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N° 77
2°

— 3 februari 2015
(AR P.13.0875.N)

KAMER

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 67. — ARTIKEL 67TER. — OVERTREDING TEN LASTE VAN DE RECHTSPERSOON, DE NATUURLIJKE PERSOON OF BEIDEN.
2° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — RECHTSPERSONEN. — WEGVERKEERSWET. — ARTIKEL 67TER. — OVERTREDING TEN LASTE VAN DE RECHTSPERSOON, DE NATUURLIJKE PERSOON OF BEIDEN.

1° en 2° Artikel 5 Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999, voert een
eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen in, onderscheiden en autonoom ten opzichte van de natuurlijke personen die voor de
rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben nagelaten; deze bepaling heeft
voor gevolg dat artikel 67ter Wegverkeerswet impliciet is gewijzigd in die zin
dat de erin bepaalde overtreding ten laste kan worden gelegd van de rechtspersoon, de natuurlijke persoon of beiden (1).

(V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brugge van 17 april 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 14 en 149 Grondwet, artikel 2 Strafwetboek en artikel 67ter Wegverkeerswet: het bestreden vonnis verklaart de eiser schuldig aan een inbreuk op deze
laatste bepaling die, minstens impliciet, werd opgeheven door de invoering van artikel 5 Strafwetboek bij de wet van 4 mei 1999.
2. Artikel 5 Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999, voert
een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen
in, onderscheiden en autonoom ten opzichte van de natuurlijke personen die voor de rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben nagelaten. Deze bepaling heeft voor gevolg dat artikel 67ter Wegverkeerswet
(1) Cass. 11 juni 2013, AR P.12.1362.N, AC 2013, nr. 352.
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impliciet is gewijzigd in die zin dat de erin bepaalde overtreding ten
laste kan worden gelegd van de rechtspersoon, de natuurlijke persoon
of beiden.
Het middel dat ervan uitgaat dat de impliciete wijziging van
artikel 67ter Wegverkeerswet bij artikel 5 Strafwetboek de onmogelijkheid van vervolging en veroordeling van de dader van die overtreding
met zich meebrengt, faalt naar recht.
Tweede middel
3. Het middel voert schending van de artikelen 10, 11 en 149 Grondwet,
artikel 5 Strafwetboek en artikel 67ter Wegverkeerswet: het bestreden
vonnis veroordeelt de eiser ten onrechte wegens overtreding van
artikel 67ter Wegverkeerswet en oordeelt daartoe dat de eiser wetens en
willens heeft gehandeld, zonder evenwel te motiveren waarin de opzettelijke fout van de eiser bestaat; bij samenloop tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een natuurlijke persoon en deze van een
rechtspersoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft gepleegd,
worden veroordeeld, tenzij de natuurlijke persoon wetens en willens
heeft gehandeld, in welk geval hij samen met de verantwoordelijke
rechtspersoon kan worden veroordeeld; er werd geen enkel onderzoek
gevoerd naar eventuele fouten van de eiser en geen enkele opzettelijke
fout is te zijnen laste bewezen; het blijkt evenmin dat de eiser de zwaarste fout zou hebben gepleegd.
4. Het middel preciseert niet hoe en waarom het bestreden vonnis de
artikelen 10 en 11 Grondwet schendt.
In zoverre het schending van die grondwettelijke bepalingen aanvoert, is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
5. Het bestreden vonnis stelt vast dat de procureur des Konings opdracht gaf aan de politiediensten de eiser als zaakvoerder van de
rechtspersoon te verhoren teneinde de bestuurder op het ogenblik van
de snelheidsovertreding te identificeren en dat de politiediensten hebben geantwoord dat de eiser elke medewerking weigerde.
In zoverre het middel aanvoert dat geen onderzoek werd gedaan naar
eisers opzettelijke fout, mist het feitelijke grondslag.
6. De rechter oordeelt onaantastbaar of een natuurlijke persoon
wiens strafrechtelijke verantwoordelijkheid samenloopt met deze van
een rechtspersoon, wetens en willens heeft gehandeld.
In zoverre het middel opkomt tegen dat oordeel of verplicht tot een
onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het
niet ontvankelijk.
7. Het bestreden vonnis oordeelt dat de eiser door de politiediensten
werd uitgenodigd om mee te werken, maar daaraan geen gevolg gaf en
elke medewerking weigerde. Het oordeelt ook dat het adres van de eiser
hetzelfde is als dat van de vennootschap op wiens naam het voertuig is
ingeschreven en dat de eiser reeds werd veroordeeld wegens een inbreuk
op artikel 67ter Wegverkeerswet. Aldus geeft het bestreden vonnis de
redenen aan op grond waarvan het oordeelt dat de eiser de fout wetens
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en willens heeft gepleegd en is de beslissing regelmatig met redenen
omkleed en naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
8. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de eiser niet de zwaarste fout
heeft gepleegd, is het afgeleid uit de overige vergeefs aangevoerde onwettigheden en is het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer
Robbroeckx (bij de balie te Antwerpen).

N° 78
2°

— 3 februari 2015
(AR P.13.0908.N)

KAMER

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. – GEZAG VAN GEWIJSDE. – STRAFZAKEN. – VOORWAARDEN.
2° ARBEIDSVOORZIENING. – ARBEIDSBEMIDDELING. – PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING. – STRAFBARE ACTIVITEITEN.
3° ARBEIDSVOORZIENING. – ARBEIDSBEMIDDELING. – PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING. – COMMISSIELOON VOOR DE BEMIDDELAAR VAN DE BETAALDE
SPORTBEOEFENAAR. – BEREKENINGSWIJZE.

1° Overeenkomstig artikel 23 Gerechtelijk Wetboek is het gezag van het rechterlijk gewijsde beperkt tot wat de rechter over een geschilpunt heeft beslist,
en tot wat, om reden van het geschil dat voor hem is gebracht en waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag,
al weze het impliciet, van zijn beslissing uitmaakt; vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, dat
de vordering tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is (1).
2° De activiteiten die erop gericht zijn werknemers bij te staan bij het zoeken
van een nieuwe tewerkstelling of werkgevers bij het zoeken van werknemers,
(1) Zie concl. OM.
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zijn strafbaar indien niet aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan, ook
wanneer die activiteiten slechts resulteren in de bijstand aan een enkele
werknemer of een enkele werkgever (1). (Art. 2, 1°, a, Decreet 13 april 1999
met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, thans opgeheven door het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling)
3° Krachtens artikel 8, §3, van het decreet van 10 december 2010 betreffende de
private arbeidsbemiddeling, wordt het commissieloon voor de bemiddeling
van de betaalde sportbeoefenaar berekend op het voorziene totale brutojaarinkomen van de betaalde sportbeoefenaar voor de totale duur van het contract; met het begrip 'contract' in artikel 8, §3, van voormeld decreet wordt
bedoeld het contract dat de betaalde sportbeoefenaar afsluit ten gevolge van
de welbepaalde bemiddelingsopdracht en niet het contract dat de werknemer
afsluit met de bemiddelaar (2).

(S. T. M.)
Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef:
1. Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 18 april 2013, dat zich uitspreekt over het hoger beroep
van de verweerder tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen van 29 juni 2011. De verweerder dagvaardde de eiser voor
die rechtbank wegens feiten die als misdrijf werden omschreven onder de
telastleggingen I.A.1, I.A.2, I.B.1, I.B.2 en II. De eerstgenoemde twee telastleggingen betreffen inbreuken op de artikelen 19.1° en 19.2° van het
Vlaamse decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest (3), zoals het van toepassing was
voor de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet van 10 december
2010 (4), meer bepaald het exploiteren van een bureau voor private arbeidsbemiddeling zonder regelmatige erkenning en het innen of vorderen
van commissieloon buiten de perken die het voormelde decreet bepaalt.
De laatste drie telastleggingen betreffen oplichting, poging tot oplichting en beledigingen.
De appelrechters verklaren het door de verweerder ingestelde hoger beroep ontvankelijk en stellen vast dat de zaak nog enkel aanhangig is
voor wat verweerders civielrechtelijke vordering betreft. Ze verklaren
die vordering, in zoverre geënt op de onder telastleggingen I.A.1 en I.A.2
als misdrijf omschreven feiten, ontvankelijk en gegrond en veroordelen
de eiser dienvolgens tot de betaling van een schadevergoeding aan de
verweerder van één euro provisioneel te vermeerderen met de gerechtelijke interesten en kosten. Tegen dat arrest voert de eiser één middel
aan, dat in vier onderdelen werd verdeeld.
(1)
(2)
(3)
(4)
BS 29

