, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de levenspartner,
echtgenoot of gezel van de aanvrager, van wie de bestaansmiddelen in rekening
moeten worden genomen, de samenwonende meerderjarige ascendenten of des-
cendenten van de eerste graad van wie de bestaansmiddelen in rekening kunnen
worden genomen en de andere samenwonenden van wie de bestaansmiddelen
niet in rekening kunnen worden genomen.

Overeenkomstig het voornoemde artikel 34 mogen de bestaansmiddelen van de
samenwonende broers en zussen niet in rekening worden genomen en bijgevolg
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neemt (de eiser), bij de beoordeling van de bestaansmiddelen, onterecht de be-
staansmiddelen op van de broers en zussen van (de verweerster).

Wat de samenwonende vader en moeder betreft, bepaalt de tweede paragraaf
van artikel 34 dat ‘in geval de aanvrager samenwoont met één of meer meerder-
jarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad, het gedeelte van de
bestaansmiddelen van ieder van die personen dat het bij artikel 14, § 1, 1°, van
de wet bepaalde bedrag te boven gaat, geheel of gedeeltelijk in aanmerking kan
genomen worden; bij de toepassing van deze bepaling moet aan de aanvrager en
zijn meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad fictief
het bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet bepaalde bedrag toegekend worden’.

Het arbeidshof oordeelt, volgens een vaste rechtspraak, dat het in aanmerking
nemen van de inkomsten van de meerderjarige ascendenten of descendenten van
de eerste graad de regel moet zijn en het niet in aanmerking nemen de uitzon-
dering, aangezien de familiale solidariteit voorrang moet hebben op de collec-
tieve solidariteit; het niet in aanmerking nemen kan gerechtvaardigd zijn in
geval van heel bijzondere omstandigheden, wat hier niet het geval is, aangezien
de ouders van de verweerster dergelijke heel bijzondere omstandigheden niet
rechtvaardigen. 

Met toepassing van het voornoemde artikel 34, § 2, moet men voor alle meer-
derjarige ascendenten van de eerste graad die met de verweerster samenwonen,
hetzij haar vader en haar moeder, overgaan tot een fictieve toekenning van een
leefloon in de bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet bedoelde categorie, namelijk de
categorie van de samenwonende gerechtigden, door voor iedere ascendent over
te gaan tot een beoordeling van de bestaansmiddelen met toepassing van de be-
palingen van hoofdstuk V van het koninklijk besluit van 11 juli 2002.

Het voornoemde artikel 34, § 2, voorziet inderdaad in het fictief toekennen van
een leefloon aan iedere samenwonende ascendent, hetgeen slechts mogelijk is
met naleving van de bepalingen van hoofdstuk V van het koninklijk besluit van
11 juli 2002 die de berekeningswijze van de bestaansmiddelen bepalen die nodig
is voor de toepassing van het bedrag van het toe te kennen leefloon. 

Bij het bepalen van de bestaansmiddelen van de ouders van (de verweerster)
moet men dus meteen de kinderbijslag die ze ontvangen uitsluiten met toepas-
sing van artikel 22, § 1, b), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 dat bepaalt
dat ‘bij het berekenen van de bestaansmiddelen geen rekening gehouden wordt
met de gezinsbijslag waarvoor de betrokkene de hoedanigheid van bijslagtrek-
kende bezit ten voordele van kinderen krachtens de Belgische of een buitenland-
se sociale wetgeving, voor zover hij deze opvoedt en volledig of gedeeltelijk ten
zijnen laste heeft’.

Er kan niet worden betwist dat de moeder van de verweerster de hoedanigheid
bezit van bijslagtrekkende van de gezinsbijslag die ze ontvangt voor haar kin-
deren en dat de vader en moeder van de verweerster deze opvoeden en ten laste
hebben. 

Het dient opgemerkt dat die kinderbijslag ook geen inkomen is dat (de ver-
weerster) zou ontvangen zolang ze bij haar ouders leeft en ze die uitkeringen
niet in haar persoonlijk voordeel aanvraagt; kortom, de gezinsbijslag moet in
dit geval niet worden opgenomen bij de bepaling van de in aanmerking te nemen
bestaansmiddelen. 

Zowel de vader als de moeder van (de verweerster) hebben als enige bron van
inkomsten elk een leefloon, zodat met toepassing van het voornoemde artikel
34, de bestaansmiddelen van de met (de verweerster) samenwonende ouders
waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van haar recht op
het leefloon, nihil zijn. 

(De verweerster) vervult dus de bij artikel 3, 4°, van de wet van 26 mei 2002 be-
paalde toekenningsvoorwaarde voor het leefloon”. 
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Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 3 van de wet van 26 mei 2002 moet de aanvrager, om het
leefloon te kunnen genieten, aantonen dat hij de bepaalde voorwaarden vervult,
waaronder 4°, niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch erop
aanspraak kunnen maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspannin-
gen, hetzij op een andere manier te verwerven en 6° zijn rechten laten gelden op
uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale
wetgeving. 

Krachtens artikel 16 van die wet komen alle bestaansmiddelen in aanmerking
van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvrager beschikt, met inbegrip
van alle uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving.

Over bestaansmiddelen beschikken, in de zin van artikel 16 van de wet, bete-
kent niet deze daadwerkelijk in bezit te hebben, maar erop aanspraak kunnen
maken in de zin van artikel 3, 4° en 6°, van die wet. 

De kinderbijslag wordt, ongeacht het stelsel waarin die wordt verleend, toe-
gekend ten voordele van het kind dat er de begunstigde van is krachtens artikel
1 van de wet van 20 juli 1971, artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 april 1976
en van artikel 40 van de gecoördineerde wetten 19 december 1939.

Het meerderjarige kind dat de begunstigde van de kinderbijslag is, kan erop
aanspraak maken in de zin van artikel 16 van de wet van 26 mei 2002. Het feit dat
de moeder van de verweerster, doordat laatstgenoemde bij haar ouders woont en
niet gevraagd heeft de kinderbijslag te ontvangen, de bijslagtrekkende blijft,
heeft ter zake geen weerslag. Het betreft bestaansmiddelen in de zin van de ar-
tikelen 3, 4° en 6°, en 16 van de wet van 26 mei 2002. 

Krachtens artikel 16, § 2, van die wet kan de Koning de bestaansmiddelen be-
palen waarmee geen rekening zal worden gehouden. 

In toepassing van die bepaling stelt artikel 22 van het koninklijk besluit van
11 juli 2002 uitzonderingen in op de regel van het verplicht in aanmerking nemen
van alle bestaansmiddelen, van welke aard en oorsprong ook, waarover de aan-
vrager beschikt, uitzonderingen die strikt moeten worden uitgelegd.

De enige vrijstelling inzake gezinsbijslag is deze bepaald bij artikel 22, § 1, b),
van het koninklijk besluit, namelijk die welke op de “betrokkene” wordt toege-
past, welteverstaan de aanvrager van het leefloon, wanneer hij bijslagtrekkende
is en één of meerdere kinderen opvoedt. Die uitzondering is niet van toepassing
op het kind dat het leefloon aanvraagt maar geen bijslagtrekkende is en geen
kind opvoedt. 

Het arrest dat beslist dat de kinderbijslag geen bestaansmiddel is waarover de
verweerster beschikt “zolang ze bij haar ouders leeft en die kinderbijslag niet
aanvraagt in haar persoonlijk voordeel”, en zij zodoende “over geen enkel be-
staansmiddel beschikt”, schendt de artikelen 3, 4° en 6°, en 16 van de wet van
26 mei 2002 en 22, § 1, b), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002. 

Tweede onderdeel

Krachtens de tweede paragraaf van artikel 34 van het koninklijk besluit van
11 juli 2002, genomen met toepassing van artikel 16 van de wet van 26 mei 2002,
kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de bestaansmiddelen
van de vader en moeder die met de aanvrager van het leefloon samenwonen in
aanmerking nemen die het bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet bepaalde bedrag te
boven gaan, zijnde voor elkeen van de vader en de moeder het leefloon dat wordt
toegekend aan een persoon die samenwoont met één of meerdere andere perso-
nen. 

Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zoals te dezen
beslist de bestaansmiddelen van de ascendenten in aanmerking te nemen, die be-
slissing niet wordt aangevochten voor de arbeidsgerechten en het arrest boven-
dien beslist dat die bestaansmiddelen in aanmerking moeten worden genomen
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aangezien geen enkele omstandigheid rechtvaardigt dat niet te doen, staat het
aan de rechter de bestaansmiddelen te bepalen van de samenwonende ouders
overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van de wet van 26 mei 2002 en van
hoofdstuk V van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 inzake de berekening van
de bestaansmiddelen. De rechter mag dus bij het in aanmerking nemen van de
bestaansmiddelen van de samenwonenden geen bestaansmiddelen uitsluiten die
niet uitdrukkelijk zijn vrijgesteld bij artikel 22, § 1, van dat koninklijk besluit.

De gezinsbijslag wordt krachtens artikel 22, § 1, b), uitgesloten van de notie
bestaansmiddelen louter ten aanzien van de betrokken aanvrager van het
leefloon voor de berekening van zijn eigen leefloon. Ze wordt niet uitgesloten
als bestaansmiddelen van de moeder in de hoedanigheid van samenwonende met
haar meerderjarige dochter die met haar samenleeft, aangezien zij geen “betrok-
kene” is in de zin van artikel 22, § 1, b), van het koninklijk besluit. Voor de be-
rekening van de bestaansmiddelen van de ascendenten moet al wat het bedrag
van het leefloon als samenwonende te boven gaat, dat fictief aan elk van hen
moet worden toegekend luidens artikel 34, § 2, van het koninklijk besluit van
11 juli 2002, in aanmerking worden genomen. 

Het arrest dat beslist dat de bestaansmiddelen van de ouders “nihil zijn”,
schendt bijgevolg de artikelen 16 van de wet van 26 mei 2002, 22 en 34, § 2, van het
koninklijk besluit van 11 juli 2002.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel 

Krachtens artikel 14, § 2, Leefloonwet wordt het bedrag van het
leefloon verminderd met de bestaansmiddelen van de aanvrager van dat
loon, berekend overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II,
namelijk van artikel 16 van de wet.

Volgens artikel 16, § 1, eerste lid, Leefloonwet komen, onverminderd
de toepassing van het bepaalde in paragraaf 2, alle bestaansmiddelen in
aanmerking van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvrager
van het leefloon beschikt, met inbegrip van alle uitkeringen krachtens
de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving. Kunnen eveneens in
aanmerking worden genomen binnen de perken bepaald door de Koning,
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de bestaans-
middelen van de personen met wie de aanvrager samenwoont. Overeen-
komstig artikel 16, § 2, kan de Koning bij besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad de inkomsten aanduiden die, hetzij voor het geheel,
hetzij gedeeltelijk, niet in aanmerking komen bij het berekenen van de
bestaansmiddelen.

Luidens artikel 22, § 1, b), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002
houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschap-
pelijke integratie wordt, voor de berekening van de bestaansmiddelen,
geen rekening gehouden met de gezinsbijslag waarvoor de betrokkene
de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit ten voordele van kinderen
krachtens de Belgische of een buitenlandse sociale wetgeving voor zo-
ver hij deze opvoedt en volledig of gedeeltelijk ten zijnen laste heeft. 

Artikel 34, § 2, van het koninklijk besluit bepaalt dat in geval de aan-
vrager samenwoont met één of meer meerderjarige ascendenten of des-
cendenten van de eerste graad, het gedeelte van de bestaansmiddelen
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van ieder van die personen dat het bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet be-
paalde bedrag te boven gaat, geheel of gedeeltelijk in aanmerking kan
genomen worden.

Artikel 22, § 1, eerste lid, b), van het koninklijk besluit is enkel van
toepassing op de bestaansmiddelen van de aanvrager van het leefloon
en niet op die van de ascendenten met wie hij samenwoont. 

Het arrest stelt vast dat de eiser het leefloon berekende van de ver-
weerster die achttien jaar oud is en met haar ouders samenleeft, reke-
ning houdend met de kinderbijslag die in haar voordeel aan haar
moeder in de hoedanigheid van bijslagtrekkende werd betaald. 

Na overwogen te hebben dat de bestaansmiddelen van de ouders in
principe in aanmerking moesten worden genomen voor de berekening
van het leefloon van de verweerster en de litigieuze kinderbijslag daar-
van deel uitmaakte, beslist het arrest dat die uitkeringen vrijgesteld
zijn met toepassing van artikel 22, § 1, b), van het koninklijk besluit. 

Door aldus te oordelen schendt het die wettelijke bepaling. 

Het onderdeel is gegrond. 

Overige grieven

Het eerste onderdeel dat niet kan leiden tot een ruimere cassatie, be-
hoeft geen antwoord. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het
verhaal van de verweerster tegen de beslissing van de eiser en over de
kosten van de partijen in het cassatieberoep.

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

Veroordeelt de eiser, gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek, tot de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.

19 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.  —
Advocaat: mevr. Oosterbosch.

N° 45

3° KAMER — 19 januari 2015
(AR S.13.0108.F)

WERKLOOSHEID. — GERECHTIGDE. — JONGE WERKNEMER. — WACHTUITKE-
RINGEN. — VOORWAARDE. — STUDIE MET VOLLEDIG LEERPLAN. — BEËINDIGING.
— BEGRIP. 
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Het arrest dat beslist dat de door de jonge werknemer gevolgde studie geen stu-
die met volledig leerplan is in de zin van artikel 36, § 1, eerste lid, 3°, van het
koninklijk besluit van 25 november 1991, op grond dat de lessen “in avondon-
derwijs [hetzij] enkel ’s avonds [na 18 uur] en op zaterdagochtend” verstrekt
worden, schendt voornoemde bepaling, in de versie die op de feiten van toe-
passing is, en volgens welke de jonge werknemer om toegelaten te worden tot
de inschakelingsuitkering om het even welk programma van een studie met
volledig leerplan moet hebben stopgezet. (Art. 36, § 1, eerste lid, 3°, Werk-
loosheidsbesluit)

(RVA T. J.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 28 juni 2013.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconclu-
deerd. 

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 7, § 1, derde lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen-
de de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

— artikel 11 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, soci-
ale vooruitgang en financieel herstel;

— de artikelen 5 en 14 tot 18 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;

— de artikelen 27, 4°, zoals van toepassing onmiddellijk vóór de wijziging er-
van bij koninklijk besluit van 28 december 2011, 30, zoals van toepassing onmid-
dellijk vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 23 juli 2012, 31 tot 33,
36, zoals van toepassing onmiddellijk vóór de wijziging ervan bij koninklijk be-
sluit van 28 december 2011, 44, 56, zoals van toepassing onmiddellijk vóór de wij-
ziging ervan bij koninklijk besluit van 6 september 2012, 57, 58, zoals van
toepassing onmiddellijk vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van
6 september 2012, 59, 59bis, zoals van toepassing onmiddellijk vóór de wijziging
ervan bij koninklijk besluit van 20 juli 2012, 59ter, 59quater, 59quinquies, zoals van
toepassing onmiddellijk vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van
28 december 2011, 59sexies, zoals van toepassing onmiddellijk vóór de wijziging
ervan bij koninklijk besluit van 28 december 2011, 59septies, zoals van toepassing
onmiddellijk vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 23 juli 2012, 59oc-
ties, 59nonies, zoals van toepassing onmiddellijk vóór de wijziging ervan bij ko-
ninklijk besluit van 20 juli 2012, 59decies, 68, 93, zoals van toepassing
onmiddellijk vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 28 december
2011, en 124, zoals van toepassing onmiddellijk vóór de wijziging ervan bij ko-
ninklijk besluit van 23 juli 2012, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering;

— de artikelen 1, 6, 15, 16 en 18 van het decreet van de Franse Gemeenschap
van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevor-
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dering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en be-
treffende de herfinanciering van de universiteiten;

— de artikelen 18 en 19 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaande-
ren.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter voor zover het de ver-
weerder toelaatbaar verklaart tot het recht op wachtuitkeringen op 15 juni 2011.

Nadat het arrest heeft vastgesteld dat “[de verweerder] op 8 september 2010
zijn diploma van bachelor in de marketing aan de ‘Haute école libre Mosane’ be-
haald heeft”, “hij op 14 september 2010, een master in management aanvangt aan
het HEC-ULg in avondonderwijs, na 18 uur of op zaterdagochtend”, dat “die stu-
die 120 studiepunten over drie jaar omvat in de zin van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 31 maart 2004”, “[de verweerder] op 16 september 2010 zich als
voltijds werkzoekende inschrijft” en dat “[hij] op 15 juni 2011, wachtuitkeringen
aanvraagt”, steunt het zijn beslissing op alle redenen vermeld op de pagina’s 3
tot 5, die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid op
de volgende overwegingen:

“(De eiser) meent dat (de verweerder) de derde voorwaarde van het voornoem-
de artikel 36 niet vervulde om toegelaten te worden tot het recht op wachtuit-
keringen, en verwijst hierbij voor de definitie van studies met een volledig
leerplan naar het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 dat
werd uitgevaardigd na de ondertekening van de Bolognaverklaring die voor zul-
ke studies ten minste 27 studiepunten voorschrijft. Ter herinnering, de master
waarvoor (de verweerder) zich had ingeschreven omvat een totaal van 120 stu-
diepunten over drie jaar. 

(De eiser) betoogt dat de wachttijd niet kan aanvangen wanneer het een stu-
diecyclus van meer dan 27 studiepunten betreft. 

Het (arbeidshof) kan de redenering van (de eiser) niet volgen. 
(De verweerder) had op 8 september 2010 zijn bachelorsdiploma behaald. Hij

had alle door dat studieprogramma verplichte activiteiten stopgezet. 
(De verweerder) heeft slechts nadien een aanvullende studie aangevat in

avondonderwijs die enkel ’s avonds en op zaterdagochtend plaatsvond. Tijdens
die aanvullende studie is (de verweerder) beschikbaar gebleven op de arbeids-
markt zoals een hele reeks kandidaturen aantonen die vanaf 27 november 2010
verstuurd werden, waarvan er twee succesvol waren. Die master in avondonder-
wijs werd trouwens precies ingericht om de studenten de mogelijkheid te bieden
tegelijkertijd te werken of om personen die reeds werken de kans te geven hun
opleiding te vervolledigen. 

Geen enkele bepaling van de werkloosheidsreglementering verwijst naar het
decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 of naar studiepunten. In-
tegendeel, het koninklijk besluit van 25 november 1991 definieert in zijn artikel
68 wat moet verstaan worden onder studies met een volledig leerplan. Het zou
onlogisch zijn het begrip ‘studie met een volledig leerplan’ anders te interprete-
ren naargelang het een toelatingsvoorwaarde (wachttijd) of om een toeken-
ningsvoorwaarde voor werkloosheidsuitkeringen betreft.

Bovendien zou de interpretatie van (de eiser) een discriminatie instellen tus-
sen de personen die opleidingen volgen in avondonderwijs naargelang die oplei-
ding studiepunten bevat omdat ze al dan niet zijn opgenomen in het
bovenvermelde decreet.”

Grieven

1. De werkloosheidsverzekering heeft tot doel uitkeringen te verzekeren aan
werknemers die hun werk verloren hebben door omstandigheden buiten hun wil
(artikel 7, § 1, derde lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944, artikel 11 van
de wet van 14 februari 1961, de artikelen 44, 56 en 58 van het koninklijk besluit



N° 45 - 19.1.15 ARRESTEN VAN CASSATIE 165

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 165  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
van 25 november 1991). Dat verzekeringsstelsel (zie met name artikel 11 van de
wet van 14 februari 1961) wordt gefinancierd door de sociale bijdragen van de
werkgevers en werknemers die geïnd worden door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (de artikelen 5, inzonderheid 1°, b), en 14 tot 18 van de wet van 27 juni
1969).

De werkloosheidsuitkeringen bedoeld bij de artikelen 30 tot 33 van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 worden dus uitgekeerd aan werknemers
die gedurende de voorgeschreven tijd hebben bijgedragen tot de werkloosheids-
verzekering, en die hun baan verliezen door omstandigheden buiten hun wil, be-
schikbaar zijn op de arbeidsmarkt en bijgevolg actief naar een baan zoeken (de
artikelen 44, 56 en 58 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en, voor
zoveel nodig, 57 tot 59decies van dat koninklijk besluit van 25 november 1991). 

2. De wachtuitkeringen bedoeld bij de artikelen 27, 4°, 36 en 124 van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 vertonen daarentegen een uitzonderlijk
karakter in het stelsel van de werkloosheidsverzekering. Ze worden immers toe-
gekend aan jongeren die noch gewerkt hebben, noch in belangrijke mate hebben
bijgedragen gedurende de door de toepasselijke regelgeving voorgeschreven tijd.
Ze hebben niet tot doel een werknemer te vergoeden die zijn baan is verloren
door redenen buiten zijn wil om maar om de jongeren makkelijker de stap te
doen zetten van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Ze hebben dus niet tot doel
om de voortgezette studies te financieren. 

Om wachtuitkeringen te kunnen genieten moet de jongere die niet meer
schoolplichtig is, de studie of leertijd- of opleidingsprogramma’s beëindigd of
gevolgd hebben bedoeld in artikel 36, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van
25 november 1991, “alle activiteiten stopgezet hebben die zijn opgelegd” door één
van die studie-, leertijd- of opleidingsprogramma’s “en door om het even welk
programma van een studie met volledig leerplan” (artikel 36, § 1, 3°, van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991) en met name een wachttijd doorlopen
hebben na beëindiging van die activiteiten en vóór de aanvraag tot uitkering
waarvan de duur bepaald is bij artikel 36, § 1, 4°, van datzelfde koninklijk be-
sluit. 

3. Bij gebrek aan wettelijke definitie, in het hoger of universitair onderwijs,
moet de term “studie met volledig leerplan” verstaan worden als studieprogram-
ma’s die leiden tot de graad van bachelor, master of aanvullende master, dus
studiecycli met respectievelijk ten minste 180, 120 en 60 studiepunten die in
principe over drie, twee of één jaar gespreid moeten worden, onverminderd de
mogelijkheid om die programma’s over een langere periode te spreiden onder de
voorwaarden van de bepalingen van de decreten die van toepassing zijn op de
Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap (zie de in het middel aange-
wezen bepalingen van het decreet 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
en het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger on-
derwijs in Vlaanderen).

Het kind dat ingeschreven is voor die studieprogramma’s is in principe kin-
derbijslaggerechtigd, voor zover die programma’s ten minste 27 studiepunten
per academiejaar omvatten (artikel 9, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbij-
slag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming
doorloopt), zonder dat een onderscheid moet worden gemaakt volgens met het
lesrooster dat op die studie van toepassing is.

4. De coherentie van de verschillende stelsels van sociale uitkeringen en het
uitzonderlijke karakter van de wachtuitkeringen in het stelsel van de werkloos-
heidsverzekering gebiedt aldus te oordelen dat de studie die leidt tot de graad
van bachelor of van master voor een totaal van ten minste 27 studiepunten per
academiejaar, een studie is met volledig leerplan in de zin van artikel 36, § 1, 3°,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991, ook als die studie gevolgd
wordt in het kader van een avondonderwijsprogramma. 
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Het is in dat opzicht van weinig belang of die studie de betaling van werkloos-
heidsuitkeringen niet in de weg staat indien de lessen hoofdzakelijk op zaterdag
of na 17 uur gegeven worden (artikel 68 van het koninklijk besluit van
25 november 1991), aangezien de werkloze mits vrijstelling overigens een studie
met volledig leerplan mag volgen (de artikelen 68 en 93 van het koninklijk be-
sluit van 25 november 1991). Die mogelijkheid die voortvloeit uit uitdrukkelijk
in artikel 68 bepaalde uitzonderingen, staat immers open voor werklozen die we-
zenlijk hebben bijgedragen tot de werkloosheidsverzekering, die niet genieten
van kinderbijslag en die een opleiding aanvangen ten einde opnieuw werk te vin-
den.

5. Het arrest dat beslist, na te hebben vastgesteld dat de master in manage-
ment waarvoor de verweerder zich had ingeschreven een totaal van 120 studie-
punten omvat over drie jaar, dat die master niet beschouwd kan worden als een
studieprogramma met volledig leerplan in de zin van artikel 36, § 1, eerste lid,
3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op grond dat het een aanvul-
lende opleiding in avondonderwijs betreft en dat het begrip studie met volledig
leerplan op dezelfde wijze geïnterpreteerd moet worden naargelang het een toe-
laatbaarheidsvoorwaarde of een toekenningsvoorwaarde voor werkloosheidsuit-
keringen betreft, schendt het begrip studies met volledig leerplan in de zin van
deze verordenende bepaling (schending van voornoemd artikel 36, § 1, eerste lid,
3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en, voor zoveel nodig, van de
andere in het middel aangewezen bepalingen) en verantwoordt bijgevolg zijn be-
slissing niet naar recht (schending van alle in de aanhef van het middel vermel-
de wettelijke bepalingen en inzonderheid van artikel 36, § 1, eerste lid, 3°, van
het koninklijk besluit van 25 november 1991).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Artikel 36, § 1, eerste lid, 3°, Werkloosheidsbesluit bepaalt, in de ver-
sie die hier van toepassing is, dat om toegelaten te worden tot het recht
op wachtuitkeringen, de jonge werknemer alle activiteiten van een stu-
die met volledig leerplan moet hebben stopgezet.

Het arrest dat beslist dat de door de verweerder gevolgde studie geen
studie met volledig leerplan is in de zin van artikel 36, § 1, eerste lid, 3°,
op grond dat de lessen gegeven worden “in avondonderwijs, [hetzij] en-
kel ’s avonds na 18 uur, en op zaterdagochtend”, schendt die bepaling. 

In zoverre is het middel gegrond. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger be-
roep ontvankelijk verklaart.

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

Veroordeelt de eiser, gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek, tot de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof Brussel.

19 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.  —
Advocaat: de heer Foriers.
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N° 46

2° KAMER — 20 januari 2015
(AR P.13.0874.N)

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — AR-
TIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — RECHT OP BIJ-
STAND VAN EEN ADVOCAAT. — HORIZONTALE WERKING. — TOEPASSING.

2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — AR-
TIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — RECHT VAN VERDEDIGING. — RECHT OP BIJSTAND VAN

EEN ADVOCAAT. — HORIZONTALE WERKING. — TOEPASSING.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER-
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14.1. — ARTIKEL 14.3.D. —
RECHT VAN VERDEDIGING. — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — HORI-
ZONTALE WERKING. — TOEPASSING

4° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN

EEN ADVOCAAT. — ARTIKELEN 6.1 EN 6.3 EVRM. — ARTIKELEN 14.1 EN 14.3.D IV-
BPR. — HORIZONTALE WERKING. — TOEPASSING.

1°, 2°, 3° en 4° Noch artikel 6.1 en 6.3.c EVRM of artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR,
noch het recht op een eerlijk proces of het recht van verdediging verlenen een
recht op bijstand van een advocaat aan een persoon die, voorafgaand aan
enige vervolging, met betrekking tot strafbare feiten die hij zou hebben ge-
pleegd, een verklaring aflegt tegenover een benadeelde van die feiten (1).

(V. T. EATON FILTRATION B.V.B.A.)

Conclusie van advocaat-generaal M. Timperman

Voorliggende zaak evoceert de vraag naar de horizontale werking van
de procedurele waarborgen in de strafprocedure, in het bijzonder het
recht op bijstand van een advocaat, zoals vervat in de artikelen 6.1 en
6.3.c EVRM en 14.1 en 14.3.d IVBPR, en de algemene rechtsbeginselen van
het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging.

1. Bij op tegenspraak gewezen vonnis van de rechtbank van eerste aan-
leg te Dendermonde van 18 oktober 2011 werd de eiseres schuldig bevon-
den en tot straf veroordeeld voor feiten van huisdiefstal in de periode van
25 april 2002 tot en met 8 augustus 2006. Op burgerlijk vlak werd zij ver-
oordeeld tot betaling van € 603.000 aan verweerster, meer de vergoedende
intresten vanaf 10 augustus 2006, meer de gerechtelijk intresten. Op het
hoger beroep van eiseres en van het openbaar ministerie werd dit vonnis
door het bestreden arrest van het hof van beroep te Gent van 12 april 2013
bevestigd (2). Op 17 april 2013 stelde de eiseres cassatieberoep in.

2. Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest was de eiseres
werkneemster bij de verweerster en heeft zij op 10 augustus 2006 in de bu-
relen van verweerster voor de algemeen directeur, de general manager

(1) Zie concl. OM.
(2) Enkele hier niet terzake doende wijzigen buiten beschouwing gelaten.
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en de toenmalige raadsman van verweerster een schriftelijke verklaring
betreffende de tenlastegelegde feiten ondertekend waarin zij die feiten
toegaf.

Voor de appelrechters voerde de eiseres aan dat deze verklaring werd
bekomen met miskenning van het zwijgrecht en onder dwang en dat zij
bij de confrontatie met de genoemde personen de bijstand had moeten
verkrijgen van een raadsman. Eiseres leidde daaruit af dat haar verkla-
ring uit de debatten moest worden geweerd en dat dit moest leiden tot
de onontvankelijkheid, minstens ontoelaatbaarheid van de strafvorde-
ring, aangezien de (latere) klacht met burgerlijke partijstelling en het
onderzoek hoofdzakelijk op die verklaring berustten.

De appelrechters oordeelden:

— dat de bepalingen van artikel 6 van het EVRM verplichtingen opleg-
gen die de overheid moet naleven om het recht op een eerlijk proces te
garanderen zodra een geschil bij de rechter aanhangig is gemaakt;

— dat blijkens artikel 6 EVRM en de actuele rechtspraak van het Eu-
ropees Hof van de Rechten van de Mens, van het Hof van Cassatie en van
het Grondwettelijk Hof vaststaat dat enkel wanneer een verdachte door
de politie of het gerecht wordt verhoord hij in beginsel het recht heeft
op de bijstand van een raadsman. Alleen wanneer in die gevallen een ver-
dachte een zichzelf incriminerende verklaring aflegt zonder bijstand van
een raadsman mag met die verklaring en de elementen die daarop zijn
gesteund geen rekening worden gehouden;

— dat, wanneer een partij, buiten die gevallen, bij een gesprek over een
geschil niet de mogelijkheid had om zich te laten bijstaan door een
raadsman en niet werd meegedeeld dat hij/zij het recht heeft om te zwij-
gen en zichzelf te incrimineren artikel 6 niet van toepassing is en er geen
sprake kan zijn van een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet;

— dat uit geen enkel van de middelen aangevoerd door de eiseres moet
worden besloten tot de niet ontvankelijkheid van de strafvordering,
noch tot de uitsluiting als bewijs van de geschreven verklaring van de
eiseres. 

3. Voor uw Hof voert eiseres aan dat het oordeel van de appelrechters,
dat artikel 6 EVRM alleen van toepassing zou zijn wanneer een verdach-
te wordt gehoord door de politie of het gerecht, onmogelijk kan gevolgd
worden gezien artikel 6.1 EVRM van toepassing is op de hele strafproce-
dure en niet enkel op de fase waarin de gegrondheid van de strafvorde-
ring wordt beoordeeld zodat het dan ook noodzakelijk is dat wanneer een
burgerlijke partij, in casu een vennootschap, een intern onderzoek voert,
deze daarbij tevens de mensenrechtelijke vereiste van onder meer het
verbod op zelfincriminatie en bijstand van een raadsman bij het afnemen
van verklaringen dient te respecteren.

Volgens de eiseres hebben de appelrechters dan ook artikel 6.1 en 6.3.c
EVRM, artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR en de algemene rechtsbeginselen op
een eerlijk proces en het recht van verdediging geschonden door na te la-
ten de onontvankelijkheid, minstens de ontoelaatbaarheid van de vorde-
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ring uit te spreken, terwijl vaststaat dat zij een verklaring heeft
afgelegd zonder dat zij zich kon laten bijstaan door een advocaat.

4. De kernvraag die de eiseres in haar middel aan de orde stelt is de
vraag of het recht op bijstand van een advocaat dat vervat ligt in artikel
6.3.c EVRM en artikel 14.3.d IVBPR ook geldt tussen private personen
die elkaar confronteren met strafbare feiten. 

Alvorens op die vraag in te gaan zij gewezen op het feit dat de eiseres
alleen aanvoert dat de appelrechters de vordering onontvankelijk, min-
stens ontoelaatbaar, hadden moeten verklaren. Zij voert niet aan dat de
appelrechters ten onrechte oordeelden dat het bewijs niet moest geweerd
worden. 

Volgens vaste rechtspraak van uw Hof leidt de schending van artikel
6.3 EVRM wegens de afwezigheid van de bijstand van de advocaat bij het
verhoor niet tot de niet-ontvankelijkheid of niet-toelaatbaarheid van de
strafvordering. Het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat im-
mers door het plegen van het misdrijf, ongeacht de wijze waarop ze ver-
der wordt uitgeoefend (1).

In casu staat evenwel niet de vraag naar het rechtsgevolg verbonden
aan de schending van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM centraal, maar wel het
toepassingsgebied van die bepaling, en meteen ook van de artikelen 14.1
en 14.3.d IVBPR, het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eer-
lijk proces en het recht van verdediging.

5. Krachtens artikel 6.1 EVRM heeft een ieder bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eer-
lijke en openbare behandeling van zijn zaak. Krachtens artikel 6.3.c
EVRM heeft eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld in het bijzon-
der het recht de bijstand te hebben van een raadsman. 

Het begrip “vervolging” heeft in het EVRM een autonome betekenis.
De vervolging vangt aan vanaf het ogenblik waarop een persoon officieel
door de bevoegde autoriteit in kennis is gesteld van de aantijging dat hij
een misdrijf heeft gepleegd (2). Geheel in lijn daarmee oordeelt uw Hof
dat het recht op bijstand van een advocaat en het zwijgrecht in al zijn
aspecten en de daarbij afgeleide rechten waaronder de cautieplicht,
slechts gelden vanaf de aanvangsfase van de strafvervolging, maar niet

(1) Zie o.m. Cass. 8 november 2011, AR P.11.0647.N, AC 2011, nr. 604, ro 23; Cass.
29 november 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van advocaat-generaal
P. Duinslaeger, ro 10; Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0387.N, AC 2013, nr. 211, ro 18; Cass.
26 november 2013, AR P.13.1234.N, AC 2013, nr. 634, ro 6; Cass. 8 april 2014, AR P.13.1908.N,
AC 2014, nr. 279, ro 3.

(2) Zie o.m. EHRM, nr. 6903/75, Deweer t/ België, 27 februari 1980, Publ.Cour, ser. A,
nr. 35, ro 46; EHRM (Grote Kamer), nr. 31333/06, Mc Farlane t/ Ierland, 10 september 2010,
ro 143. Deze omschrijving heeft het toepassingsgebied (art. 2, 1°) van Richtlijn 2013/48/
EU geïnspireerd (Richtlijn het Europees Parlement en de Raad nr. 2013/48/EU,
22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en
in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een
derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en
consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming, PB L
6 november 2013, afl. 294, 1), zodat zij ook relevant is voor het recht op toegang van een
advocaat dat dient/zal dienen te worden verschaft in het kader van het recht van de
Europese Unie.
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voor louter administratieve onderzoeken waarbij de verhoorde persoon
niet verdacht wordt van een misdrijf of niet onder de dreiging van een
strafvervolging leeft, maar die er louter op gericht zijn materiële vast-
stellingen te doen (1).

Reeds uit het gegeven dat het recht vervat in artikel 6.3.c pas aan de
orde is wanneer er sprake is van “vervolging” blijkt dat niet in algemene
termen kan gesteld worden dat een benadeelde, (toekomstige) burgerlij-
ke partij — private persoon — die een privaat persoon geheel op eigen
initiatief met feiten confronteert en diens verklaringen afneemt, ertoe
gehouden is het zwijgrecht of het recht op bijstand van een advocaat te
respecteren. Niet zelden zal er op het moment van die confrontatie im-
mers helemaal nog geen sprake zijn van een vervolging.

Maar zelfs als er wel reeds sprake zou zijn van “vervolging”, is een pri-
vate persoon er niet toe gehouden de waarborgen van art. 6.3 EVRM te
respecteren. Anders dan bijvoorbeeld het recht op privacy vervat in ar-
tikel 8 EVRM, zijn de waarborgen die het recht op een eerlijk proces
biedt slechts te respecteren door de politie en de gerechtelijk autoritei-
ten. 

Dat blijkt niet alleen algemeen uit het feit dat het Europees Hof van
de Rechten van de Mens in zijn rechtspraak aangeeft dat de ratio van het
recht op een eerlijk proces in het bijzonder verbonden is met de bescher-
ming van de verdachte tegen abusieve dwang door de autoriteiten en dat
de doelstellingen van artikel 6 de wapengelijkheid tussen de onderzoeken-
de of vervolgende instanties en de verdachte inhouden (2), maar ook meer
concreet doordat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens steevast
gewag maakt van het recht op bijstand van een advocaat bij het politie-
verhoor (3). De rechtspraak van uw Hof ligt in dezelfde lijn (4).

Ten overvloede kan daaraan worden toegevoegd dat ook in de Richtlijn
2013/48/EU het recht op toegang tot een advocaat slechts wordt voorzien
bij verhoor of onderzoeksverrichtingen door de politie of door een andere
handhavingsautoriteit of rechterlijke instantie (5).

Terloops kan ook nog worden opgemerkt dat op nationaal vlak bij de
totstandkoming van de Salduz-wet een amendement werd ingediend dat
het verhoor definieert als “een geleide ondervraging aangaande misdrij-
ven die ten laste kunnen worden gelegd, door een daartoe bevoegde persoon
geacteerd in een proces verbaal, in het kader van een opsporings- of gerechte-

(1) Cass. 29 november 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. adv.-gen.
DUINSLAEGER, ro 26.

(2) Zie bijv. EHRM, nr. 36391/02, Salduz t/ Turkije, 27 november 2008, ro. 53; EHRM,
nr. 22313/04, Leonid Lazarenko t/ Oekraïne, 28 oktober 2010, ro 51; EHRM, 42310/04,
Nechiporuk en Yonkalo t/ Oekraine, 21 april 2011, ro 258; EHRM, nr. 13885/05, Süzer t/ Tur-
kije, 23 april 2013, ro 75.

(3) Zie bijv. EHRM, nr. 18731/91, John Murray t/ VK, 8 februari 1996, Reports 1996-I, 49,
ro 63; EHRM, nr. 28135/95, Magee t/ VK, 6 juni 2000, ro 41; EHRM, nr. 36391/02, Salduz t/
Turkije, 27 november 2008, ro 52 en ro 55; EHRM, nr. 63315/00, Karata? t/ Turkije, 5 januari
2010, ro 90; EHRM, nr. 31720/02, Titarenko t/ Oekraïne, 20 september 2012, ro 86.

(4) Zie bijv. Cass. 23 november 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690 met concl. van
advocaat-generaal P. DUINSLAEGER, ro 12, 14 en 17.

(5) Art. 3.2, a), b) en d).
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lijk onderzoek, met als doel de waarheid te vinden.” Als bevoegde perso-
nen werden in de toelichting bij het amendement vermeld: de
politieambtenaren of ambtenaren van een aantal inspectiediensten die
als officier of agent van de gerechtelijk politie kunnen fungeren en de ge-
rechtelijk overheid zoals de procureur des Konings of de onderzoeksrech-
ter. Het amendement werd uiteindelijk ingetrokken, maar niet zonder
dat werd beklemtoond dat de toelichting erbij als leidraad moet dienen
bij de interpretatie van de wet (1).