Zie concl. OM.
Zie concl. OM.
BS 5 juni 1999.
Vlaams Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling,
december 2010.
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2. Volgens het eerste onderdeel schenden de appelrechters de artikelen
23, 24, 25, 26 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek, door de civielrechtelijke
vordering van de verweerder, in zoverre zij geënt was op de onder telastleggingen 1.A.1 en 1.A.2. als misdrijf omschreven feiten, ontvankelijk en
gegrond te verklaren en de eiser dienvolgens tot de betaling van een
schadevergoeding aan de verweerder te veroordelen. Zodoende hebben de
appelrechters een aanspraak ingewilligd die onverenigbaar was met hetgeen beslist werd bij het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen van 6 november 2006, dat de verweerder op basis van de tussen
partijen gesloten overeenkomst tot een betaling aan de eiser veroordeelde.
De laatstgenoemde veroordeling (bij verstek) zou onmogelijk kunnen
zijn uitgesproken, aldus de eiser, indien de onder de voormelde telastleggingen omschreven feiten lastens hem bewezen waren verklaard en aan
het gezag van gewijsde van die beslissing wordt geen afbreuk gedaan
door de loutere omstandigheid dat de rechtbank van eerste aanleg mogelijks niet op de hoogte was van alle voor de beoordeling relevante gegevens van de zaak.
De eiser benadrukt dat de loutere omstandigheid dat het voorwerp van
de vordering die bij het voormelde vonnis ingewilligd werd, verschilt van
het voorwerp van de vordering waarover de appelrechters zich uitspraken, dat met name de eerst vermelde vordering ertoe strekte de verweerder op grond van een overeenkomst tot commissielonen te horen
betalen, terwijl de laatst vermelde vordering gericht was op de vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade, geen afbreuk doet
aan de onverenigbaarheid tussen het voormelde vonnis en de grondslag
van het te dezen bestreden arrest.
3. Het onderdeel treft geen doel. Inderdaad, zo er in strafzaken gezag
van gewijsde kan bestaan van de strafvordering op de strafvordering en
van de strafvordering op de burgerlijke rechtsvordering, bestaat er daarentegen in beginsel geen gezag van gewijsde in burgerlijke zaken op het
later gevoerde strafproces (1). Een voorafgaande overeenkomst, ingeroepen in een civiele procedure, kan nog geen vrijgeleide uitmaken voor te
plegen misdrijven of leiden tot de niet strafbaarheid ervan.
Overigens strekt het gezag van gewijsde, dat verhindert dat de vordering opnieuw wordt ingesteld, zich volgens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de
beslissing heeft uitgemaakt. Vereist is, luidens dezelfde bepaling, dat de
gevorderde zaak dezelfde is, de vordering op dezelfde oorzaak berust, tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is gedaan.
Te dezen betwist de eiser niet dat het ontbreekt aan de door artikel 23
van het Gerechtelijk Wetboek vooropgestelde identiteit van de gevorderde zaak, meer bepaald dat het voorwerp van de vordering waarover de
rechtbank van eerste aanleg te Mechelen zich bij het voormelde vonnis
(1) Cass. 5 december 2012, AR P.12.1292.F, AC 2012, nr. 668.
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uitsprak niet hetzelfde is als het voorwerp van de vordering waarover de
appelrechters zich uitspraken.
Bovendien voert de eiser niet aan en blijkt evenmin uit de processtukken die tot het vonnis van 6 november 2006 hebben geleid dat de geldigheid van de tussen eiser en verweerder gesloten overeenkomst of de
vraag of de eiser een erkenning behoefde, een twistpunt was in de procedure die tot het voormelde vonnis heeft geleid. De rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen heeft zich daaromtrent niet uitgesproken bij het
vonnis van 6 november 2006, zodat het onderdeel dat aanvoert dat de appelrechters het gezag van gewijsde van dat vonnis miskennen door de eiser te veroordelen omdat hij de verweerder een overeenkomst van
private arbeidsbemiddeling liet ondertekenen zonder over de daartoe
noodzakelijke erkenning te beschikken hoe dan ook niet kan slagen.
4. Volgens het tweede onderdeel schenden de appelrechters de artikelen 2.1° a, 2.5° en 19.1° van het Vlaamse decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest,
alsook artikel 7.1 EVRM, artikel 15.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 14 van de Grondwet en
artikel 2, lid 1 van het Strafwetboek, door te beslissen dat “de omstandigheid dat in de definities, zoals opgenomen in de voormelde bepalingen
van het voormelde decreet, de meervoudsvormen ‘activiteiten, werknemers en werkgevers’ worden gebezigd”, niet met zich meebrengt “dat een
eenmalig desbetreffend feit en/of een dergelijk feit dat slechts gericht
was of betrekking had op één werknemer en/of één werkgever, buiten het
toepassingsgebied van de kwestieuze regelgeving zou vallen”.
Dit onderdeel komt dus op tegen de uitlegging die de appelrechters
hebben gegeven aan artikel 2.1° a van het voormelde decreet zoals het
van toepassing was voor de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet
van 10 december 2010, krachtens hetwelk voor de toepassing van dat decreet onder “private arbeidsbemiddeling” wordt verstaan: “de activiteiten uitgeoefend door een tussenpersoon, die er op gericht zijn
werknemers bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling of
werkgevers bij het zoeken van werknemers”. Rekening houdend met
artikel 2, 5°, van hetzelfde decreet, dat bepaalt dat onder “het bureau”
wordt verstaan “de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die, onder
welke naam dan ook activiteiten in de zin van 1° uitoefent”, respectievelijk artikel 19.1 van hetzelfde decreet, dat voorziet in de bestraffing van
“hij die een bureau exploiteert zonder regelmatige erkenning”, vormt
het bepaalde bij artikel 2.1° a een onderdeel van de strafbaarstelling
waaraan de door de eiser gepleegde feiten volgens de appelrechters voldoen. Uit het gebruik van de meervoudsvormen door het decreet kan
evenwel niet worden afgeleid dat de geïncrimineerde feiten als een gewoontemisdrijf moeten worden geclassificeerd. Het onderdeel faalt. Een
natuurlijke- of rechtspersoon die de bedoeling had om activiteiten te
ontwikkelen die er op gericht waren om werknemers bij te staan bij het
zoeken naar een nieuwe betrekking of werkgevers bij het zoeken naar
werknemers diende de erkenning aan te vragen. Het was dus vóór dat de
betrokkene ook maar de eerste contacten legde dat hij over de erkenning
moest beschikken. Of hij uiteindelijk hierbij effectief succes had (meer-

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 285 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

N° 78 - 3.2.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

285

dere werknemers/meerdere werkgevers/activiteiten) is dan ook niet relevant.
5. In het vierde onderdeel, wordt aangevoerd dat de appelrechters
artikel 7.1 EVRM, artikel 15.1 van het Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 14 van de Grondwet,
artikel 2, van het Strafwetboek en de artikelen 5.16°, 8, § 1 en § 3, en 24.16°
Decreet van de Vlaamse gemeenschap van 10 december 2010 betreffende
de private arbeidsbemiddeling schenden, door de onder telastlegging
I.A.2 omschreven feiten in hoofde van de eiser bewezen te verklaren. De
appelrechters oordelen desbetreffend dat de exclusiviteit en de duur van
de verbintenis, zonder mogelijkheid tot opzeg door de verweerder, onlosmakelijk verbonden zijn met de door de eiser in casu gemaakte aanspraken op commissielonen, die zich situeren buiten de door de decreetgever
bepaalde grenzen of voorwaarden, en aldus een inbreuk vormen op
artikel 24, 16°, van het decreet van 10 december 2010 en ten tijde van de
feiten een inbreuk vormden op artikel 19, 2°, van het (oude) decreet van
13 april 1999, juncto artikel 7, § 2, tweede lid van voormeld Besluit van
8 juni 2000 (cfr. de als misdrijf omschreven feiten sub I.A.2, zoals thans
geactualiseerd op grond van het decreet van 10 december 2010). Zelfs indien het onderdeel zou worden bijgetreden, zou dit niet tot de vernietiging van het bestreden arrest kunnen leiden, omdat de beslissing volgens
dewelke de eiser foutief handelde en gehouden is tot vergoeding van de
uit zijn fout voortvloeiende schade van de verweerder, gedragen wordt
door de vaststelling dat de eiser “handelingen van private arbeidsbemiddeling heeft gesteld zonder over de vereiste erkenning te beschikken” en
de overweging dat opheffing van het strafbaar karakter van de onder
tenlastelegging I.A.1. omschreven feiten niet tot gevolg heeft dat “deze
feiten, die strafbaar waren in de periode waarin zij plaatsvonden, niet
langer de grondslag kunnen vormen voor de desbetreffende civielrechtelijke vordering”.
6. Rest het derde onderdeel van het middel, waarin de eiser aanvoert
dat de appelrechters artikel 149 van de Grondwet hebben geschonden
door niet te antwoorden op zijn verweer, volgens hetwelk hij niet kon
worden aangemerkt als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.1.a van
het hoger vermelde decreet van 13 april 1999.
Evenwel hebben de appelrechters het voormelde verweer beantwoord,
door vast te stellen dat de eiser wel degelijk “handelingen van private
arbeidsbemiddeling heeft gesteld”. De appelrechters stellen bovendien
expliciet vast dat “uit het geheel van de in het dossier vervatte gegevens
blijkt dat de (eiser) wel degelijk is opgetreden als (sport)makelaar en aldus als private arbeidsbemiddelaar/tussenpersoon”. Het onderdeel mist
feitelijke grondslag.
7. CONCLUSIE: VERWERPING

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 18 april 2013.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op
7 november 2014 ter griffie van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM.
2. Met geen van de in de onderdelen vermelde grieven preciseert het
middel hoe en waarom het arrest die verdragsbepaling schendt.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 23, 24, 25, 26 en
27 Gerechtelijk Wetboek: door te beslissen dat de civielrechtelijke
rechtsvordering van de verweerder niet onverenigbaar is met de te Mechelen beoordeelde zaak, miskent het arrest het gezag van gewijsde van
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van
6 november 2006 en wordt de eiser onwettig schuldig verklaard aan de
telastleggingen; immers door het toekennen van de vordering van de eiser bij voormeld vonnis wordt aangenomen dat er met de overeenkomst
die de grondslag vormt van de vordering, geen inbreuk werd gepleegd
op het decreet van 13 april 1999.
4. Overeenkomstig artikel 23 Gerechtelijk Wetboek is het gezag van
het rechterlijk gewijsde beperkt tot wat de rechter over een geschilpunt heeft beslist, en tot wat, om reden van het geschil dat voor hem is
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren,
de noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van zijn beslissing
uitmaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan
is.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 6 november
2006, dat bij verstek is verleend, te oordelen had over de uitvoering van
een tussen de eiser en de verweerder gesloten overeenkomst. Het arrest,
daarentegen, oordeelt over door de verweerder gevorderde schadevergoeding ingevolge ten laste van de eiser gelegde misdrijven. Deze vorderingen hebben noch dezelfde oorzaak noch hetzelfde voorwerp.
Hieruit volgt dat het arrest niet onverenigbaar is met de beslissing van
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het voormelde vonnis van 6 november 2006 en het gezag van gewijsde ervan niet miskent.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7.1 EVRM,
artikel 15.1 IVBPR, artikel 14 Grondwet, artikel 2, tweede lid, Strafwetboek en de artikelen 2.1°, a, 2.5° en 19.1°, van het decreet van 13 april
1999 met betrekking tot private arbeidsbemiddeling in het Vlaams Gewest: het arrest oordeelt onwettig dat een eenmalig feit of een feit dat
slechts gericht was of betrekking had op één werknemer of één werkgever, onder toepassing valt van voormelde bepalingen van het decreet
van 13 april 1999, terwijl de definities van de begrippen activiteit, werknemer en werkgever, zoals opgenomen in de bepalingen van dat decreet
van 13 april 1999, in het meervoud zijn gesteld.
7. Krachtens artikel 2, 1°, a, van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaams Gewest, zoals hier toepasselijk, wordt voor de toepassing van dit decreet verstaan
onder private arbeidsbemiddeling: de activiteiten uitgeoefend door een
tussenpersoon, die erop gericht zijn werknemers bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling of werkgevers bij het zoeken van
werknemers.
8. De activiteiten die erop gericht zijn werknemers bij te staan bij het
zoeken van een nieuwe tewerkstelling of werkgevers bij het zoeken van
werknemers, zijn strafbaar indien niet aan de wettelijke vereisten
daartoe is voldaan, ook wanneer die activiteiten slechts resulteren in
de bijstand aan een enkele werknemer of een enkele werkgever.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Derde onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het
arrest beantwoordt het door de eiser aangevoerd middel niet dat de eiser in de overeenkomst van 30 maart 2001 geen tussenpersoon is in de
zin van artikel 2.1°, a, van het decreet van 13 april 1999, maar dat hij
door een juridische fictie die volgt uit de mandaatovereenkomst, de
vertegenwoordigde zelf is.
10. Het arrest (p. 15) oordeelt: “Uit het geheel van de in het dossier
vervatte gegevens blijkt dat [de eiser] wel degelijk is opgetreden als
(sport)makelaar en aldus als private arbeidsbemiddelaar/tussenpersoon, in strijd met de bepalingen van de ten tijde van dit optreden geldende regelgeving.”
Met deze redenen beantwoordt het arrest het bedoelde verweer.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vierde onderdeel
11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7.1 EVRM,
artikel 15.1 IVBPR, artikel 14 Grondwet, artikel 2 Strafwetboek en de
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artikelen 5.16°, 8, § 1 en § 3, en 24.16° van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling: het arrest verklaart de eiser schuldig aan het innen van
commissielonen buiten de toegelaten grenzen omdat de exclusiviteit en
de duur van de verbintenis onlosmakelijk zijn verbonden met de door
eiser gemaakte aanspraken op commissielonen die zich buiten die grenzen situeren; de bepaling van de commissielonen tot de totale duur van
het contract was niet expliciet strafbaar gesteld in het decreet van
13 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten en thans is de maximumgrens
(7% van de bruto jaarprestaties) weggevallen; artikel 5.16° van het decreet van 10 december 2012 (lees: 2010) is niet van toepassing op betaalde
sportbeoefenaars.
12. Met de redenen vermeld in het onderdeel verklaart het arrest de
eiser niet schuldig aan het bepalen van de commissielonen met inachtneming van de totale duur van het contract, maar wel aan het innen
van commissielonen buiten de grenzen en voorwaarden bepaald door
het decreet.
In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest
en mist het feitelijke grondslag.
13. Krachtens artikel 5.9° van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling
vraagt of ontvangt het bureau onder geen beding enige vergoeding van
de werknemer. De Vlaamse Regering kan een afwijking toestaan voor
bepaalde categorieën van werknemers en voor welbepaalde diensten,
met uitsluiting van uitzendactiviteiten, na het advies van de SERV, en
op voorwaarde dat dit in het belang van de werknemer is.
Krachtens artikel 5.16° van hetzelfde decreet voldoet het bureau dat
diensten van private arbeidsbemiddeling verricht, aan de volgende
voorwaarden: het bureau stelt niet als voorwaarde dat de personen
voor wie het bureau bemiddeld heeft, het bureau bij iedere nieuwe bemiddeling zal laten optreden.
Krachtens artikel 8, § 3, van dat decreet, wordt het commissieloon
voor de bemiddeling van de betaalde sportbeoefenaar berekend op het
voorziene totale brutojaarinkomen van de betaalde sportbeoefenaar
voor de totale duur van het contract.
14. Artikel 8, § 3, is geen afwijking van artikel 5.16° maar wel van
artikel 5. 9° van voormeld decreet.
Uit de samenhang tussen de artikelen 5.16° en 8, § 3, volgt dat met het
begrip ‘contract’ in artikel 8, § 3, van voormeld decreet wordt bedoeld
het contract dat de betaalde sportbeoefenaar afsluit ten gevolge van de
welbepaalde bemiddelingsopdracht en niet het contract dat de werknemer afsluit met de bemiddelaar.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer
Mollekens (bij de balie te Mechelen).

N° 79
2°

— 3 februari 2015
(AR P.13.0951.N)

KAMER

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — BEVOEGDHEID VAN
DE ARBEIDSGERECHTEN. — ARBEIDSREGLEMENTERING. — OVERTREDINGEN DIE
GEEN BETREKKING HEBBEN OP DE CONTROLE VAN ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN VAN
EEN WERKNEMER. — GEVOLG.
2° ARBEID. — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN. — CONTROLEAPPARAAT IN
HET WEGVERVOER. — CONTROLE VAN DE DOOR DE APPARATEN EN TACHOGRAAFKAARTEN GEREGISTREERDE GEGEVENS. — APPARATUUR AANGEWEND DOOR DE
BEVOEGDE AMBTENAREN.

1° Overtredingen die geen betrekking hebben op de controle van arbeids — en
rusttijden van een werknemer betreffen niet de arbeidsreglementering, zodat
de artikelen 76, zesde lid en 78, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek betreffende
de gespecialiseerde correctionele kamer geen toepassing vinden (1).
2° De bepalingen van appendix 10 en 11 van bijlage 1B van de Verordening
(EG) 3821/85 van de Raad zijn niet van toepassing op de apparatuur die aangewend wordt door de bevoegde ambtenaren om de controle op de toepassing
van de bepalingen van de verordening te controleren (2).