Aldus oordeelt uw Hof dat het in artikel 47bis Wet boek van Strafvor-
dering bedoelde verhoor elk door een daartoe bevoegde persoon of instantie
in het kader van een strafvordering verricht verhoor is in verband met
een feit dat aanleiding kan geven tot een sanctie in de zin van het
EVRM (2).

Evenzo overweegt het Grondwettelijk Hof dat artikel 47bis, gewijzigd
bij artikel 2 van de Salduz-wet (3), en artikel 2bis van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, ingevoegd bij artikel 4 van de
Salduz-wet, de daarin gewaarborgde rechten situeren vóór, aan het begin
van of gedurende het “verhoren van personen” door de politiediensten, de
procureur des Konings of de onderzoeksrechter (4).

Uit de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM kan dus niet worden afgeleid dat het
recht op bijstand van een advocaat geldt bij het afnemen van een verkla-
ring door een private persoon.

Er is geen enkele reden om anders te oordelen in het kader van artikel
14 IVBPR of het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk
proces en het recht van verdediging. Wat dit laatste betreft kan aan
voorgaande nog toegevoegd worden dat uw Hof op 25 februari 1991 in een
burgerlijke zaak reeds oordeelde dat inzake arbeidsovereenkomsten het
recht van verdediging een algemeen rechtsbeginsel is dat dwingend is
voor de rechter en niet voor de werkgever (5).

Samenvattend geldt dat noch artikel 6.1 en 6.3 EVRM, noch artikel 14.1
en 14.3.d IVBPR, noch het recht op een eerlijk proces en het recht van
verdediging vereisen dat een persoon die in afwezigheid van een over-
heidsinstantie tegenover een particulier, vertegenwoordiger van de be-
nadeelde van de feiten, (voorafgaand aan enige strafklacht) een
verklaring aflegt omtrent feiten die hij heeft gepleegd die als misdrijf

(1) Verslag namens de Commissie voor de Justitie Wetsontwerp tot wijziging van de
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van straf-
vordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt
beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en
door hem te worden bijgestaan, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53-1279/005, 49-56.

(2) Cass. 10 april 2012, AR P.12.0584.N, AC 2012, nr. 222, ro 10.
(3) Wet 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de

wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt ver-
hoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het
recht om een advocaat te raadplegen, en door hem te worden bijgestaan, BS
5 september 2011.

(4) GwH 14 februari 2013, nr. 7/2013, B.5.3.
(5) Cass. 25 februari 1991, AR 8885, AC 1990-1991, nr. 344.
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kunnen worden gekwalificeerd, recht op bijstand van een advocaat ge-
niet. 

Het enige middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht.

6. Volledigheidshalve kunnen hier nog twee bedenkingen aan toege-
voegd worden: 

het gegeven dat een private persoon er niet toe gehouden is bij het af-
nemen van een verklaring van een andere private persoon het recht op
bijstand van een advocaat, of andere waarborgen van het recht op een
eerlijk proces, te respecteren, impliceert niet dat zulk recht, of ruimer
het recht op een eerlijk proces, nooit zou kunnen geschonden zijn wan-
neer een private persoon van een andere persoon een verklaring afneemt.
Ten einde te verzekeren dat het recht op een eerlijk proces voldoende
praktisch en effectief is, moet men immers vermijden dat de overheids-
instanties private personen zouden inschakelen om de waarborgen die
het recht op een eerlijk proces verleent te omzeilen. Ter illustratie kan
verwezen worden naar het arrest Allan van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens (1). In deze zaak was het zwijgrecht aan de orde.
Onder verwijzing naar Canadese rechtspraak, overweegt het EHRM dat
wanneer de informant waarvan wordt aangevoerd dat hij het zwijgrecht
heeft ondermijnd niet klaarblijkelijk een staatsagent was, de analyse
zich moet richten op de relatie tussen de informant en de staat en op de
relatie tussen de informant en de verdachte. Het zwijgrecht zou geschon-
den zijn als de informant, ook al is dat een privaat persoon, handelt als
agent van de staat op het moment dat de verdachte de verklaring aflegt
en wanneer de informant het afleggen van de verklaring veroorzaakt. Of
de informant moet beschouwd worden als agent van de staat is afhanke-
lijk van de vraag of het onderhoud tussen de informant en de verdachte
zou hebben plaatsgevonden zoals het heeft plaatsgevonden zonder de tus-
senkomst van de overheid (2).

In casu wordt niet aangevoerd dat de verweerster als agent van de staat
zou zijn opgetreden bij het afnemen van de verklaring en het blijkt ook
helemaal niet uit de feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest
dat zulks het geval zou zijn. 

Zelfs als dat wél het geval zou zijn, kan nog worden opgemerkt dat, zo-
als hierboven reeds werd gesteld, het resultaat niet de niet-ontvanke-
lijkheid van de strafvordering met zich zou meebrengen (3), maar enkel
gebeurlijk zou kunnen leiden tot ontoelaatbaarheid of uitsluiting van
het bewijs (4).

De omstandigheid dat verweerster de aangevoerde bepalingen niet kan
geschonden hebben, betekent natuurlijk niet dat het bewijs dat de ver-
weerder heeft verzameld rechtmatig verkregen is en dat de rechter het,

(1) EHRM, nr. 48539/99, Allan t/ Verenigd Koninkrijk, 5 november 2002, Rec. CEDH 2002,
IX.

(2) Zie ro. 31 en 51 van het arrest Allan.
(3) Zie voetnoot 3.
(4) Zie o.m. Cass. 13 november 2012, AR P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610 met concl. van

eerste advocaat-generaal P. DUINSLAEGER.
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voor zover het onrechtmatig zou verkregen zijn, in alle omstandigheden
moet toelaten en kan gebruiken (1). De eiseres komt evenwel niet op tot
de beslissing tot toelating en gebruik van het bewijs. Dat zou overigens
geen doel getroffen hebben nu het arrest, met de overwegingen die het
bevat, de beslissing dat niet is aangetoond dat de verweerder op onrecht-
matige wijze in het bezit is gekomen van het bewijs dat zij bij haar
klacht met burgerlijke partijstelling heeft gevoegd en waardoor de str-
afvordering op gang werd gebracht, naar recht verantwoordt.

7. Er zijn geen ambtshalve middelen: de substantiële of op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormen zijn in acht genomen en de beslissing
is overeenkomstig de wet gewezen.

Conclusie: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

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

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

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft op 31 december 2014 ter
griffie van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.

Op de rechtszitting van 20 januari 2015 heeft raadsheer Peter Hoet
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en
artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van het recht op een
eerlijk proces en het recht van verdediging: het arrest stelt vast dat de
eiseres op 10 augustus 2006 zonder bijstand van een advocaat een door
de verweerster afgenomen verklaring ondertekende; het verklaart
evenwel de strafvordering ontvankelijk en toelaatbaar, omdat artikel 6
EVRM alleen van toepassing is wanneer de verdachte wordt verhoord
door de politie of het gerecht; nochtans is artikel 6.1 EVRM van toepas-
sing op de gehele strafprocedure en niet enkel op de fase waarin over de
gegrondheid wordt geoordeeld; het strafonderzoek vindt zijn grondslag
in een intern onderzoek dat niet regelmatig is, omdat de eiseres in het
kader van dit intern onderzoek een zelfincriminerende verklaring af-

(1) Rechtspraak inzake het toelaten van onrechtmatig verkregen bewijs, zie o.m.
Cass. 14 oktober 2003, AR P.03.0762.N, AC 2003, nr. 499 met concl. van advocaat-generaal
M. DE SWAEF; Cass. 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, AC 2004, nr. 165; Cass. 16 november
2004, AR P.04.1127.N, AC 2004, nr. 550 met concl. van advocaat-generaal P. DUINSLAEGER;
Cass. 2 maart 2005, AR P.04.1644.F, AC 2005, nr. 130 met concl. van advocaat-generaal
D. VANDERMEERSCH; Cass. 10 maart 2008, AR S.07.0073.N, AC 2008, nr. 166.
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legde zonder bijstand van een advocaat; aldus is het volledige strafpro-
ces aangetast en moet de strafvordering onontvankelijk worden
verklaard.

2. Noch artikel 6.1 en 6.3.c EVRM of artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, noch
het recht op een eerlijk proces of het recht van verdediging verlenen
een recht op bijstand van een advocaat aan een persoon die, vooraf-
gaand aan enige vervolging, met betrekking tot strafbare feiten die hij
zou hebben gepleegd, een verklaring aflegt tegenover een benadeelde
van die feiten.

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

3. Met de redenen die het bevat, oordeelt het arrest dat de vertegen-
woordigers van de verweerster bij het afnemen van eiseres’ verklaring
geen ongeoorloofde druk op haar hebben uitgeoefend noch enige andere
onregelmatigheid hebben begaan en motiveert het waarom dat zo is.
Aldus verantwoordt het arrest de beslissing dat het uit eiseres’ verkla-
ring voortkomende bewijs regelmatig is en tegen haar kan gebruikt
worden, naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

4. Voor het overige is het middel afgeleid uit de vergeefse aanvoering
dat eiseres’ verklaring is verkregen met schending van de voormelde
verdragsbepalingen en miskenning van de voormelde algemene rechts-
beginselen.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

20 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
Souidi (bij de balie te Antwerpen).

N° 47

2° KAMER — 20 januari 2015
(AR P.13.2046.N)

1° LANDBOUW. — VELDWETBOEK. — BIJZONDERE VELDWACHTERS. —
DIENSTUITOEFENING. — WAPENDRACHT. — GRENS.
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2° WAPENS. — VELDWETBOEK. — BIJZONDERE VELDWACHTERS. — WAPEN-
DRACHT. — GRENS.

3° JACHT. — VELDWETBOEK. — BIJZONDERE VELDWACHTERS. — DIENSTUITOEFE-
NING. — WAPENDRACHT. — GRENS.

1°, 2° en 3° De bijzondere veldwachter oefent zijn dienst uit en mag zijn geweer
slechts dragen binnen het gebied waarover hij werd aangesteld (1). (Art. 61,
Veldwetboek; art. 14, KB van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut
van bijzondere veldwachters)

(V.)

ARREST (vertaling).

Conclusie van advocaat-generaal M. Timperman

Onderhavige zaak betreft de problematiek van het dragen van een
vuurwapen door een bijzondere veldwachter buiten zijn ambtsgebied. 

1. Eiser in cassatie werd vervolgd, schuldig bevonden en door de appel-
rechters met eenparige stemmen tot straf veroordeeld om (onder andere)
bij inbreuk op de Wapenwet 2006 “(…) zonder wettige reden vuurwapens
gedragen te hebben zonder een wapenvergunning, namelijk als bijzonde-
re wachter, drager van de uiterlijke kentekens, zonder drager te zijn van
het aanstellingsbewijs, een vuurwapen ’s nachts gedragen te hebben bui-
ten diens ambtsgebied.” (telastlegging A), en “(…) vuurwapens niet ver-
voerd te hebben ongeladen en verpakt in een afgesloten koffer, of
voorzien van een trekslot of een equivalente beveiliging, namelijk een
vuurwapen vervoerd te hebben op de achterbank met een patroon in de
kamer en 4 in de lader.” (telastlegging B).

2. De appelrechters beslisten dat de telastleggingen A en B bewezen
zijn na te hebben vastgesteld dat “de (eiser) de hoedanigheid had van bij-
zondere wachter. Hij had een vergunning voor het vuurwapen dat in zijn
voertuig op de achterbank lag. Dit betrof een lang vuurwapen ontworpen
voor de jacht. Dit wapen lag binnen handbereik en was geladen.” (2), en
te hebben geoordeeld dat eiser “in de periode van zijn observatie door de
natuurinspecteurs duidelijk niet geacht kan worden nog bezig te zijn ge-
weest met zijn dienst als bijzondere veldwachter’ en hij ‘geen wettige re-
den aantoont om op het ogenblik van de feiten het vuurwapen als
bijzondere veldwachter te mogen dragen” (3). Het hof van beroep voegt
daaraan toe dat zodra eiser het jachtterrein waarvoor hij als bijzonder
veldwachter was aangesteld had verlaten, hij zijn vuurwapen ongeladen
en verpakt op diende te bergen in een afgesloten koffer of te voorzien van
een trekkerslot of van een equivalente beveiliging, wat hij niet had ge-
daan.

3. In het tweede middel voert de eiser schending aan van artikel 149
Grondwet, artikel 163 Wetboek van Strafvordering, artikel 14 van het

(1) Zie concl. OM.
(2) Bestreden arrest, dertiende blad, rubriek 6.1.2 in fine.
(3) Bestreden arrest, dertiende blad, rubriek 6.1.3.
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Koninklijk Besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de
bijzondere veldwachters, diverse bepalingen van de Wapenwet 2006 en
van het Koninklijk Besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veilig-
heidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verza-
melen van vuurwapens of munitie. Eiser argumenteert dat geen enkele
bepaling voorschrijft of toelaat te besluiten dat een bijzondere veld-
wachter uitsluitend kan worden geacht tijdens de uitvoering van zijn
dienst te zijn, en de hem door de Gewestelijke Overheden toegekende be-
voegdheden daadwerkelijk uit te oefenen, indien en op voorwaarde dat
hij zich binnen het jachtterrein bevindt waarvoor hij als bijzonder veld-
wachter is aangesteld.

4. Artikel 61 Veldwetboek bepaalt dat in de gemeenten openbare instel-
lingen en bijzondere personen het recht hebben om bijzondere veldwach-
ters aan te stellen om hun vruchten en gewassen, de vruchten en
gewassen van hun pachters of huurders en hun eigendom van welke aard
ook te beschermen, alsmede om hun vis- en jachtterrein te bewaken. In
hun benoemingsakte wordt de aard en de ligging van de goederen die on-
der hun bewaking staan aangewezen.

5. Artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 2006 tot regeling
van het statuut van de bijzondere veldwachters bepaalt: “De bijzondere
veldwachter mag door zijn aansteller in het bezit worden gesteld van een
lang vuurwapen ontworpen voor de jacht zoals bedoeld in de Wapenwet.

De bijzondere veldwachter mag dit geweer slechts dragen tijdens de
uitvoering van zijn dienst en voor zover hij de hem door de gewestelijke
overheden toegekende bevoegdheden daadwerkelijk uitoefent.”

6. In het Verslag aan de Koning bij het Koninklijk Besluit van 8 januari
2006 wordt uitdrukkelijk aangehaald dat de wapendracht niet nutteloos
mag worden gestimuleerd, omdat een bijzondere veldwachter immers te
allen tijde bijstand kan vragen van politiemensen. Verder wordt in dit
verslag gesteld dat artikel 14 van het Koninklijk Besluit zo beperkt mo-
gelijk dient te worden geïnterpreteerd. Deze principes zijn terug te vin-
den in het vereiste dat de bijzondere veldwachter zijn wapen slechts mag
dragen “tijdens zijn dienst en wanneer hij — bijkomende voorwaarde —
de verdelgingsactiviteiten (dit zijn bevoegdheden die door de gewestelij-
ke overheid aan de bijzondere veldwachter worden toegekend) daadwer-
kelijk uitoefent” (1). De bijzondere veldwachter mag aldus slechts zijn
wapen dragen indien aan beide cumulatieve voorwaarden, die restrictief
dienen te worden geïnterpreteerd, is voldaan.

7. De opdracht van de bijzondere veldwachter bestaat erin toezicht te
houden op het eerbiedigen van de geldende wetten en het opsporen van
misdrijven binnen de grenzen van het gebied waarvoor hij is beëdigd (2).
Het uitoefenen van de functie van bijzondere veldwachter is dus uitdruk-
kelijk verbonden met het concrete gebied waarvoor hij werd aange-

(1) Verslag aan de Koning bij het KB 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van
de bijzondere veldwachters, BS 24 februari 2006.

(2) Verslag aan de Koning bij het KB 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van
de bijzondere veldwachters, BS 24 februari 2006; W. HAELEWYN en A. BALCAEN, “Wapens,
wild en wachters” (noot onder Corr. Kortrijk 20 februari 2008), T.Strafr. 2009/5, (277) 278.
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steld (1). Ook uw Hof legde reeds in een arrest van 13 oktober 1952
uitdrukkelijk het verband tussen de hoedanigheid van officier van ge-
rechtelijke politie die aan de veldwachters wordt toegekend en het
grondgebied waarvoor hij beëdigd is (2). Wanneer de bijzondere veld-
wachter zich buiten dit gebied begeeft, kan hij aldus de taken die samen-
hangen met zijn ambt niet uitoefenen en handelt hij bijgevolg niet
“tijdens de uitvoering van zijn dienst”.

8. Indien de daartoe bevoegde regelgever een ruimere mogelijkheid om
een wapen te dragen in het leven had willen roepen voor de bijzondere
veldwachters, had hij hiertoe uitdrukkelijk kunnen besluiten zoals bij-
voorbeeld werd gedaan met betrekking tot het dragen van het uniform
van bijzondere veldwachter in artikel 16, § 1 van het Ministerieel Besluit
van 20.12.2007 tot uitvoering van het Koninklijk Besluit van 8 januari
2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters (3).
Hierin is bepaald dat de bijzondere veldwachter zijn uniform enkel mag
dragen “bij de uitoefening van de beroepsopdrachten zoals beschreven in
het Veldwetboek, bij woon-werkverplaatsingen en bij verplaatsingen
tussen twee of meer gebieden waarvoor de bijzondere veldwachter is aan-
gesteld”. Met betrekking tot het uniform is dus een uitdrukkelijke rege-
ling voorzien voor de woon-werkverplaatsingen en de verplaatsingen
tussen gebieden waarvoor de bijzondere veldwachter is aangesteld. Voor
de wapendracht is dit niet gebeurd (hoewel dit voor de Koning mogelijk
was geweest in het licht van artikel 64 Veldwetboek), waaruit a contrario
kan worden afgeleid dat de regelgever geen toelating wilde geven tot het
dragen van het wapen op deze momenten. Voor deze interpretatie kan
opnieuw steun worden gevonden in het Verslag aan de Koning bij het Ko-
ninklijk Besluit van 8 januari 2006, waaruit, zoals hoger aangehaald,
blijkt dat de regelgever de wapendracht uitdrukkelijk heeft willen be-
perken.

9. Bij het zich verplaatsen buiten het gebied waarin de bijzondere veld-
wachter bevoegd is, is het de bijzondere veldwachter aldus niet toege-
staan zijn wapen te dragen aangezien dit dan niet gebeurd tijdens de
uitvoering van zijn dienst. Hij is in dergelijk gevallen (namelijk bij het
vervoer van het wapen tussen zijn woon- en verblijfplaats, tussen zijn
woon- of verblijfplaats en de schietstand of het jachtterrein, tussen zijn
woon- of verblijfplaats en een erkende persoon, of tussen de gebieden
waarin hij bevoegd is als deze niet aaneengesloten zijn) aangewezen op
de vereisten betreffende het vervoer van dergelijke wapens zoals bepaald
in artikel 21 Wapenwet 2006. Het tweede middel dat uitgaat van een an-
dere rechtsopvatting faalt naar recht.

10. Het eerste middel raakt evenmin doel: de aangevoerde tegenstrij-
digheid bestaat niet en het arrest geeft geen uitlegging van het aanvan-
kelijk proces-verbaal zodat het er de bewijskracht niet van kan
schenden.

Conclusie: verwerping.

(1) Zie bv. P. BERCKX, “Rechtspositie overheidspersoneel”, TBP 2007/5, (281) 289.
(2) Cass. 13 oktober 1952, AC 1953, 52.
(3) BS 12 februari 2008, 9131.
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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 14 november 2013.

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

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft op 9 december 2014 een
conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht en voornoemde advo-
caat-generaal heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

6. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel
163 Wetboek van Strafvordering, artikel 14 van het koninklijk besluit
van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veld-
wachters, diverse bepalingen van de Wapenwet 2006 en van het konink-
lijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoor-
waarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van
vuurwapens of munitie: het arrest oordeelt dat de eiser zijn vuurwapen
ongeladen en verpakt diende op te bergen in een afgesloten koffer of te
voorzien van een trekkersslot of van een equivalente beveiliging, zo-
dra hij het jachtterrein waarvoor hij als bijzonder veldwachter was
aangesteld, verliet; geen enkele bepaling bepaalt nochtans dat de bij-
zondere veldwachter wordt geacht uitsluitend in uitvoering van zijn
dienst te zijn en de hem door de gewestelijke overheden toegekende be-
voegdheden uit te oefenen, wanneer hij zich begeeft binnen het jacht-
terrein waarover hij werd aangesteld; de machtiging tot het dragen
van een geweer is niet gebonden aan het gebied waarover de bijzondere
veldwachter is aangesteld; de bijzondere veldwachter oefent zijn dienst
ook uit wanneer hij op weg is naar of terugkeert van zijn jachtterrein.

7. Krachtens artikel 61 Veldwetboek hebben in de gemeenten open-
bare instellingen en bijzondere personen het recht bijzondere veld-
wachters aan te stellen om hun vruchten en gewassen, de vruchten en
gewassen van hun pachters of huurders en hun eigendommen van wel-
ke aard ook te beschermen, alsmede om hun vis- en jachtterreinen te
bewaken. De aanstellers zijn gehouden hen door de provinciegouver-
neur te doen erkennen, de arrondissementscommissaris en de procu-
reur des Konings gehoord, en in de benoemingsakte de aard en de
ligging aan te wijzen van de goederen die onder hun bewaking staan. 
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Artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling
van het statuut van de bijzondere veldwachters bepaalt: “De bijzondere
veldwachter mag door zijn aansteller in het bezit worden gesteld van
een lang vuurwapen ontworpen voor de jacht zoals bedoeld in de Wa-
penwet. De bijzondere veldwachter mag dit geweer slechts dragen tij-
dens de uitvoering van zijn dienst en voor zover hij de hem door de
gewestelijke overheden toegekende bevoegdheden daadwerkelijk uit-
oefent.”

Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de bijzondere veld-
wachter slechts zijn dienst uitoefent en zijn geweer mag dragen binnen
het gebied waarover hij werd aangesteld.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

20 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
Ampe (bij de balie te Brugge).

N° 48

2° KAMER — 20 januari 2015
(AR P.14.1176.N)

1° STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. — VER-
SCHILLENDE VEROORDEELDEN. — HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT EENZELFDE

STRAF. — WETTIGHEID. 

2° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — UIT HET MIS-
DRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN. — VERSCHILLENDE VEROORDEEL-
DEN. — HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT EENZELFDE STRAF. — WETTIGHEID.

1° en 2° Krachtens artikel 7 Strafwetboek is de bijzondere verbeurdverklaring
zoals bedoeld in de artikelen 42, 3°, 43 en 43bis Strafwetboek, een straf; deze
bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel dat de straf persoonlijk is, laten
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de rechter niet toe verschillende personen hoofdelijk tot deze straf te veroor-
delen (1).

(V. E.A. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, correctionele kamer, van 22 mei 2014.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikelen 42, 3°, en 43bis, eerste en tweede lid, Strafwetboek; 

— miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk
karakter van de straf.

8. Krachtens artikel 7 Strafwetboek is de bijzondere verbeurdverkla-
ring zoals bedoeld in de artikelen 42, 3°, 43 en 43bis Strafwetboek, een
straf. Deze bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel dat de straf per-
soonlijk is, laten de rechter niet toe verschillende personen hoofdelijk
tot deze straf te veroordelen.

9. In zoverre het arrest de eisers hoofdelijk veroordeelt tot de bijzon-
dere verbeurdverklaring van 2.005.528,31 euro, is het niet naar recht ver-
antwoord.

Omvang van de cassatie

10. Deze onwettigheid tast de regelmatigheid niet aan van de beslis-
sing over de schuld, het overige van de straftoemeting en de burgerlijke
rechtsvordering.

(1) Cass. 27 mei 2009, AR P.09.0240.F, Pas. 2009, nr. 352, met concl. van advocaat-gene-
raal D. VANDERMEERSCH; Cass. 5 oktober 2010, RW 2010-2011, 1095 en noot; Cass.
15 januari 2013, AR P.12.0284.N, AC 2013, nr. 29; Cass. 9 april 2013, AR P.12.0783.N, AC
2013, nr. 223; zie T. VANDROMME, “Geen verbeurdverklaring van onroerende goederen als
voorwerp of instrument van het misdrijf zonder specifieke bepaling?”, noot onder Cass.
27 mei 2009, RW 2010-2011, 570; J. ROZIE, “Over de hoofdelijkheid bij de voordeelsontne-
ming”, noot onder Cass. 27 mei 2009, NC 2010, 180-184.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissingen over de strafvordering voor 
het overige

11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkom-
stig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het lastens de eisers uit-
spraak doet over de bijzondere verbeurdverklaring.

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 eisers tot drie vierden van de kosten van hun cassatie-
beroep en laat het overige deel ten laste van de Staat.

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

20 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.  —
Advocaat: de heer Dekersgieter (bij de balie te Brugge).

N° 49

2° KAMER — 20 januari 2015
(AR P.14.1276.N)

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN. — BEDRIEGLIJK ONVER-
MOGEN. — CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN.

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BE-
DRIEGLIJK ONVERMOGEN. — BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN. — CONSTITUTIE-
VE BESTANDDELEN.

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. —
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING IN STRAFZAKEN. — VOORWAARDEN VAN ONTVAN-
KELIJKHEID.

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. —
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING IN STRAFZAKEN. — BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN.
— SCHADE.

5° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN. — BEDRIEGLIJK ONVER-
MOGEN. — VEREISTEN. — UITVOERBARE TITEL. — TENUITVOERLEGGING.

6° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BE-
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DRIEGLIJK ONVERMOGEN. — BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN. — VEREISTEN. —
UITVOERBARE TITEL. — TENUITVOERLEGGING.

7° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. GEVOLGEN ( PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN).
— OPSCHORTING RECHTSVORDERINGEN EN MIDDELEN VAN TENUITVOERLEGGING.
— DRAAGWIJDTE. 

8° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BE-
DRIEGLIJK ONVERMOGEN. — BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN. — GEDWONGEN

TENUITVOERLEGGING. — BELEMMERING. — SCHADE. — BURGERLIJKE PARTIJ-
STELLING DOOR DE SCHULDEISERS. — ONTVANKELIJKHEID. — BEVOEGDHEID VAN

DE CURATOR. 

9° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN. — BEDRIEGLIJK ONVER-
MOGEN. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — BELEMMERING. — SCHADE. —
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING DOOR DE SCHULDEISERS. — ONTVANKELIJKHEID.
— BEVOEGDHEID VAN DE CURATOR.

1° en 2° Het in artikel 490bis Strafwetboek bepaalde misdrijf van bedrieglijk
onvermogen is geen faillissementsmisdrijf, maar deze bepaling is van toepas-
sing op elke schuldenaar die op enig moment de constitutieve bestanddelen
van die bepaling verenigt, te weten het bedrieglijk organiseren van zijn on-
vermogen om zijn bezit feitelijk of juridisch te onttrekken aan gedwongen
tenuitvoerlegging van zijn schuldeisers en het zich onttrekken aan zijn ver-
plichting tot het betalen van een voldoende vaststaande, vervallen en opeis-
bare schuld, ongeacht welke van die bestanddelen het andere in de tijd
voorafgaat (1).

3° Krachtens artikel 63 Wetboek van Strafvordering volstaat het voor een ont-
vankelijke burgerlijke partijstelling te kunnen beweren door het misdrijf be-
nadeeld te zijn geweest, dat wil zeggen dat de bewering omtrent de schade
aannemelijk wordt gemaakt, zodat bijgevolg voor de ontvankelijkheid van de
burgerlijke partijstelling het rechtmatige karakter van die schade niet moet
worden bewezen.

4° Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen kan aanleiding geven zowel tot mo-
rele schade als tot specifieke materiële schade die voortspruit uit de krenking
van het rechtmatige belang op spoedige betaling, waardoor bijzondere kosten
zijn ontstaan en degene die beweert dergelijke schade als gevolg van dat mis-
drijf te hebben geleden kan klacht met burgerlijke partijstelling doen en moet

(1) Cass. 8 juni 1988, AR 6644, AC 1987-1988, nr. 615; Cass. 17 april 1991, AR 8761, AC
1990-1991, nr. 428; Cass. 5 december 2000, AR P.99.0189.N, AC 2000, nr. 667; zie Cass.
30 april 1991, AR 3130, AC 1990-1991, nr. 453, waar een zelfde redenering wordt toegepast
inzake bankbreuk; I. DELBROUCK, “Bedrieglijk bewerken van onvermogen”, Memorialis
Postal, 35/6; B. DE SMET, “Bedrieglijk onvermogen. Het strafrecht als druk op de ketel
voor burgerlijke verplichtingen”, in Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure
2011, 184-189; C. DE VALKENEER, “Des infractions liées à l’état de faillite”, in Les infrac-
tions contre les biens, Brussel, Larcier 2008, 199-200; N. BAUWENS, “Bedrieglijk onvermo-
gen”, RW 1989-1990, 286-289; M. GELDERS, “Bedrieglijk onvermogen”, noot onder
Antwerpen 27 oktober 1995, RW 1996-1997, 54.
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daarbij, wil zijn klacht ontvankelijk zijn, zijn vermelde bewering aanneme-
lijk maken (1). 

5° en 6° Opdat het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestaat en schade kan
veroorzaken, is niet vereist dat de schuldeiser gepoogd heeft een titel ten uit-
voer te leggen of dat hij zelfs maar beschikt over een uitvoerbare titel en
evenmin heeft de tijdelijke onmogelijkheid voor de schuldeiser om met betrek-
king tot zijn schuldvordering een concreet middel van tenuitvoerlegging te
laten gelden een invloed op het bestaan van het misdrijf. 

7° De bepalingen van artikel 16, eerste lid, 24 en 82 Faillissementswet hebben
niet tot gevolg dat tijdens het faillissement ontstane schulden niet opeisbaar
zijn of blijven ten aanzien van de gefailleerde, maar enkel dat met betrekking
tot die schulden de concrete rechtsvorderingen en middelen van tenuitvoer-
legging van de individuele schuldeisers tegen de gefailleerde in de regel zijn
opgeschort tot aan de sluiting van het faillissement, zodat na deze sluiting
en behoudens zo de gefailleerde verschoonbaar is verklaard, die schuldeisers
voor het onbetaalde gedeelte hun rechtsvorderingen of de gedwongen tenuit-
voerlegging van hun schuldvorderingen tegen de betrokkene kunnen aan-
vatten of hernemen.

8° en 9° De gedongen tenuitvoerlegging kan belemmerd worden door het feit
dat de schuldenaar tijdens zijn faillissement zijn bezit feitelijk of juridisch
onttrekt aan die tenuitvoerlegging, waardoor de schuldeisers kunnen wor-
den benadeeld zodat zij een rechtmatig belang hebben om ook tijdens de pe-
riode van het faillissement tegen de gefailleerde klacht met burgerlijke
partijstelling te doen wegens bedrieglijk onvermogen en de rechter die klacht
kan ontvankelijk verklaren wanneer de schuldeisers hun beweringen over de
schade die zij door dit misdrijf zouden hebben geleden aannemelijk maken;
het middel dat aanvoert dat tijdens het faillissement enkel de curator een
ontvankelijke klacht met burgerlijke partijstelling wegens bedrieglijk onver-
mogen kan doen, faalt naar recht.

(C. 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 24 juni 2014.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

(1) Cass. 2 september 2008, AR P.08.0125.N, AC 2008, nr. 438; Cass. 23 februari 2005, AR
P.04.1517.F, AC 2005, nr. 112.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel
490bis Strafwetboek, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering, artikel 63 Wetboek van Strafvordering, de artike-
len 6, 1134, 1382, 1383, 1153, 1167, 1415, 1495 en 2262 Burgerlijk Wetboek, de
artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 16, 20, 24, 25, 26,
27, 30, 40, 45, 52, 53, 62, 63, 72, 77, 99 en 141 Faillissementswet: het arrest
kan uit de vastgestelde feiten niet afleiden dat de klacht met burger-
lijkepartijstelling die de verweerder op 22 april 2009 tegen de eiser heeft
gedaan wegens bedrieglijk onvermogen en de door die klacht op gang
gebrachte strafvordering ontvankelijk zijn; de verweerder heeft die
klacht gedaan voordat eisers persoonlijk faillissement op 19 september
2012 werd afgesloten; de schuldvordering van de verweerder, zoals ge-
grond verklaard bij vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van
27 februari 2006, bevestigd bij arrest van het hof van beroep te Gent van
8 april 2008, dateerde van 2002 en dus van vóór eisers persoonlijke fail-
lissement van 3 januari 2003, wat de verweerder verzwegen heeft; de ver-
weerder heeft ook geen aangifte van zijn schuldvordering in het
faillissement gedaan, zodat hij niet in aanmerking kwam voor een di-
vidend uit de boedel; evenmin heeft de verweerder het arrest van 2008
betekend; de verweerder diende zijn klacht in op basis van een onrecht-
matig belang; wegens het gelijkheidsbeginsel tussen de schuldeisers
mocht de eiser tijdens de periode van het faillissement geen individuele
schuldeisers zoals de verweerder betalen, maar kwam het enkel aan de
curator toe de collectieve schade van het faillissement te voldoen; de
klacht met burgerlijkepartijstelling steunt op het verlies van de moge-
lijkheid van de verweerder om betaling van zijn schuldvordering te ver-
krijgen en strekt zodoende ertoe vergoeding te verkrijgen voor schade
die gemeen is aan alle schuldeisers van de gefailleerde eiser; enkel de
curator was tijdens het faillissement bevoegd een klacht met burgerlij-
kepartijstelling te doen tegen de eiser wegens het faillissementsmis-
drijf bestaande in het bedrieglijk wegmaken van de activa van de
boedel om te ontkomen aan zijn verplichtingen tegenover zijn schuld-
eisers; de klacht van de verweerder die de uitsluitende bevoegdheid van
de curator miskent, is niet ontvankelijk.

2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 149
Grondwet schendt. 

In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.

3. Het arrest stelt niet vast dat de vordering van de verweerder die bij
arrest van het hof van beroep te Gent van 8 april 2008 gegrond werd ver-
klaard, steunt op een schuldvordering die dateert van vóór eisers fail-
lissement en evenmin dat de verweerder geen aangifte van die
schuldvordering in dat faillissement heeft gedaan.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
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4. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten waar-
voor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het evenmin ontvankelijk.

5. De artikelen 6, 1134, 1153, 1167, 1415 en 2262 Burgerlijk Wetboek zijn
vreemd aan de aangevoerde grief. 

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

6. Artikel 1495 Burgerlijk Wetboek is een niet-bestaande bepaling.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
7. Krachtens artikel 63 Wetboek van Strafvordering volstaat het voor

een ontvankelijke burgerlijkepartijstelling te kunnen beweren door
het misdrijf benadeeld te zijn geweest, dit wil zeggen dat de bewering
omtrent de schade die door het misdrijf zou zijn geleden, aannemelijk
wordt gemaakt. Bijgevolg moet voor de ontvankelijkheid van de bur-
gerlijkepartijstelling het rechtmatige karakter van die schade niet
worden bewezen. 

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

8. Het in artikel 490bis Strafwetboek bepaalde misdrijf van be-
drieglijk onvermogen is geen faillissementsmisdrijf, maar deze bepa-
ling is van toepassing op elke schuldenaar die op enig moment de
constitutieve bestanddelen van die bepaling verenigt, te weten het be-
drieglijk organiseren van zijn onvermogen om zijn bezit feitelijk of ju-
ridisch te onttrekken aan gedwongen tenuitvoerlegging van zijn
schuldeisers en het zich onttrekken aan zijn verplichting tot het beta-
len van een voldoende vaststaande, vervallen en opeisbare schuld, on-
geacht welke van die bestanddelen het andere in de tijd voorafgaat.

Dat misdrijf kan aanleiding geven zowel tot morele schade als tot
specifieke materiële schade die voortspruit uit de krenking van het
rechtmatige belang op spoedige betaling, waardoor bijzondere bijko-
mende kosten zijn ontstaan. Degene die beweert dergelijke schade als
gevolg van dat misdrijf te hebben geleden, kan klacht met burgerlijke-
partijstelling doen en moet daarbij, wil zijn klacht ontvankelijk zijn,
zijn vermelde bewering aannemelijk maken.

9. Opdat het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestaat en schade
kan veroorzaken, is niet vereist dat de schuldeiser gepoogd heeft een
titel ten uitvoer te leggen of dat hij zelfs maar beschikt over een uit-
voerbare titel.Evenmin heeft de tijdelijke onmogelijkheid voor de
schuldeiser om met betrekking tot zijn schuldvordering een concreet
middel van tenuitvoerlegging te laten gelden, een invloed op het be-
staan van het misdrijf.

10. Artikel 16, eerste lid, Faillissementswet bepaalt: “Te rekenen van
de dag van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van
rechtswege het beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die
hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt.
Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en
alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis,
kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen.”

Artikel 24 Faillissementswet bepaalt: 
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“Na hetzelfde vonnis kan een roerende of onroerende rechtsvordering
of een middel van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goe-
deren niet voortgezet, ingesteld of aangewend worden dan tegen de cu-
rators. De rechtbank kan de gefailleerde niettemin als tussenkomende
partij toelaten.

De beslissingen die worden gewezen omtrent de rechtsvorderingen
voortgezet of ingesteld tegen de gefailleerde persoonlijk, kunnen niet
aan de boedel worden tegengeworpen.”

Krachtens artikel 82 Faillissementswet kan de gefailleerde natuurlij-
ke persoon die verschoonbaar is verklaard, niet meer vervolgd worden
door zijn schuldeisers.

11. Deze bepalingen hebben niet tot gevolg dat tijdens het faillisse-
ment ontstane schulden niet opeisbaar zijn of blijven ten aanzien van
de gefailleerde, maar enkel dat met betrekking tot die schulden de con-
crete rechtsvorderingen en middelen van tenuitvoerlegging van de in-
dividuele schuldeisers tegen de gefailleerde in de regel zijn opgeschort
tot aan de sluiting van het faillissement. Na deze sluiting en behoudens
zo de gefailleerde verschoonbaar is verklaard, kunnen die schuldeisers
voor het onbetaalde gedeelte hun rechtsvorderingen of de gedwongen
tenuitvoerlegging van hun schuldvorderingen tegen de betrokkene
aanvatten of hernemen. 

12. De gedwongen tenuitvoerlegging zoals vermeld, kan belemmerd
worden door het feit dat de schuldenaar tijdens zijn faillissement zijn
bezit feitelijk of juridisch onttrekt aan die tenuitvoerlegging. Hierdoor
kunnen de vermelde schuldeisers benadeeld worden, zodat zij een recht-
matig belang hebben om ook tijdens de periode van het faillissement
tegen de gefailleerde klacht met burgerlijkepartijstelling te doen we-
gens bedrieglijk onvermogen. De rechter kan die klacht ontvankelijk
verklaren wanneer de schuldeisers hun beweringen over de schade die
zij door dit misdrijf zouden hebben geleden, aannemelijk maken.

In zoverre het middel uitgaat van andere rechtsopvattingen en op
grond daarvan aanvoert dat tijdens het faillissement enkel de curator
een ontvankelijke klacht met burgerlijkepartijstelling wegens be-
drieglijk onvermogen tegen de gefailleerde kan doen, faalt het naar
recht.