(D.)
Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef:
1. In deze procedure werd de eiser vervolgd voor:
— inbreuk op artikel 6.1, alinea 1, Verordening (EG) nr. 561/2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, door de dagelijkse rijtijd van negen uur te hebben overschreden
(A);
— inbreuk op artikel 7, alinea 1 en 2, Verordening (EG) nr. 561/2006 tot
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, door na een rijperiode van vier en een half uur niet een aaneengesloten onderbreking van ten minste vijfenveertig minuten te hebben
genomen of niet een onderbreking van ten minste vijftien minuten ge(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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volgd door een onderbreking van ten minste dertig minuten te hebben
genomen, die elk zodanig tijdens de periode worden ingelast dat aan de
bepalingen van de eerste alinea is voldaan (B).
De politierechtbank te Ieper deed uitspraak op 20 december 2010 en veroordeelde de eiser voor beide telastleggingen samen tot een geldboete.
Op 29 december 2010 stelden zowel de eiser als het Openbaar Ministerie
hoger beroep in.
De rechtbank van eerste aanleg te Ieper deed uitspraak over het hoger
beroep op 24 november 2011. De rechtbank wees de hogere beroepen af als
ongegrond en bevestigde het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen.
Dat vonnis werd vernietigd bij arrest van het Hof van Cassatie van
27 november 2012 omwille van het niet vermelden van de bepalingen die
het misdrijf opleveren en de straf voorschrijven (1). De zaak werd verwezen naar de correctionele rechtbank te Brugge, rechtszitting houdend in
hoger beroep.
De rechtbank van eerste aanleg te Brugge deed op verwijzing uitspraak
op 26 april 2013 en bevestigde het vonnis van de politierechtbank te Ieper.
De rechtbank vulde de telastleggingen aan met de artikelen 1, 2, § 1, en
2bis van de Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de
weg, de spoorweg of de waterweg en artikel 2 van het Koninklijk Besluit
van 9 april 2007 houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 561/2006.
De eiser stelde tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge cassatieberoep in op 3 mei 2013 en hij voert vier middelen aan.
2. Het eerste middel roept schending in van de artikelen 76, zesde lid,
Gerechtelijk Wetboek juncto artikel 78 in fine Gerechtelijk Wetboek.
Volgens de eiser moest de kamer van de rechtbank van eerste aanleg
te Brugge die oordeelde over het hoger beroep samengesteld zijn uit twee
rechters van de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank (i.p.v. uit drie rechters van de rechtbank van eerste aanleg).
De eiser wordt immers vervolgd voor inbreuken op de rij- en rusttijden,
wat volgens hem deel is van de arbeidsreglementering en dus conform
artikel 578, 7°, Gerechtelijk Wetboek tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoort.
Het bestreden vonnis heeft dit bezwaar verworpen omdat de eiser een
zelfstandig vrachtautorijder is. Dit criterium is volgens de eiser niet
pertinent, aangezien op die manier de vraag of de rij- en rusttijden als
arbeidsreglementering moet worden beschouwd afhankelijk zou worden
gemaakt van de persoon die aan de regels is onderworpen. Er is volgens
de eiser geen reden om een dergelijk onderscheid te maken en hij meent
dat niet kan worden aanvaard dat een niet-werknemer hierdoor geen
toegang zou hebben tot een gespecialiseerde kamer.
De arresten die de eiser aanhaalt ter staving dat Uw Hof eerder oordeelde dat de regeling met betrekking tot de rij- en rusttijden onder de
(1) Cass. 27 november 2012, AR P.12.0209.N; zie ook Cass., 27 november 2012, AR
P.11.1433.N, AC 2012, nr. 641.
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arbeidsreglementering valt (1), hebben beide betrekking op situaties
waarin de chauffeur een werknemer was.
In de rechtsleer wordt een onderscheid gemaakt tussen de situatie
waarin de bestuurder een werknemer dan wel een zelfstandige is, zowel
voor wat betreft de samenstelling van de zetel van de rechtbank van eerste aanleg die kennis neemt van het hoger beroep als voor wat betreft
het uitoefenen van de strafvordering. In het eerste geval zal een rechter
in de arbeidsrechtbank deel moeten uitmaken van de zetel en moet de
strafvordering worden uitgeoefend door de arbeidsauditeur; wanneer het
gaat om een zelfstandige bestaat de zetel uit drie rechters van de rechtbank van eerste aanleg en wordt de strafvordering uitgeoefend door de
procureur des Konings (2). Dit onderscheid stoelt op het feit dat met de
term “arbeidsreglementering” van artikel 578, 7°, Gerechtelijk Wetboek
in essentie wordt bedoeld “de reglementering die betrekking heeft op het
verrichten van arbeidsprestaties in ondergeschikt verband”, wat het leveren van prestaties als zelfstandige uitsluit aangezien er in dergelijke
situatie geen sprake is van arbeidsprestaties in ondergeschikt verband.
Ten aanzien van de zelfstandigheden moeten de regels met betrekking
tot de rij- en rusttijden eerder worden beschouwd als behorend tot de
economische reglementering (3). De argumentatie van de eiser gaat dan
ook uit van een foute rechtsopvatting door te verdedigen dat het begrip
“arbeidsreglementering” ook betrekking heeft op de naleving van de rijen rusttijden door zelfstandigen.
Het middel faalt naar recht.
3. Het tweede middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet,
artikel 195 Wetboek van Strafvordering en de Verordening 3821/85 alsmede miskenning van het recht van verdediging.
De eiser maakt bezwaar tegen het feit dat de volledige controle zou zijn
gebeurd door middel van het computerprogramma SOLID. Bovendien
merkt hij op dat de oorspronkelijke gegevens van de rij- en rusttijden
niet aan het dossier zijn gevoegd, waardoor de berekeningen en interpretaties door dit computerprogramma niet kunnen worden gecontroleerd.
Verbalisant heeft zelfs nooit een uitprint gemaakt van deze gegevens. De
eiser is de mening toegedaan dat dergelijke controle onwettig is en wijst
daarbij op bijlage 1B bij verordening 3821/85, appendix 10, punt 3.4. en ap(1) Cass. 18 december 2007, AR P.07.0958.N, AC 2007, nr. 642; Cass. 10 januari 1995, AR
P.94.1393.N, AC 1995, nr. 20.
(2) J.P. BOGAERT, “Geef de arbeidsauditeur wat de arbeidsauditeur toekomt: over
artikel 155, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek”, T.Strafr. 2010, (81) 88, nr. 9;
J.P. BOGAERT, “(In sociaal strafrecht) gespecialiseerde kamer van de correctionele
afdeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep: de cirkel is
rond!” (noot onder Cass. 18 december 2007), T.Strafr. 2008, (208) 209, nr. 6; I. BRUGGEMAN,
E. CAELEN, J. TUBETTI en J. VAN DEN HEUVEL, “Rij- en rusttijden — Tachograaf —
Opsporing en vervolging inbreuken”, in X (ed.), Het wegverkeer. Memo verkeer, Mechelen, Kluwer, 2011, 11. Zie ook de onder vorige voetnoot aangehaalde rechtspraak.
(3) J. P. BOGAERT, “Kroniek van rechtspraak — Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de
Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer en Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB. L. 370 van
31 december 1985) — periode 1996-2006”, T.Strafr. 2007, (153) 168, nr. 40.
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pendix 11. Het is volgens de eiser onaanvaardbaar dat de juistheid van de
controlegegevens op een andere manier zou worden beoordeeld dan hierin bepaald, aangezien specifieke regels zijn opgenomen voor de overdracht van de gegevens naar externe media, zoals in casu het
controleprogramma SOLID. Er anders over oordelen zou impliceren dat
er bij een controle geen zekerheid meer is over de vraag of men wel beschikt over de authentieke gegevens inzake rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf, of de gegevens op gecertificeerde wijze worden
overgezet naar het computerprogramma en of na omzetting de resultaten van de verwerking van de gegevens door SOLID wel correct gebeurt.
Bij gebrek aan wettelijk kader voor het gebruik van dergelijke controleapparatuur, mag men niet zomaar steunen op vluchtige (want digitale)
gegevens zonder ook maar enige zekerheid te hebben. Het bestreden vonnis oordeelt volgens de eiser dan ook onterecht dat bij de beoordeling
van de wijze van vaststellen en verbaliseren geen rekening moet worden
gehouden met bepalingen van Europees recht.
Voor wat het aangevoerde motiveringsgebrek (beweerde schending van
artikel 149 Grondwet en artikel 195 Wetboek van Strafvordering) betreft,
maakt het middel niet duidelijk waaruit dit motiveringsgebrek zou bestaan. Het middel is in zoverre onontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
Appendix 10 van bijlage 1B bij verordening 3821/85 specificeert, luidens
zijn aanhef, de minimaal vereiste beveiligingsdoelstellingen voor de bewegingsopnemer, voertuigunit en tachograafkaart. Appendix 11 specificeert de veiligheidsmechanismen die het volgende waarborgen:
— de wederzijdse authenticatie tussen de VU (d.i. “voertuigunit”) en de
tachograafkaart, inclusief sleutelovereenstemming tijdens de sessie;
— de vertrouwelijkheid, integriteit en authenticatie van de tussen de
VU en de tachograafkaart overgebrachte gegevens;
— de integriteit en authenticatie van de van de VU naar externe opslagmedia overgebrachte gegevens;
— de integriteit en authenticatie van gegevens die van de tachograafkaart naar externe opslagmedia overgebracht worden.
De verordening heeft aldus betrekking op het controleapparaat, waarmee gedoeld wordt op de componenten geïnstalleerd in het voertuig teneinde controle toe te laten. Het heeft geen betrekking op de apparatuur
die de ambtenaren die de controle uitvoeren bij hun controle gebruiken,
net zo min als op de computerprogramma’s waarvan zij zich daarbij bedienen.
Bovendien moet worden opgemerkt dat Verordening (EG) 561/2006 in
zijn hoofdstuk V “Controleprocedures en sancties” (artikelen 16 t.e.m.
25) geen specifieke regels bevat met betrekking tot de apparatuur die
kan worden gebruikt bij de controles en de wijze waarop de controles
moeten plaatsvinden. Artikel 18 Verordening (EG) 561/2006 bepaalt
slechts dat de lidstaten de nodige maatregelen voor de uitvoering van
deze verordening vaststellen. Deze nationale uitvoeringsregels waren terug te vinden in het Koninklijk Besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en
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de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen
(EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van
verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (BS 11 april 2007). Hierin zijn
geen concrete regels desbetreffend terug te vinden, net zo min als in de
artikelen 2 en 2bis van de Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg (BS 4 april
1969) waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van het vermelde Koninklijk
Besluit.
Bijgevolg faalt het middel van de eiser in zoverre het uitgaat van de
toepasselijkheid van appendix 10 en 11 van bijlage 1 B van Verordening
(EG) 3821/85 op de controleapparatuur die wordt aangewend door de bevoegde ambtenaren. Het oordeel van de bestreden beslissing dat de wijze
waarop de bevoegde agenten hun opsporingen verrichten, vaststellingen
doen en verbaliseren niet geregeld wordt door het Europees recht is dan
ook niet onjuist.
Het algemene bezwaar dat de eiser formuleert tegen het gebruik van
het computerprogramma SOLID om de volledige controle te doen, waardoor geen uitprint van de originele gegevens beschikbaar is, is niet gericht tegen het bestreden vonnis. In zoverre is het middel niet
ontvankelijk.
4. Het derde middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 195 Wetboek van Strafvordering.
Deze bepalingen worden volgens de eiser geschonden doordat het bestreden vonnis in zijn motivering verwijst naar een uitspraak van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent, die werd vernietigd door Uw Hof.
Iedere rechterlijke beslissing moet een eigen redengeving bevatten
waarin de elementen worden weergegeven die de overtuiging van de
rechter hebben bepaald, die zijn beslissing verantwoorden en die een controle op de wettigheid ervan door het Hof van Cassatie mogelijk maken (1). Ter ondersteuning van de uitlegging die de rechter zelf aan het
recht geeft, kan hij verwijzen naar andere rechterlijke uitspraken. Hij
mag hierbij aan deze rechterlijke uitspraak niet het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking toekennen (artikel 6 Gerechtelijk Wetboek) (2).
Niets verzet er zich tegen dat de rechter bij de uiteenzetting van zijn
eigen redenen voor zijn beslissing ter ondersteuning zou verwijzen naar
een door het Hof van Cassatie vernietigde rechterlijke uitspraak. Het is
immers de eigen redengeving van de rechter die de beslissing draagt, ook
al beroept hij zich ter ondersteuning van deze eigen redenen op een vernietigde uitspraak. In casu beslist de rechtbank zelf dat de wijze waarop
(1) A. SMETRYNS, De motiveringsverplichting van de strafrechter.
ding, in reeks CABG, Brussel, Larcier, 2005, 3.
(2) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen,
nr. 1697; J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in
Strafr., 11; S. VAN OVERBEKE, “Verwijzing naar rechtspraak in de
sing” (noot onder Cass. 12 april 1994), RW 1994-1995, (500) 501, nr. 4-5.