13. Het arrest oordeelt dat de klacht met burgerlijkepartijstelling
van de verweerder en de erdoor op gang gebrachte strafvordering ont-
vankelijk zijn omdat:

— de verweerder in zijn vermelde klacht op een regelmatige wijze
aannemelijk maakte benadeeld te zijn door het in de misdrijfperiode
door de eiser gepleegde misdrijf van bedrieglijk onvermogen;

— de verweerder die aannemelijk maakte tijdens de misdrijfperiode
over een actuele en principieel opeisbare schuldvordering tegen de eiser
te beschikken, naar aanleiding van zijn klacht niet eens diende te be-
wijzen dat op het ogenblik van het zich bedrieglijk onvermogend ma-
ken, eisers schuld gerechtelijk op een definitieve wijze was vastgesteld
en niet het voorwerp van enige betwisting uitmaakte;
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— de enkele omstandigheid dat de eiser failliet werd verklaard, im-
mers niet impliceert dat de schuldvordering van de verweerder op hem
vervallen zou zijn of zou zijn omgezet in een schuldvordering op de cu-
rator.

Aldus verantwoordt het arrest de beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

14. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet,
artikel 490bis Strafwetboek, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, artikel 63 Wetboek van Strafvordering, de
artikelen 6, 1134, 1382, 1383, 1153, 1167, 1415, 1495 en 2262 Burgerlijk Wet-
boek, de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 16, 20,
24, 25, 26, 27, 30, 40, 45, 52, 53, 62, 63, 72, 77, 99 en 141 Faillissementswet:
in de in het eerste middel vermelde omstandigheden kan het arrest uit
de vastgestelde feiten niet afleiden dat de verweerder het rechtmatige
belang had om een ontvankelijke klacht met burgerlijkepartijstelling
te doen; de verweerder heeft die klacht doelbewust gedaan op basis van
een onrechtmatig belang, te weten het subjectief recht op onmiddellij-
ke betaling; aldus streefde hij enkel het behoud na van een onrechtma-
tig voordeel of van een toestand die in strijd is met de openbare orde,
in casu met de Faillissementswet en het principe van de gelijkheid van
de schuldeisers bij samenloop; hangende eisers faillissement kon de
verweerder immers aan de eiser geen betaling vragen van zijn schuld-
vordering die voortvloeide uit het arrest van het hof van beroep te Gent
van 8 april 2008, omdat die betaling aan de verweerder een onrechtma-
tig voordeel zou verschaffen boven de andere schuldeisers in het faillis-
sement en dus collectieve schade aan die andere schuldeisers zou
veroorzaken; het arrest toetst niet verweerders belang op het moment
van het neerleggen van zijn klacht; het kan de rechtmatigheid van dat
belang niet afleiden uit de vaststelling dat de verweerder in zijn klacht
aannemelijk maakte benadeeld te zijn door de aangeklaagde inbreuk op
artikel 490bis Strafwetboek; door zonder rechtmatig belang klacht te
doen, heeft de verweerder bovendien rechtsmisbruik gepleegd.

15. Het arrest stelt niet vast dat de verweerder door zijn klacht met
burgerlijkepartijstelling de onmiddellijke betaling van zijn schuldvor-
dering nastreefde, maar enkel dat hij aannemelijk maakte geschaad te
zijn door het bedrieglijk onvermogen van de eiser.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

16. Voor het overige is het middel afgeleid uit de in het eerste middel
vergeefs aangevoerde onwettigheden.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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



188 ARRESTEN VAN CASSATIE   21.1.15 - N° 50

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 188  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

20 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal.

N° 50

2° KAMER — 21 januari 2015
(AR P.14.1392.F)

CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — BURGERLIJKE

RECHTSVORDERING. — TUSSENKOMENDE PARTIJ. — CASSATIEBEROEP VAN DE BE-
KLAAGDE. — VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR-
DERING. — REGELMATIG CASSATIEBEROEP VAN DE TUSSENKOMENDE PARTIJ. —
VEROORDELING SAMEN MET DE BEKLAAGDE. — UITBREIDING.

De vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing
over de lichamelijke schade, strekt zich uit tot de beslissing waarbij de vrij-
willig tussengekomen partij samen met de beklaagde in solidum wordt ver-
oordeeld, indien de vrijwillig tussengekomen partij tegen die beslissing
regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld (1).

(H. E.A. T. B.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Luik, afdeling Luik, van 10 juni 2014.

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

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

(1) Cass. 4 maart 1998, AR P.97.1515.F, AC 1998, nr. 119.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser

Middel

Eerste onderdeel

Het middel verwijt het vonnis dat het oordeelt dat de eiser het kruis-
punt is overgestoken terwijl het licht op rood stond, louter omdat hij
in staat van dronkenschap verkeerde. Het voert aan dat die staat niet
noodzakelijk tot gevolg heeft dat een bestuurder niet meer kan reage-
ren op de verplichtingen die gepaard gaan met de fase waarin de ver-
keerslichten zich bevinden.

Om de eiser te veroordelen wijst het vonnis erop:

— dat de verweerder onmiddellijk na het ongeval werd verhoord en
dat zijn uitleg samenhangend was;

— dat hij heeft verklaard het verkeerslicht te zijn voorbijgereden
toen het op groen stond en heeft aangetoond dat hij, rekening houdend
met de door de verbalisanten vastgestelde materiële gegevens, een
nauwkeurig beeld had van zijn traject;

— dat de eiser pas veel later kon worden verhoord wegens zijn staat
van dronkenschap;

— dat zijn verklaring niet in aanmerking kan worden genomen gezien
zijn slechte oriëntatie in de ruimte op de dag van de feiten;

— dat de schade aan de voertuigen zijn verklaring evenmin geloof-
waardig maken;

— dat de oriëntatie in de ruimte van de verweerder goed was en diens
verklaring niet wordt tegengesproken door een objectief gegeven van
het dossier.

Met die redenen motiveren de appelrechters regelmatig hun beslis-
sing dat er grond was om enkel de verklaring van de verweerder als ge-
loofwaardig in aanmerking te nemen.

Het middel dat berust op een onvolledige lezing van het vonnis, mist
feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

De appelrechters hebben niet zonder zichzelf tegen te spreken, ener-
zijds, erop kunnen wijzen dat de verweerder geen lichamelijke schade
heeft gevorderd en, anderzijds, een bedrag kunnen toekennen voor de
vergoeding van lichamelijke schade.

Het middel is gegrond.

De hierna uit te spreken vernietiging, die de overige bestanddelen van
de eis niet in vraag stelt, wordt beperkt tot de enkele post die het voor-
werp uitmaakt van de aangevoerde tegenstrijdigheid.
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B. Cassatieberoep van de eiseres

De eiseres voert geen middel aan.
De hierna uit te spreken vernietiging op het cassatieberoep van de ei-

ser, beklaagde, van de beslissing over de lichamelijke schade strekt
zich evenwel uit tot de beslissing die de eiseres in solidum met de eiser
tot vergoeding van die schade veroordeelt, aangezien de eiseres tegen
die beslissing regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de

lichamelijke schade en stelt bijgevolg het totale bedrag van de schade
vast op 6.394,79 euro.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt elk van de eisers tot drie vierde van de kosten van zijn

cassatieberoep en veroordeelt de verweerder tot de overige kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te

Luik, anders samengesteld.

21 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Vanderweckene (bij de balie te Luik).

N° 51

2° KAMER — 21 januari 2015
(AR P.14.1418.F)

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. —
BIJ VERSTEK OF OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — OMSCHRIJVING DOOR

DE RECHTER. — GEVOLG.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. —
BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLISSING. — BEGRIP. — BEKLAAGDE LAAT VERSTEK

GAAN NA DE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — OP

TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — BEGRIP. — BEKLAAGDE LAAT VERSTEK

GAAN NA DE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

4° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. — AANVANG VAN DE TERMIJN.
— OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — BEGRIP. — BEKLAAGDE LAAT VER-
STEK GAAN NA DE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

1° Of een vonnis op tegenspraak dan wel bij verstek is gewezen, hangt af van
de wet; daaruit volgt dat de omschrijving als op tegenspraak of op verzet ge-
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wezen vonnis, die de rechter aan zijn beslissing heeft gegeven, de aard ervan
niet kan wijzigen (1).

2° Een vonnis is ten aanzien van de vervolgde persoon op verstek gewezen
wanneer laatstgenoemde niet heeft geantwoord op de tegen hem op de rechts-
zitting genomen vordering of op enig ander verweer vergend element dat ver-
volgens door het openbaar ministerie tegen hem werd ingebracht (2).

3° en 4° Een vonnis is ten aanzien van een beklaagde op tegenspraak gewezen
wanneer laatstgenoemde persoonlijk of vertegenwoordigd door een advocaat
op de rechtszitting is verschenen en er zijn verweermiddelen heeft voorgedra-
gen; de omstandigheid dat de beslissing in zijn afwezigheid wordt uitgespro-
ken is wat dat betreft irrelevant (3).

(D.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Luik, afdeling Hoei, van 6 juni 2014.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 17 december 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 21 januari 2015 heeft afdelingsvoorzitter Fré-
déric Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-gene-
raal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel in zijn geheel

Het middel verwijt het bestreden vonnis te oordelen dat het vonnis
van de politierechtbank van 25 juni 2013 op tegenspraak en niet bij ver-
stek is gewezen, en daaruit af te leiden dat het hoger beroep dat de eiser
op 27 november 2013 heeft ingesteld, niet ontvankelijk is wegens laat-
tijdigheid.

Of een vonnis op tegenspraak dan wel bij verstek wordt gewezen,
hangt af van de wet. Daaruit volgt dat de omschrijving als op tegen-
spraak of bij verstek gewezen vonnis, die de rechter aan zijn beslissing
heeft gegeven, de aard ervan niet kan wijzigen.

Een vonnis is ten aanzien van de vervolgde persoon bij verstek gewe-
zen wanneer laatstgenoemde niet heeft geantwoord op de tegen hem op
de rechtszitting genomen vordering of op enig ander verweer vergend

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 51.
(2) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 51.
(3) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 51.
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element dat vervolgens door het openbaar ministerie tegen hem werd
ingebracht.

Een vonnis is ten aanzien van een beklaagde op tegenspraak gewezen
wanneer laatstgenoemde persoonlijk of vertegenwoordigd door een ad-
vocaat op de rechtszitting is verschenen en er zijn verweermiddelen
heeft voorgedragen. De omstandigheid dat de beslissing in zijn afwezig-
heid is uitgesproken, is wat dat betreft irrelevant.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de raadsman van de ei-
ser op de rechtszitting van 18 juni 2013 de vordering van het openbaar
ministerie heeft bijgewoond en er zijn verweermiddelen heeft aange-
voerd. Voorts blijkt niet dat een onderzoeksmaatregel of een vordering
tegen de eiser zou zijn genomen en evenmin dat een hem betreffend
stuk zou zijn neergelegd op een rechtszitting waarop hij noch aanwezig
was noch vertegenwoordigd werd.

De appelrechters hebben bijgevolg naar recht beslist dat het vonnis
van 25 juni 2013 op tegenspraak was gewezen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel in zijn geheel

Het middel verwijt de appelrechters vooreerst dat ze niet hebben ge-
antwoord op de conclusie van de eiser waarin de verjaring van de straf-
vordering wordt aangevoerd. Voorts voert het aan dat de feiten
verjaard waren op het ogenblik van de uitspraak.

Alvorens te onderzoeken of de strafvordering vervallen is, doet de ap-
pelrechter uitspraak over de ontvankelijkheid van het bij hem aanhan-
gig gemaakte rechtsmiddel.

Aangezien de correctionele rechtbank naar recht verantwoord heeft
dat er geen ontvankelijk hoger beroep bij haar aanhangig was gemaakt,
hoefde ze niet meer te antwoorden op het voorgedragen verweermiddel
noch het ambtshalve te onderzoeken, vermits beide door haar beslis-
sing irrelevant zijn geworden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

21 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Delfosse (bij de balie te Brussel).
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N° 52

2° KAMER — 21 januari 2015
(AR P.14.1546.F)

1° MISDRIJF. — SOORTEN. — ALGEMEEN. — WANBEDRIJF. — CONTRAVENTIO-
NALISERING. — DRAAGWIJDTE.

2° STRAF. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGS-
GRONDEN. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — CONTRAVENTIONALISE-
RING VAN EEN WANBEDRIJF. — DRAAGWIJDTE.

3° MISDRIJF. — SOORTEN. — ALGEMEEN. — WANBEDRIJF. — CONTRAVENTIO-
NALISERING. — VONNISGERECHT. — AMBTSHALVE AANNEMING VAN DE VER-
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — KENNISGEVING AAN DE PARTIJEN. —
VERPLICHTING.

4° STRAF. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGS-
GRONDEN. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — CONTRAVENTIONALISE-
RING VAN EEN WANBEDRIJF. — VONNISGERECHT. — AMBTSHALVE AANNEMING

VAN DE VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — KENNISGEVING AAN DE PARTIJEN.
— VERPLICHTING.

5° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

VOOR DE STRAFRECHTER. — ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE RECHTS-
VORDERING. — VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. — CONTRAVENTIONALISE-
RING VAN EEN WANBEDRIJF. — AMBTSHALVE AANNEMING VAN DE VERZACHTENDE

OMSTANDIGHEDEN. — KENNISGEVING AAN DE PARTIJEN. — VERPLICHTING.

1° en 2° Door een wanbedrijf met toepassing van artikel 1 van de wet van
4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en van artikel 85, eerste
lid, van het Strafwetboek te contraventionaliseren, wijzigt het vonnisgerecht
de aard van het misdrijf zonder de omschrijving van de feiten te wijzigen (1).

3°, 4° en 5° Aangezien de rechter meteen uitspraak moet doen over zijn be-
voegdheid en over de ontvankelijkheid van de aan zijn onderzoek voorgeleg-
de vorderingen, beoordeelt hij, ambtshalve, de aard van het misdrijf dat de
feiten zouden opleveren die bij hem aanhangig zijn gemaakt, in de veronder-
stelling dat ze bewezen zouden zijn; wanneer hij de omschrijving niet wijzigt
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, hoeft hij hun geen
kennis te geven van de gegevens eigen aan de zaak die hij in aanmerking zal
nemen, vermits ze die kennen (2).

(P. T. S. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 15 september 2014. 

(1) Zie Cass. 3 december 2014, AR P.14.1198.F, AC 2014, nr. 751.
(2) Zie Cass. 3 december 2014, AR P.14.1198.F, AC 2014, nr. 751.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(…)

B. Cassatieberoep van de eiser, burgerlijke partij

(…)

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de verweerders

Eerste middel

Het middel, dat de miskenning aanvoert van het recht van verdedi-
ging, verwijt het hof van beroep dat het de partijen niet uitgenodigd
heeft zich te verdedigen tegen een wijziging van de kwalificatie van de
telastlegging, waaruit ze de verjaring van de strafvordering hebben af-
geleid en, bijgevolg, de niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke
rechtsvordering voortvloeiend uit het verval van de strafvordering
voordat de zaak bij rechtstreekse dagvaarding bij de correctionele
rechtbank aanhangig werd gemaakt.

Door het wanbedrijf met toepassing van artikel 1 Wet Verzachtende
Omstandigheden en artikel 85, eerste lid, Strafwetboek te contraventi-
onaliseren, wijzigt het vonnisgerecht de aard van het misdrijf zonder de
kwalificatie van de feiten te wijzigen.

Aangezien de rechter meteen uitspraak moet doen over zijn bevoegd-
heid en over de ontvankelijkheid van de aan zijn onderzoek voorgelegde
vorderingen, beoordeelt hij ambtshalve de aard van het misdrijf dat de
feiten zouden opleveren die bij hem aanhangig zijn gemaakt, in de ver-
onderstelling dat ze bewezen zijn. Wanneer hij, zoals te dezen, de kwa-
lificatie waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, niet
wijzigt, hoeft hij hun geen kennis te geven van de gegevens eigen aan
de zaak die hij in aanmerking zal nemen. Die zijn immers gekend.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

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

21 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Coetsier (bij de balie te Namen)
en Govaerts (bij de balie te Brussel).
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N° 53

2° KAMER — 21 januari 2015
(AR P.15.0056.F)

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — ERNSTIGE AANWIJZINGEN

VAN SCHULD. — NIETIGHEID DIE DE BEWIJSVERKRIJGING AANTAST. — OPDRACHT

VAN HET ONDERZOEKSGERECHT. — ONDERZOEK PRIMA FACIE VAN DE AANGEVOER-
DE ONREGELMATIGHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. —
ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD. — NIETIGHEID DIE DE BEWIJSVERKRIJ-
GING AANTAST. — OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT. — ONDERZOEK PRI-
MA FACIE VAN DE AANGEVOERDE ONREGELMATIGHEID.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — BIJZONDERE OPSPO-
RINGSMETHODEN. — MACHTIGING TOT OBSERVATIE. — BEVESTIGENDE BESLIS-
SING. — OGENBLIK WAAROP DIE BESLISSING MOET WORDEN GENOMEN.

1° en 2° Wanneer een inverdenkinggestelde de nietigheid aanvoert van de be-
wijsverkrijging en daaruit afleidt dat er onvoldoende aanwijzing van schuld
bestaat om de handhaving van zijn voorlopige hechtenis te verantwoorden,
is het onderzoeksgerecht alleen gehouden tot een prima facie onderzoek van
de aangevoerde onregelmatigheid, aangezien de wet van 20 juli 1990 betref-
fende de voorlopige hechtenis bijzondere regels dienaangaande voor het toe-
zicht op de regelmatigheid van de handhaving van de hechtenis bevat, welke
als enige van toepassing zijn (1).

3° Geen enkele wettelijke bepaling vereist, dat de schriftelijke bevestiging van
de machtiging tot observatie of het in artikel 47septies, § 2, derde lid, van
het Wetboek van Strafwetboek bedoelde proces-verbaal moeten gepaard gaan
met elke machtiging en belet evenmin dat één beslissing verschillende mach-
tigingen bevestigt. (Artt. 47sexies en 47septies, Wetboek van Strafvorde-
ring)

(H.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nummer 39/15 van het
hof van beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van
6 januari 2015. 

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

(1) Cass. 11 februari 2004, AR P.04.0203.F, AC 2004, nr. 74.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel in zijn geheel

Het middel verwijt de appelrechters vooreerst dat ze het bevel tot
aanhouding regelmatig hebben verklaard zonder te hebben geantwoord
op de conclusie van de eiser betreffende de onwettigheid van de als bij-
zondere opsporingsmaatregel verrichte observatie. De eiser voert ver-
volgens aan dat die maatregel op onrechtmatige wijze werd uitgevoerd
en dat het bevel tot aanhouding dat daaruit is voortgevloeid, door dat-
zelfde gebrek is aangetast.

Wanneer een inverdenkinggestelde de nietigheid aanvoert van de be-
wijsgaring en daaruit afleidt dat er onvoldoende aanwijzing van schuld
bestaat om de handhaving van zijn voorlopige hechtenis te verantwoor-
den, is het onderzoeksgerecht alleen gehouden tot een prima facie on-
derzoek van de aangevoerde regelmatigheid, aangezien de Voorlopige
Hechteniswet bijzondere regels bevat voor het toezicht op de regelma-
tigheid van de handhaving van de hechtenis, die als enige van toepas-
sing zijn.

Het arrest oordeelt dat geen enkele wetsbepaling vereist dat de
schriftelijke beslissing tot bevestiging van de machtiging tot observa-
tie of het in artikel 47septies, § 2, derde lid, Wetboek van Strafwetboek
bedoelde proces-verbaal gelijktijdig met elke machtiging moet zijn,
noch verhindert dat één beslissing verschillende machtigingen beves-
tigt. Het stelt voorts vast dat de stukken van het dossier toelaten de
periodes van observatie te kennen. Ten slotte heeft de kamer van inbe-
schuldigingstelling erop gewezen dat niet vereist was dat een stuk van
het strafdossier melding maakt van de dringende noodzakelijkheid
waardoor de machtiging mondeling kan worden verleend.

De appelrechters hebben daaraan toegevoegd dat, na afloop van het
voorlopig verrichte toezicht op de regelmatigheid van de bijzondere op-
sporingsmethode, de observatie geen enkele onregelmatigheid vertoon-
de die de nietigverklaring of de afwijzing ervan verantwoordde.

Met die overwegingen antwoorden de appelrechters op de conclusie
van de eiser waarin het tegendeel werd aangevoerd en omkleden zij hun
beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden deze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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21 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Martins (bij de balie te Brussel) en mevr. Boutuil (bij de balie te
Brussel).

N° 54

1° KAMER — 22 januari 2015
(AR C.12.0636.F)

1° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TE-
GEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — EISERS EN VER-
WEERDERS. — VORDERING TOT ONTBINDING VAN DE VERKOOP VAN EEN

ONROEREND GOED TEN LASTE VAN DE KOPER. — PARTIJEN IN DE RECHTSPLEGING.
— DE KOPER EN TWEE VERKOPERS, WAARVAN DE ENE DE BIJZONDERE LASTHEB-
BER IS VAN DE ANDERE. — ONSPLITSBAAR GESCHIL.

2° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TE-
GEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — EISERS EN VER-
WEERDERS. — VORDERING TOT ONTBINDING VAN DE VERKOOP VAN EEN

ONROEREND GOED TEN LASTE VAN DE KOPER. — PARTIJEN IN DE RECHTSPLEGING.
— DE KOPER EN TWEE VERKOPERS, WAARVAN DE ENE DE BIJZONDERE LASTHEB-
BER IS VAN DE ANDERE. — ONSPLITSBAAR GESCHIL. — CASSATIEBEROEP DOOR DE

KOPER NIET BETEKEND AAN DE VERKOPER DIE DE HOEDANIGHEID HEEFT VAN BIJ-
ZONDERE LASTHEBBER VAN DE ANDERE VERKOPER. — ONTVANKELIJKHEID.

1° Het geschil dat veronderstelt dat de vraag over het bestaan van de verkoop
van een onroerend goed ten aanzien van de verkopers en de vraag over de
ontbinding ervan beslecht worden, is onsplitsbaar in de zin van de artikelen
31 en 1084 van het Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 31 en 1084, Gerechtelijk
Wetboek)

2° Wanneer het geschil onsplitsbaar is, is de voorziening die niet gericht is te-
gen alle bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is
met dat van de eiser, niet-ontvankelijk (1).

(S. T. S.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 29 juni 2012.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

(1) Zie Cass. 14 mei 2009, AR C.07.0322.F-C.07.0329.F, AC 2009, nr. 316.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat het openbaar ministerie
ambtshalve tegen het cassatieberoep van de eiser opwerpt overeenkomstig
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek: hoewel het geschil onsplitsbaar
is, heeft de eiser het cassatieberoep niet gericht tegen alle bij de bestreden
beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne

Het cassatieberoep komt op tegen het arrest dat, met bevestiging van
het beroepen vonnis, de koop van 18 februari 2009 voltrokken verklaart
tussen de partijen en de vordering tot ontbinding ervan inwilligt ten
laste van de eiser.

De partijen bij die rechtspleging zijn, enerzijds, de eiser, in de hoeda-
nigheid van koper, en anderzijds, de verweerder en mevrouw C. G., die
vertegenwoordigd wordt door de verweerder die haar bijzondere last-
hebber is, in de hoedanigheid van verkopers.

Het cassatieberoep werd niet betekend aan R. S. “als bijzonder last-
hebber van mevrouw C. G.”.

Krachtens artikel 1084 Gerechtelijk Wetboek moet de voorziening,
wanneer het geschil onsplitsbaar is, op straffe van niet-ontvankelijk-
heid, gericht worden tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken
partijen wier belang strijdig is met dat van de eiser.

Volgens artikel 31 Gerechtelijk Wetboek is het geschil onsplitsbaar
in de zin van artikel 1084 van dat Wetboek wanneer de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aan-
leiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.

Het geschil dat veronderstelt dat de vraag over het bestaan van de
verkoop van een onroerend goed ten aanzien van de verkopers en de
vraag over de ontbinding ervan beslecht worden, is onsplitsbaar in de
zin van de voornoemde artikelen 31 en 1084.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Dictum

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

22 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr.
Heenen.

N° 55

1° KAMER — 22 januari 2015
(C.13.0602.F)

1° DWANGSOM. — UITSPRAAK. — VOORWAARDE. — VEROORDELING TOT HET BE-
TALEN VAN EEN GELDSOM. — GEVOLG.



N° 55 - 22.1.15 ARRESTEN VAN CASSATIE 199

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 199  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — AMBTSHALVE AANGEVULDE REDEN. — AAN

HET VOORWERP VAN DE VORDERING GEGEVEN JURIDISCHE OMSCHRIJVING. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEVOEGDHEID

VAN DE RECHTER. — AMBTSHALVE AANGEVULDE REDEN. — AAN HET VOORWERP

VAN DE VORDERING GEGEVEN JURIDISCHE OMSCHRIJVING. 

4° ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEVOEGD-
HEID VAN DE RECHTER. — AMBTSHALVE AANGEVULDE REDEN. — AAN HET VOOR-
WERP VAN DE VORDERING GEGEVEN JURIDISCHE OMSCHRIJVING.

1° De veroordeling tot terugstorting van de helft van de kinderbijslag kan niet
gepaard gaan met een dwangsom aangezien zij een veroordeling is tot beta-
ling van een geldsom in de zin van artikel 1385bis, eerst lid van het Gerech-
telijk Wetboek (1). (Art. 1385bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

2°, 3° en 4° De rechter moet de juridische aard onderzoeken van de voor hem
gebrachte aanspraken en hij kan, ongeacht de omschrijving die de partijen
eraan hebben gegeven, de aangevoerde redenen aanvullen, mits hij geen en-
kel geschil opwerpt waarvan de partijen het bestaan hebben uitgesloten, zijn
beslissing uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn
voorgelegd en noch het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wij-
zigt (2). (Art. 774, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek; algemeen rechtsbe-
ginsel van het recht van verdediging)

(R. T. M.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 4 juni 2013.

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

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

(…)

Tweede middel

Eerste onderdeel

Luidens artikel 1385bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rech-
ter op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot be-

(1) Zie Cass. 28 oktober 2004, AR C.01.0432.F, AC 2004, nr. 514.
(2) Zie Cass. 27 september 2013, AR C.12.0381.F, AC 2013, nr. 487.
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taling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de
hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op scha-
devergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter
niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een
geldsom.

Het arrest stelt vast dat “de vader de veroordeling van de moeder vor-
dert tot betaling van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging […]
als zij [hem] […] de helft [van de kinderbijslag] niet terugstort”, zoals
zij daartoe veroordeeld was door het beroepen vonnis.

De veroordeling tot terugstorting van de helft van de kinderbijslag
is een veroordeling tot betaling van een geldsom in de zin van
artikel 1385bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.

Het arrest beslist bijgevolg op wettige wijze dat zij niet gepaard kan
gaan met een dwangsom.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

In zijn syntheseconclusie voerde de eiser aan dat “de eerste rechter de
verdeling bij helften bevolen had van de kinderbijslag met ingang van
de beurtelingse huisvesting, beslissing die [de verweerster] niet naleef-
de” en dat “[de eiser] bijgevolg geen andere mogelijkheid heeft dan […]
te vorderen dat laatstgenoemde wordt veroordeeld tot betaling van een
dwangsom van 50 euro per dag […] als zij de helft ervan niet terugstort
[aan de eiser]”.

In haar laatste conclusie in hoger beroep voerde de verweerster geen
enkel verweer aan met betrekking tot de vordering van de eiser om
haar te veroordelen tot de betaling van een dwangsom van 50 euro per
dag indien zij hem de helft niet terugstort.

Het arrest dat oordeelt dat de vordering van de eiser neerkomt op
“een veroordeling tot betaling van een geldsom”, beperkt zich ertoe het
voorwerp van die vordering juridisch te omschrijven zonder een geschil
op te werpen waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten, en
schendt bijgevolg artikel 774, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek niet en
miskent evenmin het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger be-
roep van de verweerster ontvankelijk verklaart, de tussenvordering
van de eiser niet-ontvankelijk verklaart en dossierstuk nr. 16 uit het
debat weert;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;

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

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

22 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Nudelholc en de heer T’Kint.

N° 56

1° KAMER — 22 januari 2015
(AR C.13.0532.F)

1° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TE-
GEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — EISERS EN VER-
WEERDERS. — EISER. — EISER DIE GEEN PARTIJ WAS BIJ DE BESTREDEN

BESLISSING. — GEVOLG.

2° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. — KRITIEK

GEFORMULEERD IN CASSATIE DOOR EEN PARTIJ. — KRITIEK OP EEN BESLISSING

OVER DE RECHTSPLEGING DIE IN OVEREENSTEMMING MET HAAR CONCLUSIES IS.
— ONTVANKELIJKHEID.

3° HANDELSPRAKTIJKEN. — WET TOT BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE

MEDEDINGING. — INTERPRETATIE. — PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN

CASSATIE. — ARREST VAN HET HOF. — GEZAG. — ARTIKELEN 23 TOT 28 VAN HET

GERECHTELIJK WETBOEK. — TOEPASSING.

4° PREJUDICIEEL GESCHIL. — HANDELSPRAKTIJKEN. — WET TOT BESCHER-
MING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING. — INTERPRETATIE. — PREJUDICIËLE

VRAAG AAN HET HOF VAN CASSATIE. — ARREST VAN HET HOF. — GEZAG. — AR-
TIKELEN 23 TOT 28 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. — TOEPASSING.

5° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALLERLEI. — WET TOT BE-
SCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING. — INTERPRETATIE. — PREJU-
DICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN CASSATIE. — ARREST VAN HET HOF. — GEZAG.
— ARTIKELEN 23 TOT 28 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. — TOEPASSING.

1° In de regel kan niemand cassatieberoep instellen tegen een beslissing, als
hij niet in het geding was voor de rechter die ze gewezen heeft (1).

2° Wanneer blijkt uit haar geschriften voor het hof van beroep dat een proces-
partij uitdrukkelijk de ontvankelijkheid van het beroep van een andere par-
tij heeft aanvaard, heeft zij er geen belang bij om kritiek uit te oefenen op de
beslissing van het bestreden arrest die, in overeenstemming met die geschrif-
ten, dat beroep ontvankelijk verklaart (2).

3°, 4° en 5° De artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek houden geen ver-
band met het gezag van een arrest waarin het Hof, op grond van artike  72 van

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 56.
(2) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 56.
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de Wet Economische Mededinging 2006, zich uitspreekt bij wege van prejudi-
cieel arrest over de kwesties met betrekking tot de interpretatie van die wet (1).

(AUDITORAAT BIJ DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING E.A. T. BELGACOM 
NV E.A.; IN AANWEZIGHEID VAN INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 5 maart 2013.

Op 1 december 2014 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch
een conclusie neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en ad-
vocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals die blij-
ken uit het arrest en de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
kunnen als volgt beknopt worden samengevat:

Op 22 maart 2010 hebben de naamloze vennootschap Mobistar en de
naamloze vennootschap KPN Belgium een klacht ingediend tegen de
verweerster bij de griffie van de Raad voor de Mededinging wegens mis-
bruik van machtspositie op de markt van de toegang tot de breedband-
verbinding. Die klacht was in het Frans opgesteld.

Op 12 en 13 oktober 2010 werd bij de verweerster een huiszoeking uit-
gevoerd op grond van een opdrachtbevel dat afgegeven werd door het
auditoraat met machtiging van de voorzitter van de Raad voor de Me-
dedinging. De agenten en deskundigen die aangewezen werden door de
auditeur, namen documenten en digitale bestanden in beslag, met
name mailboxen van personeelsleden en harde schijven, die integraal
gekopieerd werden en bewaard werden in een verzegeld lokaal.

De verweerster stelde twee afzonderlijke beroepen in bij het hof van
beroep te Brussel.

Het eerste is gericht tegen de beslissing van de auditeur van
18 november 2010 die het verzoek tot taalwijziging van de verweerster
verwerpt omdat zij in staat is om de rechtspleging in het Frans te vol-
gen.

Het hof van beroep besliste in zijn arrest van 3 mei 2011 om zijn uit-
spraak over de vordering tot nietigverklaring van die beslissing aan te
houden en aan het Hof vijf prejudiciële vragen te stellen over de be-
voegdheid van het hof van beroep om kennis te nemen van een beroep
tegen een beslissing van de auditeur over het taalgebruik tijdens het
onderzoek. Het arrest van 21 oktober 2011 antwoordt op die vragen dat
“artikel 75 van de wet tot bescherming van de economische mededin-
ging (…) in die zin [moet] worden uitgelegd dat er geen onmiddellijk be-

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 56.
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roep kan worden ingesteld tegen een beslissing van de auditeur over het
gebruik van de talen tijdens het onderzoek en dat een dergelijk beroep
bijgevolg niet bij het hof van beroep te Brussel aanhangig kan worden
gemaakt”.

Het tweede beroep is gericht tegen drie beslissingen van de auditeur
waarbij hij uitspraak doet over incidenten die plaatsvonden tijdens het
onderzoek van elektronische documenten en bestanden die in beslag ge-
nomen werden tijdens de huiszoeking. Het gaat om de beslissing van
22 februari 2011 die het verzoek van de verweerster om aan bepaalde do-
cumenten de bescherming van het beroepsgeheim (legal professional pri-
vilege) toe te kennen, verwerpt; de beslissing van 4 maart 2011 die de
onmiddellijke overzending van tijdens de huiszoeking in beslag geno-
men documenten aan het onderzoeksteam beveelt, en de beslissing van
dezelfde datum waarbij aangenomen wordt dat de in beslag genomen
gegevens behoren tot het voorwerp van het onderzoek (in scope).

Het hof van beroep besliste in zijn arrest van 6 mei 2011 om zijn uit-
spraak over de vorderingen tot schorsing en nietigverklaring van die
beslissingen aan te houden en aan het Grondwettelijk Hof twee preju-
diciële vragen te stellen over de overeenstemming van de artikelen 44,
45 en 75 van de wet tot bescherming van de economische mededinging
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien ze geïnterpreteerd
worden in die zin dat ze een beroep bij het hof van beroep uitsluiten te-
gen de beslissingen van het auditoraat die genomen werden in het ka-
der van een onderzoek naar vermeende restrictieve mededingings-
praktijken. Het arrest nr. 197/2011 van 22 december 2011 van het
Grondwettelijk Hof antwoordt op die vragen als volgt:

“De artikelen 44, 45 en 75 van de wet tot bescherming van de economi-
sche mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, schenden de ar-
tikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de arti-
kelen 20, 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europe-
se Unie, indien zij worden geïnterpreteerd in die zin dat zij een
jurisdictioneel beroep uitsluiten tegen de handelingen of beslissingen
van het auditoraat bij de Raad voor de Mededinging die betrekking heb-
ben op beslagleggingen die zijn uitgevoerd tijdens een huiszoeking ver-
richt in het kader van een onderzoeksprocedure betreffende
restrictieve mededingingspraktijken.

Dezelfde bepalingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en met de artikelen 20, 21 en 47 van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie, niet, indien zij worden ge-
ïnterpreteerd in die zin dat zij een beroep voor het Hof van Beroep te
Brussel niet uitsluiten tegen de handelingen of beslissingen van het au-
ditoraat bij de Raad voor de Mededinging die betrekking hebben op be-
slagleggingen die zijn uitgevoerd tijdens een huiszoeking verricht in
het kader van een onderzoeksprocedure betreffende restrictieve mede-
dingingspraktijken.
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Dezelfde bepalingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en met de artikelen 20 en 21 van het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie, indien zij worden geïnterpre-
teerd in die zin dat zij het Hof van Beroep te Brussel verplichten zich
uit te spreken over de regelmatigheid of de nietigheid van de onder-
zoekshandelingen betreffende restrictieve mededingingspraktijken
zonder dat een wettelijk kader dat de rechten van de onderneming
waarborgt, de principes en modaliteiten aangeeft volgens welke die ju-
risdictionele toetsing moet worden uitgevoerd.

Dezelfde bepalingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en met de artikelen 20 en 21 van het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie, niet, indien zij worden geïnter-
preteerd in die zin dat zij het Hof van Beroep te Brussel toestaan de mo-
daliteiten te bepalen van de jurisdictionele toetsing waarin het
voormelde artikel 75 voorziet, rekening houdend met, in voorkomend
geval, de artikelen 131 en 235bis van het Wetboek van strafvordering”.

Ten gevolge van dat arrest verklaart het bestreden arrest het tweede
beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond in de mate die het
arrest verduidelijkt.

III. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren vijf middelen aan.
(…)

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat het openbaar ministe-
rie ambtshalve tegen het cassatieberoep van de eiseres opwerpt over-
eenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek: eiseres is geen
partij bij de bestreden beslissing

In de regel kan niemand cassatieberoep instellen tegen een beslissing,
als hij niet in het geding was voor de rechter die ze gewezen heeft.

Het bestreden arrest doet uitspraak in de zaak van de eiser, de ver-
weerster en de partij die opgeroepen werd tot bindendverklaring van
het arrest.

De eiseres voert niet aan dat zij de eiser zou opgevolgd zijn na het be-
streden arrest en geen enkele wetsbepaling staat haar toe cassatiebe-
roep in te stellen tegen een beslissing waarbij die eiser partij is.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Overige punten van het cassatieberoep

Eerste en derde middel samen

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de verweerster opwerpt
tegen de middelen: gebrek aan belang

Aangezien blijkt uit zijn geschriften voor het hof van beroep dat de
eiser de ontvankelijkheid van het beroep van de verweerster uitdruk-
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kelijk heeft aanvaard, heeft hij er geen belang bij om kritiek uit te oe-
fenen op de beslissing van het bestreden arrest die, in overeenstemming
met die geschriften, dat beroep ontvankelijk verklaart.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.

Tweede middel

(…)

Tweede onderdeel

Enerzijds houden de artikelen 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek geen
verband met het gezag van een arrest waarin het Hof, op grond van ar-
tikel 72 van de wet tot bescherming van de economische mededinging,
gecoördineerd op 15 september 2006, zich uitspreekt bij wege van preju-
dicieel arrest over de kwesties met betrekking tot de interpretatie van
die wet.

Anderzijds, zoals ook gezegd, doet het bestreden arrest geen uit-
spraak over het beroep van de verweerster tegen de beslissing van de
eiser die haar verzoek tot taalwijziging verwerpt.

Daaruit volgt dat noch artikel 73, § 4, van de wet tot bescherming van
de economische mededinging, dat het gezag bepaalt van het arrest van
het Hof dat zich in deze materie bij wege van prejudicieel arrest uit-
spreekt in het kader van de zaak waarin het arrest gewezen wordt, noch
artikel 19 Gerechtelijk Wetboek, dat de onttrekkende werking betreft
van de vonnissen die in hetzelfde geding geveld zijn, van toepassing
kunnen zijn.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat het onder-
zoek zich niet kan uitstrekken tot feiten die meer dan vijf jaar vooraf-
gaan aan de in artikel 44, § 1, van de wet tot bescherming van de
economische mededinging bedoelde saisine van de eiser en in zoverre
het uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt de overige punten van het cassatieberoep.

Verklaart dit arrest bindend voor het Instituut voor bedrijfsjuristen.