Een algemene inleiKluwer, 2010, 752,
strafzaken”, Comm.
rechterlijke beslis-
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de bevoegde nationale agenten van de lidstaten opsporingen verrichten,
vaststellingen doen en verbaliseren niet wordt geregeld door het Europees recht en verwijst slechts naar de vernietigde beslissing ter ondersteuning van deze motieven (zoals bv. blijkt uit het feit dat de verwijzing
wordt voorafgegaan door de term “vergelijk”).
Het middel kan niet worden aangenomen.
5. Het vierde middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 195 Wetboek van Strafvordering en miskenning van het vermoeden van onschuld.
De eiser betoogt dat in het bestreden vonnis de bewijslast bij hem
wordt gelegd door te stellen dat hij zelf fouten zou moeten aantonen in
de wijze van controleren. Dit zou onwettig zijn doordat het bewijs van de
juistheid van de gegevens waarop de controle is gebaseerd tot de bewijslast van het Openbaar Ministerie behoort. De eiser wijst er daarbij, aan
de hand van een aantal documenten die hij aan het Hof voorlegt, op dat
er redenen zijn om aan de juistheid van gegevens uit het computerprogramma SOLID te twijfelen.
Wat de aangevoerde schending van artikel 149 Grondwet en artikel 195
Wetboek van Strafvordering betreft, moet eens te meer worden opgemerkt dat de eiser niet specifieert waarin deze schending is terug te vinden. Het middel is in zoverre onnauwkeurig en bijgevolg niet
ontvankelijk.
De kritiek van de eiser richt zich op een beweerde verschuiving van de
bewijslast in het vonnis doordat daarin wordt overwogen: “Er worden
geen concrete fouten door appellant aangetoond.” Deze overweging
wordt echter voorafgegaan door: “Controleur Moeyaert werkte op basis
van een digitale kopie van de gegevens uit de tachograaf en de bestuurderskaart. Niets wijst er op dat bij het kopiëren gegevens zouden vervormd zijn, of verloren gegaan zijn.”. Hoewel de eiser deze laatste zin wel
aanhaalt in zijn memorie, wordt deze inhoudelijk in het middel niet bekritiseerd.
Uit deze redengeving blijkt dat de rechtbank de betrouwbaarheid van
de gegevens heeft beoordeeld en geen reden heeft gevonden die er op zou
wijzen dat de gegevens zouden zijn vervormd of (gedeeltelijk) verloren
zouden zijn gegaan. Deze zelfstandige reden draagt de beslissing. Het
middel berust aldus op een overtollige reden en is in die mate onontvankelijk.
In zoverre de eiser de juistheid van de gegevens uit SOLID betwist, is
het middel eveneens onontvankelijk, aangezien de beantwoording ervan
Uw Hof zou dwingen tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is.
6. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
7. Conclusie: verwerping
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brugge van 26 april 2013, na verwijzing bij
arrest van het Hof van 27 november 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 11 juli
2014 ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc de Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 76, zesde lid, en 78
in fine Gerechtelijk Wetboek: de kamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge was niet regelmatig samengesteld; de kamer was samengesteld uit drie rechters van de rechtbank van eerste aanleg in
plaats van twee rechters in de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank.
2. Krachtens artikel 76, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek, neemt ten
minste één correctionele kamer in het bijzonder kennis van de overtredingen van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, en, in
geval van samenloop of samenhang, van genoemde overtredingen samen met een of meer overtredingen die niet behoren tot de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten.
Krachtens artikel 78, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek is, wanneer de
in artikel 76, zesde lid, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer
bestaat uit drie rechters, zij samengesteld uit twee rechters van de
rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank.
3. Krachtens de bepalingen van artikel 578, 7º, Gerechtelijk Wetboek
is de arbeidsreglementering een aangelegenheid die tot de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten behoort.
De onder de telastleggingen A en B aan de eiser ten laste gelegde
overtredingen hebben geen betrekking op de controle van arbeids- en
rusttijden van een werknemer en betreffen derhalve niet de arbeidsreglementering. Dit is geen aangelegenheid die behoort tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
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Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet,
artikel 195 Wetboek van Strafvordering en de Verordening (EG) 2381/85
(lees: 3821/85) van de Raad bijlage 1B appendix 10 punt 3.4 van deel 2 en
appendix 11, alsmede miskenning van het recht van verdediging en de
bewijswaardering: de controle van de rij- en rusttijden en het gebruik
van het tachograafapparaat gebeurde enkel door middel van het computerprogramma SOLID, terwijl bij gebrek aan de oorspronkelijke gegevens, de berekeningen en interpretaties van het programma SOLID
niet kunnen worden nagegaan op hun deugdelijkheid; de verbalisant
heeft nooit de moeite genomen om zelf de tachograafapparaten uit te
lezen; dergelijke controle is onwettig, en in strijd met het bepaalde in
deel 2 van appendix 10 en appendix 11 van de bijlage 1B bij de Verordening (EG) 2381/85 (lees: 3821/85) van de Raad punt 3.4.; het bestreden vonnis oordeelt onwettig dat men geen rekening moet houden met
bepalingen van Europees recht bij de beoordeling van de wijze van vaststellen en verbaliseren.
5. Het middel preciseert niet hoe of waarom het bestreden vonnis
artikel 149 Grondwet en artikel 195 Wetboek van Strafvordering
schendt.
In zoverre is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
6. Krachtens artikel 1 Verordening (EG) nr. 3821/85 van de Raad van
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer,
moet het controleapparaat in de zin van deze verordening ten aanzien
van zijn constructie-, installatie-, gebruiks- en controle-eisen voldoen
aan de voorschriften van deze verordening, met inbegrip van de bijlagen I en II.
De appendix 10 van de bijlage IB van voormelde verordening bepaalt
de minimaal vereiste beveiligingsdoelstellingen voor de bewegingsopnemer, de voertuigunit en de tachograafkaart, en de appendix 11 de algemene veiligheidsmechanismen ervan onder meer wat betreft de
overdracht van gegevens naar externe opslagmedia, maar hebben geen
betrekking op apparaten die door de bevoegde diensten worden gebruikt om de door die apparaten en tachograafkaarten geregistreerde
gegevens te controleren.
7. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de bepalingen van appendix
10 en 11 van bijlage 1B van de Verordening (EG) 3821/85 van de Raad van
toepassing zijn op de apparatuur die aangewend wordt door de bevoegde
ambtenaren om de controle op de toepassing van de bepalingen van de
verordening te controleren, faalt het naar recht.
8. Het oordeel van het bestreden vonnis dat de wijze waarop de bevoegde agenten van de lidstaten opsporingen verrichten, vaststellingen
doen en verbaliseren, niet geregeld wordt door het Europees recht, is
naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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9. In zoverre het middel gericht is tegen het gebruik van het computerprogramma SOLID door de verbalisanten en het niet voorhanden
zijn van de oorspronkelijke gegevens van de rij- en rusttijden, is het
niet gericht tegen het bestreden vonnis, mitsdien niet ontvankelijk.
Derde middel
10. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 195 Wetboek van Strafvordering: het bestreden vonnis is niet
wettig gemotiveerd doordat het verwijst naar een vonnis dat werd vernietigd door het Hof.
11. Het bestreden vonnis (p. 6) oordeelt met eigen redenen en dus op
grond van een eigen redenering van de appelrechters dat de wijze waarop de bevoegde agenten van de lidstaten opsporingen verrichten, vaststellingen doen en verbaliseren, niet geregeld wordt door het Europees
recht. Aldus is de beslissing regelmatig met redenen omkleed. Het feit
dat het bestreden vonnis ter ondersteuning van die redenen verwijst
naar rechtspraak die een vernietigde beslissing vermeldt, doet hieraan
geen afbreuk.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
12. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 195 Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het
vermoeden van onschuld: het bestreden vonnis legt ten onrechte de bewijslast op de eiser door te oordelen dat de eiser zelf fouten zou moeten
aantonen bij de wijze van controleren bij het gebruik van het computerprogramma SOLID.
13. Het middel preciseert niet hoe of waarom het bestreden vonnis
artikel 149 Grondwet en artikel 195 Wetboek van Strafvordering
schendt.
In zoverre is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
14. Zonder op dat punt te worden bekritiseerd, stelt het bestreden
vonnis (p. 7) vast dat “controleur Moeyaert werkte op basis van een digitale kopie van de gegevens uit de tachograaf en de bestuurderskaart”.
Het oordeelt ook: “Niets wijst er op dat bij het kopiëren gegevens zouden vervormd zijn, of verloren gegaan zijn”. Die reden draagt de beslissing.
Het oordeel dat er door de eiser geen concrete fouten worden aangetoond, is een overtollige reden die de bestreden beslissing niet
schraagt.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
15. Voor het overige vereist het middel een onderzoek van feiten
waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het bijgevolg evenmin ontvankelijk.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. 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.
3 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer
Vanden Bogaerde (bij de balie te Kortrijk).

N° 80
2°

— 3 februari 2015
(AR P.13.2070.N)

KAMER

1° OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN. — BEELDEN MET PORNOGRAFISCH KARAKTER WAARBIJ MINDERJARIGEN BETROKKEN ZIJN OF WORDEN
VOORGESTELD.

— BEZOEKEN VAN WEBSTEK. — STRAFBAARHEID.

2° INFORMATICA. — OPENBARE ZEDENSCHENNIS. — BEELDEN MET PORNOGRAFISCH KARAKTER WAARBIJ MINDERJARIGEN BETROKKEN ZIJN OF WORDEN VOORGESTELD. — BEZOEKEN VAN WEBSTEK. — STRAFBAARHEID.