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

Veroordeelt de eisers in drie vierde van de kosten; houdt de overige
kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het anders samengestelde hof
van beroep te Brussel.

22 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
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advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Van Ommeslaghe, de heer Maes
en mevr. Geinger.

N° 57

1° KAMER — 23 januari 2015
(AR C.13.0157.N)

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — FRAUS OMNIA CORRUMPIT. — BE-
GRIP.

2° HUWELIJK. — VREEMDELING. — HUWELIJK MET EEN BELG. — VERKLARING

VAN NATIONALITEITSKEUZE. — VERKRIJGEN VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT.
— VOORWAARDE. — SCHIJNHUWELIJK. — GEVOLG.

3° NATIONALITEIT. — VREEMDELING. — HUWELIJK MET EEN BELG. — VERKLA-
RING VAN NATIONALITEITSKEUZE. — VERKRIJGEN VAN DE BELGISCHE NATIONA-
LITEIT. — VOORWAARDE. — SCHIJNHUWELIJK. — GEVOLG. 

1° Het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” staat eraan in de
weg dat het bedrog de dader voordeel verschaft.

2° en 3° Uit het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” volgt dat
het huwelijk met een Belg een noodzakelijke voorwaarde uitmaakt voor de
in artikel 16, § 2, 1°, WBN bedoelde verklaring van nationaliteitskeuze en
dat, wanneer vaststaat dat er ex tunc geen huwelijk is in de zin van artikel
146bis Burgerlijk Wetboek, er ook nooit aan de voorwaarde van artikel 16,
§ 2, 1°, WBN werd voldaan (1). (Art. 16, § 2, 1°, WBN; art. 146bis, Burger-
lijk Wetboek)

(A. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP 
TE ANTWERPEN)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem 

I. SITUERING

1. Ingevolge het bestreden arrest wordt het huwelijk van eiser als
schijnhuwelijk nietig verklaard en wordt hij geacht nooit de, overeen-
komstig artikel 16 van het Wetboek Nationaliteit (WBN) verkregen, Bel-
gische nationaliteit te hebben gehad.

2. Eiser voert daartegen een enig middel tot cassatie aan dat ervan uit-
gaat dat het WBN slechts de vervallenverklaring voorziet als enige mo-
gelijkheid om eiser de (Belgische) nationaliteit te ontnemen, zodat de
beslissing die hem deze retroactief ontneemt op grond van de vernieti-
ging van het huwelijk, niet naar recht verantwoord is.

(1) Zie concl. OM.
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II. BESPREKING VAN HET MIDDEL

1. In deze zaak stellen de appelrechters vast dat de vordering niet
strekte tot een vervallenverklaring van de nationaliteit, maar tot uit-
voering van de rechtsgevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk
op de Belgische nationaliteit van eiser.

2. In casu rijst dus de vraag of er, naast de vervallenverklaring voorzien
door het WBN, nog andere mogelijkheden van verlies van de nationali-
teit zijn, m.a.w. of ingevolge toepassing van andere regels de nationali-
teit verloren kan gaan.

3. Artikel 16 Wetboek Belgische Nationaliteit, zoals hier toepasselijk
in de versie van kracht tot 1 januari 2013 (1), bepaalde:

§ 1. Het huwelijk heeft van rechtswege geen enkel gevolg op de natio-
naliteit.

§ 2.1° De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot gedu-
rende het huwelijk de Belgische nationaliteit verkrijgt kan, indien de
echtgenoten gedurende tenminste drie jaar in België samen hebben ver-
bleven en zolang zij in België samenleven, door een overeenkomstig ar-
tikel 15 afgelegde verklaring de staat van Belg verkrijgen.

4. Op grond van de loutere nietigverklaring van het huwelijk kan het
verlies van nationaliteit dus niet uitgesproken worden, daar de nationa-
liteit geen rechtstreeks gevolg van het huwelijk is: sinds de invoering
van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit door de wet van 28 juni
1984 (2) worden aan het huwelijk niet langer van rechtswege gevolgen ge-
koppeld op het vlak van de nationaliteit. Artikel 16, § 1, van dit Wetboek
bevestigt uitdrukkelijk het in beginsel nationaliteitsneutrale karakter
van het huwelijk (3).

5. Uit artikel 16 WBN volgt dat, hoewel het huwelijk zelf geen rechts-
gevolgen kan hebben op de nationaliteit, dit huwelijk echter wel rech-
tens relevant is in het kader van de in artikel 15 bedoelde verklaring van
nationaliteitskeuze, vermits een rechtsgeldig huwelijk een noodzakelij-
ke voorwaarde is voor het afleggen van de nationaliteitsverklaring. In
die zin kent de wet m.i. aldus wel gevolgen toe aan het huwelijk van een
vreemdeling met een Belg. Wanneer dit huwelijk nietig wordt verklaard,
kunnen in de regel immers geen rechtsgevolgen aan dit huwelijk worden
verbonden.

6. Dat het Wetboek Belgische Nationaliteit op het moment van de uit-
spraak van de appelrechters enkel in de vervallenverklaring voorzag als
een modaliteit van verlies van de nationaliteit, staat er dan, naar mijn
mening, in principe niet aan in de weg dat de verkrijging van de natio-
naliteit, ingevolge de toepassing van andere algemene regels (bijv. fraus
omnia corrumpit, nietigverklaring van het huwelijk ingevolge art. 146bis
BW), nietig kan zijn niettegenstaande het feit dat het schijnhuwelijk

(1) Vóór de wijziging van dit WBN bij Wet van 4 december 2012, BS 14 december 2012,
ed. 2.

(2) BS 22 juli 1984.
(3) C. AERTS en R. VANCRAENENBROECK, “Commentaar bij art. 16 WBN”, in Artikelsge-

wijze commentaar Personen- en Familierecht, Kluwer, losbl., Art. 16-3.
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zelf als grond tot vervallenverklaring slechts bij wet van 4 december 2012
werd ingevoerd (1).

7. In de rechtsleer bestaat discussie over de gevolgen van de nietigver-
klaring van het huwelijk ten aanzien van de nationaliteitsverklaring.

7.1. Bepaalde auteurs (2) zijn zeer duidelijk hieromtrent: nietigverkla-
ring van het huwelijk brengt met zich mee dat de nationaliteit op grond
van een nationaliteitsverklaring ook verloren gaat.

7.2. Anderen nemen een genuanceerdere positie aan (3): nietigverklaring
van het huwelijk brengt in principe het verval (la caducité) van de natio-
naliteitsverklaring mee, in elk geval tijdens de procedure van de nationa-
liteitsverkrijging, d.w.z. wanneer het huwelijk nietig verklaard wordt
alvorens de verklaring wordt ingeschreven. Nochtans stellen zij dat voor
een echtgenoot die te goeder trouw handelde de voordelen van het putatief
huwelijk moeten gelden. Deze zou zijn nationaliteit niet verliezen. A con-
trario volgt hieruit naar mijn mening evenwel dat degene die te kwader
trouw was — degene die het schijnhuwelijk heeft georganiseerd, zoals te
dezen eiser — de nationaliteit dan wel verliest. CLOSSET (4) stelt echter
dat de nationaliteit definitief verworven blijft, zodat de nietigverklaring
van het huwelijk nadat de procedure van nationaliteitsverwerving is af-
gelopen, geen gevolgen kan hebben op de nationaliteit, zelfs niet in geval
van fraude. Dit strookt met de regel dat de verwerving en het verlies van
de Belgische nationaliteit enkel gevolgen hebben voor de toekomst (cf.
art. 2 WBN), zodat de verworven rechten behouden blijven (5). Anderzijds
lijkt het feit dat de gevolgen van een nietigverklaring gebaseerd op fraude
in deze enkel voor de toekomst zouden gelden toch wel op gespannen voet
te staan met de toepassing van de algemene regels i.v.m. de nietigverkla-
ring van het huwelijk, dat een retroactieve werking heeft (6), en met de
rechtsgevolgen van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit.

7.3. Nog andere auteurs (7) wijzen op de discussie in de rechtsleer, maar
nemen zelf geen positie in.

8. De in de voorziening geciteerde uitspraak van het hof van beroep te
Luik (8) is m.i. alleszins niet relevant: deze herhaalt de regel dat de nie-
tigverklaring van het huwelijk niet automatisch het verlies van natio-

(1) Zie art. 23/1, § 1, 3°, WBN.
(2) G. BAETEMAN, Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Kluwer 1994, nrs. 615-616;

P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco 2011, nr. 1407;
zie ook S. LEFEBVRE, “Schijnhuwelijken. Preventie en repressie in een notendop », NJW
2007, 822, nr. 20.

(3) M. VERWILGHEN, Code de la nationalité belge, Brussel, Larcier 1985, nr. 623;
Ch.-L. CLOSSET, « La nationalité belge », in Répertoire Notarial, d. XIV, b. VI,
nr. 275; C. AERTS en R. VANCRAENENBROECK, o.c., Art. 16-7, nr. 12; S. LEFEBVRE, o.c.,
823, nr. 21.

(4) Ch.-L. CLOSSET, Traité de la nationalité en droit belge, Brussel, Larcier 2004,
nr. 621bis en 645.

(5) F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia 2010, 121,
nr. 207, 1.

(6) P. SENAEVE, o.c., 2011, nrs. 1406-1407. Deze auteur maakt tevens de uitzondering
van het putatieve huwelijk voor de echtgenoot te goeder trouw (nr. 1411).

(7) M. VAN DE PUTTE en J. CLEMENT, Nationaliteit, in APR, Gent, Story 2001, nr. 174.
(8) Luik, 5 maart 2002, JT 2002, 586.
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naliteit met zich brengt en dat dit ook geen reden tot
vervallenverklaring is. Evenwel betreft het huidige geschil bovendien
een ander probleem dan dat besproken in het Luikse arrest. De kern in
deze is dat een huwelijk een noodzakelijke voorwaarde (1) vormt voor de
verklaring op grond van artikel 16, § 2, WBN. Wat zijn de gevolgen van
het verdwijnen van dit huwelijk?

9. Het Hof zal dus in deze een keuze moeten maken: ofwel volgt het de
stelling dat, wanneer het huwelijk verdwijnt ingevolge nietigverklaring
ex tunc, de voorwaarden van artikel 16, § 2, WBN niet vervuld zijn op het
moment van de nationaliteitsverklaring, zodat daaraan geen rechtsge-
volg kan worden gehecht; ofwel kiest het voor de stelling dat van zodra
de nationaliteit is bekomen, zij verworven blijft, ook al wordt het huwe-
lijk achteraf vernietigd en was daar zelfs fraude mee gemoeid. Bovendien
heeft de verkrijging en het verlies van de Belgische nationaliteit, uit
welke oorzaak ook, alleen gevolg voor de toekomst (art. 2 WBN).

10. Vanuit de hoger vermelde benadering en rekening houdend met het
principe en de vaststelling dat de bijzondere regel maar afbreuk doet aan
de algemene voor zover hij dat expliciet gewild heeft, geeft mijn ambt er
dan ook de voorkeur aan dat waar het huwelijk met een Belg een nood-
zakelijke voorwaarde voor de in art. 16, § 2, 1°, WBN bedoelde verklaring
van nationaliteitskeuze uitmaakt, en wanneer het vaststaat dat er ex
tunc geen huwelijk is geweest in de zin van art. 146bis BW, er derhalve
ook nooit aan de voorwaarde van art. 16, § 2, 1°, WBN werd voldaan.

11. Het middel lijkt mij dan ook te falen naar recht.

III. CONCLUSIE: VERWERPING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 28 november 2012.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 27 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns 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 16, § 2, 1°, WBN, zoals hier toepasselijk, kan de
vreemdeling, die huwt met een Belg of wiens echtgenoot gedurende het

(1) Het is één van de absolute voorwaarden voor het afleggen van de nationaliteits-
verklaring: zie C. AERTS en R. VANCRAENENBROECK, o.c., Art. 16-4, 16-5 en 16-6.
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huwelijk de Belgische nationaliteit verkrijgt, door een overeenkomstig
artikel 15 afgelegde verklaring de staat van Belg verkrijgen indien de
echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België samen hebben
verbleven en zolang zij in België samenleven.

Krachtens artikel 146bis Burgerlijk Wetboek is er geen huwelijk wan-
neer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit
een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één
van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen
van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het verkrijgen
van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van
de gehuwde.

2. Het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” staat eraan in
de weg dat het bedrog de dader voordeel verschaft.

3. Hieruit volgt dat het huwelijk met een Belg een noodzakelijke
voorwaarde uitmaakt voor de in artikel 16, § 2, 1°, WBN bedoelde ver-
klaring van nationaliteitskeuze en dat, wanneer vaststaat dat er ex
tunc geen huwelijk is in de zin van artikel 146bis Burgerlijk Wetboek,
er ook nooit aan de voorwaarde van artikel 16, § 2, 1°, WBN werd vol-
daan.

4. De appelrechters stellen vast dat de eiser op 21 juni 2002 huwde met
een Belgische vrouw en op 6 juli 2006 door een verklaring op grond van
artikel 16 WBN de Belgische nationaliteit verkreeg. 

Zij oordelen dat dit huwelijk manifest een schijnhuwelijk is, aange-
zien de eiser en zijn Belgische echtgenote “nooit de intentie hebben ge-
had om een duurzame levensgemeenschap tussen hen tot stand te
brengen” en het instituut van het huwelijk hebben misbruikt om een
verblijfsrecht in België te bezorgen aan de eiser en het mogelijk te ma-
ken dat de eerste echtgenote van de eiser en hun drie kinderen zich hier
zouden kunnen vestigen. 

Zij oordelen voorts dat de nietigverklaring van dit huwelijk terug-
werkende kracht heeft en moet geacht worden er nooit te zijn geweest,
zodat de eiser “aan dat huwelijk geen recht kan ontlenen op het ver-
krijgen c.q. behoud van de Belgische nationaliteit”.

5. De appelrechters die aldus oordelen verantwoorden hun beslissing
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

23 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
Wouters.
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N° 58

1° KAMER — 23 januari 2015 
(AR C.13.0369.N)

1° HANDELSPRAKTIJKEN. — RAAD VOOR DE MEDEDINGING. — VOORLOPIGE

MAATREGELEN DOOR DE VOORZITTER. — AARD VAN DE MAATREGELEN. — VER-
STRIJKEN VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN EEN BIJ EEN EERDERE BESLISSING BE-
VOLEN MAATREGEL. — NIEUWE BESLISSING DIE VOOR DE TOEKOMST ZAL GELDEN.
— VOORWAARDEN.

2° HANDELSPRAKTIJKEN. — RAAD VOOR DE MEDEDINGING. — VOORLOPIGE

MAATREGELEN DOOR DE VOORZITTER. — RESTRICTIEVE MEDEDINGINGSPRAKTIJ-
KEN DIE HET VOORWERP VAN HET ONDERZOEK UITMAKEN. — KLACHTEN EN VER-
ZOEKEN BETREFFENDE DE RESTRICTIEVE MEDEDINGINGSPRAKTIJKEN. —
AUDITORAAT. — ONDERZOEK. — BEGRIP.

1° De aard van de voorlopige maatregelen die de voorzitter van de Raad neemt
op grond van artikel 62, § 1, Wet Economische Mededinging 2006, zoals hier
van toepassing, sluit niet uit dat hij voor de periode volgend op het verstrij-
ken van de geldigheidsduur van een bij een eerdere beslissing bevolen maat-
regel, een nieuwe beslissing neemt die voor de toekomst zal gelden, indien de
toestand na het verstrijken van de duur van de eerder bevolen maatregel
zulks vergt en voor zover hij het voordeel van de vroegere beslissing niet on-
gedaan maakt (1). (Art. 62, § 1, Wet Economische Mededinging 2006)

2° Voor de toepassing van artikel 62, § 1, Wet Economische Mededinging 2006
moet worden beschouwd dat er een onderzoek hangende is van zodra een
klacht is ingediend bij het Auditoraat, waaromtrent het Auditoraat nog geen
beslissing tot sepot heeft genomen (2). (Artt. 45, §§ 1 en 2, en 62, § 1, Wet
Economische Mededinging 2006)

(DIAMANTHANDEL A. SPIRA B.V.B.A. T. DE BEERS UK LTD., 
VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem

I. SITUERING

1. De aan verweersters (door de voorzitter van de Raad voor de Mede-
dinging) opgelegde (verlenging van de) voorlopige maatregelen, in het
raam van leveringen van diamanten aan eiseres, werden door het bestre-
den arrest (van het hof van beroep te Brussel) vernietigd, en de uitwer-
king ervan werd retroactief beëindigd met ingang van 1 mei 2012.

2. Tegen de beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan dat
op twee onderdelen berust die het bestreden arrest verwijten het gezag
van gewijsde van een eerder arrest van hetzelfde hof (dd. 19 oktober 2011)
te miskennen, evenals de rechtsmacht van de voorzitter van de Raad
voor de Mededinging en deze van het hof van beroep in beroep inzake

(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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voorlopige maatregelen (1ste ond.). Bovendien zou het bestreden arrest
niet wettig hebben kunnen beslissen geen voorlopige maatregelen meer
te kunnen nemen, gelet op de afwezigheid van het voeren van een onder-
zoek (2de ond.).

II. BESPREKING VAN HET MIDDEL

1. Sedert het arrest van uw Hof van 6 februari 1930 wordt algemeen aan-
genomen dat een beslissing in kort geding een eindbeslissing in de zin
van artikel 19 Ger.W. is (1) en bijgevolg gezag van gewijsde heeft vanaf
de uitspraak (cf. 24 Ger.W.) onder de traditionele voorwaarden bepaald in
de artikelen 23 tot 27 Ger.W.

2. De rechter in kort geding mag aldus, bij ongewijzigde feitelijke om-
standigheden, zijn beschikking dan ook niet intrekken of wijzigen, maar
wel eventueel aanvullen met een andere maatregel (2).

3. Dat hij een eerder door hem gevelde beschikking, bij gewijzigde om-
standigheden, wel kan intrekken of wijzigen, wordt verklaard door het
feit dat hij bij het vellen van zijn maatregelen alleen rekening kon hou-
den met omstandigheden die op dat ogenblik bestonden. Hij doet per de-
finitie uitspraak over een voorlopige toestand waarin zich pas later
manifesterende omstandigheden om evidente redenen niet konden wor-
den begrepen (3).

4. Met het gezag van het rechterlijk gewijsde wil de wetgever verhin-
deren dat een eis met hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak tussen de-
zelfde partijen in dezelfde hoedanigheid opnieuw wordt ingesteld (cf.
art. 23 en 25 Ger.W.). Het strekt zich echter niet verder uit dan tot wat
het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt, waarbij onderzocht
moet worden of de nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het
voordeel van de vorige beslissing ongedaan te maken en aldus te voorko-
men dat de rechter een aanspraak zou aannemen waarvan de grondslag
onverenigbaar is met het vroegere gewijsde (4).

5. Het gezag van het rechterlijk gewijsde is evenwel beperkt tot wat de
rechter heeft beslist over een punt dat in betwisting was en tot wat, om
reden van het geschil dat voor de rechter was gebracht en waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag
(al weze het impliciet) van die beslissing uitmaakt (5).

6. Het voorlopig karakter van de maatregelen die de kortgedingrechter
neemt, laat hem derhalve toe die maatregelen in te trekken of te wijzi-

(1) Cass. 6 februari 1930, Pas. 1930, I, 87.
(2) B. MAES, “Het begrip ‘nieuwe of gewijzigde omstandigheden’, in kort geding”,

noot onder Cass. 18 april 2002, RABG 2003/10, 551; D. LINDEMANS, “Recht en Praktijk”
(annexe 10), Kort geding, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen 1985, 19-20, nrs. 23, 25
en 27.

(3) P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde. Een begrippenstudie, Kluwer
2001, 417, nr. 525, en 426, nrs. 538 en 539.

(4) J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS, P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht,
Antwerpen-Oxford, Intersentia 2008, 153, nr. 264; Cass. 2 februari 2007, RW 2008-2009, (65),
66.

(5) Cass. 2 februari 2007, RW 2008-2009, (65), 66; Cass. 29 januari 2007, AR C.04.0600.F,
AC 2007, nr. 52.
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gen wanneer er zich nieuwe of gewijzigde omstandigheden voordoen die
kunnen beschouwd worden als feitelijke omstandigheden die de partijen
niet konden kennen op het ogenblik dat de kortgedingrechter die maat-
regelen heeft genomen of die zich sedertdien hebben voorgedaan (1).

7. Aldus kan evenwel, door het louter tijdsverloop, de situatie zich dus-
danig wijzigen dat als het ware een nieuw geschil ontstaat dat (desgeval-
lend) noopt tot andere, aangepaste maatregelen (2). Dit kan m.i. het
geval zijn wanneer een beschikking voor beperkte duur werd opgelegd,
dewelke uitgewerkt is zodra de termijn waarvoor de maatregel werd op-
gelegd, verstreken is. Het gezag van gewijsde, gehecht aan een dergelijke
beslissing, kan hierdoor niet geschonden of miskend worden nu het zich
geenszins verzet tegen de toekenning van nieuwe maatregelen voor zover
deze de toekomst betreffen waarvoor er behoefte is ontstaan aan een
nieuwe voorlopige regeling (3).

8. Ik ben dan ook de mening toegedaan dat het gezag van gewijsde, ge-
hecht aan een beslissing die een in de tijd beperkte maatregel oplegt,
zich er niet tegen verzet dat er m.b.t. de daaropvolgende periode nieuwe
maatregelen worden genomen. Hierdoor verdwijnt de eerste titel geens-
zins, maar zal hij — vanaf het tijdstip waarop de gewijzigde maatregelen
werden uitgesproken — niet langer actueel zijn en dus principieel niet
meer voor verdere tenuitvoerlegging in aanmerking (kunnen) ko-
men (4).

9. In die zin oordeelde uw Hof dd. 18 februari 2010 (5) trouwens dat de
aard van de maatregelen die de kortgedingrechter neemt niet uitsluit
dat hij, voor de periode volgend op het verstrijken van de geldigheids-
duur van een bij een eerdere beschikking bevolen maatregel, een nieuwe
beschikking neemt die voor de toekomst zal gelden, indien de toestand
na het verstrijken van de duur van de eerder bevolen maatregel zulks
vergt en voor zover hij het voordeel van de vroegere beslissing niet on-
gedaan maakt.

10. Hoewel het mededingingsrecht eigen specifieke regels bevat ten op-
zichte van het gemeen recht (zie infra nr. 13 en 14), zou men m.i. het prin-
cipe vervat in voormeld arrest naar analogie kunnen doortrekken op de
voorlopige maatregelen die de voorzitter van de Raad voor de Mededin-
ging neemt op grond van artikel 62, § 1, van de wet tot bescherming van
de economische mededeling (WBEM). Immers nu de rechtsmacht van de
voorzitter van deze Raad op dat vlak vergelijkbaar is met deze van de
kortgedingrechter wanneer hij voorlopige maatregelen beveelt, lijken
hier derhalve dezelfde principes te kunnen gelden.

11. Het verstrijken van de oorspronkelijke geldingsduur kon aldus de
voorzitter, evenmin als in beroep het hof van beroep te Brussel, verhin-
deren om nieuwe maatregelen te bevelen, voor zover deze de toekomst
betroffen. Dat is des te meer het geval, nu in het arrest van 19 oktober

(1) Cass. 18 april 2002, AR C.99.0114.N, AC 2002, nr. 235.
(2) P. TAELMAN, o.c., 417, nr. 525.
(3) Cass. 30 oktober 2008, AR C.06.0619.F, AC 2008, nr. 595.
(4) P. TAELMAN, o.c, 418, nr. 525.
(5) Cass. 18 februari 2010, AR C.09.0084.N, AC 2010, nr. 109.
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2011 duidelijk werd vermeld dat niets de voorzitter kon beletten nieuwe
voorlopige maatregelen te bevelen indien de noden van eiseres inzake be-
voorrading dat vereisten.

12. In zoverre de appelrechters derhalve van oordeel zijn dat de voorzit-
ter geen nieuwe maatregelen meer kon bevelen, behoudens in geval van
externe wijzigingen, andere dan het verstrijken van de geldingsduur,
verantwoorden zij m.i. op basis van het voormelde hun beslissing niet
naar recht, en komt het eerste onderdeel mij gegrond over.

13. Bij dit alles mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat in het
gemeen recht een onafhankelijkheid van het kort geding ten opzichte
van de bodemprocedure bestaat. Het inleiden van een kort geding moet
daarbij niet noodzakelijk samengaan met het inleiden van een bodemge-
schil, en de rechter in kort geding kan dus niet als voorwaarde voor de
ontvankelijkheid van de eis of voor zijn bevoegdheid stellen dat de eis
ten gronde moet worden ingeleid (1). Dit principe vindt steun in de par-
lementaire bespreking van artikel 807 Code de Procédure civile (de voor-
loper van onze kort gedingbepaling), waaruit blijkt dat het de bedoeling
van de wetgever was om de rechtbanken door middel van het kort geding
te ontlasten, omdat het in vele gevallen niet meer tot een behandeling
ten gronde zou moeten komen (2). Hieruit volgt dat het voeren van een
procedure ten gronde in het gemeen recht geen voorwaarde vormt voor
de toekenning van voorlopige maatregelen in het kader van een proce-
dure in kort geding. Zodra er een schijn van rechten is die het nemen van
zulke beslissing verantwoordt, kan de kortgedingrechter voorlopige
maatregelen toekennen (3).

14. In het mededingingsrecht gelden evenwel specifieke regels inzake
voorlopige maatregelen. Zoals de parlementaire voorbereiding van de
wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op
15 september 2006 (4), zelf aangeeft verschilt de rechtsprekende bevoegd-
heid die aan de voorzitter van de Raad voor de Mededinging in het geval
van voorlopige maatregelen wordt toegekend, eveneens van deze van de
gewone rechter in kortgeding of de stakingsrechter (5). Als dusdanig is
de toekenning van voorlopige maatregelen in het mededingingsrecht wel
afhankelijk van het bestaan van een onderzoek ten gronde. Uit de be-
woordingen van artikel 62, § 1, WBEM en uit de parlementaire voorberei-
ding van deze bepaling volgt immers uitdrukkelijk dat de restrictieve
mededingingspraktijken waarvan de schorsing wordt bevolen “het voor-
werp van het onderzoek” moeten uitmaken. De Memorie van Toelichting
van artikel 62, § 1, WBEM verduidelijkt dat het mogelijk moet zijn om
“ten voorlopigen titel te bevelen dat de betrokken praktijk dient op de
houden totdat een oordeel ten gronde kan genomen worden omtrent het
geoorloofde karakter ervan” en dat deze procedure toelaat “een situatie

(1) D. LINDEMANS, Kort geding, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen 1985, 67,
nr. 104.

(2) D. LINDEMANS, “Verval van voorlopige maatregelen wegens niet tijdig adiëren
van de bodemrechter”, noot onder Antwerpen, 10 maart 1997, AJT 1997-1998, 519-520. 

(3) J. LAENENS, H. BROECKX, D. SCHEERS, P. THIRIAR, o.c., nr. 529.
(4) BS 29 sept. 2006.
(5) Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005–2006, nr. 2180/001, 14.



N° 58 - 23.1.15 ARRESTEN VAN CASSATIE 215

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 215  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
te bevriezen tot op het ogenblik van het onderzoek naar de rechtsgeldig-
heid ervan en dus een exclusief bewarend karakter heeft” (1). De voorlo-
pige maatregelen worden dus opgelegd in functie van een oordeel ten
gronde: zij zijn bewarend van aard en willen verhinderen dat dit oordeel
zijn nuttig effect zou verliezen.

15. In voormelde context kan men zich echter (zoals in deze door eise-
res) de vraag stellen of het feit dat moet beschouwd worden dat er een
onderzoek hangende is zolang een bij het Auditoraat ingediende klacht
niet werd geseponeerd, niet redelijk is. Immers, terwijl tegen de gemoti-
veerde beslissing tot sepot (om welke reden ook: niet-ontvankelijkheid
of ongegrondheid van de klacht …) hoger beroep kan worden ingesteld
(cf. art. 45, § 2, en art. 62, § 3, WBEM) zou tegen de inertie van het Audi-
toraat (zoals te dezen) evenwel niets kunnen worden ondernomen. In be-
paalde rechtsleer (2) wordt trouwens niet het bestaan van een onderzoek
maar het bestaan van een klacht als toepassingsvoorwaarde vooropge-
steld: “Een verzoek om voorlopige maatregelen is maar ontvankelijk in-
dien er een klacht ten gronde ingediend is en de klager blijk geeft van
rechtstreeks en dadelijk belang bij de klacht” of nog “Een verzoek tot
het nemen van voorlopige maatregelen is maar ontvankelijk indien een
klacht ten gronde bestaat met daaraan verbonden een rechtstreeks en
dadelijk belang van de klager”.

16. Vanuit deze benadering kan uit de samenlezing van de artikelen 45,
§ 1 en § 2, en 62, § 1, WBEM m.i. dan ook volgen dat voor de toepassing van
dit laatste artikel kan worden beschouwd dat er wel degelijk een onder-
zoek hangende is van zodra een klacht is ingediend bij het Auditoraat
waaromtrent dit laatste nog geen beslissing tot sepot heeft genomen.

17. Nu de appelrechters oordelen dat geen nieuwe voorlopige maatrege-
len kunnen worden genomen bij ontstentenis van onderzoek ten gronde,
terwijl uit hun vaststellingen in voormeld kader nochtans blijkt dat, bij
gebrek aan een sepotbeslissing door het Auditoraat, het bestaan van een
onderzoek derhalve nog steeds kan (moet) worden weerhouden, komt het
mij dan ook voor dat zij hun beslissing niet naar recht verantwoorden.

18. Ook het tweede onderdeel lijkt mij derhalve gegrond.
III. CONCLUSIE: VERNIETIGING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 26 maart 2013.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 12 november 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

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

(1) Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2180/001, 66.
(2) K. MARCHAND, Artikelsgewijze Commentaar WBEM, Art. 62-7 in fine en art. 62-12

in fine; J. YSERWYN, T. SNELS, A. LENAERTS, De nieuwe Belgische Mededingingsrecht,
reeks CABG, Gent, Larcier 2007, 58, nr. 121.
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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

Eerste onderdeel

1. De aard van de voorlopige maatregelen die de voorzitter van de
Raad neemt op grond van artikel 62, § 1, Wet Economische Mededinging
2006, zoals hier van toepassing, sluit niet uit dat hij voor de periode vol-
gend op het verstrijken van de geldigheidsduur van een bij een eerdere
beslissing bevolen maatregel, een nieuwe beslissing neemt die voor de
toekomst zal gelden, indien de toestand na het verstrijken van de duur
van de eerder bevolen maatregel zulks vergt en voor zover hij het voor-
deel van de vroegere beslissing niet ongedaan maakt.

2. De appelrechters die, na te hebben vastgesteld dat de geldingsduur
van de voorheen door de voorzitter van de Raad genomen maatregelen
krachtens hun arrest van 19 oktober 2011 verstreek op 30 april 2012, oor-
delen dat nieuwe voorlopige maatregelen slechts konden worden geno-
men in geval van wijziging van de externe omstandigheden sedert
19 oktober 2011, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

3. Artikel 62, § 1, Wet Economische Mededinging 2006, zoals hier toe-
passelijk, bepaalt dat de voorzitter van de Raad of het raadslid dat hij
afvaardigt, onder de in dat artikel bepaalde voorwaarden, voorlopige
maatregelen kan nemen teneinde de restrictieve mededingingspraktij-
ken die het voorwerp van het onderzoek uitmaken te schorsen, indien
het dringend is een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk
en onherstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waar-
van de belangen aangetast worden door deze praktijken of die schade-
lijk kan zijn voor het algemeen economisch belang.

Krachtens artikel 45, § 1, van dezelfde wet worden de klachten en ver-
zoeken betreffende de restrictieve mededingingspraktijken ingediend
bij het Auditoraat.

Krachtens artikel 45, § 2, van dezelfde wet, seponeert het Auditoraat
de klacht of het verzoek bij een met redenen omklede beslissing, indien
het tot het besluit komt dat een klacht of een verzoek niet ontvanke-
lijk of ongegrond is. Deze beslissing wordt bij aangetekend schrijven
betekend aan de indiener van de klacht of het verzoek. Daarbij wordt
aan de indiener meegedeeld dat hij het dossier op de griffie kan raad-
plegen, tegen betaling een kopie ervan kan krijgen en tegen de beslis-
sing tot sepot een beroep kan instellen bij de Raad.

4. Uit deze bepalingen volgt dat voor de toepassing van voormeld ar-
tikel 62, § 1, moet worden beschouwd dat er een onderzoek hangende is
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van zodra een klacht is ingediend bij het Auditoraat, waaromtrent het
Auditoraat nog geen beslissing tot sepot heeft genomen.

5. De appelrechters stellen vast dat “uit het verslag van de auditeur
van 17 april 2012 blijkt (…) dat ze van mening is dat het nog steeds ge-
past is om een onderzoek ten gronde te doen naar het supplier of Choice
systeem, maar tegelijk dat het Auditoraat vooralsnog niet zinnens is
om een onderzoek te voeren en dat het over de vraag of alsnog een on-
derzoek zal worden gevoerd pas zal beraadslagen nadat het GEU heeft
beslist”.

Zij oordelen vervolgens dat geen nieuwe voorlopige maatregelen kun-
nen worden genomen bij ontstentenis van onderzoek ten gronde.

6. Door aldus te oordelen, terwijl uit hun vaststellingen blijkt dat, bij
gebrek aan sepotbeslissing door het Auditoraat, diende beschouwd te
worden dat het onderzoek nog steeds hangende was, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, anders samenge-
steld.

23 januari 2015  — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Geinger en de heer Verbist.

N° 59

1° KAMER — 23 januari 2015 
(AR C.13.0579.N)

1° HANDELSPRAKTIJKEN. — VRIJHEID VAN HANDEL EN NIJVERHEID. — VER-
ZET TEGEN EEN ONGEOORLOOFDE BEPERKING. — AARD VAN DE BEPALING. — GE-
VOLG. 

2° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — VOORWERP. — BEDING. — ONRE-
DELIJKE BEPERKING CONCURRENTIE. — GEVOLG.

3° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — ALGEMEEN. — NIETIGHEID. —
PARTIËLE NIETIGHEID. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — BEPERKING. —
VOORWAARDEN. 
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1° en 2° De bepaling van artikel 7 van het Decreet d’Allarde van 2-17 maart
1791, zoals te dezen van toepassing, die zich verzet tegen een ongeoorloofde
beperking van de vrijheid van handel en nijverheid, is van openbare orde;
het beding dat een onredelijke beperking van de concurrentie naar voor-
werp, territorium of duur oplegt, is bijgevolg nietig. (Art. 7 Decreet d’Allar-
de 2-17 maart 1791)

3° Indien een overeenkomst of een beding strijdig is met een bepaling van
openbare orde en bijgevolg nietig is, kan de rechter indien een partiële nie-
tigheid mogelijk is, de nietigheid, behoudens de wet zulks verbiedt, beperken
tot het met deze bepaling strijdig gedeelte van de overeenkomst of beding op
voorwaarde dat het voortbestaan van de gedeeltelijk vernietigde overeen-
komst of beding beantwoordt aan de partijbedoeling (1). (Artt. 6, 1156, 1234
en 1304, Burgerlijk Wetboek)

(RENSON SUNPROTECTION SCREENS N.V. E.A.
 T. L EN K PROJECTS B.V.B.A. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 17 december 2012.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 7 van het Decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791,
zoals te dezen van toepassing, staat het eenieder vrij om naar goeddun-
ken elke handel te drijven of elk beroep, bedrijf of ambacht uit te oefe-
nen.

2. Deze bepaling, die zich verzet tegen een ongeoorloofde beperking
van de vrijheid van handel en nijverheid, is van openbare orde.

(1) Het OM concludeerde tot de ongegrondheid van het middel en tot verwerping van
het cassatieberoep op grond dat een beding dat een onredelijke beperking op basis van
reeds eerder vermelde cumulatieve voorwaarden inzake concurrentie oplegt, absoluut
nietig is, en dat het matigingsbeding dat daaraan toch rechtsgevolgen wil laten toe-
kennen in de mate dat de nietigverklaring van een dergelijke nietige clausule daar-
door wordt verhinderd ingevolge matiging ervan binnen de wettelijke grenzen, daaraan
geen afbreuk kan doen en tot dezelfde consequenties dient te leiden, nu dit gelet op de
inhoud en de strekking van de handeling in onverbrekelijk verband met het (absoluut)
nietige deel staat (zie ook Cass. 3 februari 1971, AC 1971, 538).
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Het beding dat een onredelijke beperking van de concurrentie naar
voorwerp, territorium of duur oplegt, is bijgevolg nietig. 

3. Indien een overeenkomst of een beding strijdig is met een bepaling
van openbare orde en bijgevolg nietig is, kan de rechter indien een par-
tiële nietigheid mogelijk is, de nietigheid, behoudens de wet zulks ver-
biedt, beperken tot het met deze bepaling strijdig gedeelte van de
overeenkomst of beding op voorwaarde dat het voortbestaan van de ge-
deeltelijk vernietigde overeenkomst of beding beantwoordt aan de par-
tijbedoeling. 

4. De appelrechters stellen vast dat:
— de partijen een overeenkomst hebben gesloten tot overdracht van

onderneming en deze overeenkomst voorziet in een niet-concurrentie-
beding met een duur van zeventien jaar;

— artikel 10 van deze overeenkomst bepaalt dat: “bepalingen die door
nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het
gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is”.

5. Zij oordelen dat een niet-concurrentiebeding van zeventien jaar
“bijzonder lang” is, een dergelijk beding strijdig is met de vrijheid van
handel en nijverheid, het beding nietig is en “de nietigheid absoluut [is]
en het beding niet [kan] gematigd worden”.

6. Door op deze gronden geen gevolg te geven aan het verzoek van de
eisers om de nietigheid van het niet-concurrentieding te beperken tot
de overschrijding van de toegelaten duur, verantwoorden de appelrech-
ters hun beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

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

van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

23 januari 2015  — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Andersluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Geinger en de heer Verbist.

N° 60

1° KAMER — 23 januari 2015 
(AR C.14.0324.N)

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK-
KOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN). —
FAILLISSEMENT. — BOEDELSCHULD. — BEGRIP. — GEVOLG. 
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Een schuld is alleen dan een boedelschuld, wanneer de curator verbintenissen
heeft aangegaan met het oog op het beheer van de boedel, onder meer door
de handelsactiviteiten van de gefailleerde voort te zetten, de door laatstge-
noemde gesloten overeenkomsten uit te voeren of nog door de roerende of on-
roerende goederen te gebruiken met het oog op het passend beheer van de
failliete boedel; de boedel is alleen in die omstandigheden gebonden door de
verbintenissen die met dat beheer verband houden en moet de schulden die
erop rusten, dragen (1); schulden die voortvloeien uit de saneringsplicht ten
gevolge van inbreuken op de milieuwetgeving die werden begaan vóór de fail-
lietverklaring waarvan de gevolgen nadien blijven voortduren en die vreemd
zijn aan het beheer en de vereffening van de boedel, leveren in beginsel geen
schuld van de boedel op (2). (Art. 16, 40 en 99, Faillissementswet 1997)

(OVAM T. DE RIDDER, CURATOR FAILLISSEMENT 
AUTOBANDEN RECUP NOUËL N.V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 17 december 2013.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

2. Een schuld is alleen dan een boedelschuld, wanneer de curator ver-
bintenissen heeft aangegaan met het oog op het beheer van de boedel,
onder meer door de handelsactiviteit van de gefailleerde voort te zet-
ten, de door laatstgenoemde gesloten overeenkomsten uit te voeren of
nog door de roerende of onroerende goederen te gebruiken met het oog
op het passend beheer van de failliete boedel. De boedel is alleen in die
omstandigheden gebonden door de verbintenissen die met dat beheer
verband houden en moet de schulden die erop rusten, dragen.

3. Schulden die voortvloeien uit de saneringsplicht ten gevolge van
inbreuken op de milieuwetgeving die werden begaan vóór de faillietver-

(1) Cass. 16 juni 1988, AR 8075, nr. 8136 en nr. 8209, AC 1987-1988, nr. 642; Cass. 27 april
1992, AR nr. 9291, AC 1991-1992, nr. 451 en Cass. 20 januari 1994, AR C.93.0184. F, AC 1994,
nr. 37.

(2) Zie Cass. 7 maart 2002, AR C.00.0187.N, AC 2002, nr. 167.
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klaring waarvan de gevolgen nadien blijven voortduren en die vreemd
zijn aan het beheer en de vereffening van de boedel, leveren in beginsel
geen schuld op van de boedel.

4. Uit het bestreden arrest blijkt dat:

— de nv Autobanden Recup Nouël een vergunning verkreeg voor de
opslag van 235 ton oude autobanden;

— de vennootschap de toegelaten hoeveelheden overschreed en in 2001
werd aangemaand om de opgeslagen hoeveelheid terug te brengen tot
de vergunde hoeveelheid;

— de situatie er niet op verbeterde;

— de vennootschap geen eigenaar was van de bedrijfsterreinen;

— de vennootschap op 23 april 2002 failliet werd verklaard;

— de curator geconfronteerd werd met ca. 2.900 ton aan oude autoban-
den en er onvoldoende actief voorhanden was om de sanering te finan-
cieren;

— de eiseres overging tot vaststellingen en op 6 december 2002 een
proces-verbaal meedeelde aan de curator met de aankondiging van de
ambtshalve verwijdering van de afvalstoffen;

— de kosten voor de sanering 575.318,97 euro bedragen en door de eise-
res werden voldaan;

— de eiseres dit bedrag van de curator q.q. terugvorderde en aan-
spraak maakte op de behandeling van deze schuldvordering als een
schuld van de boedel.

5. De appelrechters stellen vast dat niet wordt betwist dat de curator
de activiteiten van de gefailleerde vennootschap niet heeft voortgezet,
er na het faillissement geen activiteiten werden uitgeoefend, noch
nieuwe inbreuken werden gepleegd en er evenmin enig verzuim of nala-
tigheid van de curator wordt bewezen. Op grond hiervan oordelen zij dat
er geen verband tussen de schuldvordering van de eiseres en het beheer
van de boedel wordt aangetoond zodat de schuldvordering van de eise-
res niet als een schuld van de boedel kan worden aangemerkt en dat an-
ders oordelen “[ertoe] zou leiden een supervoorrecht ten voordele [van]
[de eiseres] in het leven te roepen, wat onverenigbaar is met het begin-
sel van gelijkheid tussen de schuldeisers”.

6. Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

23 januari 2015  — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Lebbe en mevr. Geinger.
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N° 61

3° KAMER — 26 januari 2015
(AR S.14.0001.N)

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN.
VORM. — BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN. — BETAALDE SPORTBEOEFENAARS.
— VERMOEDEN. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLG.

2° SPORT — ARBEIDSOVEREENKOMST. — BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN. — BE-
TAALDE SPORTBEOEFENAARS. — VERMOEDEN. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLG.

1° en 2° Uit de artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet Betaalde
Sportbeoefenaars volgt dat, ongeacht de bewoordingen of de betiteling van
de overeenkomst, de tussen een werkgever en een betaalde sportbeoefenaar
gesloten overeenkomst wordt vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn, die
daarenboven ressorteert onder het bediendenstatuut, zonder dat een arbeids-
rechtelijk gezag moet worden aangetoond.

(KONINKLIJKE SPORTVERENIGING CERCLE BRUGGE V.Z.W. T. R.S.Z.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge, van 28 juni 2013.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Krachtens artikel 2, § 1, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet Be-
taalde Sportbeoefenaars wordt onder betaalde sportbeoefenaars ver-
staan de personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op
of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag
van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt.

Krachtens artikel 2, § 3, van dezelfde wet worden onder werkgevers
verstaan de personen die de onder § 1 bedoelde sportbeoefenaars te-
werkstellen of de personen waarop de bepalingen van deze wet toepas-
selijk werden verklaard bij toepassing van § 2.

Krachtens artikel 3 van dezelfde wet wordt, niettegenstaande elke
uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst, de tussen een werkgever
en een betaalde sportbeoefenaar gesloten overeenkomst, welke titel
daaraan ook wordt toegekend, aangezien als een arbeidsovereenkomst
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voor bedienden en geregeld door de bepalingen van de desbetreffende
wetgeving en door de bepalingen van deze wet.

2. Uit die bepalingen volgt dat, ongeacht de bewoordingen of de beti-
teling van de overeenkomst, de tussen een werkgever en een betaalde
sportbeoefenaar gesloten overeenkomst wordt vermoed een arbeids-
overeenkomst te zijn, die daarenboven ressorteert onder het bedienden-
statuut, zonder dat een arbeidsrechtelijk gezag moet worden
aangetoond.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Dictum

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

26 januari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer van Eeckhoutte en de heer De Bruyn.

N° 62

2° KAMER — 27 januari 2015
(AR P.14.1293.N)

SCHULDIG VERZUIM. — BEGRIP.

Het misdrijf niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar, als bedoeld
in artikel 422bis Strafwetboek, veronderstelt, naast het feit op de hoogte te
zijn van het groot en ogenblikkelijk gevaar waarin het slachtoffer verkeert,
de opzettelijke weigering het slacht- offer de hulp te verschaffen waardoor
dat gevaar in de mate van het mogelijke wordt afgewend; op grond van voor-
meld misdrijf straft de wet de bewuste en opzettelijke onverschilligheid, de
egoïstische weigering om hulp te bieden en niet de ondoeltreffendheid, on-
handigheid of ontoereikendheid van de hulp die op grond van een beoorde-
lingsfout of een verkeerde diagnose is verleend (1). 

(F.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 juni 2014.

(1) Cass. 7 november 2012, AR P.12.0905.F, AC 2012, nr. 599; zie I. DE LA SERNA, “Les
abstentions coupables“, in Les infractions contre les personnes, Brussel, Larcier 2010, 557
tot 560 en 567 tot 569.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

6. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 149
Grondwet, artikel 422bis Strafwetboek en artikel 195 Wetboek van Str-
afvordering: het arrest verklaart de eiser onwettig schuldig aan de te-
lastlegging C door die schuld te gronden niet op de opzettelijke
onverschilligheid en de egoïstische weigering, zoals het vermeldt, maar
op de ondoeltreffendheid, onhandigheid of ontoereikendheid van de
hulp die op grond van een beoordelingsfout is verleend; het arrest is te-
genstrijdig gemotiveerd door enerzijds te stellen dat er door de eiser
verschillend handelingen tot hulp werden gesteld maar anderzijds dat
hij zich nergens iets van aantrok.

7. Het arrest stelt niet vast dat er door de eiser verschillende hande-
lingen tot hulp werden gesteld. 

In zoverre het middel een tegenstrijdigheid in de motieven aanvoert,
berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het feitelijke
grondslag.

8. Het misdrijf niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar,
als bedoeld in artikel 422bis Strafwetboek, veronderstelt, naast het feit
op de hoogte te zijn van het groot en ogenblikkelijk gevaar waarin het
slachtoffer verkeert, de opzettelijke weigering het slachtoffer de hulp
te verschaffen waardoor dat gevaar in de mate van het mogelijke wordt
afgewend. Op grond van voormeld misdrijf straft de wet de bewuste en
opzettelijke onverschilligheid, de egoïstische weigering om hulp te bie-
den en niet de ondoeltreffendheid, onhandigheid of ontoereikendheid
van de hulp die op grond van een beoordelingsfout of een verkeerde di-
agnose is verleend.

9. Het arrest oordeelt (p. 20): “In hoofde van [de eiser] en V staat aan
de hand van de dossiergegevens vast dat zij zich van bij aanvang niet
bekommerd hebben om het slachtoffer en hem aan zijn lot overlieten.
De weigering van [de eiser] om de hulpdiensten te verwittigen, was in-
gegeven uit vrees dat de politie ter plaatse zou komen en zou vaststel-
len dat hij drugs in huis had. Hij wou naar eigen zeggen niet dat het
slachtoffer in zijn studio zou worden aangetroffen om ‘miserie’ te ver-
mijden.

Ook toen [de eiser] en V in de wagen diverse oproepen kregen van J
die in paniek meldde dat de toestand van G R ernstig achteruit ging,
droeg [de eiser] zijn vriendin J op om geen hulp in te roepen en zijn te-
rugkeer af te wachten.
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Niettegenstaande [de eiser] en V, bij hun terugkeer in de studio om-
streeks 3.45 uur, zelf konden vaststellen dat de toestand van G R kri-
tiek was, dient vastgesteld dat de hulpdiensten door [de eiser] pas
werden verwittigd om 4.57 uur. Zulks nadat eerst de studio was opge-
ruimd, de drugs waren weggemaakt, het slachtoffer naar de inkomhal
was gebracht en afspraken waren gemaakt omtrent het aantreffen van
het slachtoffer en het wegmaken van diens twee GSM-toestellen.”

Met die redenen laat het arrest eisers schuld niet steunen op de on-
doeltreffendheid, onhandigheid of ontoereikendheid van hulp die op
grond van een beoordelingsfout is verleend, maar op de opzettelijke on-
verschilligheid en de egoïstische weigering hulp te verlenen. Met die re-
denen is de beslissing naar recht verantwoord.

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,
Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

27 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaat: de heer Boermans (bij de
balie te Turnhout).

N° 63

2° KAMER — 28 januari 2015
(AR P.14.0390.F)

HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — HOGER BEROEP VAN DE

BEKLAAGDE. — GEVOLG VAN DAT HOGER BEROEP TEN AANZIEN VAN DE VRIJWIL-
LIG VOOR DE BEKLAAGDE TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR. 

Het hoger beroep van de beklaagde komt de in de zaak betrokken of vrijwillig
tussengekomen verzekeraar van diens burgerlijke aansprakelijkheid niet ten
goede wanneer krachtens artikel 14 van de wet van 21 november 1989 betref-
fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, het
beroepen vonnis laatstgenoemde hoofdelijk of in solidum met de beklaagde
heeft veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de benadeelde en
de verzekeraar tegen dat vonnis geen ontvankelijk hoger beroep heeft inge-
steld; in dat geval regelt het beroepen vonnis, dat ten aanzien van de verze-
keraar van de aansprakelijk gestelde persoon in kracht van gewijsde is
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gegaan, onherroepelijk de verhoudingen tussen het slachtoffer en de verze-
keraar, zodat deze gehouden blijft de schade te vergoeden die in dat vonnis
is bepaald (1).

(S. E.A. T. A. E.A.; AXA BELGIË N.V. T. A. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Brussel van 30 januari 2014. 

De eiseres O. S. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
een middel aan. 

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van O. S.

(…)

3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering tegen de naamloze vennootschap Touring
Verzekeringen

Het door de verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijk-
heid van het cassatieberoep : het cassatieberoep werd niet betekend
aan de tegenpartij.

In zijn arrest nr. 120/2004 van 30 juni 2004 heeft het Grondwettelijk
Hof, destijds het Arbitragehof, voor recht gezegd dat artikel 418, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet
schendt.

Daaruit volgt dat de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van een
burgerlijke partij niet afhangt van een voorafgaande betekening.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen

Middel

Het middel voert schending aan van de artikelen 202 en 203 Wetboek
van Strafvordering, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering, artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst, zo-
als hier van toepassing, en artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek alsook
miskenning van het beschikkingsbeginsel. De eiseres voert aan dat het
vonnis, bij ontstentenis van een ontvankelijk cassatieberoep van de
verweerster, haar niet buiten het geding kon stellen.

De politierechtbank heeft de beklaagde, verzekerde van de vrijwillig
in de zaak tussengekomen verweerster, schuldig verklaard aan met

(1) Zie Cass. 21 december 2005, AR P.05.0485.F, AC 2005, nr. 686.
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name onopzettelijke doodslag en hen in solidum veroordeeld om aan de
eiseres 48.430,82 euro schadevergoeding te betalen.

De beklaagde heeft tegen dat vonnis een hoofdberoep ingesteld tegen
alle strafrechtelijke en burgerrechtelijke beschikkingen en het open-
baar ministerie heeft hoger beroep ingesteld. De eiseres heeft een inci-
denteel beroep ingesteld tegen de beklaagde en de naamloze
vennootschap Touring Verzekeringen.

De appelrechters hebben de verweerder vrijgesproken. Ze hebben zich
vervolgens onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvorderingen en hebben de naamloze vennootschap Touring Ver-
zekeringen buiten het geding gesteld.

Het hoger beroep van de beklaagde komt niet ten goede aan de verze-
keraar van zijn burgerlijke aansprakelijkheid, die in de zaak wordt be-
trokken of vrijwillig is tussengekomen, wanneer het beroepen vonnis,
krachtens artikel 14 WAM 1989, laatstgenoemde hoofdelijk of in solidum
met de beklaagde heeft veroordeeld om de benadeelde schadevergoe-
ding te betalen en de verzekeraar tegen dat vonnis geen ontvankelijk
hoger beroep heeft ingesteld.

In dat geval regelt het beroepen vonnis, dat ten aanzien van de verze-
keraar van de aansprakelijk verklaarde persoon in kracht van gewijsde
is gegaan, onherroepelijk de verhoudingen tussen de benadeelde en de
verzekeraar, zodat deze gehouden blijft de schade te vergoeden die in
dat vonnis is bepaald.

De correctionele rechtbank kon bijgevolg geen uitspraak meer doen
over de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweer-
ster.

Het middel is gegrond.
(…) 

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de

burgerlijke rechtsvordering van O. S. tegen de naamloze vennootschap
Touring Verzekeringen.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt O. S. tot twee derde van de kosten van haar cassatiebe-

roep en de naamloze vennootschap Touring Verzekeringen tot het over-
blijvende derde.

Veroordeelt de naamloze vennootschap Axa Belgium tot de kosten
van haar cassatieberoep.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank
Waals-Brabant, zitting houdende in hoger beroep.

28 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
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Leemans (bij de balie te Oudenaarde), mevr. De Nil (bij de balie te
Brussel) en mevr. Ghys (bij de balie te Brussel).

N° 64

2° KAMER — 28 januari 2015
(AR P.14.1463.F)

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — AAN-
WIJZINGEN VAN SCHULD. — BEGRIP.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BE-
STAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN. — FEITELIJKE BEOORDELING.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — AR-
TIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — STRAFZAKEN. — EERLIJKE BEHANDELING VAN DE

ZAAK. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — REDENEN VAN HET ARREST. — BURGERLIJ-
KE PARTIJ. — CONCLUSIE.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REDENEN VAN HET ARREST. — BURGERLIJKE

PARTIJ. — CONCLUSIE. — RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE

MENS. — EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.

5° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — AR-
TIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — STRAFZAKEN. — EERLIJKE BEHANDELING VAN DE

ZAAK. — VONNISSEN EN ARRESTEN. — ANTWOORD OP DE CONCLUSIE. — OMVANG

VAN DE MOTIVERING.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — EERLIJKE BE-
HANDELING VAN DE ZAAK. — ANTWOORD OP DE CONCLUSIE. — OMVANG VAN DE

MOTIVERING.

7° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING. — GRENZEN. — AANGEVOERD VERSCHIL IN BEHANDELING

VINDT ZIJN GRONDSLAG IN DE RESPECTIEVE DRAAGWIJDTEN VAN ARTIKEL 6
EVRM EN VAN ARTIKEL 149 VAN DE GRONDWET.

8° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING. — GRENZEN — AANGEVOERD VERSCHIL IN BEHANDELING

VINDT ZIJN GRONDSLAG IN DE RESPECTIEVE DRAAGWIJDTEN VAN ARTIKEL 6
EVRM EN VAN ARTIKEL 149 VAN DE GRONDWET.

9° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING. — GRENZEN. — VOORWERP VAN DE VRAAG HOUDT GEEN VER-
BAND MET DE AANGEVOERDE GRONDWETTELIJKE BEPALINGEN.

10° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — HOF VAN CASSA-
TIE. — VERPLICHTING. — GRENZEN — VOORWERP VAN DE VRAAG HOUDT GEEN

VERBAND MET DE AANGEVOERDE GRONDWETTELIJKE BEPALINGEN.

1° Onder aanwijzingen van schuld die de verwijzing van de inverdenkingge-
stelde naar het vonnisgerecht verantwoorden, worden de gegevens verstaan
die, nadat ze op het einde van het gerechtelijk onderzoek zijn vergaard en
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getoetst, voldoende ernstig blijken zodat een veroordeling waarschijnlijk
lijkt (1). (Artt. 128 en 229, Wetboek van Strafvordering)

2° Het bestaan van aanwijzingen van schuld die de verwijzing van de inver-
denkinggestelde naar het vonnisgerecht verantwoorden, wordt door het on-
derzoeksgerecht in feite beoordeeld. (Artt. 128 en 229, Wetboek van
Strafvordering)

3° en 4° Het recht, voor een burgerlijke partij, om een conclusie neer te leggen
voor het onderzoeksgerecht houdt in dat het onderzoeksgerecht daarop ant-
woordt en, zo het van mening is dat het haar vordering dient af te wijzen, de
voornaamste redenen aangeeft die de voormelde partij in staat stellen de be-
slissing te begrijpen (2). (Art. 6.1, EVRM)

5° en 6° De eerbiediging van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak
wordt niet afgemeten naar de omvang van de motivering van de beslissing
van de rechter in antwoord op het betoog van een partij. (Art. 6.1, EVRM)

7° en 8° Het Hof van Cassatie is niet gehouden het Grondwettelijk Hof een
door een partij voorgestelde prejudiciële vraag te stellen wanneer het door de
eiser aangevoerde verschil in behandeling zijn grondslag vindt in de respec-
tieve draagwijdten van artikel 6 EVRM en van artikel 149 van de Grondwet,
ten opzichte waarvan het Grondwettelijk Hof niet bevoegd is. (Art. 26, § 2,
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

9° en 10° Wanneer het voorwerp van de door de eiser voorgestelde vraag geen
verband houdt met de door hem aangevoerde grondwettelijke bepalingen, is
dit geen prejudiciële vraag in de zin van artikel 26 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en hoeft zij niet te worden gesteld.
(Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(VERAPHARM B.V.B.A. T. F.)

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 10 september 2014. 

De eiseres voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, vijf
middelen aan. 

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(…)

(1) Zie Cass. 27 juni 2007, AR P.05.1685.F, AC 2007, nr. 360.
(2) Cass. 16 mei 2012, AR P.12.0112.F, AC 2012, nr. 310.
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Eerste middel

Het middel, dat schending aanvoert van de artikelen 128 en 229 Wet-
boek van Strafvordering, verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling
dat zij het wetsbegrip bezwaren heeft miskend door tot buitenvervol-
gingstelling te beslissen zonder te hebben vastgesteld dat het vonnisge-
recht de inverdenkinggestelde onmogelijk schuldig kon verklaren op
grond van de gegevens waarover het beschikte.

Onder bezwaren van schuld die de verwijzing van de inverdenkingge-
stelde naar het vonnisgerecht verantwoorden, worden de gegevens ver-
staan die, eens ze na afloop van het gerechtelijk onderzoek zijn
vergaard en getoetst, voldoende ernstig blijken zodat een veroordeling
waarschijnlijk lijkt.

Het bestaan van bezwaren wordt door het onderzoeksgerecht in feite
beoordeeld.

Het middel, dat kritiek uitoefent op die beoordeling, is niet ontvan-
kelijk.

(…)

Derde middel

De eiseres voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door
met betrekking tot het bestaan van voldoende bezwaren te vermelden
dat “het onderzoeksgerecht, bij de regeling van de rechtspleging, daar-
op afdoende antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat die be-
zwaren al dan niet bestaan”, artikel 6.1 EVRM heeft geschonden. 

Het recht voor een burgerlijke partij om een conclusie neer te leggen
voor het onderzoeksgerecht houdt in dat het onderzoeksgerecht daarop
antwoordt en, als het van mening is dat het haar vordering dient af te
wijzen, de voornaamste redenen aangeeft die de voormelde partij in
staat stellen de beslissing te begrijpen.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft haar beslissing niet al-
leen met de voormelde overweging gemotiveerd.

Het arrest stelt immers in de eerste plaats vast dat de eiseres klacht
heeft ingediend in het kader van een reeds bestaand sociaalrechtelijk
conflict, aangezien de verweerster op 18 maart 2009 om een dringende
reden werd ontslagen en op 12 juni 2009 een vordering bij de arbeids-
rechtbank heeft ingediend, terwijl de burgerlijke partijstelling dateert
van 9 maart 2010.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft voorts geoordeeld dat er
geen bewijskrachtige objectieve gegevens bestonden die de beweringen
van de eiseres over de feitelijkheid van de frauduleus afgehouden bedra-
gen en van de vervalsingen kunnen staven, aangezien zij geen nieuw, re-
levant en overtuigend gegeven aanvoert waarvan de eerste rechter geen
kennis zou hebben gehad.

Het arrest oordeelt ook dat die beweringen enkel voortvloeien uit,
eensdeels, een door de eiseres aangevraagd verslag bij de vennootschap
die haar de zogenaamd wederrechtelijk gebruikte computersoftware
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heeft verkocht en, anderdeels, de door haar boekhouder, op verzoek van
die vennootschap, verrichte voorraadanalyses.

Het vermeldt voorts dat de stelling van de eiseres “uitgaat van de ver-
onderstelling dat alleen [de verweerster] toegang had tot het voorraad-
beheerprogramma van de apotheek, hoewel meerdere personen daartoe
toegang hebben gehad, waaronder met name [haar] ex-echtgenoot”. Het
voegt daaraan toe dat de argumenten van de eiseres in haar conclusie
in hoger beroep geenszins de vaststelling ontkrachten van de procu-
reur-generaal, die met name had vermeld dat “hoewel het onderzoek
van het voorraadbeheerprogramma bepaalde boekhoudkundige kunst-
grepen heeft aangetoond, vooralsnog moet worden toegegeven dat daar-
mee de persoon (of personen) niet konden worden geïdentificeerd die de
atypische verrichtingen heeft (hebben) gesteld, noch dat daarmee uit-
drukkelijk kon worden bevestigd dat die handelingen een bedrieglijke
wegneming beoogden”.

Het arrest vermeldt aldus de voornaamste redenen tot staving van
zijn beslissing.

Vermits de eiseres opkomt tegen een overtollige overweging, is het
middel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Vierde middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 6 EVRM, verwijt
het arrest dat in hoofdzaak verwijst naar de beknopte redenen van de
beroepen beschikking, dat het de bij conclusie voorgelegde essentiële
vragen niet “echt” onderzoekt, zodat de eiseres niet in staat is die be-
slissing te begrijpen.

In zoverre het middel niet vermeldt op welk verweermiddel de kamer
van inbeschuldigingstelling niet heeft geantwoord, is het niet ontvan-
kelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt niet afgeme-
ten naar de omvang van de motivering van de beslissing van de rechter
in antwoord op de argumentatie van een partij.

Uit de door het arrest geformuleerde overwegingen die in antwoord op
het derde middel zijn vermeld, blijkt dat de appelrechters hun beslis-
sing niet op onbegrijpelijke wijze hebben gemotiveerd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Vijfde middel

(…)

Tweede onderdeel

De eiseres voert aan dat, vanuit het standpunt van de burgerlijke par-
tij, het feit dat artikel 149 Grondwet niet toepasselijk is op het vonnis-
gerecht wanneer het beslist de inverdenkinggestelde buiten vervolging
te stellen, terwijl die bepaling toepasselijk is op de uitspraak ten gron-
de die een beklaagde vrijspreekt, het beginsel van de wapengelijkheid
miskent.
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Ze stelt het Hof voor om het Grondwettelijk Hof de volgende vraag te
stellen: “Bewerkstelligen de artikelen 128 en 229 van het Wetboek van
Strafvordering, zoals uitgelegd door de rechtspraak, een discriminatie
die in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, samen gelezen
met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, in zoverre de uitspraak ten gronde
die de beklaagde vrijspreekt volledig met redenen moet zijn omkleed in
de zin van artikel 149 van de Grondwet, terwijl die bepaling niet van
toepassing is op de beslissing van het gerecht tot buitenvervolgingstel-
ling, welke alleen de voornaamste redenen moet vermelden die de be-
slissing staven?”.

De motivering van de beslissingen tot buitenvervolgingstelling wordt
niet geregeld door de artikelen 128 en 229 Wetboek van Strafvordering,
maar door artikel 6 EVRM, met toepassing waarvan het recht van een
burgerlijke partij om een conclusie neer te leggen voor het onderzoeks-
gerecht inhoudt dat dit daarop antwoordt en, als het van mening is dat
het haar vordering dient af te wijzen, de voornaamste redenen aangeeft
die de voormelde partij in staat stellen de beslissing te begrijpen.

Het aangevoerde verschil in behandeling vindt zijn grondslag in de
respectieve draagwijdten van artikel 6 EVRM en van artikel 149 Grond-
wet, ten aanzien waarvan het Grondwettelijk Hof niet bevoegd is.

Aangezien het voorwerp van de vraag geen verband houdt met de door
de eiseres aangevoerde grondwettelijke bepalingen, is dit geen prejudi-
ciële vraag in de zin van artikel 26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof
en hoeft zij niet te worden gesteld. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

28 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
Castiaux (bij de balie te Brussel) en mevr. Geinger.

N° 65

2° KAMER — 28 januari 2015
(AR P.14.1514.F)

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOOR-
WAARDEN. — BORGSOM. — TOEWIJZING AAN DE STAAT. — NIET-VERSCHIJNING

TER TENUITVOERLEGGING VAN DE VEROORDELING. — BEGRIP.

2° BORGTOCHT. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER

BORGSOM. — TOEWIJZING AAN DE STAAT. — NIET-VERSCHIJNING TER TENUIT-
VOERLEGGING VAN DE VEROORDELING. — BEGRIP.
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3° VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOOR-
WAARDEN. — BORGSOM. — VERVOLGING VAN DE BEKLAAGDE. — VERSCHIJNING

IN DE PERSOON VAN EEN ADVOCAAT. — DE RECHTER HEEFT DE PERSOONLIJKE

VERSCHIJNING VAN DE BEKLAAGDE NIET BEVOLEN. — VEROORDELING TOT EEN

GEVANGENISSTRAF. — TOEWIJZING VAN DE BORGSOM AAN DE STAAT. — WETTIG-
HEID.

4° BORGTOCHT. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER

BORGSOM. — VERVOLGING VAN DE BEKLAAGDE. — VERSCHIJNING IN DE PERSOON

VAN EEN ADVOCAAT. — DE RECHTER HEEFT DE PERSOONLIJKE VERSCHIJNING VAN

DE BEKLAAGDE NIET BEVOLEN. — VEROORDELING TOT EEN GEVANGENISSTRAF. —
TOEWIJZING VAN DE BORGSOM AAN DE STAAT. — WETTIGHEID.

1° en 2° De borgsom wordt aan de Staat toegewezen wanneer de veroordeelde,
zonder wettige reden van verschoning, niet is verschenen bij enige proces-
handeling of voor de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf; er is sprake van
niet-verschijning ter tenuitvoerlegging van de veroordeling wanneer de ver-
oordeelde geen gevolg geeft aan het opsluitingsbriefje dat hem daartoe is ver-
strekt of wanneer hij zich onrechtmatig aan de tenuitvoerlegging van de
straf onttrekt volgens een van de bij wet bepaalde modaliteiten (1). (Art. 35,
§ 4, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis)

3° en 4° Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat hij de per-
soonlijke verschijning van de beklaagde heeft bevolen, kan de rechter niet,
wanneer hij de beklaagde tot een gevangenisstraf veroordeelt, beslissen het
bedrag van de door de veroordeelde gestorte borgsom toen hij voorlopig was
aangehouden, aan de Staat toe te wijzen, op grond dat hij, niettegenstaande
het feit dat hij zich door een advocaat had doen vertegenwoordigen, door
zijn handelwijze de tenuitvoerlegging van de straf had belet, wat die borgsom
moet garanderen. (Art. 35, § 4, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis)

(T.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 9 september 2014. 

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

(1) Zie Cass. 24 september 2008, AR P.08.0639.F, AC 2008, nr. 501, met concl. van advo-
caat-generaal VANDERMEERSCH.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

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

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die 
uitspraak doet over de borgsom

Middel

Het middel, dat schending aanvoert van de artikelen 35, § 4, vijfde lid,
Voorlopige Hechteniswet en 185 Wetboek van Strafvordering, verwijt
het arrest het bedrag van de borgsom aan de Staat toe te wijzen hoewel
de verweerder wel degelijk bij elke proceshandeling of ter tenuitvoer-
legging van de straf is verschenen.

Met toepassing van artikel 35, § 4, vijfde lid, Voorlopige Hechteniswet
wordt de borgsom aan de Staat toegewezen wanneer de veroordeelde,
zonder wettige reden van verschoning, niet verschenen is bij enige pro-
ceshandeling of ter tenuitvoerlegging van de vrijheidsberovende straf.

Krachtens artikel 185, § 1, Wetboek van Strafvordering verschijnt de
beklaagde persoonlijk of in de persoon van een advocaat. Paragraaf
twee van dat artikel bepaalt dat de rechtbank in elke stand van het ge-
ding de persoonlijke verschijning kan bevelen.

De eiser werd tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan vier vijf-
de met uitstel, en tot een geldboete veroordeeld.

Het hof van beroep beslist om het bedrag van de borgsom die de eiser
heeft gestort toen hij voorlopig was aangehouden, aan de Staat toe te
wijzen op grond dat hij, niettegenstaande dat hij zich door een advocaat
had doen vertegenwoordigen, door zijn handelwijze de tenuitvoerleg-
ging van de straf had belet, die de borgsom moet garanderen.

Enerzijds blijkt uit de stukken van de rechtspleging niet dat het hof
van beroep de persoonlijke verschijning van de eiser heeft bevolen, die
gemachtigd was zich door zijn raadsman te doen vertegenwoordigen.

De beoordeling van het gedrag van de eiser kon bijgevolg de toewij-
zing van de borgsom aan de Staat niet verantwoorden.

Anderzijds is er sprake van niet-verschijning ter tenuitvoerlegging
van de veroordeling, in de zin van het voormelde artikel 35, § 4, vijfde
lid, wanneer de veroordeelde geen gevolg geeft aan het opsluitingsbrief-
je dat hem daartoe is verstrekt of wanneer hij zich onrechtmatig aan
de tenuitvoerlegging van de straf onttrekt volgens een van de modali-
teiten die bij wet zijn bepaald.

Die voorwaarde voor het toewijzen van de borgsom aan de Staat was
dus niet vervuld op het ogenblik waarop het hof van beroep uitspraak
heeft gedaan, waardoor het de vervulling ervan niet kon vaststellen.
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Met de reden die ze in aanmerking hebben genomen, voegen de appel-
rechters aan artikel 35, § 4, vijfde lid, een voorwaarde toe waarin die be-
paling niet voorziet.

Daaruit volgt dat het arrest, hoewel het de borgsom in die fase van de
rechtspleging niet kon teruggeven aan de eiser, deze evenmin aan de
Staat kon toewijzen.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
borgsom.

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 vier vijfde van de kosten en laat de overige

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

28 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Culot
(bij de balie te Luik).

N° 66
2° KAMER — 28 januari 2015

(AR P.14.1664.F)

1° COMMUNICATIE. TELECOMMUNICATIE. — OPENBAAR OFFICIER OF AMB-
TENAAR. — OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE OF -TELECOMMUNICATIE. — GE-
BRUIK MET BEDRIEGLIJK OPZET OF MET HET OOGMERK TE SCHADEN. — GEBRUIK

MAKEN VAN. — BEGRIP.

2° BEROEPSGEHEIM. — PERSOON DIE UIT HOOFDE VAN ZIJN STAAT OF BEROEP

KENNIS DRAAGT VAN EEN INLICHTING ONDER EMBARGO. — ONTHULLING AAN EEN

DERDE VAN HET BESTAAN VAN DE INLICHTING. — SCHENDING VAN HET BEROEPS-
GEHEIM.

1° Artikel 259bis, § 2, van het Strafwetboek straft ieder openbaar officier of
ambtenaar, drager of agent van de openbare macht die, naar aanleiding van
de uitoefening van zijn bediening, buiten de gevallen die de wet bepaalt of
zonder inachtneming van de vormen die zij voorschrijft, met bedrieglijk opzet
of met het oogmerk te schaden, gebruik maakt van een wettig gemaakte op-
name van privé-communicatie of -telecommunicatie; gebruik maken van, in
de zin van dat artikel, houdt de aanwending of het gebruik in van een op-
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name en niet het enkele feit van die opname in bezit te hebben (1). (Art.
259bis, § 2, Strafwetboek)

2° Het enkele feit van aan een derde het bestaan te onthullen van een inlich-
ting onder embargo kan een schending van het beroepsgeheim opleveren.
(Art. 458, Strafwetboek)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. V.)

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 3 oktober 2014. 

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan. 

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Het middel voert aan dat het arrest, door te beslissen de verweerder
buiten vervolging te stellen, artikel 259bis, § 2, Strafwetboek schendt.

Die bepaling straft ieder openbaar officier of ambtenaar, drager of
agent van de openbare macht die, naar aanleiding van de uitoefening
van zijn bediening, buiten de gevallen die de wet bepaalt of zonder in-
achtneming van de vormen die zij voorschrijft, met bedrieglijk opzet of
met het oogmerk te schaden, gebruik maakt van een wettig gemaakte
opname van privé-communicatie of -telecommunicatie.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat “gebruik
maken van” in de zin van dat artikel, de aanwending of het gebruik in-
houdt van een opname en niet het enkele feit van die opname onder zich
te hebben.

Het arrest stelt eerst vast dat de verweerder, die niet was opgenomen
in de lijst van personen die door de onderzoeksrechter waren gemach-
tigd om de maatregelen tot het afluisteren van telefoongesprekken uit
te voeren, daarvan een opname heeft bewaard na het afdrukken van be-
paalde stukken van de telefoontap, de transcriptie of de samenvatting
daarvan.

Op grond van een feitelijke beoordeling waarop het Hof geen toezicht
vermag uit te oefenen, hebben de appelrechters voorts geoordeeld dat
uit geen enkel stuk van het dossier bleek dat de verweerder op enig
ogenblik gebruik had gemaakt van die opname, ook al had hij ver-
klaard op de telefoontap te hebben ingelogd om zijn gerechtelijk direc-

(1) C. DE VALKENEER, Les infractions, d. 5, Les infractions contre l’ordre public, Brussel,
Larcier 2013, 404-405.
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teur op de hoogte te houden. Ten slotte hebben ze erop gewezen dat
laatstgenoemde had verklaard dat de verweerder hem de voormelde op-
name niet had meegedeeld.

Met die overwegingen die het gebruik uitsluiten van een zonder
machtiging verkregen opname, verantwoordt de kamer van inbeschul-
digingstelling haar beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel voert aan dat het arrest, door de buitenvervolgingstelling
te bevelen van de verweerder, wegens schending van het beroepsge-
heim, de artikelen 458 Strafwetboek en 57, § 1, Wetboek van Strafvorde-
ring schendt.

Zoals de eiser aanvoert, kan het enkele feit van aan een derde het be-
staan te onthullen van een inlichting onder embargo weliswaar een
schending van het beroepsgeheim opleveren, maar het arrest stelt dat
feit ten aanzien van de verweerder niet vast.

Voorts oordeelt het arrest niet, in strijd met wat de eiser aanvoert,
dat het enkele feit van de vergaarde inlichtingen “op papier” mee te de-
len, een dergelijk misdrijf oplevert.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

Door te oordelen dat uit geen enkel stuk van het dossier blijkt dat de
verweerder op enig ogenblik aan zijn gerechtelijk directeur nog niet be-
kende inlichtingen heeft onthuld die hij zou hebben vernomen toen hij
inlogde op de telefoontap, verantwoordt het arrest zijn beslissing naar
recht dat er onvoldoende bezwaren bestaan om de zaak naar de correc-
tionele rechtbank te verwijzen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

28 januari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.



238 ARRESTEN VAN CASSATIE   29.1.15 - N° 67

ARRESTEN_JANVIER_2015.fm  Page 238  Lundi, 22. février 2016  10:33 10
N° 67

1° KAMER — 29 januari 2015
(AR C.14.0195.F)

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
UITSPRAAK. — RECHTER DIE DE KAMER VOORZIT. — WETTIGE VERHINDERING. —
REGELMATIGE VASTSTELLING. — ONTSTENTENIS. — GEVOLG.

2° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. — VONNIS.
— REGELMATIG ONDERTEKEND. — NIET REGELMATIG UITGESPROKEN. — GRIEF.
— BELANG. — ONTVANKELIJKHEID.

1° Aangezien noch uit het vonnis, noch uit enig stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de rechter die de kamer voorzat welke dat vonnis
heeft gewezen, wettig verhinderd was dat vonnis uit te spreken, schendt dat
vonnis artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 782bis, Gerechte-
lijk Wetboek)

2° De omstandigheid dat het bestreden vonnis, vóór de uitspraak ervan, werd
ondertekend door de rechters die het hebben gewezen, sluit het belang van
de eisers niet uit om tegen dat vonnis dat hen benadeelt een middel aan te
voeren dat opkomt tegen de onwettigheid van de uitspraak ervan.

(D. E.A. T. BROUWERIJ HAACHT N.V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Doornik van 7 november 2013.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet;
— de artikelen 780 en 782bis van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eerste eiseres niet-ge-
grond, bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, verklaart de door
de verweerster ingestelde vordering tot bindendverklaring van het vonnis ten
dele ontvankelijk en gegrond en zegt dat het vonnis kan worden tegengeworpen
aan de eiseres in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van haar zoon C.,
alsook aan de tweede en de derde eiser, verklaart de tussenvordering van laatst-
genoemden niet-gegrond en wijst ze af.

Het bestreden vonnis verantwoordt die beslissing om al de redenen ervan, die ge-
acht worden hier integraal te zijn weergegeven, en vermeldt dat het gewezen werd
door “de heer D. M., rechter, kamervoorzitter, de heer R. V. en de heer J.-P. P.,
rechters in handelszaken, mevrouw F. L., griffier” en werd “uitgesproken op de te-
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rechtzitting van 7 november 2013 door de voorzitter van de kamer met bijstand van
griffier: F. L. (handtekening) M. d. S. (handtekening)”.

Grieven

1. Krachtens artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis met redenen omkleed
en wordt het in openbare terechtzitting uitgesproken.

Luidens artikel 780, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek bevat het vonnis, op
straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, de ver-
melding en de datum van de uitspraak in openbare zitting. 

Artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt in dat verband: 
“Het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft

gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en
in voorkomend geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.

Indien evenwel een kamervoorzitter wettig verhinderd is het vonnis uit te
spreken waarvoor hij aan de beraadslaging heeft deelgenomen in de in
artikel 778 bepaalde voorwaarden, kan de voorzitter van het gerecht een andere
rechter aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen”.

Uit die bepalingen, en inzonderheid uit artikel 782bis van het Gerechtelijk
Wetboek, volgt dat het vonnis in de regel, en op straffe van nietigheid uitgespro-
ken moet worden door de magistraat die als voorzitter fungeerde van de zetel
die dat vonnis heeft gewezen en niet door de titularis-voorzitter van de kamer
op de rol waarvan de zaak was ingeschreven.

2. Het bestreden vonnis verklaart dat het werd gewezen door de heer D. M., ka-
mervoorzitter, alsook door de heer R. V. en de heer J.-P. P., rechters in handels-
zaken. Het stelt vervolgens evenwel vast dat het op de terechtzitting van
7 november 2013 werd uitgesproken door “de voorzitter van de kamer” M. d. S.

Aldus werd het bestreden vonnis niet uitgesproken door de voorzitter van de
kamer die het heeft gewezen.

Noch het bestreden vonnis, noch het proces-verbaal van de terechtzitting stel-
len echter de wettige verhindering van laatstgenoemde vast. Ze stellen evenmin
vast dat de voorzitter van het gerecht een beschikking zou hebben gewezen om
hem te vervangen.

Het rechtsplegingsdossier bevat overigens geen enkele beschikking tot aan-
wijzing, genomen krachtens artikel 782bis, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek. In dat verband impliceerde de omstandigheid dat de rechter die het
bestreden vonnis had uitgesproken de voorzitter van de rechtbank van koophan-
del te Doornik was, niet dat hij geen beschikking diende te nemen om een ande-
re rechter aan te wijzen (desgevallend hemzelf) om rechter M. te vervangen
indien laatstgenoemde wettig verhinderd was de door hem gewezen beslissing
uit te spreken.

3. Aangezien noch uit het bestreden vonnis, noch uit enig ander stuk van de
rechtspleging blijkt dat rechter M. wettig verhinderd was de door hem gewezen
beslissing uit te spreken en dat M. d. S. bij beschikking van de voorzitter aan-
gewezen was om hem te vervangen wegens die verhindering op het ogenblik van
de uitspraak, schendt het bestreden vonnis de artikelen 780, 5°, 782bis van het Ge-
rechtelijk Wetboek en 149 van de Grondwet.

Op zijn minst is het bestreden vonnis, aangezien het niet de vermelding bevat
op grond waarvan het Hof de wettigheid van de uitspraak kan toetsen, niet re-
gelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Betreffende de door de verweerster tegen het middel opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid: de gelaakte onwettigheid benadeelt
de eisers niet
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De omstandigheid dat het bestreden vonnis, vóór de uitspraak, werd
ondertekend door de rechters die het hebben gewezen, sluit niet uit dat
de eisers belang erbij hebben om tegen dat vonnis dat hen benadeelt een
middel aan te voeren dat opkomt tegen de onwettigheid van de uit-
spraak ervan.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Middel

Krachtens artikel 782bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt het
vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft ge-
wezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters.

Indien evenwel, aldus het tweede lid van dat artikel, de kamervoor-
zitter wettig verhinderd is het vonnis uit te spreken, kan de voorzitter
van het gerecht een andere rechter aanwijzen om hem op het ogenblik
van de uitspraak te vervangen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
bestreden vonnis gewezen werd door de tweede kamer van de rechtbank
van koophandel te Doornik, samengesteld uit de heer D. M., rechter in
de rechtbank van koophandel te Bergen, die gemachtigd werd om tijde-
lijk het ambt van rechter in de rechtbank van koophandel te Doornik
uit te oefenen, kamervoorzitter, en de heren rechters in handelszaken
R. V. en J.-P. P..

Dat vonnis draagt de vermelding dat het uitgesproken werd door de
heer d. S., met bijstand van de griffier.

Aangezien noch uit het bestreden vonnis, noch uit enig stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de heer M. wettig verhinderd
was dat vonnis uit te spreken, schendt het artikel 782bis Gerechtelijk
Wetboek.

In zoverre is het middel gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

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

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

Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Luik, zitting
houdend in hoger beroep.

29 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Henkes,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Foriers en de heer Maes.
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N° 68

1° KAMER — 29 januari 2015
(AR F.14.0005.F)

1° CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — ONSPLITSBARE ZAKEN. —
BEGRIP. — ONTVANKELIJKHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — BEROEPSIN-
KOMSTEN. — ALLERLEI. — NOTARISKANTOOR. — KAPITAALVERHOGING. —
WAARBORG VAN EEN BETWISTE BELASTINGSCHULD. — BEROEPSINKOMSTEN. —
AANSLAG.

3° INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — BEROEPSIN-
KOMSTEN. — BEROEPSKOSTEN. — NOTARIS. — EXPLOITATIE VAN EEN KUNSTGA-
LERIE. — HANDEL IN VALSE SCHILDERIJEN. — FEITEN DIE GEEN VERBAND

HOUDEN MET DE BEROEPSACTIVITEIT. — STRAFVERVOLGING EN VEROORDELING.
— AFZETTING UIT HET AMBT VAN NOTARIS. — ERELOON VOOR VERWEER. — BE-
ROEPSKOSTEN. — AFTREKBAARHEID.

1° Het geschil, dat veronderstelt dat de kwestie van de wettigheid van de aan-
slagen in de personenbelasting wordt beslecht ten aanzien van de eisers in
hun geheel, is onsplitsbaar in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wet-
boek, aangezien de rechtsvordering van de eisers strekt tot de nietigverkla-
ring, of, althans, tot de ontheffing van sommige aanslagen in de
personenbelasting, waarbij elke aanslag ten name van de toentertijd gehuw-
de eisers op één enkele belastbare grondslag werd vastgesteld; het cassatie-
verzoekschrift dat door de eiser regelmatig, maar te laat wat betreft de
eiseres, werd ingesteld, komt haar ten goede. (Art. 31, Gerechtelijk Wet-
boek)

2° De beslissing dat een geldbedrag dat gediend had om, conform de notariële
reglementering, het kapitaal van een notariskantoor te verhogen, om als
waarborg te strekken voor de eventuele betaling van een betwiste belasting-
schuld die verband houdt met de beroepsactiviteit van de notaris, bestemd is
voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteit en dat de opbrengst van ge-
noemd bedrag belastbaar is als beroepsinkomsten, is naar recht verantwoord
(Art. 37, eerste lid, WIB92)

3° De beslissing dat het ereloon dat betrekking heeft op het strafrechtelijk ver-
weer van een notaris die vervolgd wordt voor misdrijven gepleegd in het raam
van een met een kunstgalerie verband houdende handel van valse schilderij-
en en dat tot een arrest heeft geleid, geen fiscaal aftrekbare beroepskosten
zijn, daar die feiten geen verband houden met de beroepsactiviteit van de no-
taris en daar de strafvervolging, hoewel de erkenning van zijn schuld nader-
hand geleid heeft tot de stopzetting van zijn beroepsactiviteit, die geleid heeft
tot het voornoemde arrest echter niet zijn afzetting uit het ambt van notaris
als voorwerp had, is naar recht verantwoord. (Art 49, eerste lid, en 53, 1°,
WIB92)

(G. E.A. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)
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ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 13 juni 2013.

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Betreffende het door de verweerder tegen het cassatieberoep opgewor-
pen middel van niet-ontvankelijkheid: de eiseres heeft het cassatiebe-
roep te laat ingesteld; de daaruit voortvloeiende niet-ontvankelijkheid
betreft het gehele cassatieberoep daar het geschil onsplitsbaar is.

Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, werd het
arrest, op verzoek van de verweerder, op 2 oktober 2013 aan de eiseres
betekend.

Zij heeft het cassatieberoep ingesteld bij een verzoekschrift dat op
8 januari 2014 op de griffie van het Hof werd overhandigd. Wat haar be-
treft, is het cassatieberoep dus laattijdig.

Krachtens artikel 31 Gerechtelijk Wetboek is het geschil evenwel
onsplitsbaar, in de zin van artikel 1084, wanneer de gezamenlijke ten-
uitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanlei-
ding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
rechtsvordering van de eisers strekt tot de nietigverklaring, of, al-
thans, tot de ontheffing van sommige aanslagen in de personenbelas-
ting. Daarbij werd elke aanslag ten name van de toentertijd gehuwde
eisers op één enkele belastbare grondslag vastgesteld.

Dat geschil, dat veronderstelt dat de vraag over de wettigheid van
personenbelasting wordt beslecht ten aanzien van de eisers in hun ge-
heel, is onsplitsbaar in de zin van voornoemd artikel 31. 

Het cassatieverzoekschrift dat door de eiser regelmatig werd inge-
steld, komt de eiseres ten goede. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Eerste middel

Tweede onderdeel

Het onderdeel, dat het arrest verwijt, op eigen initiatief, zonder ver-
melding van de wettelijke basis, te bevestigen dat de eiser de uitoefe-
ning van zijn beroep niet had kunnen voortzetten zonder de, nader
omschreven, verhoging van het kapitaal van zijn notariskantoor,
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houdt, zoals de verweerder betoogt, geen verband met artikel 149
Grondwet.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

(…)

Derde middel

Beide onderdelen samen

Uit de artikelen 49, eerste lid, en 53, 1°, WIB92 volgt dat uitgaven
slechts als beroepskosten kunnen worden aangemerkt als ze inherent
zijn aan de uitoefening van het beroep. 

Het arrest stelt vast dat “het litigieuze ereloon betrekking heeft op
het strafrechtelijk verweer [van de eiser] in het raam van vervolgingen
die geleid hebben tot een arrest van het hof van beroep te Brussel van
19 januari 1998” en dat “[de eisers] erkennen dat die vervolgingen be-
trekking hadden op misdrijven gepleegd in het raam van een handel in
valse schilderijen, die verband hield met een in Brussel gelegen kunst-
galerie”.

Het overweegt dat “die feiten geen verband houden met de beroepsac-
tiviteit [van de eiser]” en dat “hoewel de erkenning van zijn schuld na-
derhand geleid heeft tot de stopzetting van zijn beroepsactiviteit, de
strafvervolging [die geleid heeft tot het voornoemde arrest van
19 januari 1998] echter niet zijn afzetting uit het ambt van notaris als
voorwerp had”. 

Met die overwegingen beantwoordt het arrest de conclusie van de ei-
sers door ze tegen te spreken en zonder in de aangevoerde tegenstrijdig-
heid te vervallen, verantwoordt het naar recht zijn beslissing dat de
litigieuze uitgaven geen fiscaal aftrekbare beroepskosten zijn.

Het hoefde bovendien niet te antwoorden op elk van de argumenten
van de eisers, die geen onderscheiden middelen uitmaakten. 

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

29 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende

conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
D’Aout (bij de balie te Luik) en de heer T’Kint.
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N° 69

1° KAMER — 29 januari 2015
(AR F.14.0007.F)

1° CASSATIEMIDDELEN. — BELASTINGZAKEN. — BELANG. — ONTSTENTE-
NIS. — IN OVEREENSTEMMING MET DE VORDERING BEKRITISEERDE BESLISSING.
— ONTVANKELIJKHEID.

2° RECHTBANKEN. — BELASTINGZAKEN. — BTW-WETBOEK. — DWANGBE-
VEL. — VERZET. — AANHANGIGMAKING BIJ DE RECHTER IS. — OMVANG. — WIJ-
ZIGING. — TUSSENVORDERINGEN. — WETTIGHEID.

1° Het middel dat opkomt tegen een beslissing die in overeenstemming is met
de vordering die eiser in cassatie aan de rechter heeft voorgelegd, is niet ont-
vankelijk (1).

2° Hoewel het in artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde bedoelde verzet van de belastingschuldige de rechter geen en-
kel ander geschil voorlegt dan het geschil betreffende de geldigheid en de
gegrondheid van het door de met de invordering van de belasting belaste
ambtenaar uitgevaardigde dwangbevel, sluit geen enkele wettelijke bepaling
uit dat de mate waarin de zaak aanhangig is gemaakt bij de rechter bij wie
dat beroep is ingesteld, wordt uitgebreid of gewijzigd door tussenvorderin-
gen. (Art. 89, Btw-wetboek)

(B. E.A. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 20 maart 2013.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 33 van de Grondwet;

— de artikelen 85, § 1 en 2, 89 en 91, § 4, van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde;

— voor zover nodig, artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de
budgettaire voorstellen 1979-1980.

(1) Cass. 1 maart 2012, AR C.10.1425.N, AC 2012, nr. 142, en Cass. 16 maart 2012, AR
C.08.0323.F en C.09.0590.F, AC 2012, nr. 175 en concl. van advocaat-generaal GENICOT in
Pas. 2012, nr. 175. 
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Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest verklaart het dwangbevel zonder gevolg en zonder enige
uitvoerbare kracht, en veroordeelt de eiser om, zo nodig, de in het beschikkend
gedeelte vermelde bedragen aan de verweerder te betalen […] om de volgende re-
denen:

“Bijgevolg kon de heer M. D., eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst bij
de administratie van de btw te Bergen op 14 mei 2007 het ten name van de [eisers]
uitgevaardigde dwangbevel niet viseren en uitvoerbaar verklaren, op straffe van
machtsoverschrijding, in zijn hoedanigheid van ambtenaar die is aangewezen
door de gewestelijke directeur van de btw te Bergen; […]

Een betwist dwangbevel, dat geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door een
ambtenaar die is aangewezen door de gewestelijke directeur buiten de machti-
gingsvoorwaarden die worden gepreciseerd door de delegerende overheid, heeft
geen uitvoerbare kracht en kan bijgevolg geen enkel rechtsgevolg hebben wan-
neer het voortkomt uit machtsoverschrijding;

Het dient bijgevolg zonder gevolg te worden verklaard;
Aangezien belastingen van openbare orde zijn, moeten de rechtscolleges van

de rechterlijke orde zelf binnen de perken van het geschil waarvan ze worden ge-
vat, in feite en in rechte uitspraak doen, ongeacht de nietigheid waarmee de ad-
ministratieve beslissing behept is;

Ook al heeft het dwangbevel geen uitvoerende kracht en kan het geen enkel
gevolg hebben, dan nog dient het hof [van beroep] uitspraak te doen over het ge-
schil betreffende het bestaan van de belastingschuld.” 

Grieven

Artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde be-
paalt in zijn eerste twee paragrafen:

“Bij gebreke van voldoening van de belasting, interesten, administratieve
geldboeten en toebehoren wordt door de met invordering belaste ambtenaar een
dwangbevel uitgevaardigd; dit wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de
gewestelijke directeur van de administratie belast met de belasting over de toe-
gevoegde waarde, de registratie en de domeinen of door de door hem aangewezen
ambtenaar. De kennisgeving van het dwangbevel gebeurt bij een ter post aange-
tekende brief. De afgifte van het stuk ter post geldt als kennisgeving vanaf de
daaropvolgende dag. 

Die kennisgeving: 
1° stuit de verjaring van de vordering tot voldoening van de belasting, van de

interesten, van de administratieve geldboeten en van het toebehoren; 
2° maakt het mogelijk inschrijving te nemen van de wettelijke hypotheek als

bedoeld in artikel 88; 
3° stelt de belastingschuldige in staat verzet aan te tekenen tegen de tenuit-

voerlegging van het dwangbevel, op de wijze bepaald in artikel 89; 
4° doet, overeenkomstig artikel 91, § 4, de moratoire interesten lopen”.
Uit die bepaling volgt dat uitgerekend de kennisgeving van het dwangbevel

aan de belastingschuldige, en bijgevolg, het bestaan van het dwangbevel, de mo-
gelijkheid opent, voor de belastingschuldige, om voor de rechtbank, via een ver-
zet tegen de tenuitvoerlegging van dat dwangbevel, de bedragen van de btw,
interesten en kosten te betwisten die in die titel door de administratie worden
geëist. 

Eerste onderdeel

Het dwangbevel inzake btw, dat wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard
overeenkomstig artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoeg-
de waarde, vormt een uitvoerbare titel die de belastingadministratie voor zich-
zelf mag uitvaardigen, krachtens een beginsel van het administratief recht, het
zogenoemde beginsel “van het voorgaande”, en op grond waarvan zij de daarin
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bedoelde belastingschuld kan invorderen krachtens een ander beginsel van het
administratief recht, het zogenoemde beginsel van de ambtshalve uitvoering.

Dat dwangbevel is een administratieve rechtshandeling met individuele
draagwijdte die niet onderworpen is aan de bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende de nietigheden van proceshandelingen. Bijgevolg moet het
worden vernietigd wanneer het voortkomt uit de miskenning van substantiële
of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten, machtsafwending of
machtsoverschrijding, en dit zonder dat een wetsbepaling, op uitdrukkelijke
wijze, de sanctie van nietigheid voorschrijft.

Het staat vast dat de belastingwetten van openbare orde zijn en dat het, om
de vernietiging van het dwangbevel wegens machtsoverschrijding te kunnen
uitspreken, voldoende is dat de bodemrechter dat gebrek vaststelt en daarbij
het recht van verdediging eerbiedigt.

Het bestreden arrest onderzoekt eerst de argumenten van elke partij betref-
fende de geldigheid van het litigieuze dwangbevel, waarvan de eisers in hun con-
clusie de nietigheid vorderen, en stelt vervolgens vast dat de heer M. D. op
14 mei 2007 het ten name van de eisers uitgevaardigde dwangbevel niet kon vise-
ren en uitvoerbaar verklaren, op straffe van machtsoverschrijding.

Daaruit volgt dat het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat het litigieuze
dwangbevel uitvoerbaar was verklaard door een ambtenaar buiten de machti-
gingsvoorwaarden die worden gepreciseerd door de delegerende overheid en dat
het dus voortkwam uit machtsoverschrijding, zich ertoe vergenoegd te stellen
dat het geen uitvoerbare kracht heeft en geen enkele uitwerking kan hebben,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt in het licht van artikel 85 van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid van § 1 en
§ 2, aangezien die machtsoverschrijding gestraft moet worden door de nietigheid
van de handeling die ermee behept is, zoals de eisers vorderden (schending van
de artikelen 33 van de Grondwet, 85, § 1, inzonderheid eerste lid, en § 2, 89 en 91,
§ 4, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en, voor zover
nodig, van artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire
voorstellen 1979-1980).

Tweede onderdeel

Luidens artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde kan de tenuitvoerlegging van het dwangbevel slechts worden gestuit
door een met redenen omkleed verzet dat door de belastingschuldige wordt in-
gesteld.

Het verzet van de belastingschuldige legt de rechter geen enkel ander geschil
voor dan het geschil betreffende de geldigheid en de gegrondheid van het door
de ambtenaar van de belastingadministratie uitgevaardigde dwangbevel, en dit
binnen de perken van het door de belastingschuldige tegen het dwangbevel ge-
dane verzet.

Daaruit volgt dat het arrest niet hoorde uitspraak te doen over een andere
schuld dan die waarvan de betaling aan de belastingschuldige werd gevorderd bij
wege van het litigieuze dwangbevel. Door toch aldus uitspraak te doen, miskent
het de grenzen van het verzet en, bijgevolg, verergert het de toestand van de ver-
zet doende eisers door een gerechtelijke titel in de plaats te stellen van een ad-
ministratieve titel die nietig is en, bijgevolg, geen enkele grondslag biedt om
ook maar het minste bedrag in te vorderen ten gunste van de Staat (schending
van de artikelen 33 van de Grondwet, 85, § 1, inzonderheid eerste lid, en § 2, 89 en
91, § 4, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en, voor
zover nodig, van artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budget-
taire voorstellen 1979-1980).
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

De eisers betoogden in hun appelconclusie dat de fiscale procedure
niet regelmatig was, aangezien het litigieuze dwangbevel werd uitge-
vaardigd door een ambtenaar die, doordat hij zich niet kon beroepen op
de vereiste machtiging, zijn macht heeft overschreden. Zij voerden aan
“dat het dwangbevel, bij ontstentenis van delegatie, geen enkele uit-
voerbare kracht heeft en geen enkele uitwerking heeft” en dat het
dwangbevel “nietig en zonder gevolg” is wanneer er een machtsover-
schrijding is gebeurd. 

In het dispositief van die conclusie vorderden de eisers dat het hof van
beroep het dwangbevel nietig en zonder gevolg zou verklaren.

Het arrest, dat verklaart dat het litigieuze dwangbevel geen enkele
uitvoerbare kracht, en derhalve, geen enkel gevolg heeft, wijst die vor-
dering toe.

De eisers hebben bijgevolg geen belang om op te komen tegen die be-
slissing die conform hun vordering is.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

Hoewel het in artikel 89 Btw-wetboek bedoelde verzet de rechter geen
enkel ander geschil voorlegt dan het geschil betreffende de geldigheid
en de gegrondheid van het door de ambtenaar van de belastingadmini-
stratie uitgevaardigde dwangbevel, sluit geen enkele wettelijke bepa-
ling uit dat de saisine van de rechter bij wie dat beroep is ingesteld,
wordt uitgebreid of gewijzigd door tussenvorderingen. 

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de verweerder bij het
hof van beroep een tegenvordering aanhangig heeft gemaakt ertoe
strekkende, indien het dwangbevel zonder gevolg zou worden ver-
klaard, een titel te verkrijgen waarbij de eiser wordt veroordeeld om
hem de litigieuze bedragen te betalen.

Door die vordering toe te wijzen, schendt het arrest, dat geen uit-
spraak doet over een andere schuld dan die welke het voorwerp uit-
maakte van het dwangbevel, dat het zonder gevolg verklaart, geen
enkele van de in het onderdeel vermelde wetsbepalingen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

29 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
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conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
Wouters en de heer T’Kint.

N° 70

1° KAMER — 30 januari 2015
(AR C.13.0457.N)

1° DESKUNDIGENONDERZOEK. — GEDWONGEN TUSSENKOMST. — TIJDSTIP. —
VOORWAARDE.

2° TUSSENKOMST. — GEDWONGEN TUSSENKOMST. — DESKUNDIGENONDERZOEK.
— TIJDSTIP. — VOORWAARDE.

1° en 2° Tussenkomst in een deskundigenonderzoek kan geschieden zolang
geen afbreuk wordt gedaan aan het recht van verdediging van de partij die
gedwongen tussenkomt; hieruit volgt dat een gedwongen tussenkomst in het
deskundigenonderzoek niet is uitgesloten in geval dat de gerechtsdeskundige
reeds een voorlopige mening heeft geformuleerd, wanneer blijkt dat het recht
van verdediging van de in gedwongen tussenkomst gedaagde partij is geëer-
biedigd. (Artt. 812 en 981, Gerechtelijk Wetboek)

(ARCHITECTENBUREAU GUY M.C. ROWIES B.V.B.A. E.A. T. S. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 5 maart 2013.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 981 Gerechtelijk Wetboek kan het deskundigen-
onderzoek niet tegengeworpen worden aan de partij die gedwongen tus-
senkomt nadat de deskundige zijn voorlopig advies heeft verstuurd,
tenzij zij van het middel van de niet-tegenwerpbaarheid afziet.

2. Krachtens artikel 812 Gerechtelijk Wetboek kan tussenkomst ge-
schieden voor alle gerechten, ongeacht de vorm van de rechtspleging,
zonder dat echter reeds bevolen onderzoeksverrichtingen afbreuk mo-
gen doen aan de rechten van de verdediging.
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3. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat tussenkomst in een deskundi-
genonderzoek kan geschieden zolang geen afbreuk wordt gedaan aan
het recht van verdediging van de partij die gedwongen tussenkomt.

4. Hieruit volgt dat een gedwongen tussenkomst in het deskundigen-
onderzoek niet is uitgesloten in geval dat de gerechtsdeskundige reeds
een voorlopige mening heeft geformuleerd, wanneer blijkt dat het recht
van verdediging van de in gedwongen tussenkomst gedaagde partij is
geëerbiedigd.

5. De appelrechters stellen vast dat:
— de gerechtsexpert op 14 april 2011 een “verslag” opstelde van het

verloop van de expertise dat alleen aan partijen werd overgemaakt
maar niet werd neergelegd ter griffie;

— dit verslag naast vaststellingen ook diens bevindingen bevat om-
trent de technische oorzaak van de waterinfiltraties;

— de expert aldaar stelt dat “er niet alleen uitvoeringsfouten werden
gemaakt, maar ook fouten in de controle van de bouwwerkzaamheden”.

Zij oordelen dat gezien de specifieke omstandigheden van de zaak de
gedwongen tussenkomst van de architecten hun recht van verdediging
alsdusdanig niet in het gedrang brengt op de gronden dat:

— uit moet worden gegaan van de objectiviteit en wetenschappelijke
eerlijkheid van de expert;

— partijen stelselmatig op de hoogte worden gehouden van het denk-
proces van de expert;

— de vaststelling dat een gerechtelijk deskundige reeds een voorlopi-
ge mening heeft over de technische oorzaken van schade op zich geen
schending inhoudt van het recht van verdediging van nog niet in de ex-
pertise betrokken partijen;

— aanvullende verrichtingen kunnen gebeuren;
— de architecten rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken waren bij

de expertise en een van hen het destructief onderzoek leidde met ver-
slag aan de expert;

— zij ook op de hoogte waren van bij het ontstaan en de situatie en
herstelwerken hebben opgevolgd;

— het deskundigenonderzoek in de mate van het mogelijke zal wor-
den hernomen;

— de architecten hun standpunt volledig zullen kunnen toelichten.
6. Door aldus in deze omstandigheden te oordelen, verantwoorden zij

hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

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

30 januari 2015 — 1° Kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck, afdelingsvoorzitter.
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— Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  —
Advocaten: de heer Verbist en de heer Maes.

N° 71

1° KAMER — 30 januari 2015
(AR C.13.0622.N)

1° KOOPHANDEL. KOOPMAN. — HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST. — BE-
ËINDIGING ZONDER OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN. —
ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN. — KENNISNAME VAN DE FEITEN. — BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST. — EINDE. — HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST. — BE-
ËINDIGING ZONDER OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN. —
ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN. — KENNISNAME VAN DE FEITEN. — BEGRIP. 

1° en 2° De termijn van zeven werkdagen gaat in wanneer het feit ter recht-
vaardiging van de beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van
de termijn ter kennis is gekomen van de persoon die, of in het geval van een
rechtspersoon, het orgaan dat bevoegd is om de handelsagentuurovereen-
komst te beëindigen (1). (Art. 19, eerste en tweede lid, Wet handelsagen-
tuurovereenkomst)

(KBC VERZEKERINGEN N.V. T. TEUGHELS, CURATOR FAILLISSEMENT 
VAN VERZEKERINGSKANTOOR TEUGELS & C° B.V.B.A.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan was de
B.V.B.A. VERZEKERINGSKANTOOR TEUGELS & Co actief als verzeke-
ringsagent voor eiseres; de laatste samenwerkingsovereenkomst dateer-
de van 1 januari 2005 en werd afgesloten voor onbepaalde duur. 

Per aangetekend schrijven van 9 juli 2008 beëindigde eiseres de samen-
werkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder opzeggingster-
mijn of opzeggingsvergoeding wegens ernstige tekortkomingen
overeenkomstig artikel 19 van de wet van 13 april 1995 betreffende de
handelsagentuurovereenkomst (hierna: “Handelsagentuurwet”). 

2. Op 4 november 2008 ging de B.V.B.A. VERZEKERINGSKANTOOR
TEUGELS & Co over tot dagvaarding van eiseres voor de rechtbank van
koophandel te Leuven; haar vordering strekte ertoe eiseres te horen ver-
oordelen tot de volgende sommen: 93.594,12 euro ten titel van opzeggings-
vergoeding, 180.940,07 euro ten titel van uitwinningsvergoeding, 17.204,86
euro provisioneel ten titel van gespreide en/of achterstallige commissie,
3.329,10 euro ten titel van rendementspremie, 1 euro provisioneel ten ti-
tel van kosten van het sociaal passief, 114.045,50 euro provisioneel ten ti-

(1) Zie concl. OM.
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tel van kantoorkosten, 1 euro provisioneel ten titel van kosten van het
investeringskrediet.

Bij vonnis van 13 oktober 2009 werd eiseres veroordeeld tot betaling
aan de B.V.B.A. VERZEKERINGSKANTOOR TEUGELS & Co van de som
van 93.594,12 euro ten titel van opzeggingsvergoeding en van het provisi-
oneel bedrag van 6.619,87 euro ten titel van commissies. De debatten wer-
den heropend met oog op de correcte berekening van de
uitwinningsvergoeding.

3. Eiseres tekende hoger beroep aan tegen het beroepen vonnis; de
B.V.B.A. VERZEKERINGSKANTOOR TEUGELS & Co vorderde dat het
hoger beroep van eiseres zou worden afgewezen als ongegrond en dat
dienvolgens haar oorspronkelijke vorderingen toelaatbaar en gegrond
zouden worden verklaard.

Lopende de procedure voor het hof van beroep te Brussel werd de
B.V.B.A. VERZEKERINGSKANTOOR TEUGELS & Co bij vonnis van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen van 16 juni 2011 failliet ver-
klaard. De curator zette vervolgens het geding verder.

4. In het bestreden arrest van 7 september 2013 verklaren de appelrech-
ters dit hoger beroep ontvankelijk, doch slechts gedeeltelijk gegrond.
Zij veroordelen eiseres tot betaling van in hoofdsom een bedrag van
93.594,12 euro ten titel van opzeggingsvergoeding, een bedrag van
165.498,63 euro ten titel van uitwinningsvergoeding en een bedrag van
4.241,46 euro uit hoofde van de tussen eiseres en de B.V.B.A. VERZEKE-
RINGSKANTOOR TEUGELS & Co bestaande rekening-courant, meer in-
tresten en kosten. 

5. Het cassatieberoep tegen het bestreden arrest maakt het voorwerp
uit van de huidige procedure.

HET EERSTE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

6. Eiseres voert in het enig middel schending aan van de artikelen 18,
in het bijzonder § 3, 19 en 20, in het bijzonder vijfde lid, 1°, 24, in het bij-
zonder § 2, van de Handelsagentuurwet.

7. In het eerste onderdeel voert eiseres onder meer aan dat de termijn
van zeven werkdagen, voorzien in artikel 19, tweede lid, van die wet,
slechts een aanvang neemt nadat diegene die binnen de onderneming de
bevoegdheid heeft om tot de onmiddellijke beëindiging van de overeen-
komst over te gaan, van de feiten kennis heeft gekregen. 

8. Zij stelt dat de appelrechters niet nagaan en geenszins vaststellen
dat de feiten die de grondslag vormden voor de beëindiging van de sa-
menwerkingsovereenkomst op het ogenblik dat de heer T. op 26 juni 2008
een verklaring aflegde aan vertegenwoordigers van eiseres reeds gekend
waren door het orgaan dat binnen eiseres bevoegd was om de overeen-
komst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Hieruit volgt volgens ei-
seres dat de appelrechters door te oordelen dat de termijn bedoeld in
artikel 19 van de Handelsagentuurwet een aanvang heeft genomen op
26 juni 2008, de datum waarop de heer T. een verklaring heeft afgelegd
aan vertegenwoordigers van eiseres, en dat om die reden de termijn be-
doeld in artikel 19 van de Handelsagentuurwet niet werd nageleefd en dat
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derhalve de gegeven opzeg op grond van ernstige tekortkomingen ongel-
dig is, hun beslissing niet naar recht verantwoorden omdat zij niet vast-
stellen dat op datum van de verklaring van de heer T. (26 juni 2008) de
feiten die ten grondslag lagen aan de beëindiging van de overeenkomst
op dat ogenblik reeds gekend waren door het orgaan dat binnen eiseres
bevoegd is om de handelsagentuurovereenkomst met onmiddellijke in-
gang te beëindigen. 

BESPREKING VAN HET EERSTE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

9. Krachtens het ten deze toepasselijke artikel 19, eerste lid, van de
Handelsagentuurwet kan elke partij, onverminderd alle schadeloosstel-
lingen, de overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de
termijn beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke profes-
sionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief
onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in
haar verplichtingen.

Overeenkomstig het tweede lid van dit wetsartikel kan de overeen-
komst niet meer worden beëindigd zonder opzegging of voor het verstrij-
ken van de termijn, wanneer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert
ten minste zeven werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop be-
roept.

10. Uit het tweede lid van dit wetsartikel volgt bijgevolg dat de feiten
die niet zijn ingeroepen binnen de zeven werkdagen na de kennisneming,
een onmiddellijke beëindiging van de agentuurovereenkomst zonder op-
zegging niet meer kunnen verantwoorden (1). 

11. Het eerste onderdeel stelt de vraag aan de orde wie kennis moet
hebben genomen van de feiten die de onmiddellijke beëindiging van de
handelsagentuurovereenkomst rechtvaardigen, opdat de termijn van ze-
ven werkdagen zou beginnen lopen. 

12. Eiseres voert aan dat het hier in casu moest gaan om het orgaan dat
binnen eiseres bevoegd was om de overeenkomst met onmiddellijke in-
gang te beëindigen.

13. De procedure die krachtens artikel 19 van de Handelsagentuurwet
moet worden gevolgd om een handelsagentuurovereenkomst zonder op-
zeggingstermijn of voor het verstrijken van de termijn te kunnen beëin-
digen wegens ernstige tekortkomingen, lijkt in grote mate geïnspireerd
te zijn door de regeling betreffende de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst om dringende redenen, vervat in artikel 35 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet (2), waarin in het derde lid wordt bepaald dat ontslag
om een dringende reden niet meer zonder opzegging of voor het verstrij-

(1) E. DURSIN, “Beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst”, in P. NAEYAERT

en E. TERRYN (eds.), Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Brugge,
Die Keure 2009, (155) 176; B. TILLEMAN, E. DURSIN, E. TERRYN, C. HEEB en P. NAEYAERT,
“Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: tussenpersonen 1999-2009”,
TPR 2010, (589) 989.

(2) P. CRAHAY, La rupture du contrat d’agence commerciale, Brussel, Larcier 2008, 61;
O. VANACHTER, “Duur en beëindiging”, in J. STUYCK, De handelsagentuurovereenkomst,
Brugge, Die Keure 1995, (79) 90.
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ken van de termijn mag worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaar-
diging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij
die zich hierop beroept. 

14. Het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging zonder opzegging of
voor het verstrijken van de termijn van de handelsagentuurovereen-
komst overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van de Handelsagentuur-
wet, is volgens een arrest van Uw Hof van 8 november 2007 aan de
principaal bekend wanneer deze omtrent het bestaan van het feit en de
omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging zonder opzegging
kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een
beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor zijn eigen overtuiging en
tevens tegenover de andere partij en het gerecht (1). 

15. Kennisname impliceert naar mijn oordeel dan ook dat diegene die
de beslissing tot onmiddellijke beëindiging dient te nemen voldoende ze-
kerheid heeft omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die
daarvan een reden tot beëindiging zonder opzegging kunnen maken. Uit
voormeld arrest van 8 november 2007 blijkt immers dat het feit bekend
moet zijn aan de principaal die met kennis van zaken een beslissing moet
kunnen nemen; naar mijn mening wordt met die “beslissing” de beslis-
sing tot beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van de ter-
mijn bedoeld.

16. Het komt mij dan ook voor dat het feit bekend moet zijn aan de per-
soon, of in geval van een rechtspersoon het orgaan ervan, bevoegd om de
handelshuurovereenkomst te beëindigen (2). 

17. Ook hier kan immers weer een analogie worden ontwaard met de re-
geling betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens
dringende redenen. Uw Hof preciseerde immers in zijn arrest van
7 december 1998 dat de kennisgeving van het door de werkgever als drin-
gende reden aangevoerde feit de termijn van drie werkdagen slechts doet
ingaan, als dat feit ter kennis is gebracht van “degene die bevoegd is om
de overeenkomst te beëindigen” (3). 

In dit arrest besliste Uw Hof dat het bestreden arrest, door te vereisen
dat de onderneming die de werknemer tewerkstelt derwijze georgani-
seerd is dat de persoon die bevoegd is om de overeenkomst te beëindigen
tijdig op de hoogte wordt gebracht van dat feit, zodat hij het ontslag bin-
nen de aldus gepreciseerde termijn ter kennis kan brengen, artikel 35,
derde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet had geschonden. 

18. Ook de letterlijke tekst van artikel 19, tweede lid, van de Handelsa-
gentuurwet lijkt mij deze zienswijze te bevestigen; deze stelt immers dat
“de overeenkomst niet meer [kan] worden beëindigd zonder opzegging of
voor het verstrijken van de termijn, wanneer het feit ter rechtvaardi-
ging hiervan sedert ten minste zeven werkdagen bekend is aan de partij
die zich hierop beroept”. 

(1) Cass. 8 november 2007, AR C.05.0567.N, AC 2007, nr. 535.
(2) K. VAN DEN BROECK, “De beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst”, in

E. DURSIN en K. VAN DEN BROECK (eds.), Handelsagentuur, d. I, Gent, Mys & Breesch
1997, (218) 276.

(3) Cass. 7 december 1998, AR S.97.0166.F, AC 1998, nr. 506.
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Het komt mij immers voor dat de partij die zich op dergelijk feit be-
roept enkel degene kan zijn die de overeenkomst wil en kan beëindigen
en die dus bevoegd is tot het nemen van een dergelijke beslissing. 

19. De appelrechters stellen ter zake vast dat:
— [de eiseres] zelf aangeeft dat zij op 11 juni 2008 van de KBC bankkan-

toren in Schoten heeft vernomen dat [de gefailleerde vennootschap]
bankcliënten had aangeschreven met de vraag om hun verzekeringspolis
rechtsbijstand bij KBC verzekeringen over te dragen naar D.A.S.;

— naar aanleiding van het onderzoek dat hieromtrent werd gevoerd
door [de eiseres], de zaakvoerder van [de gefailleerde vennootschap] op
26 juni 2008 een met de hand geschreven verklaring heeft overhandigd
aan de vertegenwoordigers van [de eiseres];

— het door [de eiseres] ingeroepen inspectieverslag van 2 juli 2008,
niets anders bevat dan de weerslag van de duidelijke verklaring die de
raadsman van [de gefailleerde vennootschap] heeft afgelegd op 26 juni
2008 en die doorslaggevend is geweest om de overeenkomst met haar met
onmiddellijke ingang te beëindigen;

— de inhoud van deze verklaring op zich al van aard was voldoende ze-
kerheid te bieden om de beslissing tot beëindiging met kennis van zaken
te kunnen nemen;

— uit de stukken geenszins blijkt dat er tussen 26 juni en 2 juli 2008
nog een bijkomend onderzoek zou zijn gevoerd en/of nieuwe elementen
aan het licht zouden zijn gekomen, en dat de inhoud van het inspectie-
verslag daarentegen bevestigt dat het onderzoek een einde heeft geno-
men toen de heer T. voormelde verklaring heeft afgelegd. 