1° en 2° Het bezit van beelden met pornografisch karakter waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, dat bij wet wordt gestraft, vereist
niet dat de computergebruiker een afbeelding kan manipuleren door ze op te
slaan of uit te printen; het feit dat de betrokkene wetens een webstek bezoekt
en de beelden bekijkt, volstaat (1). (Art. 383bis, § 2, Strafwetboek)

(G.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 november 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 20 april 2011, AR P.10.2006.F, AC 2011, nr. 267.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 383bis, § 2, Strafwetboek: het arrest stelt vast dat een vrij aanzienlijk aantal foto’s op de
harde schijf van eisers computer werden aangetroffen; deze vaststelling
volstaat niet om de eiser schuldig te verklaren aan het hem ten laste
gelegde misdrijf; de loutere vaststelling van het bezit van beelden van
kinderpornografie volstaat daartoe niet; de vervolgde persoon moet er
zich van bewust zijn dat hij dergelijke beelden in zijn bezit heeft; de
beelden werden aangetroffen in een tijdelijk internetbestand; de opslag
in een dergelijk bestand vereist geen bijzondere handeling van de gebruiker, zodat de eiser de gewraakte bestanden en afbeeldingen niet wetens in zijn bezit had.
2. Artikel 383bis, § 2, Strafwetboek stelt strafbaar hij die wetens de in
§ 1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere
beelddragers bezit of zich, met kennis van zaken, via een informaticasysteem of enig ander technologisch middel, de toegang daartoe verschaft.
Het bezit van beelden met pornografisch karakter waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, dat bij wet wordt gestraft,
vereist niet dat de computergebruiker een afbeelding kan manipuleren
door ze te op te slaan of uit te printen. Het feit dat de betrokkene wetens een webstek bezoekt en de beelden bekijkt, volstaat.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
3. Het arrest oordeelt niet alleen zoals het middel weergeeft. Het
(p. 4-6) oordeelt ook, met opgave van redenen, dat:
— in alle redelijkheid niet kan worden aangenomen dat mede gelet op
eisers niet-betwiste, verregaande en naar verslaving neigende fixatie
voor pornografie op de computer waarbij hij willekeurig pornografische
websites bezocht, de kwestieuze pornografische afbeeldingen buiten
zijn weten en wil om op zijn computer zijn terechtgekomen;
— de eiser door middel van zijn computer deze afbeeldingen onder
zich en onder zijn feitelijke macht en gezag heeft gehad;
— mede gelet op het aantal teruggevonden foto’s van kinderpornografische aard, eisers stelling dat hij niet wist dat deze op zijn computer stonden en dat ze hierop toevallig moeten zijn terechtgekomen naar
aanleiding van zijn surfgedrag met betrekking tot de reguliere porno
ongeloofwaardig is;
— de eiser zich als regelmatig en ervaren internetgebruiker ongetwijfeld bewust was van de opslag en de aanwezigheid van dergelijke afbeeldingen in zijn automatisch aangemaakte tijdelijke internetbestanden.
Aldus verantwoorden de appelrechters naar recht eisers schuldigverklaring zonder schending van artikel 383bis, § 2, Strafwetboek.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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4. In zoverre het middel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling
van de feiten door de appelrechters of verplicht tot een onderzoek van
de feiten, waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Souidi (bij de
balie te Antwerpen).

N° 81
2°

— 3 februari 2015
(AR P.14.1543.N)

KAMER

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — DUUR VAN HET UITSTEL NIET BEPAALD.
— ONWETTIGHEID.
2° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — BEKLAAGDE EN VERDACHTE. — PROBATIEUITSTEL VOOR EEN HOOFDSTRAF. — DUUR VAN HET UITSTEL NIET BEPAALD. — VERNIETIGING VAN DE
BESLISSINGEN OVER DE STRAF EN DE STRAFMAAT.

1° Een veroordeling met uitstel van tenuitvoerlegging is onwettig wanneer de
beslissing de duur van dat uitstel niet bepaalt (1). (Artikel 8, §§ 1 en 2, Probatiewet)
2° De onwettigheid van de beslissing tot uitstel als maatregel die de tenuitvoerlegging van een hoofdstraf treft, brengt de vernietiging mee van de beslissingen over de straf en de strafmaat, gelet op het verband tussen de strafmaat
en deze maatregel (2).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. B.)
(1) Cass. 15 maart 2000, AR P.99.1419.F, AC 2000, nr. 178.
(2) Cass. 15 maart 2000, AR P.99.1419.F, AC 2000, nr. 178.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 17 september 2014.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 8, § 1 en § 2, Probatiewet: het arrest dat uitstel van tenuitvoerlegging beveelt van de helft
van de aan de verweerder opgelegde gevangenisstraf mits de naleving
van probatievoorwaarden, preciseert niet de duur van dat probatie-uitstel.
2. Een veroordeling met uitstel van tenuitvoerlegging is onwettig
wanneer de beslissing de duur van dat uitstel niet bepaalt.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
3. De onwettigheid van de beslissing tot uitstel als maatregel die de
tenuitvoerlegging van een hoofdstraf treft, brengt de vernietiging mee
van de beslissingen over de straf en de strafmaat, gelet op het verband
tussen de strafmaat en deze maatregel.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
4. Wat de schuldigverklaring van de verweerder betreft, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in
acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerder veroordeelt tot straf en tot bijdrage aan het Slachtofferfonds.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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3 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 82
2°

— 3 februari 2015
(AR P.14.1344.N)

KAMER

1° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN. — MOTIVERING VAN DE STRAF EN DE
STRAFMAAT.
2° STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. — VERBEURDVERKLARING. — UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN.
— MOTIVERING VAN DE STRAF EN DE STRAFMAAT.
3° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING. — BEKLAAGDE EN VERDACHTE. — VERBEURDVERKLARING VAN VERMOGENSVOORDELEN. — ONWETTIGHEID. — GEVOLG.

1° en 2° Krachtens artikel 42, 3°, Strafwetboek wordt bijzondere verbeurdverklaring toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf
zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld
en op de inkomsten uit de belegde voordelen en die verbeurdverklaring is een
straf die overeenkomstig artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek facultatief is;
indien de wet de straf en de strafmaat aan de vrije beoordeling van de rechter
overlaat, is hij overeenkomstig artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering ertoe gehouden nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn,
de redenen te vermelden die de keuze voor die straf en de maat ervan rechtvaardigen en die bepaling geldt krachtens artikel 211 Wetboek van Strafvordering eveneens voor de vonnissen gewezen in hoger beroep, zodat het arrest
dat vermogensvoordelen verbeurd verklaart zonder de redenen te geven
waarom die bijkomende straf is gekozen, niet naar recht verantwoord is.
3° De verbeurdverklaring is geen bestanddeel van de hoofdstraf, zodat de vastgestelde onwettigheid enkel de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen zelf aantast, maar de overige beslissingen van het arrest onverlet laat (1).

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 30 juni 2014.
De eiser II.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De andere eisers voeren geen middel aan.
(1) Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, nr. 134.

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 303 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

N° 82 - 3.2.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

303

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
Tweede onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 195, tweede lid,
en 211 Wetboek van Strafvordering: het arrest vermeldt niet de redenen
waarom het de facultatieve verbeurdverklaring van vermogensvoordelen ten bedrage van 1.000.000 euro, waarvan 300.000 euro ten laste van de
eiser II.1, uitspreekt.
3. Krachtens artikel 42, 3°, Strafwetboek wordt bijzondere verbeurdverklaring toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit
het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats
ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. Die verbeurdverklaring is een straf die overeenkomstig artikel 43bis, eerste
lid, Strafwetboek facultatief is.
Indien de wet de straf en de strafmaat aan de vrije beoordeling van de
rechter overlaat, is hij overeenkomstig artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering ertoe gehouden nauwkeurig, maar op een wijze
die beknopt mag zijn, de redenen te vermelden die de keuze voor die
straf en de maat ervan rechtvaardigen. Die bepaling geldt krachtens
artikel 211 Wetboek van Strafvordering eveneens voor de vonnissen gewezen in hoger beroep.
4. Het arrest verklaart de in het middel vermelde vermogensvoordelen verbeurd lastens de eiser II.1 zonder de redenen te geven waarom die
bijkomende straf is gekozen. Aldus verantwoordt het de beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Eerste onderdeel
5. Het onderdeel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of cassatie
zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 195, tweede lid, en 211 Wetboek van Strafvordering
6. Het arrest verklaart ook ten laste van elk van de andere eisers een
deel van de vermogensvoordelen ten bedrage van 1.000.000 euro verbeurd
zonder de redenen te geven waarom die bijkomende straf is gekozen.
Bijgevolg verantwoordt het arrest ook met betrekking tot die eisers de
beslissing niet naar recht.
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Omvang van de cassatie
7. De verbeurdverklaring is geen bestanddeel van de hoofdstraf, zodat
de vastgestelde onwettigheid enkel de verbeurdverklaringen van de
vermogensvoordelen zelf aantast, maar de overige beslissingen van het
arrest onverlet laat.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering voor het
overige
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het vermogensvoordelen
ten laste van de eisers verbeurdverklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser II.1 tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep
Veroordeelt de andere eisers tot vier vijfden van de kosten van hun
cassatieberoep.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
3 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de heer Verstraeten (bij
de balie te Leuven).

N° 83
2°

— 3 februari 2015
(AR P.15.0126.N)

KAMER

1° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING GEVRAAGD
AAN BELGIË. — FACULTATIEVE WEIGERINGSGROND BEPAALD IN ARTIKEL 6, 4°,
WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — DRAAGWIJDTE.
2° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING GEVRAAGD
AAN BELGIË. — FACULTATIEVE WEIGERINGSGROND BEPAALD IN ARTIKEL 6, 4°,
WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — VONNIS BIJ VERSTEK. — VONNIS NOG
VATBAAR VOOR EEN RECHTSMIDDEL. — GEVOLG.