20. Nu de appelrechters niet vaststellen dat de personen die binnen ei-
seres bevoegd waren om de handelsagentuurovereenkomst met onmid-
dellijke ingang te beëindigen, kennis kregen van de feiten op de dag dat
de heer T. zijn verklaring aflegde, met name 26 juni 2008, maar daarente-
gen oordelen dat “deze dwingend opgelegde wettelijke termijn niet kan
worden omzeild door een inspectieverslag op te stellen en dit mee te de-
len aan de personen die bevoegd waren om het contract met onmiddellij-
ke ingang te beëindigen, respectievelijk zes dagen en zeven dagen nadat
de aan [de verweerder] ten laste gelegde feiten met voldoende zekerheid
bekend waren”, hebben zij naar mijn mening hun beslissing niet naar
recht verantwoord.

21. Het onderdeel lijkt mij gegrond te zijn.

DE OVERIGE GRIEVEN

22. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen
leiden en derhalve geen antwoord te behoeven.

23. Conclusie: Vernietiging 

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 17 september 2013.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 31 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Krachtens het hier toepasselijke artikel 19, eerste lid, van de wet
van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, kan
elke partij, onverminderd alle schadeloosstellingen, de overeenkomst
zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn beëindigen,
wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwer-
king tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk ma-
ken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar
verplichtingen. 

Overeenkomstig het tweede lid kan de overeenkomst niet meer wor-
den beëindigd zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn,
wanneer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert ten minste zeven
werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept.

2. De termijn van zeven werkdagen gaat in wanneer het feit ter recht-
vaardiging van de beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken
van de termijn, ter kennis is gekomen van de persoon die, of in het ge-
val van een rechtspersoon, het orgaan dat bevoegd is om de handelsa-
gentuurovereenkomst te beëindigen.

3. De appelrechters oordelen dat het feit en de bijkomende omstandig-
heden die ter rechtvaardiging van de beëindiging van de agentuur wer-
den ingeroepen, al meer dan zeven werkdagen aan de principaal bekend
waren op het ogenblik dat deze aan de tussen de partijen gesloten over-
eenkomst een einde heeft gesteld, op grond dat:

— de eiseres zelf aangeeft dat zij op 11 juni 2008 van de KBC bankkan-
toren in Schoten heeft vernomen dat de agent bankcliënten had aange-
schreven met de vraag om hun verzekeringspolis rechtsbijstand bij
KBC Verzekeringen naar D.A.S. over te dragen;

— naar aanleiding van het onderzoek dat hieromtrent door de eiseres
werd gevoerd, de zaakvoerder van de agent op 26 juni 2008 een verkla-
ring aan de vertegenwoordigers van de eiseres heeft overhandigd;

— het door de eiseres ingeroepen inspectieverslag van 2 juli 2008, niets
anders bevat dan de neerslag van de duidelijke verklaring die de agent
op 26 juni 2008 heeft afgelegd en die doorslaggevend is geweest om de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen;
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— uit de stukken geenszins blijkt en ook niet aannemelijk wordt ge-
maakt dat er tussen 26 juni en 2 juli 2008 nog een bijkomend onderzoek
zou zijn gevoerd of nieuwe elementen aan het licht zouden zijn geko-
men, maar de inhoud van het inspectieverslag daarentegen bevestigt
dat het onderzoek een einde heeft genomen toen de agent voormelde
verklaring heeft afgelegd;

— de inhoud van voormelde verklaring op zich al van aard was vol-
doende zekerheid te bieden om de beslissing tot beëindiging met kennis
van zaken te kunnen nemen;

— de dwingend opgelegde wettelijke termijn niet kan worden omzeild
door een inspectieverslag op te stellen en dit mee te delen aan de per-
sonen die bevoegd waren om het contract met onmiddellijke ingang te
beëindigen, respectievelijk zes dagen en zeven dagen nadat de aan de
agent ten laste gelegde feiten met voldoende zekerheid bekend waren.

4. Met die redenen die niet inhouden dat de ter rechtvaardiging van
de beëindiging van de handelsagentuur ingeroepen feiten reeds sedert
ten minste zeven werkdagen bekend waren aan de personen die bevoegd
waren om de handelsagentuur te beëindigen op het ogenblik dat zij aan
de overeenkomst een einde hebben gesteld, verantwoorden de appel-
rechters hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

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

van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

30 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
Verbist en mevr. Geinger.

N° 72

1° KAMER — 30 januari 2015
(AR C.14.0059.N)

VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — NAAMLOZE

VENNOOTSCHAPPEN. — VERBOD TOT HET VOORSCHIETEN VAN MIDDELEN, HET

TOESTAAN VAN LENINGEN OF HET STELLEN VAN ZEKERHEDEN. — OOGMERK. —
BEGRIP. 

Het verbod voor een naamloze vennootschap om middelen voor te schieten, le-
ningen toe te staan of zekerheden te stellen met het oog op de verkrijging van
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haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden of met het oog op de
verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking
hebben op aandelen of winstbewijzen, strekt tot de bescherming van het ka-
pitaal van de vennootschap en waarborgt de schuldeisers van de vennoot-
schap tegen insolvabiliteitsrisico’s die het gevolg kunnen zijn van het
voorschieten van middelen, het toestaan van leningen of het stellen van ze-
kerheden; met het voorschieten van middelen, het toestaan van leningen of
het stellen van zekerheden worden handelingen bedoeld die de teruggave im-
pliceren van het voorschot, de lening of de zekerheden. (Art. 629, § 1, Wet-
boek van Vennootschappen)

(TELUS PROPERTIES N.V. T. GUSTAFSVIKS VERKSTÄDER AKTIEBOLAG, 
VENNOOTSCHAP NAAR ZWEEDS RECHT)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 17 oktober 2013.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 629, § 1, Wetboek van Vennootschappen, zoals
hier toepasselijk, mag een naamloze vennootschap geen middelen voor-
schieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de
verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden
of met het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van
certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen.

2. Deze bepaling verbiedt de financiële ondersteuning door een naam-
loze vennootschap in de limitatief opgesomde gevallen van het voor-
schieten van middelen, het toestaan van leningen of het stellen van
zekerheden met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van
haar winstbewijzen door derden of met het oog op de verkrijging of de
inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op
aandelen of winstbewijzen.

Dit verbod strekt tot de bescherming van het kapitaal van de ven-
nootschap en waarborgt de schuldeisers van de vennootschap tegen
insolvabiliteitsrisico’s die het gevolg kunnen zijn van het voorschieten
van middelen, het toestaan van leningen of het stellen van zekerheden.
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Met het voorschieten van middelen, het toestaan van leningen of het
stellen van zekerheden worden handelingen bedoeld die de teruggave
impliceren van het voorschot, de lening of de zekerheden.

3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het “voorschieten van midde-
len” geen terugbetalingsverplichting veronderstelt, faalt in zoverre
naar recht.

4. Voor het overige komt het onderdeel op tegen ten overvloede gege-
ven redenen, zodat het niet tot cassatie kan leiden en in zoverre niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

30 januari 2015 — 1° Kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
Lefèbvre.

N° 73

1° KAMER — 30 januari 2015
(AR C.14.0159.N)

VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — LUCHTVERVOER. — VERDRAG VAN

WARSCHAU. — VERVOERDER. — AANSPRAKELIJKHEID. — AANSPRAAKGERECH-
TIGDEN. — AFZENDER. — GEADRESSEERDE. 

Uit het systeem van het Verdrag van Warschau volgt dat zowel de afzender
als de geadresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 18 van dit Ver-
drag een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de vervoerder; zij
dienen hiertoe niet het bestaan van schade in het eigen vermogen te bewij-
zen, behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als de geadres-
seerde wordt aangesproken (1). (Artt. 12, 13, 14 en 18, Verdrag van
Warschau van 12 oktober 1929 (2))

(ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY N.V. T. ZIEGLER N.V.)

(1) Zie concl. OM.
(2) Artt. 12, 13, 14 en 18, Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 tot het brengen

van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, goedgekeurd
bij wet van 7 april 1936, zoals gewijzigd door het protocol van ’s Gravenhage van
28 september 1955, goedgekeurd bij wet van 30 juli 1963, zoals van toepassing vóór de
inwerkingtreding van het Verdrag van Montréal van 25 september 1975, goedgekeurd
bij wet van 27 februari 2003. 
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Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels)

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze
zaak betrekking op een luchttransport van goederen. 

De transportfirma de N.V. Fast Future Transport gaf in mei 2000 aan
de verweerster de opdracht om computeronderdelen, die toebehoorden
aan eiseres, te verzenden naar Rome. De luchtvrachtbrief gaf “M. (…)” op
als bestemmeling en vermeldde “Hold for pick-up” (bijhouden voor opha-
ling) als speciale instructie.

Verweerster deed voor de uitvoering van het luchttransport een beroep
op de vennootschap naar Italiaans recht Airborne Express SRL, thans
Air Express SRL, die tevens de zending bij aankomst in Italië in ont-
vangst nam en bewaarde in haar magazijnen tot zij zou worden afge-
haald.

Op 4 mei 2000 ontving Airborne Express een fax, waarin in hoofding
ATC was vermeld, onderaan de naam “M.(…)” voorkwam, en werd ver-
meld dat er toestemming werd gegeven om de verzending op naam van
M. te leveren aan de heer S. van de vennootschap C.D.S. Informatica
s.a.s. Naderhand bleek dat de fax was vervalst, dat de goederen waren
verdwenen en dat de heer S. reeds werd veroordeeld voor oplichting.

Er werd een strafklacht ingediend. In hoger beroep bevond het hof van
beroep te Rome de heer S. schuldig aan valsheid in geschrifte en verduis-
tering met gebruik van valse stukken en veroordeelde hem om de bur-
gerlijke partij ATC, huidige eiseres, schadeloos te stellen.

2. Bij exploot van 13 april 2001 stelde de N.V. Fast Future Transport te-
gen verweerster een vordering in die strekte tot diens veroordeling tot
betaling van 107.417,00 euro, te vermeerderen met de vergoedende inte-
resten vanaf de datum van het schadegeval, hetzij 4 mei 2000, en de ge-
rechtelijke interesten vanaf de dagvaarding. 

Op 4 mei 2001 ging verweerster over tot dagvaarding in tussenkomst en
vrijwaring van de vennootschap naar Italiaans recht Airborne Express
SRL voor zover de vordering van de N.V. Fast Future Transport ontvan-
kelijk en gegrond zou worden verklaard.

Bij verzoekschrift van 10 oktober 2002 kwam eiseres vrijwillig tussen
in de procedure en vroeg zij verweerster te veroordelen om haar de som
van 107.417,00 euro te betalen, te vermeerderen met de vergoedende inte-
resten vanaf 4 mei 2000 en de gerechtelijke interesten vanaf 10 oktober
2002.

Op 28 maart 2003 vond er een fusie door opslorping van de N.V. Fast Fu-
ture Transport door eiseres plaats, waarbij het gehele vermogen van de
N.V. Fast Future Transport overging op eiseres, die bij conclusie van
23 mei 2003 het geding voor zoveel als nodig hervatte.

3. Bij vonnis van 6 december 2007 verklaarde de rechtbank van koop-
handel te Brussel de hoofdvordering ontvankelijk en deels gegrond, en
veroordeelde zij verweerster tot betaling aan eiseres van de som van
370,44 euro, te vermeerderen met de vergoedende interesten vanaf 4 mei
2000 en de gerechtelijke interesten. De vordering in tussenkomst en vrij-
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waring van verweerster werd toelaatbaar en gegrond verklaard en de
vennootschap naar Italiaans recht Airborne Express SRL werd veroor-
deeld tot vrijwaring van verweerster voor de vermelde bedragen in
hoofdsom, interesten en kosten. 

4. Eiseres stelde tegen dit vonnis hoger beroep in, terwijl verweerster
en de vennootschap naar Italiaans recht Airborne Express SRL, thans
Air Express SRL, incidenteel beroep instelden.

In het bestreden arrest van het hof van beroep te Brussel van 29 juni
2012 verklaarden de appelrechters het hoger beroep en de incidentele ho-
ger beroepen ontvankelijk, verklaarden zij het hoger beroep ongegrond
en de incidentele hoger beroepen gegrond, deden zij het bestreden vonnis
teniet behalve wat de begroting van de kosten betreft, opnieuw recht-
sprekend, verklaarden zij de oorspronkelijke hoofdvordering van de ei-
seres, als rechtsopvolger van de N.V. Fast Future Transport,
ontvankelijk doch ongegrond, verklaarden zij de oorspronkelijke hoofd-
vordering van eiseres onontvankelijk, de vordering tot vrijwaring van de
verweerster ten aanzien van de vennootschap naar Italiaans recht Air
Express SRL zonder voorwerp, de incidentele vordering van de vennoot-
schap naar Italiaans recht Air Express SRL ontvankelijk doch onge-
grond, veroordeelden zij eiseres tot de kosten van beide aanleggen,
blootgesteld door haarzelf en door de verweerster, en veroordeelden zij
de verweerster tot de kosten van de dagvaarding in tussenkomst en vrij-
waring.

5. Het cassatieberoep tegen het bestreden arrest maakt het voorwerp
uit van de huidige procedure.

HET ENIG CASSATIEMIDDEL

6. In haar enig cassatiemiddel, ontwikkeld in twee onderdelen, voert
eiseres schending aan van de artikelen 1, 12, 13, 14 en 18 van het Verdrag
van Warschau van 12 oktober 1929 tot het brengen van eenheid in enige
bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, goedgekeurd bij wet
van 7 april 1936, zoals gewijzigd door het protocol van ’s Gravenhage van
28 september 1955, goedgekeurd bij wet van 30 juli 1963, zoals van toepas-
sing vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Montréal van
25 september 1975, goedgekeurd bij wet van 27 februari 2003 (hierna: “Ver-
drag van Warschau”), van artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek, van
artikel 682, eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en van
artikel 174/10, § 1, 3° van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op
de handelsvennootschappen.

7. In het eerste onderdeel voert de eiseres in wezen aan dat uit het sys-
teem van het Verdrag van Warschau voortvloeit dat zowel de afzender
als de geadresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 18 een aan-
sprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de vervoerder, en dat zij
hiertoe niet het bestaan dienen te bewijzen van schade in het eigen ver-
mogen, behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als de ge-
adresseerde wordt aangesproken.

Door te oordelen dat het voor de inwilliging van de aansprakelijkheids-
vordering die de N.V. Fast Future Transport, de afzender, op grond van
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artikel 18 van het Verdrag van Warschau had ingesteld tegen de vervoer-
der, aan de N.V. Fast Future Transport toekomt te bewijzen dat zij ten
gevolge van de beweerde fout van de vervoerder persoonlijke schade
heeft geleden en dat zij derhalve het bewijs dient te leveren van het be-
staan van schade in het eigen vermogen, hebben de appelrechters volgens
eiseres het systeem van het verdrag van Warschau miskend, dat een vor-
deringsrecht toekent aan degene die als afzender op de luchtvrachtbrief
staat vermeld, zonder dat van die persoon het bewijs kan worden geëist
van het bestaan van de schade in het eigen vermogen, en hebben zij aan
de verdragsbepalingen een voorwaarde toegevoegd die deze niet bevat-
ten. 

(…) 

BESPREKING VAN HET EERSTE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

9. Naar luid van artikel 1.1 van het Verdrag van Warschau is dit ver-
drag toepasselijk op alle internationaal vervoer van personen, bagage of
goederen, dat met luchtvaartuigen tegen betaling plaats heeft.

Artikel 1.2 van het Verdrag van Warschau preciseert dat onder inter-
nationaal vervoer in de zin van dit Verdrag wordt verstaan alle vervoer,
waarbij volgens de overeenkomst tussen partijen de plaats van vertrek
en de plaats van bestemming, zij er al dan niet onderbreking van het ver-
voer of overlading, zijn gelegen hetzij op het grondgebied van twee Hoge
Verdragsluitende Partijen, hetzij op het grondgebied van een enkele
Hoge Verdragsluitende Partij indien een tussenlanding wordt voorzien
binnen het grondgebied van een andere Staat, zelfs indien deze Staat
geen Hoge Verdragsluitende Partij is. 

Artikel 12 van het voornoemd verdrag bepaalt: 
“1. De afzender heeft het recht, onder voorwaarde, dat hij al de uit de

vervoerovereenkomst voortvloeiende verplichtingen naleeft, over de
goederen te beschikken, hetzij door deze op het luchtvaartterrein van
vertrek of van bestemming terug te nemen, hetzij door deze gedurende
de reis tijdens een landing op te houden, hetzij door deze te doen afleve-
ren op de plaats van bestemming of tijdens de reis aan een anderen per-
soon dan den op den luchtvrachtbrief aangegeven geadresseerde, hetzij
door terugzending te vragen naar het luchtvaartterrein van vertrek,
voor zover de uitoefening van dat recht noch aan den vervoerder, noch
aan de andere afzenders nadeel doet, en met de verplichting de daaruit
voortspruitende kosten te vergoeden.

2. Ingeval het uitvoeren van de opdrachten van den afzender onmoge-
lijk is, moet de vervoerder dezen daarvan onmiddellijk verwittigen.

3. Indien de vervoerder handelt naar de opdrachten van den afzender in-
zake de beschikking over de goederen, zonder overlegging te eisen van
het aan dezen afgegeven exemplaar van den luchtvrachtbrief, zal hij, be-
houdens verhaal op den afzender, verantwoordelijk zijn voor de schade,
die door dit feit zou kunnen worden veroorzaakt aan hem, die op regel-
matige wijze in het bezit is van den luchtvrachtbrief.

4. Het recht van den afzender houdt op te bestaan op het ogenblik,
waarop dat van den geadresseerde begint, overeenkomstig het hieronder
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volgend artikel 13. Indien echter de geadresseerde den luchtvrachtbrief
of de goederen weigert, of indien hij niet bereikt kan worden, herkrijgt
de afzender zijn beschikkingsrecht.”

Artikel 13 van het Verdrag van Warschau stelt voorts:

“1. Behoudens in de gevallen in het vorige artikel aangeduid, heeft de
geadresseerde het recht, om dadelijk na aankomst van de goederen ter
plaatse van bestemming van den vervoerder te vorderen hem den lucht-
vrachtbrief over te geven en hem de goederen af te leveren tegen betaling
van de verschuldigde bedragen en onder naleving van de bepalingen voor
het vervoer, aangegeven in den luchtvrachtbrief.

2. Behoudens tegenbeding moet de vervoerder den geadresseerde dade-
lijk met de aankomst van de goederen in kennis stellen.

3. Indien het verlies van de goederen door den vervoerder wordt erkend,
of indien de goederen na verloop van een termijn van zeven dagen, nadat
zij hadden moeten aankomen, niet zijn aangekomen, is de geadresseerde
gerechtigd tegenover den vervoerder de rechten te doen gelden, die uit
de vervoerovereenkomst voortvloeien.”

Volgens artikel 14 van het Verdrag van Warschau kunnen de afzender
en de geadresseerde ieder op zijn eigen naam al de rechten doen gelden,
welke hun onderscheidenlijk bij de artikelen 12 en 13 zijn toegekend, het-
zij zij handelen in hun eigen belang, hetzij in het belang van een ander,
op voorwaarde dat zij de verplichtingen, welke de overeenkomst oplegt,
uitvoeren.

Blijkens artikel 18.1 van het verdrag van Warschau is de vervoerder
aansprakelijk voor schade die wordt geleden in geval van vernieling, ver-
lies of beschadiging van goederen, op grond van het enkele feit dat de ge-
beurtenis die de schade heeft veroorzaakt, plaats heeft gehad tijdens het
luchtvervoer.

Artikel 18.2 van voornoemd verdrag bepaalt dat het luchtvervoer, be-
doeld in het eerste lid van dit artikel, het tijdperk omvat gedurende het-
welk de goederen zich onder de hoede van de vervoerder bevinden, hetzij
dat dit is op een luchtvaartterrein of aan boord van een luchtvaartuig of
waar dan ook in geval van landing buiten een luchtvaartterrein.

10. Er dient naar mijn mening te worden aangenomen dat de afzender
en de geadresseerde, vermeld op de luchtvrachtbrief, de aanspraken we-
gens het verlies van de lading tegen de vervoerder kunnen formule-
ren (1). De vraag is of dit vorderingsrecht alternatief is. 

11. In dit verband kan een parallel worden getrokken met de recht-
spraak van het Hof inzake het CMR-Verdrag, dat een gelijkaardige rege-
ling bevat. 

12. In het arrest van 29 september 2006 oordeelde uw Hof dat uit het sys-
teem van het CMR-Verdrag voortvloeit dat zowel de afzender als de ge-
adresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 17 van dit Verdrag

(1) Zie o.m. M. GODFROID, “Les transports aériens. Examen de jurisprudence”, TBH
1997, 487, nr. 14; M. GODFROID, “Enkele aspecten van het vorderingsrecht inzake ver-
voer” (noot onder Cass. 29 sept. 2006), TBH 2007, 715, nr. 3; J. NAVEAU, M. GODFROID en
P. FRUHLING, Précis de droit aérien, Brussel, Bruylant 2006, 366.
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een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de vervoerder, en
dat de afzender, die op grond van de overeenkomst vorderingsgerechtigd
is voor het verlies of de beschadiging van de lading of voor vertraging in
de aflevering, hiertoe niet het bestaan van de schade in het eigen vermo-
gen dient te bewijzen, behoudens ingeval de vervoerder door zowel de af-
zender als de geadresseerde wordt aangesproken (1). 

13. Het Hof hernam deze rechtspraak in een arrest van 21 januari 2010,
waarin het oordeelde dat “uit het systeem van het CMR-Verdrag [voort-
vloeit] dat zowel de afzender als de geadresseerde gerechtigd zijn om op
grond van artikel 17 een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen
de vervoerder”, en dat “zij hiertoe niet het bestaan van de schade in het
eigen vermogen [dienen] te bewijzen, behoudens ingeval de vervoerder
door zowel de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken” (2).

14. Het aldus door het Hof erkende principe van de abstractie van de
vervoerovereenkomst komt erop neer dat het nadeel volgt uit de enkele
hoedanigheid van vorderingsgerechtigde (3), zodat de vervoerder kan be-
talen zonder zich te hoeven in te laten met de rechtsverhouding tussen
de afzender en de geadresseerde en zonder te kunnen profiteren van het
ontbreken van een belang bij de claimgerechtigde (4).

15. Ik meen dat hetzelfde principe ook dient te gelden wat de toepas-
sing van het Verdrag van Warschau betreft. Ook hier komt het mij im-
mers voor dat het beginsel van de abstractie van de vervoersovereen-
komst dient te worden gehuldigd. Het claimrecht is gebaseerd op de
luchtvervoersovereenkomst, waarbij het niet relevant is of het door de
vervoerder geschonden belang parallel loopt met dat van de onderliggen-
de overeenkomst (5).

Deze oplossing is naar mijn mening de meest efficiënte, en bevordert
de harmonisering in het transportrecht.

Bovendien sluit deze oplossing aan bij de keuzes gemaakt in een aantal
ons omliggende rechtsstelsels, die eveneens aanvaarden dat de vraag of
de eiser schade heeft geleden, abstract moet worden beoordeeld. 

Zo stelt KOLLER, voor wat Duitsland betreft, dat de vorderingslegiti-
matie niet afhangt van het aantonen van schade (6). In de Franse rechts-
leer wordt aangevoerd, met betrekking tot de hypothese dat de afzender
de goederen heeft verkocht aan de geadresseerde en de vraag of hij in
zulk geval belang heeft bij de vordering, dat de afzender belang heeft om
op te komen voor de belangen van de geadresseerde. Zijn belang bestaat
overigens niet noodzakelijkerwijze in de waarde van de goederen in geval

(1) Cass. 29 september 2006, AR C.04.0203.N, AC 2006, nr. 448, TBH 2007, 712, noot
M. GODFROID.

(2) Cass. 21 januari 2010, AR C08.0062.N en C.08.0369.N, AC 2010, nr. 48, met concl. van
advocaat-generaal DUBRULLE, RW 2010-2011, 371, noot J. VAN DONINCK.

(3) J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, d. IV, Brussel, Bruylant
1988, 780-781, nr. 914.

(4) J. VAN DONINCK, “De rechtsvordering en het CMR” (noot onder Cass. 21 januari
2010), RW 2010-2011, 372, nr. 2. 

(5) J. LOYENS, Handboek transportrecht, Antwerpen, Intersentia 2011, 373-374, nr. 512. 
(6) J. KOLLER, Transportrecht. Kommentar zu Spedition und Gütertransport, München,

Verlag C.H. Beck 2004, 1403, nr. 5.
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van verlies, of in het waardeverschil in geval van beschadiging. Ook hier
wordt erop gewezen dat de aard van de verkoopsovereenkomst die de ver-
koper ertoe bracht te verzenden, de transporteur niet aangaat, wegens
het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten (1). 

16. Het voorgaande impliceert dat degene die als afzender staat ver-
meld op de luchtvrachtbrief gerechtigd is aanspraak te maken op een
vergoeding voor het verlies van de goederen die hij heeft toevertrouwd
aan de vervoerder, zonder dat hij het bewijs van schade in het eigen ver-
mogen dient te leveren, behoudens in geval de vervoerder door zowel de
afzender als de geadresseerde wordt aangesproken.

17. De appelrechters die de vordering van eiseres als rechtsopvolgster
van de N.V. Fast Future Transport tegen verweerster afwijzen als onge-
grond omdat haar rechtsvoorgangster de N.V. Fast Future Transport
niet het bewijs levert dat zij schade heeft geleden, noch het bewijs levert
enige schadevergoeding te hebben betaald aan haar moedermaatschappij
die de eigenaar was van de goederen, hebben naar mijn mening hun be-
slissing niet naar recht verantwoord. 

18. Het onderdeel lijkt mij gegrond te zijn.
(…)

CONCLUSIE

20. Vernietiging 

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 29 juni 2012. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 21 november 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Uit het bestreden arrest blijken de volgende feiten:
— de rechtsvoorganger van de eiseres heeft begin mei 2000 aan de

rechtsvoorganger van de verweerster de opdracht gegeven voor een
luchtvervoer van computeronderdelen naar Rome;

(1) E. DU PONTAVICE, J. DUTHEIL DE LA ROCHERE en G.M. MILLER, Traité de droit
aérien, Parijs, LGDJ 1992, 135-136, nr. 2988.
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— de rechtsvoorganger van de eiseres gaf deze opdracht voor rekening
van haar moedermaatschappij, de eiseres, die tevens de eigenaar is van
de goederen;

— de goederen konden niet ter bestemming worden afgeleverd aan de
in de luchtvrachtbrief aangeduide geadresseerde.

2. Krachtens artikel 18, lid 1, Verdrag van Warschau in zijn toepasse-
lijke versie, is de luchtvervoerder aansprakelijk voor schade, ontstaan
in geval van vernieling, verlies of beschadiging van aangegeven bagage
of van goederen, indien het voorval dat de schade heeft veroorzaakt,
plaatsvond tijdens het luchtvervoer.

Artikel 12 van dit verdrag luidt als volgt: 

— De afzender heeft het recht, onder voorwaarde, dat hij al de uit de
vervoerovereenkomst voortvloeiende verplichtingen naleeft, over de
goederen te beschikken, hetzij door deze op het luchtvaartterrein van
vertrek of van bestemming terug te nemen, hetzij door deze gedurende
de reis tijdens een landing op te houden, hetzij door deze te doen afle-
veren op de plaats van bestemming of tijdens de reis aan een andere per-
soon dan de op de luchtvrachtbrief aangegeven geadresseerde, hetzij
door terugzending te vragen naar het luchtvaartterrein van vertrek,
voor zover de uitoefening van dat recht noch aan de vervoerder, noch
aan de andere afzenders nadeel doet, en met de verplichting de daaruit
voortspruitende kosten te vergoeden.

— Ingeval het uitvoeren van de opdrachten van de afzender onmoge-
lijk is, moet de vervoerder deze daarvan onmiddellijk verwittigen.

— Indien de vervoerder handelt naar de opdrachten van de afzender
inzake de beschikking over de goederen, zonder overlegging te eisen
van het aan deze afgegeven exemplaar van de luchtvrachtbrief, zal hij,
behoudens verhaal op de afzender, verantwoordelijk zijn voor de scha-
de, die door dit feit zou kunnen worden veroorzaakt aan hem, die op re-
gelmatige wijze in het bezit is van de luchtvrachtbrief.

— Het recht van de afzender houdt op te bestaan op het ogenblik,
waarop dat van de geadresseerde begint, overeenkomstig het hieronder
volgend artikel 13. Indien echter de geadresseerde de luchtvrachtbrief
of de goederen weigert, of indien hij niet bereikt kan worden, herkrijgt
de afzender zijn beschikkingsrecht.

Artikel 13 van het verdrag bepaalt dat: 

— Behoudens in de gevallen in het vorige artikel aangeduid, heeft de
geadresseerde het recht, om dadelijk na aankomst van de goederen ter
plaatse van bestemming van de vervoerder te vorderen hem de lucht-
vrachtbrief over te geven en hem de goederen af te leveren tegen beta-
ling van de verschuldigde bedragen en onder naleving van de bepalingen
voor het vervoer, aangegeven in de luchtvrachtbrief.

— Behoudens tegenbeding moet de vervoerder de geadresseerde dade-
lijk met de aankomst van de goederen in kennis stellen.

— Indien het verlies van de goederen door de vervoerder wordt er-
kend, of indien de goederen na verloop van een termijn van zeven da-
gen, nadat zij hadden moeten aankomen, niet zijn aangekomen, is de
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geadresseerde gerechtigd tegenover de vervoerder de rechten te doen
gelden, die uit de vervoerovereenkomst voortvloeien.

Volgens artikel 14 van het verdrag kunnen de afzender en de geadres-
seerde ieder in eigen naam al de rechten doen gelden, die hun onderschei-
denlijk bij de artikelen 12 en 13 zijn toegekend, hetzij zij handelen in hun
eigen belang, hetzij in het belang van een ander, op voorwaarde dat zij
de door de vervoerovereenkomst opgelegde verplichtingen nakomen.

3. Uit het systeem van het verdrag volgt dat zowel de afzender als de
geadresseerde gerechtigd is om op grond van artikel 18 van het verdrag
een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de vervoerder. 

Zij dienen hiertoe niet het bestaan van schade in het eigen vermogen
te bewijzen, behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als
de geadresseerde wordt aangesproken.

4. De appelrechters die de vordering van de eiseres als rechtsopvolger
van Fast Future Transport nv tegen de verweerster als ongegrond af-
wijzen omdat haar rechtsvoorganger niet het bewijs levert dat zij scha-
de heeft geleden, noch het bewijs levert enige schadevergoeding te
hebben betaald aan haar moedermaatschappij die de eigenaar was van
de goederen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de
feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

30 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 74

1° KAMER — 30 januari 2015
(AR C.14.0270.N)

1° DERDENVERZET. — ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE. — BELANG.

2° VORDERING IN RECHTE. — ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE. — BELANG. 

1° en 2° Derdenverzet is slechts niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang
wanneer het uitgaat van een persoon wiens rechtspositie door de beslissing
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niet kan worden aangetast (1). (Artt. 1033 en 1122, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek)

(V. T. MIELE & CIE KG, VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 5 september 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Artikel 1033 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat al wie niet in dezelf-
de hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, verzet kan doen tegen de
beslissing die zijn rechten benadeelt.

Krachtens artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan eenieder
die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de
zaak is tussengekomen, derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopi-
ge, beslissing die zijn rechten benadeelt.

Krachtens deze bepaling is derdenverzet slechts niet ontvankelijk we-
gens gebrek aan belang wanneer het uitgaat van een persoon wiens
rechtspositie door de beslissing niet kan worden aangetast.

2. De appelrechters oordelen dat:
— het rechtsmiddel van derdenverzet ingesteld kan worden door een-

ieder wiens rechten benadeeld kunnen worden door de bestreden ge-
rechtelijke beschikking; 

— de door de eiser bestreden beschikking werd uitgesproken om een
bepaald aspect tijdens het sociaal conflict en de collectieve actie van
de werknemers voorlopig te regelen, met name de beoogde vrije toe-
gang tot de bezette bedrijfsgebouwen door de verweerster om daar de
haar toebehorende goederen weg te halen; 

— bij de beëindiging van dit sociaal conflict door het sociaal akkoord
van 24 september 2010 voormelde beschikking van 20 september 2010
geen bestaansreden had en derhalve uit haar aard geen verdere rechts-
gevolgen meer had;

— het enige door de bestreden beschikking veroorzaakt nadeel dat de
eiser in zijn derdenverzet kon inroepen de beweerde aantasting van zijn

(1) Cass. 21 maart 2003, AR C.00.0634.N, AC 2003, nr. 188.
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recht is om op de door hem gewenste wijze, namelijk bedrijfsbezetting
en volledige bedrijfsblokkade, deel te nemen aan de organisatie van
voormelde collectieve actie;

— uit geen enkel gegeven blijkt dat enige dwangsom of ander schade-
lijk gevolg ingevolge de uitvoering van de bestreden beschikking aan
de eiser toegebracht kon zijn op het ogenblik dat hij het derdenverzet
instelde;

— uit voormelde overwegingen volgt dat de bestreden beschikking op
het ogenblik van het derdenverzet geen nadeel meer kon toebrengen
aan de eiser, zodat zijn derdenverzet om die reden ontoelaatbaar is.

3. Met deze redenen oordelen de appelrechters dat de rechtspositie
van de eiser op het ogenblik van het derdenverzet niet kon worden aan-
getast, aangezien de bestreden beschikking van 20 september 2010 geen
bestaansreden meer had omwille van de beëindiging van het sociaal
conflict door het sociaal akkoord van 24 september 2010 en uit niets
bleek dat enige dwangsom of ander schadelijk gevolg door de uitvoe-
ring van de bestreden beschikking aan de eiser kon zijn toegebracht.
Door op die grond te oordelen dat het derdenverzet niet toelaatbaar
was, verantwoorden de appelrechters hun beslissing aldus naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

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

30 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 75

1° KAMER — 30 januari 2015
(AR C.14.0276.N)

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — MA-
TERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. — OVERHEIDSSECTOR. — PERSO-
NEELSLID. — GETROFFENE. — ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE. —
WERKGEVER. — BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE. — OMVANG VAN DE SCHA-
DE. — BEWIJS. — VOORWERP.

2° BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN OVEREENKOMST. — OVERHEIDSSECTOR. — PERSONEELSLID. — GETROF-
FENE. — ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE. — WERKGEVER. — BETA-
LING ZONDER TEGENPRESTATIE. — OMVANG VAN DE SCHADE. — BEWIJS. —
VOORWERP.

3° ARBEIDSONGEVAL. — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE RE-
GELS. — PERSONEELSLID. — GETROFFENE. — ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR
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EEN DERDE. — EIGEN SCHADE VAN DE WERKGEVER. — GESCHIL TUSSEN DE WERK-
GEVER EN ZIJN VERZEKERAAR EN DE VERZEKERAAR VAN DE VOOR HET ONGEVAL

AANSPRAKELIJKE PERSOON. — GENEESKUNDIGE DIENST. — VASTSTELLINGEN. —
BEWIJSWAARDE. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — BE-
OORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM. — OVERHEIDSSECTOR. — PER-
SONEELSLID. — GETROFFENE. — ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE. —
EIGEN SCHADE VAN DE WERKGEVER. — GESCHIL TUSSEN DE WERKGEVER EN ZIJN

VERZEKERAAR EN DE VERZEKERAAR VAN DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJ-
KE PERSOON. — GENEESKUNDIGE DIENST. — VASTSTELLINGEN. — BEWIJSWAAR-
DE.

5° BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VERMOEDENS. — AANSPRAKELIJK-
HEID BUITEN OVEREENKOMST. — OVERHEIDSSECTOR. — PERSONEELSLID. — GE-
TROFFENE. — ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE. — EIGEN SCHADE VAN

DE WERKGEVER. — GESCHIL TUSSEN DE WERKGEVER EN ZIJN VERZEKERAAR EN

DE VERZEKERAAR VAN DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE PERSOON. — GE-
NEESKUNDIGE DIENST. — VASTSTELLINGEN. — BEWIJSWAARDE.

1° en 2° De werkgever in de overheidssector die aanvoert schade te hebben ge-
leden als gevolg van een door de fout van een derde veroorzaakt ongeval
waarvan zijn personeelslid het slachtoffer werd, doordat hij de wedde en de
daarop rustende lasten heeft moeten betalen zonder arbeidsprestaties te ont-
vangen, dient zijn schade in oorzakelijk verband met de fout te bewijzen; de
werkgever dient derhalve niet alleen het bedrag van de betaalde wedde te be-
wijzen, maar ook dat die wedde betaald is voor een periode tijdens dewelke
het personeelslid, als gevolg van het ongeval, arbeidsongeschikt was; hij kan
daarvan het bewijs leveren met alle middelen (1). (Artt. 1315, 1382 en 1383,
Burgerlijk Wetboek; art. 870, Gerechtelijk Wetboek)

3°, 4° en 5° Het optreden van de geneeskundige dienst is enkel bedoeld om de
verplichtingen te bepalen die overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet Over-
heidspersoneel aan de werkgever zijn opgelegd; in het geschil tussen de over-
heidswerkgever en zijn verzekeraar, enerzijds, en de verzekeraar van de voor
het ongeval aansprakelijke persoon, anderzijds, over de schade van de werk-
gever, kunnen de vaststellingen van de geneeskundige dienst worden aange-
voerd als een feitelijk vermoeden, waarvan de beoordeling aan de rechter is
overgelaten (2). (Artt. 1349, 1353, 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek; art. 8,
KB 24 januari 1969) 

(AG INSURANCE N.V. T. ETHIAS GEMEEN RECHT, 
ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan was de
heer L., tewerkgesteld door de Politiezone Demerdal DSZ, op 7 januari

(1) Zie concl. OM.
(2) Id. 
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2006 slachtoffer van een verkeers- en arbeidsongeval toen zijn dienst-
voertuig werd aangereden door het voertuig bestuurd door de heer B.
De aansprakelijkheid van deze laatste werd niet betwist. 

De loonuitgaven voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en
de medische kosten ten voordele van de heer L., kwamen ten laste van
verweerster, arbeidsongevallenverzekeraar van de politiezone. 

Verweerster vorderde terugbetaling van haar uitgaven van eiseres,
aansprakelijkheidsverzekeraar van de heer B.

De medische kosten werden integraal vergoed door eiseres. Voor de
blijvende arbeidsongeschiktheid betaalde zij 3.900 EUR, terwijl slechts
1.512 EUR verschuldigd was. 

De uitgaven van verweerster voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid be-
droegen 90.431,97 EUR, doch werden slechts ten belope van 19.903,98 EUR
door eiseres vergoed. 

2. Op 6 september 2011 dagvaardde verweerster eiseres voor de politie-
rechtbank te Leuven in betaling van 70.527,99 EUR (uitgaven TAO
90.431,97 EUR, verminderd met het betaalde bedrag van 19.903,98 EUR). 

Bij besluiten vorderde eiseres vanwege verweerster betaling van een
bedrag van 6.363,61 EUR (2.388 EUR, teveel betaald voor BAO + 3.975,61
EUR, teveel betaald voor TAO).

Bij vonnis van 5 juni 2012 veroordeelde de politierechtbank te Leuven
eiseres tot betaling van 68.139,99 EUR, meer intresten, en wees zij de te-
genvordering van eiseres als ongegrond af. 

De rechtbank van eerste aanleg te Leuven bevestigde deze beslissing
bij vonnis van 8 november 2013. 

3. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit vonnis in graad van beroep
maakt het voorwerp uit van de huidige cassatieprocedure.

HET ENIG CASSATIEMIDDEL

4. In haar enig cassatiemiddel voert eiseres schending aan van de arti-
kelen 1315, 1349, 1353, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel
870 van het Gerechtelijk Wetboek, van artikel 6 van het EVRM en van
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbied voor het recht van
verdediging. 

5. Eiseres verwijt de appelrechters te hebben beslist dat de schade in
oorzakelijk verband met het litigieuze arbeidsongeval, waarvoor ver-
weerster vergoeding kan vorderen, dient bepaald te worden op basis van
de besluitvorming van de gerechtelijke geneeskundige dienst (Medex)
daar deze onafhankelijk en objectief is en bindend voor de werkgever en
verweerster, zonder evenwel te onderzoeken of de vaststellingen van de
minnelijke medische expertise afbreuk kunnen doen aan de vaststellin-
gen van de gerechtelijke geneeskundige dienst. 

6. Volgens eiseres kennen de appelrechters aldus aan de vaststellingen
van de gerechtelijke geneeskundige dienst (Medex) meer bewijswaarde
toe dan de bewijswaarde van een feitelijk vermoeden, en schenden zij al-
dus de voormelde bepalingen en algemeen rechtsbeginsel.
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7. Door te beslissen dat het feit dat de aansprakelijke de besluitvor-
ming van de gerechtelijke geneeskundige dienst (Medex) niet kan be-
twisten geen schending van artikel 6 van het EVRM impliceert, schendt
de rechtbank volgens eiseres bovendien deze verdragsbepaling, alsmede
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbied voor het recht van
verdediging. 

BESPREKING VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

8. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, is
degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht
deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde te-
ruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.

9. De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op
haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en
de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidspres-
taties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij
schade lijdt.

10. In de zogenaamde “loondoorbetalingsarresten” van 19 en 20 februari
2001 (1) oordeelde Uw Hof dat het bestaan van een contractuele, wettelij-
ke of reglementaire verplichting niet uitsluit dat schade in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer vol-
gens de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave
of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich er-
toe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet ver-
richten.

11. Zo werd onder meer daarin geoordeeld dat het enkel bestaan van
een op de werkgever rustende verplichting het loon met inbegrip van de
daarop verschuldigde bijdragen en belastingen te blijven betalen bij tij-
delijke arbeidsongeschiktheid, niet noodzakelijk verhindert dat die be-
talingen voor de werkgever een schade kunnen uitmaken. Dit geldt
evenzeer voor de overheid, wanneer die statutair verplicht is een wedde
te betalen aan de ambtenaren, vermits die omstandigheid vreemd is aan
de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout begaan
door een derde en de schade die voor de overheid voortvloeit uit de om-
standigheid dat zij een wedde moet doorbetalen zonder hiervan een te-
genprestatie te genieten.

12. Uw Hof erkende in deze arresten dat werkgevers bepaalde uitgaven
kunnen verhalen op de derde die aansprakelijk is voor de arbeidsonge-
schiktheid van een personeelslid, maar niet alle schade. De feitenrechter
moet immers nagaan of het niet de bedoeling was van de tussenkomst
van de werkgever dat hij die kosten voor eigen rekening zou houden.

13. In zijn arresten van 11 september 2009 en 3 mei 2013 bevestigde Uw
Hof nogmaals de regel dat het bestaan van een contractuele, wettelijke

(1) Cass. 19 februari 2001, AR C.99.0014.N, AC 2001, nr. 97; Cass. 19 februari 2001, AR
C.99.0183.N, AC 2001, nr. 98; Cass. 19 februari 2001, AR C.99.0228.N, AC 2001, nr. 99; Cass.
19 februari 2001, AR C.00.0242.N, AC 2001, nr. 100; Cass. 20 februari 2001, AR P.98.1629.N,
AC 2001, nr. 101. 
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of reglementaire verplichting het bestaan niet uitsluit van schade in de
zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover uit de inhoud
of de draagwijdte van de overeenkomst, de wet of het reglement niet
blijkt dat de uitgaven of prestaties die moeten worden gedaan, definitief
ten laste moeten blijven van degenen die zich daartoe hebben verbonden
of daartoe door de wet of het reglement worden verplicht (1).

14. In zijn arrest van 5 november 2010 oordeelde Uw Hof dat deze regel
niet alleen toepassing vindt op vorderingen gesteund op de artikelen
1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek, en dus op een fout van de aanspra-
kelijke, maar ook op vorderingen gesteund op artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek (2).

15. Wanneer de publieke rechtspersoon aan het door een arbeidsongeval
getroffen personeelslid de wedde en de daarop rustende lasten heeft door-
betaald, zonder arbeidsprestaties te ontvangen die daarvoor de tegen-
prestatie zijn, en deze publieke rechtspersoon (of de in zijn rechten
gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar) op grond van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, van de voor het ongeval aan-
sprakelijke derde terugbetaling ervan vordert, dient hij, krachtens de
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek te bewijzen dat hij, door die bedragen te betalen, een schade
heeft geleden die in oorzakelijk verband staat met de fout van de derde. 

Hij dient bijgevolg, overeenkomstig het gemeen recht, niet alleen het
bedrag te bewijzen van hetgeen hij betaald heeft, maar ook dat dit be-
drag betaald werd tijdens een periode waarin dit personeelslid, door de
onrechtmatige daad van de derde, arbeidsongeschikt was terwijl hij hem
die bedragen moest doorbetalen. Hij kan daarvan het bewijs leveren met
alle middelen (3). 

16. Uit de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade-
vergoeding van arbeidsongevallen, van ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, alsook uit het
koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding
ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeids-
ongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk en uit het
koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten
gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of over-
heidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk, inzonderheid uit artikel 8
van deze koninklijke besluiten, volgt:

— enerzijds, dat het Bestuur van de medische expertise/de medische
dienst (Medex) uitspraak doet over de toepassing van die wet op het door
een ongeval getroffen personeelslid, over het percentage en de duur van
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, over de consolidatiedatum, het be-

(1) Cass. 11 september 2009, AR C.08.0277.F, AC 2009, nr. 493; Cass. 3 mei 2013, AR
C.12.0425.N, AC 2013, nr. 279, met concl. OM.

(2) Cass. 5 november 2010, AR C.09.0486.N, AC 2010, nr. 658, met concl. OM. 
(3) Cass. 30 mei 2011, AR C.09.0499.N, AC 2011, nr. 361, met concl. van advocaat-gene-

raal MORTIER; Cass. 18 november 2011, AR C.09.0521.F, AC 2011, nr. 625, met concl. van
advocaat-generaal WERQUIN in Pas. 2011, nr. 625. 
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staan van blijvende letsels en over een percentage van blijvende onge-
schiktheid dat eruit voortvloeit, 

— anderzijds, dat de beslissingen van die dienst bindend zijn voor de
werkgever in de overheidssector en het door het ongeval getroffen perso-
neelslid dat echter tegen die beslissingen beroep kan instellen. 

17. In hun respectieve conclusies bij ’sHofs arresten van 30 mei en
18 november 2011 hebben de advocaten-generaal Mortier en Werquin de
bevoegdheid van de Administratieve Gezondheidsdienst (thans Medex),
een dienst ressorterend onder de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de voedselketen en Leefmilieu, nader belicht (1).

18. Het Hof heeft in die arresten van 30 mei 2011 en 18 nov. 2011 (2) de
ook in de huidige zaak aan de orde zijnde vraag beantwoord of en in hoe-
verre de beslissingen van deze dienst tegenwerpelijk zijn aan derden. 

19. Het preciseerde dat het optreden van de Administratieve Gezond-
heidsdienst (thans Medex) enkel bedoeld is om de verplichtingen te be-
palen die overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
aan de werkgever zijn opgelegd. 

In het geschil tussen, enerzijds, de werkgever (of de in zijn rechten ge-
subrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar) en, anderzijds, de veroorza-
ker van het ongeval en diens BA-verzekeraar, over de eigen schade van
de werkgever, kunnen de vaststellingen van de Administratieve Gezond-
heidsdienst (thans Medex) slechts als een feitelijk vermoeden worden
aangevoerd, waarvan de beoordeling aan de rechter is overgelaten.

20. In het voormelde arrest van 18 november 2011 preciseerde Uw Hof
uitdrukkelijk dat het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verde-
diging eraan in de weg staat dat die beslissingen van de Administratieve
Gezondheidsdienst (thans Medex) bindend zijn voor derden, die deze kun-
nen betwisten. 

21. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis oordelen de
appelrechters dat:

— de besluiten van de gerechtelijke geneeskundige dienst (Medex) bin-
dend zijn voor de verweerster en de verplichte grondslag vormen voor de
door haar uit te betalen vergoedingen 

— de omvang van de schade van de verweerster vaststaand wordt be-
paald door deze besluiten; 

— er geen redenen zijn om de onafhankelijkheid en de objectiviteit van
deze dienst in twijfel te trekken; 

— de besluiten van de gerechtelijke geneeskundige dienst en de min-
nelijke medische expertise in gemeen recht verschillen maar niet deze
laatste doch wel deze van de gerechtelijke geneeskundige dienst de ver-
plichte grondslag voor de betalingen vormen; 

(1) Concl. van advocaat-generaal MORTIER bij Cass. 30 mei 2011, AR C.09.0499.N, AC
2011, nr. 361; concl. van advocaat-generaal WERQUIN bij Cass. 18 november 2011, AR
C.09.0521.F, Pas. 2011, nr. 625. 

(2) Cass. 30 mei 2011, AR C.09.0499.N, AC 2011, nr. 361, met concl. van advocaat-gene-
raal MORTIER; Cass. 18 november 2011, AR C.09.0521.F, AC 2011, nr. 625, met concl. van
advocaat-generaal WERQUIN in Pas. 2011, nr. 625.
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— de besluiten van de gerechtelijke geneeskundige dienst kunnen aan-
vaard worden als bewijs van de duurtijd van de tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid van het slachtoffer. 

22. Zoals door eiseres aangevoerd beslist de rechtbank aldus dat de
schade in oorzakelijk verband met het litigieuze arbeidsongeval, waar-
voor verweerster vergoeding kan vorderen, dient bepaald te worden op
basis van de besluitvorming van de gerechtelijke geneeskundige dienst
(Medex) daar deze onafhankelijk en objectief is en bindend is voor de
werkgever en verweerster, zonder evenwel te onderzoeken of de vaststel-
lingen van de minnelijke medische expertise afbreuk kunnen doen aan
de vaststellingen van Medex. 

23. Wanneer zoals in casu de besluiten van Medex afwijken van het des-
kundigenverslag in gemeen recht, diende de rechter, wanneer hij zijn be-
slissing grondt op de besluiten van Medex, in concreto te motiveren
waarom hij de voorkeur gaf aan die besluiten boven die van het deskun-
digenverslag in gemeen recht. 

24. De appelrechters doen dit in het bestreden vonnis niet; zij kennen
aldus aan de vaststellingen van Medex meer bewijswaarde toe dan de be-
wijswaarde van een feitelijk vermoeden, en schenden naar mijn mening
de als geschonden aangewezen bepalingen en algemeen rechtsbeginsel.

25. Het middel lijkt mij gegrond te zijn.
26. Conclusie: Vernietiging 

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 8 november 2013.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 27 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. De werkgever in de overheidssector die aanvoert schade te hebben
geleden als gevolg van een door de fout van een derde veroorzaakt on-
geval waarvan zijn personeelslid het slachtoffer werd, doordat hij de
wedde en de daarop rustende lasten heeft moeten betalen zonder arbeid-
sprestaties te ontvangen, dient zijn schade in oorzakelijk verband met
de fout te bewijzen.

De werkgever dient derhalve niet alleen het bedrag van de betaalde
wedde te bewijzen, maar ook dat die wedde betaald is voor een periode
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tijdens dewelke het personeelslid, als gevolg van het ongeval, arbeids-
ongeschikt was.

Hij kan daarvan het bewijs leveren met alle middelen.
2. Krachtens artikel 8, eerste lid, van het koninklijk besluit van

13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige
personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de
lokale sector, voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en
van het werk, oordeelt de geneeskundige dienst of er een oorzakelijk
verband bestaat tussen het ongeval en de letsels en bepaalt zij overeen-
komstig de voorschriften van het door de Sociaal-Medische Rijksdienst
toegepast reglement betreffende de arbeidsongevallen, het percentage
van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van het fysiologisch let-
sel dat door het ongeval werd veroorzaakt.

Het optreden van de geneeskundige dienst is enkel bedoeld om de ver-
plichtingen te bepalen die overeenkomstig het personeelsstatuut en de
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel aan de werkgever zijn opge-
legd.

In het geschil tussen de overheidswerkgever en zijn verzekeraar,
enerzijds, en de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke
persoon, anderzijds, over de schade van de werkgever, kunnen de vast-
stellingen van de geneeskundige dienst worden aangevoerd als een fei-
telijk vermoeden, waarvan de beoordeling aan de rechter is
overgelaten.

3. De appelrechters oordelen, met overname van de redenen van het
beroepen vonnis, dat:

— de besluiten van de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst (Medex)
bindend zijn voor de verweerster en de verplichte grondslag vormen
voor de door haar uit te betalen vergoedingen;

— de omvang van de schade van de verweerster vaststaand wordt be-
paald door deze besluiten;

— er geen redenen zijn om de onafhankelijkheid en de objectiviteit
van deze dienst in twijfel te trekken;

— de besluiten van Medex en de minnelijke medische expertise in ge-
meen recht verschillen maar niet deze laatste doch wel deze van Medex
de verplichte grondslag voor de betalingen vormen;

— de besluiten van Medex kunnen aanvaard worden als bewijs van de
duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer.

4. De appelrechter die op deze gronden de eiseres veroordelen tot ver-
goeding van de door de verweerster gedane uitkeringen voor de periode
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zonder de eiseres toe te laten de
besluiten van Medex te betwisten, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis. 
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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 feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
rechtszitting houdend in hoger beroep.

30 januari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Geinger en de heer Maes.

N° 76

1° KAMER — 30 januari 2015
(AR C.14.0285.N)

1° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — VOORWERP. — ONGEOORLOOFD

VOORWERP. — BEGRIP.

2° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — ALLERLEI. — TOTSTANDKOMING.
— OVERTREDING VAN EEN REGEL VAN OPENBARE ORDE. — GEVOLG. — NIETIG-
HEID. — TOEPASSINGSGEBIED. 

1° Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp indien zij verplicht tot
een prestatie die door een wet van openbare orde verboden is of in strijd is
met de goede zeden. (Artt. 6 en 1108, Burgerlijk Wetboek)

2° Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen heeft de overtreding bij de
totstandkoming van de overeenkomst van een regel die de openbare orde
aanbelangt, in beginsel slechts de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg
wanneer deze overtreding tot gevolg heeft dat het voorwerp van de overeen-
komst ongeoorloofd is. (Artt. 6 en 1108, Burgerlijk Wetboek)

(TANK OPSLAG VERBEKE N.V. T. BELFIUS BANK N.V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 16 december 2013.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. De eiseres voert aan dat de tussen de door de eiseres op
29 september 2008 met de verweerster gesloten financiële overeenkomst
(“IRS-SWAP”) nietig is omdat de verweerster is tekort gekomen aan de
verplichting die om krachtens het toenmalige artikel 4 van de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stel-
sel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, dat
van openbare orde is, de personen te identificeren en hun identiteit te
controleren die namens de eiseres zijn opgetreden en dat de latere be-
krachtiging van de overeenkomst door de eiseres geen gevolg kan heb-
ben gelet op het bepaalde in artikel 1338 Burgerlijk Wetboek. 

2. Krachtens de artikelen 6 en 1108 Burgerlijk Wetboek is een over-
eenkomst met een ongeoorloofd voorwerp nietig. Een overeenkomst
heeft een ongeoorloofd voorwerp indien zij verplicht tot een prestatie
die door een wet van openbare orde verboden is of in strijd is met de
goede zeden.

3. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen heeft de overtre-
ding bij de totstandkoming van de overeenkomst van een regel die de
openbare orde aanbelangt, in beginsel slechts de nietigheid van de over-
eenkomst tot gevolg wanneer deze overtreding tot gevolg heeft dat het
voorwerp van de overeenkomst ongeoorloofd is.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht. 

Dictum

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

30 januari 2015 — 1° Kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Wouters en de heer Lebbe.
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La Cour, chambres assemblées, s’est réunie ce mercredi 28 mai 2014, 
à 9 heures 35 en audience publique et en robes noires en la salle de ses 
audiences ordinaires.

Le premier président déclare l’audience publique ouverte et rappelle 
à la Cour le point porté à l’ordre du jour : entendre prononcer l’éloge 
funèbre de Monsieur Pierre Ghislain, président de section honoraire à 
la Cour de cassation.

Le premier président prononce les paroles ci-après reproduites.
Le premier président donne la parole à Monsieur le procureur général 

et à Monsieur le premier avocat général, qui prononcent les discours 
dans les termes ci-après reproduits.

Le premier président donne ensuite la parole à Monsieur le bâtonnier 
Van Eeckhoutte, qui s’exprime dans les termes ci-après reproduits.

Il est 10 heures 04 lorsque le premier président suspend l’audience.

Pierre Ghislain, né à Soignies le 14 décembre 1930.
Docteur en droit en 1953.
Avocat en 1953.
Juge effectif au tribunal de première instance de Neufchâteau, 
le 25 janvier 1966.
Juge d’instruction au tribunal de première instance de Neufchâteau, 
le 17 janvier 1968.
Juge des saisies au tribunal de première instance de Neufchâteau, 
le 23 juillet 1969.
Juge suppléant au tribunal de commerce de Neufchâteau, le 23 janvier 
1976.
Vice-Président du tribunal de première instance de Neufchâteau, 
le 11 mars 1976.
Conseiller à la cour d’appel de Liège, le 27 septembre 1978.
Conseiller à la Cour de cassation, le 8 septembre 1983.
Président de section à la Cour de cassation, le 12 mars 1997.
Président de section honoraire à la Cour de cassation, le 14 décembre 
1999.
Décédé à Libramont-Chevigny, le 1er février 2014.



Het Hof, kamers verenigd, is heden woensdag 28 mei 2014, om 9 u 
35, in openbare vergadering en in zwart gewaad, samengekomen in de 
zaal van de gewone rechtszittingen.

De eerste voorzitter verklaart de openbare terechtzitting geopend en 
herinnert het Hof aan het punt dat op de dagorde staat : een rouwhulde 
te horen brengen aan Pierre Ghislain, ere-afdelingsvoorzitter van het 
Hof van Cassatie.

De eerste voorzitter houdt de volgende toespraak in de hierna vol-
gende bewoordingen.

De eerste voorzitter verleent het woord aan de procureur-generaal 
en aan de eerst advocaat-generaal, die de volgende redes uitspreken in 
de hierna volgende bewoordingen.

De eerste voorzitter verleent daarna het woord aan stafhouder Van 
Eeckhoutte, die zich uitdrukt in de hierna volgende bewoordingen.

Om 10 uur 04 schorst de eerste voorzitter de rechtszitting.

Pierre Ghislain, geboren te Zinnik op 14 december 1930.
Doctor in de rechten in 1953.
Advocaat in 1953.
Waarnemend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, 
op 25 januari 1966.
Onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, 
op 17 januari 1968.
Beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, op 
23 juli 1969.
Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Neuf-
château, op 23 januari 1976.
Ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, 
op 11 maart 1976.
Raadsheer in het hof van beroep te Luik, op 27 september 1978.
Raadsheer in het Hof van Cassatie, op 8 september 1983.
Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op 12 maart 1997.
Ere afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op 14 december 1999.
Overleden te Libramont-Chevigny, op 1 februari 2014.



DISCOURS DU CHEVALIER J. de CODT

Premier President de la Cour de cassation

REDE VAN RIDDER J. de CODT

Eerste Voorzitter van het Hof van cassatie

Je ne suis pas de ceux qui disent : la mort n’est rien, elle n’est 
qu’un passage vers l’autre rive. Je dis que c’est beaucoup. Si la 
mort n’était rien, pourquoi un des évangiles nous rapporte-t-il 
que le Christ a pleuré devant la tombe de son ami à Béthanie ? 
Mourir est insupportable, et ce n’est pas le caractère inéluctable 
de notre destin qui doit nous empêcher de protester contre cette 
injustice faite à la condition humaine.

Garder le souvenir des disparus est une manière comme une 
autre de refuser l’inacceptable. C’est dire aux années qui passent : 
allez-vous en si vous le voulez, fuyez, disparaissez, nos âmes ont 
plus de mémoire que vous n’avez d’oubli et nous avons dans le 
cœur une fleur que vous ne pourrez jamais cueillir.

Grand officier dans les ordres du Roi, président de sec-
tion honoraire à la Cour de cassation, juge à la Cour de justice 
Benelux, ancien conseiller communal et provincial, Pierre Ghis-
lain est décédé un samedi matin, le 1er février 2014, à la clinique 
de Libramont. Il avait 83 ans.

Longtemps, la Cour de cassation n’a été pour moi qu’une abs-
traction, quelque chose d’obscur et compliqué dont je ne savais 
que ce qui m’avait été enseigné à l’université par des professeurs 
à peine mieux informés que l’auditoire qu’ils étaient chargés 
d’instruire. C’est le hasard des rencontres aux abords du palais 
de justice qui m’a permis, pour la première fois, en la personne de 
Pierre Ghislain, d’attribuer un visage à la Cour : un visage taillé 
à coups de serpe dans lequel pétillait un regard malicieux, qui ne 
parvenait pas à dissimuler bien longtemps la bonté foncière du 
personnage, derrière une apparence bourrue.
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Je ne savais pas, alors, que j’étais promis à devenir son col-
lègue. Et comment aurais-je deviné qu’il m’appartiendrait un 
jour de lui rendre le présent hommage, assis sur le fauteuil même 
du haut duquel je le voyais présider les audiences de notre chère 
deuxième chambre ?

Il nous y a accueillis, Monsieur le président de section Close et 
moi-même, il y a dix-sept ans. Il dirigeait nos délibérés avec un 
subtil mélange de science et d’humour, de drôlerie et de sérieux. 
Fleurant bon le terroir, ses anecdotes, dont les héros étaient sou-
vent des curés de village, venaient à point nommé pour détendre 
les débats difficiles. Il avait un parler savoureux, légèrement 
teinté d’accent wallon.

Très versé dans le droit de la réparation du dommage corporel, 
Pierre Ghislain affrontait le conseiller Yvonne Jeanmart dans 
des joutes verbales dont le grossier pénaliste que j’étais admi-
rait la haute volée. Ces deux-là s’appréciaient beaucoup. Madame 
Jeanmart disait toujours que, sitôt retraitée, elle achèterait un 
château pour faire de l’arbitrage en association avec Monsieur 
Ghislain. J’ignore pourquoi cette activité devait nécessairement 
avoir lieu dans un château. Peut-être à cause de ces vers énigma-
tiques d’Arthur Rimbaud : « O saisons ! O châteaux ! Quelle âme 
est sans défaut ? O saisons, o châteaux, j’ai fait la magique étude 
du bonheur que nul n’élude ».

Je me souviens aussi de l’estime que le procureur général 
Eliane Liekendael et le président Pierre Ghislain se vouaient l’un 
à l’autre. La première m’affirmait qu’il était pour elle un des meil-
leurs magistrats de la Cour. Quant au second, il disait d’Eliane 
Liekendael qu’elle avait une mémoire aussi prodigieuse que celle 
d’un ordinateur, et il en voulait pour preuve qu’elle lui rappelait 
les dates d’anniversaire de ses petits-enfants.

S’il avait été auteur de bandes dessinées, le président Ghislain 
aurait adopté la technique de la ligne claire, chère à Hergé. Il avait 
un raisonnement juridique efficace et limpide. Il n’aimait pas ce 
qu’il appelait « les compliqués mentaux ». Ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement, disait Boileau : les arrêts au rapport de Mon-
sieur Ghislain en sont la démonstration. Il a joué à cet égard un 
rôle essentiel dans la jurisprudence qui s’est mise en place sur la 
base de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
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Het hoeft niet te verbazen dat hij een uitstekende cassatiema-
gistraat was gelet op zijn voorgaande staat van dienst. Na dertien 
jaar aan de balie werd hij op 25 juni 1966 benoemd tot rechter 
in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, het arrondis-
sement waarover later veel te doen zou zijn. De jonge rechter 
Ghislain kreeg bij die rechtbank het hele assortiment over zich 
heen : onderzoek, beslag, kort geding, burgerlijke en correctionele 
zittingen. Onderzoeksmagistraat was het werk dat zijn voorkeur 
wegdroeg.

Hij werd op 26 juni 1978 benoemd in het hof van beroep te 
Luik waar hij zetelde in correctionele zaken en achttien assisen-
zaken voorzat te Luik, Namen en Aarlen. Hij vertelde ons hoe-
zeer hij onder de indruk was van het gewetensvolle optreden van 
de juryleden.

Zowel het Hof als de senaat gaven Pierre Ghislain een eerste 
kandidatuur en hij werd op 10 augustus 1983 benoemd tot raads-
heer in het Hof van Cassatie, in de plaats van mevrouw Ray-
mond-Decharneux. Hij werd geïnstalleerd door de eerste voor-
zitter Legros op vordering van procureur-generaal Krings.

De redevoeringen bij zijn installatie legden de nadruk op de 
sociale en culturele ingesteldheid van die diep menselijke magis-
traat. In zijn jeugd was hij ondervoorzitter van de « Fédération 
wallonne des étudiants ». Later, als advocaat, was hij stichter 
en voorzitter van de historische en archeologische kring van 
Neufchâteau. Als rechter was hij de drijvende kracht achter een 
opvangcentrum dat onderdak bood aan hulpbehoevenden en 
trachtte hen opnieuw aan werk te helpen.

La carrière de Pierre Ghislain dans la magistrature s’est ter-
minée à la fin du vingtième siècle, à une époque où l’on n’avait 
jamais autant parlé de la Cour de cassation. Ses dernières années 
professionnelles furent marquées par la rivalité, alimentée par 
les médias, des arrondissements judiciaires de Liège et de Neuf-
château, à propos de l’instruction du dossier de l’assassinat du 
ministre d’Etat André Cools et des affaires connexes.

Il y eut l’affaire Dutroux, avec cet arrêt mal dénommé « Spa-
ghetti », appellation dérisoire et vulgaire pour une belle décision 
rappelant courageusement, dans un climat délétère, ce que doit 
être un juge d’instruction indépendant et impartial.
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Il y eut cette commission parlementaire télévisée qui mit le 
juge d’instruction Martine Doutrewe sur la sellette, et qui donna 
l’impression de servir surtout à mettre en valeur des hommes 
politiques ne le méritant pas.

Il y eut les affaires « Inusop » et « Agusta-Dassault », pour le 
jugement desquelles la Cour s’attira de solides inimitiés.

Il y eut cet envoi d’un commissaire des Nations Unies venu 
enquêter pour savoir si ce pays était encore un État de droit.

Il y eut ce que d’aucuns appelèrent le chagrin des juges, avec la 
montée de l’incompréhension et de la défiance et le vote précipité 
des réformes législatives qui s’en inspiraient.

Faut-il remuer ce passé agité ? Faut-il à nouveau, comme le 
poète, dire aux années qui ont fui : allez-vous en, avec votre cortège 
d’ombres ! Nos cœurs ont plus de feu que vous n’avez de cendre !

Il faut se rappeler en tout cas que le président Ghislain s’est 
trouvé en plein dans la tourmente et que s’il en a souffert, ni 
l’épreuve ni le chant des sirènes n’ont ébranlé sa droiture, son sens 
moral et la solidité de ses principes. Il n’a pas cessé de demeurer 
fidèle à sa vocation première, vouant toute son énergie à l’adéqua-
tion entre l’intelligence juridique et judiciaire et la justice sociale.

Admis à l’honorariat à la fin du dernier mois de la dernière 
année du vingtième siècle, Pierre Ghislain rejoignit la munici-
palité à la gestion de laquelle il avait déjà participé au début de 
sa vie active. Après avoir, dans ses jeunes années, abandonné la 
politique pour la magistrature, il fit donc, au seuil de la vieillesse, 
le même chemin en sens inverse, espérant troquer la robe pourpre 
contre l’écharpe tricolore. Le jeu des alliances ne lui ayant pas 
permis de devenir bourgmestre de sa cité d’élection, c’est au 
conseil communal qu’en qualité de chef de groupe, il consacra ses 
talents et son expérience, avant de tirer sa révérence le 10 janvier 
2006. Faisant allusion à sa remplaçante, il déclara avec humour 
aux membres du conseil : « Je suis heureux de faire place à une 
dame de qualité dont le sourire vous sera plus agréable que le dis-
cours d’un vieux juriste ».

Oui, un homme a passé après avoir tracé sur cette terre un 
sillon droit et profond. Puisse le bon grain qu’il a semé généreuse-
ment autour de lui s’épanouir en beaux épis dorés dont la moisson 
donnera le centuple.
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En nous quittant il y a quatre mois, Pierre Ghislain laissait 
trois enfants mariés et cinq petits-enfants. À Vincent et Anne 
Ghislain, à Pascale et Pierre Neuville, à Paul-Emmanuel et Véro-
nique Ghislain, à Sarah, Virginie, Thomas, Carla-Marie, William 
et Alexandra, la Cour, par ma voix, exprime sa gratitude, son res-
pect, sa sympathie et ses condoléances émues.



DISCOURS DE M. P. DUINSLAEGER

Procureur general pres la Cour de cassation

REDE VAN DE H. P. DUINSLAEGER

Procureur-generaal bij het Hof van cassatie

Monsieur le Premier Président,
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

Je n’ai pas eu la chance de connaître longtemps Monsieur le 
président de section honoraire Pierre Ghislain : il a pris sa retraite 
quelques mois à peine après mon arrivée à la Cour. Pendant cette 
courte période, je n’ai pas non plus eu le privilège de siéger avec 
lui. Bien que nos contacts aient été brefs et limités, je garderai de 
lui le souvenir d’un homme d’une exquise amabilité.

Procureur-generaal Jean François Leclercq, die Pierre Ghis-
lain veel beter heeft gekend dan ik, heeft spontaan aangeboden 
zelf de rouwhulde op te stellen. De herinnering aan een overleden 
collega is altijd persoonlijk gekleurd en dat is met de tekst van 
de heer Procureur-generaal Jean François Leclercq zeker ook het 
geval.

C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à Jean-François de 
bien vouloir prononcer lui-même cet éloge funèbre, conformément 
à une autre citation biblique, à savoir qu’il y a lieu de rendre à 
César ce qui appartient à César.



DISCOURS DE M. J.F. LECLERCQ

premier avocat général près la cour de cassation

REDE VAN DE H. J.F. LECLERCQ

eerste advocaat-generaal bij het hof van cassatie

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général,
Mesdames, Messieurs,

Le président de section honoraire Pierre Ghislain était, sans 
mauvais jeu de mots forestier, un Ardennais devenu pure souche 
quoique né dans le Hainaut.

Un Ardennais connaît bien la forêt.
L’hiver, les arbres de la forêt sont recouverts d’un magnifique 

manteau de neige fraîche et resplendissent de millions de cristaux 
miroitants.

Les habitués des bois savent que le hibou est le plus sage des 
oiseaux.

La tourterelle des bois, surprise par l’épaisseur de la neige, inter-
rogea le hibou en lui demandant combien pèse un flocon de neige.

– Eh bien, ma chère, presque rien, répondit-il, condescendant 
et avec quelque mépris.

– Rien ? s’exclama-t-elle. C’est bizarre. Ce matin, mon œil fut 
attiré par un flocon qui tournoyait et se posa en douceur sur une 
branche, absorbée aussitôt par la masse de ses compagnons. Tout 
à coup, avec un énorme craquement, la branche cassa sous le 
poids de la neige. Si un flocon ne pèse rien, pouvez-vous m’expli-
quer, M. le Hibou, pourquoi la branche s’est cassée ?

Face à la souffrance des nécessiteux, à l’injustice, aux pro-
blèmes, au mal, à la corruption et la tristesse, nous nous disons 
parfois : « Que puis-je y faire ? ». Avec la tentation de répondre : 
« Rien ». Pourtant, ce n’est pas vrai : petit ou insignifiant, je peux 
faire une différence.
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Le président de section honoraire Pierre Ghislain était de ceux 
qui, toute leur vie, quelle que soit la mission du moment qui leur 
est confiée, savent qu’il vaut mieux ne pas pouvoir tout faire que 
d’être coupable de ne rien faire.

Tant son amour du prochain était grand, il a en effet consacré 
toute son énergie à une carrière de haut vol dans la magistra-
ture mais également, quand il n’était pas encore ou n’était plus 
magistrat, à la politique.

Il a siégé jeune au conseil communal de Neufchâteau et au 
conseil provincial du Luxembourg avant d’abandonner la poli-
tique pour la magistrature.

À sa retraite, il a à nouveau siégé au conseil communal de Neuf-
château de 2000 à 2005 avant de tirer sa révérence.

Fidèle à son altruisme, il a aussi donné une partie importante 
de son temps à l’a.s.b.l. « La Renardière » dont il était le président 
fondateur.

L’objectif de cette a.s.b.l. est de remobiliser des hommes ou des 
femmes en rupture avec le monde du travail.

Le moyen est le travail en forêt avec une formation simple et 
dure qui doit redonner un rythme de vie et de travail.

Des équipes de bûcherons, de découpeurs, de débardeurs 
cheval et machines ont été mises en place.

Dès 1987, « La Renardière » est agréée Entreprise d’Apprentis-
sage Professionnel.

Dans la détresse des autres, le président Ghislain a toujours su 
qu’il y avait une voix du cœur, celle qui doit prendre le relais de 
la faiblesse.

Les rudes épreuves de la vie n’ont pas épargné notre collègue.
Silvano Perrotti raconte cette histoire à propos d’une cascade 

dans la montagne. Un promeneur pouvait la franchir par un esca-
lier mais pas son chien.

Le chien, regardant l’eau, refusa d’avancer.
Son maître partit en avant, l’appela par son nom, ne cessant de 

lui parler doucement. Tremblant comme une feuille, les yeux fixés 
sur son maître, le chien entreprit la périlleuse montée. Quand il 
regardait l’eau, il restait cloué sur place. Son maître criait alors : 
« Regarde-moi, viens ! ». Le chien se remettait en route et arriva 
finalement au sommet.
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Le président de section honoraire Pierre Ghislain n’a jamais 
été paralysé par les orages qui se sont abattus sur son existence 
terrestre.

Sa conviction profonde était que si les réalités de la vie nous 
effraient mais que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous 
pouvons les affronter car Il marche devant nous et nous appelle 
par notre nom.

Marcel Pagnol disait de son ami Vincent Scotto : « Il n’a jamais 
fait de mal à personne, sauf le jour de sa mort ». C’est aussi vrai 
pour notre ami Pierre.

Au nom du parquet, je présente l’expression de nos condo-
léances émues à toute la famille du président Ghislain.



DISCOURS DE M. W. van EECKHOUTTE

bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de cassation

REDE VAN DE H. W. van EECKHOUTTE

stafhouder van de orde van de advocaten  
bij het hof van cassatie

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur général,
Mesdames, Messieurs,

Monsieur le président de section honoraire Ghislain fut pro-
clamé docteur en droit en 1953, l’année de ma naissance. À Daniel 
Lapraille du journal L’Avenir du Luxembourg qui l’interviewait à 
l’occasion de sa retraite au mois de décembre 1999, il avouait qu’il 
s’était inscrit au barreau, à la sortie de ses études, « faute d’avoir 
trouvé autre chose ».

Quels propos réducteurs pour décrire le début d’une carrière si 
splendide ! Des propos qui caractérisent parfaitement le sens du 
relatif et l’humour ironique qui faisaient partie des qualités de 
Monsieur le président de section honoraire Ghislain. En effet, nous 
commémorons aujourd’hui un homme modeste, qui ne se targuait 
pas de ses titres, mais se consacrait de manière désintéressée à 
ses devoirs et à sa vocation. Le diplôme de « licencié en organisa-
tion du travail » qu’il a obtenu avec celui de docteur en droit et de 
licencié en criminologie, préfigurait déjà ses engagements et réa-
lisations sociaux, dont la fondation des a.s.b.l. Centre d’accueil de 
Banalbois et la Renardière, auxquelles il a déjà été fait allusion.

Comme l’a évoqué Monsieur le procureur général, Monsieur le 
président de section honoraire Ghislain était devenu un Arden-
nais dans l’âme.

À échelle réduite, il était Chestrolais. Mais avec son âme large 
il embrassait tout le Luxembourg. Je crois que cela lui aurait fait 
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plaisir d’apprendre qu’après la création récente d’un tribunal de 
première instance de Luxembourg, avec – bien évidemment – une 
division de Neufchâteau, s’annonce la création d’un vrai bar-
reau du Luxembourg belge, regroupant les barreaux d’Arlon, de 
Marche-en-Famenne et de Neufchâteau, dont le dernier a marqué 
une partie substantielle de sa vie : il y a été avocat pendant pas 
moins de treize ans.

Ce n’était d’ailleurs pas seulement le Luxembourg belge qu’in-
carnait Monsieur le président de section honoraire Ghislain à 
Bruxelles. À côté de ses charges à la Cour de cassation de Bel-
gique il a assumé la fonction transfrontalière de juge suppléant 
dans la Cour de justice Benelux.

Il n’était pourtant pas luxembourgeois, mais hennuyer d’ori-
gine, étant né à Soignies. Son berceau se trouva donc aux bords 
de la Senne, et ce sont peut-être les eaux en crue de cette rivière 
qui l’ont conduit à Bruxelles, ou plutôt « monté » à Bruxelles, 
comme il le précisait lui-même, non sans ironie, au journaliste de 
L’Avenir du Luxembourg. Il lui confiait qu’il avait pensé décou-
vrir à Bruxelles – et je cite « un vieux truc poussiéreux », mais qu’à 
sa surprise il y trouva « une formidable ambiance de travail ». Et 
revoilà l’accent sur le travail. « On y vit », expliquait-il au jour-
naliste, « comme dans un monastère ». C’est peut-être pour cette 
raison qu’il déclara dans le même entretien en toute simplicité : 
« J’y étais heureux ».

Mais j’ose supposer que si Bruxelles était pour lui une source 
de bonheur, la bonne ville de Neufchâteau est toujours restée 
la première source de son bonheur. Ces deux sources faisaient 
du biotope de sa vie un pays de deux fleuves d’inspiration, une 
Mésopotamie spirituelle. N’est-ce en effet pas là que se trouvait 
le paradis terrestre ?

Il est vrai, Neufchâteau n’a pas un fleuve physique. Mais du 
rayonnement de l’or de son blason s’écoulent des ondes qui for-
ment aussi bien des sources d’inspiration. Ce blason montre, sur 
un fond d’azur, tout en or l’archange Saint Michel déployant les 
ailes et brandissant de la dextre une épée flamboyante, de la 
senestre une rondache, et terrassant le démon. Peut-on s’imaginer 
une figure plus représentative du lutteur pour la justice et du pro-
tecteur contre l’exclusion que fut Monsieur le président honoraire 
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Ghislain que nous commémorons aujourd’hui ? Ce sont ces qua-
lités qui font briller sa mémoire et c’est cette image de lui que le 
barreau de cassation conservera avec piété. Le barreau partage le 
deuil de sa famille et lui présente ses condoléances sincères.