1° Krachtens artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel kan de tenuitvoerlegging worden geweigerd in geval het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of van een
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veiligheidsmaatregel, de betrokken persoon Belg is of in België verblijft, en
de bevoegde Belgische autoriteiten zich ertoe verbinden die straf of veiligheidsmaatregel overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te leggen;
uit die wetsbepaling volgt dat de weigeringsgrond van artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel enkel kan worden toegepast voor de uitvoerbaarverklaring van een Europees aanhoudingsbevel met het oog op de
tenuitvoerlegging van een straf of een veiligheidsmaatregel, maar niet met
het oog op vervolging (1).
2° Zoals blijkt uit het arrest C-306/9 van 21 oktober 2010 van het Hof van Justitie van de Europese Unie, bevindt de bij verstek veroordeelde die nog beschikt over de mogelijkheid om een nieuw proces te verzoeken, zich in een
vergelijkbare situatie als een persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel met het oog op de strafvervolging is uitgevaardigd; hieruit volgt dat een
Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd ter uitvoering van een vonnis bij
verstek waartegen nog een rechtsmiddel kan worden ingesteld, vergelijkbaar
is met een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd met het oog op vervolging, zodat het arrest dat toepassing maakt van de weigeringsgrond van
artikel 6.4° Wet Europees Aanhoudingsbevel, om de uitvoerbaarverklaring te
weigeren van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd met het oog op
strafvervolging, niet naar recht verantwoord is (2).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling van 19 januari 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6, 4°, Wet Europees
Aanhoudingsbevel: het arrest past de facultatieve weigeringsgrond bepaald in artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel onwettig toe
door dit te verantwoorden met de redenen dat de verweerster de Belgische nationaliteit heeft en hier haar belangen heeft; het veroordelend
vonnis van 6 mei 2011 is geen onherroepelijke buitenlandse beslissing
(1) Cass. 25 november 2009, AR P.09.1624.F, AC 2009, nr. 697; zie J. VAN GAEVER, Het
Europees aanhoudingsbevel in de praktijk, Kluwer 2013, 112-129, nrs. 211-234.
(2) HvJ 21 oktober 2010, C-306/09, I.B.; zie RW 2011-2012, 1528 en bespreking door
K. WEIS; zie J. VAN GAEVER, o.c., 199-202, nrs. 382-387.
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daar er naar Engels recht nog een rechtsmiddel tegen kan worden aangewend, waardoor de overname van de buitenlandse straf niet mogelijk
is.
2. Krachtens artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel kan de
tenuitvoerlegging worden geweigerd in geval het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van
een straf of van een veiligheidsmaatregel, de betrokken persoon Belg is
of in België verblijft, en de bevoegde Belgische autoriteiten zich ertoe
verbinden die straf of veiligheidsmaatregel overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te leggen.
3. Uit die wetsbepaling volgt dat de weigeringsgrond van artikel 6, 4°,
Wet Europees Aanhoudingsbevel enkel kan worden toegepast voor de
uitvoerbaarverklaring van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of van een
veiligheidsmaatregel, maar niet met het oog op vervolging.
4. Zoals blijkt uit het arrest C-306/9 van 21 oktober 2010 van het Hof
van Justitie van de Europese Unie, bevindt de bij verstek veroordeelde
die nog beschikt over de mogelijkheid om een nieuw proces te verzoeken, zich in een vergelijkbare situatie als een persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel met het oog op de strafvervolging is
uitgevaardigd. Hieruit volgt dat een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd ter uitvoering van een vonnis bij verstek waartegen nog een
rechtsmiddel kan worden ingesteld, vergelijkbaar is met een Europees
aanhoudingsbevel uitgevaardigd met het oog op de vervolging.
5. Uit een antwoord van de Engelse autoriteiten, waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerster nog een rechtsmiddel kan
aanwenden tegen het veroordelend vonnis ter uitvoering waarvan het
Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd, zodat de overlevering
wordt gevraagd met het oog op strafvervolging.
6. Het arrest dat toepassing maakt van de weigeringsgrond van
artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel om de uitvoerbaarverklaring te weigeren van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd met
het oog op strafvervolging is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing voor het overige
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de uitvoerbaarverklaring van het Europees aanhoudingsbevel met betrekking tot het vonnis van de Crown Court te Canterbury over het feit I,
met name “mensensmokkel”.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster tot de helft van de kosten en laat de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
3 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht.

N° 84
2°

— 4 februari 2015
(AR P.14.1148.F)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — ALGEMEEN. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING. — PROCES-VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. —
MATE WAARIN DE ZAAK AANHANGIG IS GEMAAKT.
2° ONDERZOEKSRECHTER. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — PROCES-VERBAAL VAN
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — MATE WAARIN DE ZAAK AANHANGIG IS GEMAAKT.
3° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOOR DE STRAFRECHTER. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING IN HANDEN VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — PROCES-VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — MATE
WAARIN DE ZAAK AANHANGIG IS GEMAAKT.
4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — ALGEMEEN. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING. — KLACHT. — PROCES-VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — DRAAGWIJDTE.
5° ONDERZOEKSRECHTER. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — KLACHT. — PROCES-VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — DRAAGWIJDTE.
6° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOOR DE STRAFRECHTER. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING IN HANDEN VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — KLACHT. — PROCES-VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING.
— DRAAGWIJDTE.
7° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — ALGEMEEN. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING. — NADERHAND NEERLEGGEN VAN STUKKEN STREKKENDE TOT
HET VERRUIMEN VAN DE MATE WAARIN DE RECHTER KENNISNEEMT VAN DE ZAAK.
— DRAAGWIJDTE.
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8° ONDERZOEKSRECHTER. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — NADERHAND NEERLEGGEN
VAN STUKKEN STREKKENDE TOT HET VERRUIMEN VAN DE MATE WAARIN DE RECHTER KENNISNEEMT VAN DE ZAAK. — DRAAGWIJDTE.
9° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOOR DE STRAFRECHTER. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING IN HANDEN VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — NADERHAND NEERLEGGEN VAN STUKKEN STREKKENDE TOT HET VERRUIMEN VAN DE MATE WAARIN DE RECHTER KENNISNEEMT VAN DE ZAAK. —
DRAAGWIJDTE.
10° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). — UITOEFENING VAN HET BEROEP. — VOORWAARDE. — AANGAAN VAN EEN VERPLICHTE VERZEKERING. — NIET-VERZEKERD. — GEVOLGEN VOOR DE ARCHITECTUUROVEREENKOMST.
11° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — ARCHITECTUUROVEREENKOMST. — UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT. — ONTSTENTENIS VAN VERPLICHTE VERZEKERING. — GEVOLG.

1°, 2° en 3° Ter bepaling van de mate waarin de zaak bij de onderzoeksrechter
aanhangig is gemaakt, dient de burgerlijke partij aan de onderzoeksrechter
op nauwkeurige wijze, in een proces-verbaal met authentieke waarde, de
strafbare feiten te vermelden waarvoor zij zich burgerlijke partij wil stellen (1). (Artt. 63 en 66, Wetboek van Strafvordering)
4°, 5° en 6° Uit de samenlezing van de artikelen 63 en 66 van het Wetboek van
Strafvordering volgt dat wanneer een strafvordering op gang wordt gebracht
door een klacht met burgerlijke partijstelling waarvan de inhoud niet overeenstemt met de vermeldingen van het proces-verbaal dat door de onderzoeksrechter is opgesteld, dat proces-verbaal de draagwijdte van de
burgerlijke partijstelling bepaalt (2). (Artt. 63 en 66, Wetboek van Strafvordering)
7°, 8° en 9° Wanneer de burgerlijke partij na haar burgerlijke partijstelling
stukken neerlegt bij de politie opdat de onderzoeksrechter de mate waarin hij
kennisneemt van de zaak zou uitbreiden tot andere feiten, zijn die feiten, ook
al zijn ze samenhangend, behoudens nieuwe burgerlijke partijstelling of aanvullende vordering van het openbaar ministerie, niet rechtsgeldig bij die
rechter aanhangig gemaakt (3). (Artt. 63 en 66, Wetboek van Strafvordering)
10° en 11° Hoewel het aangaan van de verplichte verzekering een geldigheidsvoorwaarde is voor de uitoefening van het beroep van architect, volgt uit de
artikelen 2, § 4, en 11, vierde lid, van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, zoals gewijzigd bij de
(1) Zie M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure
pénale, d. 1, Brugge, Die Keure 2014, 613.
(2) Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.
(3) Cass. 18 juni 1973, AC 1973, 1020; R. VERSTRAETEN, De burgerlijke partij en het
gerechtelijk onderzoek, Antwerpen, Maklu 1990, nr. 154.
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wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon, niet dat, gesteld dat de niet-verzekering bewezen is, dit van rechtswege tot valsheid van de architectuurovereenkomst leidt.

(C. T. B. E.A.)
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 19 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest wordt verweten dat het de misdrijven niet verduidelijkt
die, aangezien ze in de klacht met burgerlijkepartijstelling niet zijn
vermeld, geen aanleiding kunnen geven tot een vordering tot verwijzing.
De regelmatigheid van de motivering van het arrest hangt niet af van
de gevraagde verduidelijking.
De reden volgens welke de burgerlijke partij haar grieven moet uiteenzetten in de akte van burgerlijkepartijstelling, verklaart op afdoende wijze dat de grieven die buiten die akte worden uiteengezet, niet
ontvankelijk zijn.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het middel voert in substantie aan dat het arrest de artikelen 63 en
66 Wetboek van Strafvordering schendt alsook de bewijskracht van de
akten miskent, door te oordelen dat de eiser de verwijzing vordert van
de verweerders wegens misdrijven die niet in de klacht met burgerlijkepartijstelling zijn bedoeld, terwijl hij in zijn klacht en in de stukken
die aan zijn burgerlijkepartijstelling zijn gehecht alsook “in de stukken waarmee hij de saisine van de onderzoeksrechter op regelmatige
wijze had uitgebreid” andere strafbare feiten had vermeld.
Artikel 63, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat hij die
beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld, daarover
bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht kan doen en zich burgerlijke
partij kan stellen.
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Volgens artikel 66 van hetzelfde Wetboek, wordt de klager alleen dan
als burgerlijke partij beschouwd, indien hij het uitdrukkelijk verklaart, hetzij bij de klacht, hetzij bij een latere akte, of indien hij bij
een van die akten een conclusie tot schadevergoeding neemt.
Ter bepaling van de omvang van de saisine van de onderzoeksrechter
dient de burgerlijke partij tegenover de onderzoeksrechter nauwkeurig, in een proces-verbaal met authentieke waarde, de strafbare feiten
te vermelden waarvoor zij zich burgerlijke partij wil stellen.
Uit de samenlezing van de voormelde artikelen 63 en 66 volgt dat wanneer een strafvordering op gang wordt gebracht door een klacht met
burgerlijkepartijstelling waarvan de inhoud niet overeenstemt met de
vermeldingen van het proces-verbaal dat door de onderzoeksrechter is
opgesteld, dat proces-verbaal de draagwijdte van de burgerlijkepartijstelling bepaalt.
Voorts, wanneer de burgerlijke partij na haar burgerlijkepartijstelling stukken neerlegt bij de politie opdat de onderzoeksrechter zijn saisine tot andere feiten zou uitbreiden, zijn die feiten, ook al zijn ze
samenhangend, niet rechtsgeldig bij die rechter aanhangig gemaakt,
behoudens nieuwe burgerlijkepartijstelling of aanvullende vordering
van het openbaar ministerie.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
Wanneer de appelrechters de klacht met burgerlijkepartijstelling van
de burgerlijke partij vermelden, verwijzen ze naar de door de eiser op
22 mei 2012 voor de onderzoeksrechter getekende akte.
Die akte vermeldt de telastleggingen “oplichting en bedriegerij jegens een van de partijen bij een overeenkomst van huur van werk, valsheid in private geschriften en aanmatiging van naam”.
Daaruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door de bewering waarop de eiser kritiek uitoefent, van die akte geen uitlegging
heeft gegeven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
(…)
Vierde middel in zijn geheel
Het middel verwijt het arrest dat het aanneemt dat de verweerder de
hoedanigheid van architect had, zonder de conclusie van de eiser te beantwoorden waarin wordt aangevoerd dat de niet-verzekering van de
burgerlijke aansprakelijkheid van zowel de verweerder als de verweerster, voor hen een beroepsverbod met zich meebracht, dat strafrechtelijk wordt bestraft.
Sub telastlegging A, was de strafvordering gericht tegen het opstellen
van een architectuurovereenkomst “met het bedrieglijk opzet om op
frauduleuze wijze het beroep van architect te kunnen uitoefenen en oplichtingen of andere misdrijven te plegen”, “door gebruik te maken van
de titel van architect, terwijl de verweerder niet het recht had om dat
beroep uit te oefenen”. Sub telastlegging C was de strafvordering ge-
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richt tegen het feit van “zich publiekelijk de titel van architect te hebben toegeëigend”.
De eiser heeft nooit betwist en betwist nog steeds niet dat de verweerder, als zaakvoerder van de verwerende vennootschap, bij de Orde van
architecten was ingeschreven. Hij voert evenmin aan dat de verweerder, toen de overeenkomst werd afgesloten en uitgevoerd, het voorwerp
uitmaakte van een disciplinaire schorsing van het recht om het beroep
van architect uit te oefenen.
Met een feitelijke beoordeling, waarop het Hof geen kritiek vermag
uit te oefenen, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld
dat de verweerder op het ogenblik van de feiten architect was en in die
hoedanigheid bij de Orde van architecten was ingeschreven.
Artikel 2, § 4, van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van
de titel en van het beroep van architect, zoals gewijzigd bij de wet van
15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect
in het kader van een rechtspersoon, bepaalt dat niemand het beroep
van architect mag uitoefenen zonder door een verzekering gedekt te
zijn. De niet-verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van de
architect of van het architectenbureau wordt strafrechtelijk gesanctioneerd door artikel 11, vierde lid, van de wet van 20 februari 1939.
Hoewel het aangaan van de verplichte verzekering een geldigheidsvoorwaarde is voor de uitoefening van het beroep van architect, volgt
uit die bepalingen niet dat de niet-verzekering, gesteld dat ze bewezen
is, van rechtswege tot de valsheid van de architectuurovereenkomst
leidt.
Aangezien de gevolgen van een eventuele niet-verzekering vreemd
zijn aan de verweten telastleggingen, hoefden de appelrechters het desbetreffend aangevoerde verweer niet te onderzoeken.
Het middel kan niet worden aangenomen
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
4 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 85
2°

— 4 februari 2015
(AR P.15.0166.F)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — RAADKAMER. — HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — AFZONDERLIJKE BE-
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SCHIKKING.

— HANDHAVING VAN DE HECHTENIS ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT.
— RECHTSMIDDEL.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — RAADKAMER. — HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — AFZONDERLIJKE BESCHIKKING. — HANDHAVING VAN DE HECHTENIS ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT.
— RECHTSMIDDEL.
3° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — ALLERLEI. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — RAADKAMER. — HANDHAVING VAN
DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — AFZONDERLIJKE BESCHIKKING. — HANDHAVING
VAN DE HECHTENIS ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT. — CASSATIEBEROEP. —
ONTVANKELIJKHEID.

1°, 2° en 3° Uit de opzet van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis blijkt dat geen enkel rechtsmiddel openstaat tegen de onderzoeksbeslissingen die, bij de regeling van de rechtspleging, zeggen dat de inverdenkinggestelde aangehouden blijft, zij het onder elektronisch toezicht; in dat
geval kan de inverdenkinggestelde, zo hij zijn hechtenis betwist, een verzoek
tot invrijheidstelling indienen, overeenkomstig artikel 27, § 1, van de voormelde wet (1). (Art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de raadkamer
van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant van 21 januari 2015.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Uit de opzet van de Voorlopige Hechteniswet blijkt dat geen rechtsmiddel openstaat tegen de onderzoeksbeslissingen die, bij de regeling
van de rechtspleging, beslissen dat de inverdenkinggestelde aangehouden blijft, zij het onder elektronisch toezicht. In dat geval kan de inverdenkinggestelde, zo hij zijn hechtenis betwist, een verzoek tot
invrijheidstelling indienen overeenkomstig artikel 27, § 1, van de voormelde wet.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
De memorie, die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 85.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
4 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer De
Vlaemynck (bij de balie te Brussel).

N° 86
1°

— 5 februari 2015
(AR C.14.0074.F)

KAMER

1° HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. — EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. ENZ.). — HUURHERNIEUWING. — WEIGERING VAN DE VERHUURDER. — RECHT VAN DE HUURDER. — UITZETTINGSVERGOEDING. — VOORWAARDE.
2° HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. — EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. ENZ.). — HUURHERNIEUWING. — WEIGERING VAN DE VERHUURDER.
— RECHT VAN DE HUURDER. — UITZETTINGSVERGOEDING. —
VERMINDERING. — VERLATING OF VERVAL VAN DE HANDEL. — TOEPASSINGSGEBIED.

1° Opdat de huurder, aan wie de hernieuwing van de huur geweigerd wordt,
op een uitzettingsvergoeding aanspraak kan maken, is vereist dat de handelszaak waarvan hij eigenaar is en die hij in het gehuurde goed exploiteert,
door de weigering verloren is gegaan (1). (Impliciete oplossing) (Art. 25,
Handelshuurwet).
2° Artikel 25, vijfde lid, van de Handelshuurwet, krachtens hetwelk de verhuurder zich tot de rechter kan wenden indien de uitzettingsvergoeding
klaarblijkelijk overdreven is, gelet op de verlaten of vervallen toestand van
de handel op het tijdstip van de terugneming, is slechts van toepassing in de
gevallen bedoeld in artikel 25, eerste lid, 2° et 5°, in de zin van het vierde lid,
en niet in de gevallen bedoeld in artikel 25, eerste lid, 3° en 6°, van die
wet (2). (Art. 25, vijfde lid, Handelshuurwet)

(IMMO SLINA

N . V . T.

BROUWERIJ HAACHT — BRASSERIE HAACHT

N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van koophandel te Brussel van 10 september 2013.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 86.
(2) Zie 1.
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Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op
27 november 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift, waarvan een afschrift aan dit
arrest is gehecht, drie middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
Derde middel
Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing om de eiseres tot een vergoeding van drie jaar te veroordelen op artikel 25, eerste lid, 3° en 6°,
Handelshuurwet.
Artikel 25, vijfde lid, van die wet, krachtens hetwelk de verhuurder
zich tot de rechter kan wenden indien de vergoeding klaarblijkelijk
overdreven is, gelet op de verlaten of vervallen toestand van de handel
op het tijdstip van de terugneming, is slechts van toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 25, eerste lid, 2° en 5°.
Het bestreden vonnis diende derhalve niet te antwoorden op het verweer dat gegrond is op het voormelde artikel 25, vijfde lid, zoals het
vermeld wordt in de conclusie van de eiseres die in het middel wordt
weergegeven, omdat het voormelde verweer door zijn beslissing doelloos is geworden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
5 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclerq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Grégoire en de heer Maes.

N° 87
1°

— 5 februari 2015
(AR C.14.0101.F)

KAMER

CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TE VOEGEN STUKKEN. —
MIDDEL DAT HET HOF VERPLICHT KENNIS TE NEMEN VAN DE INHOUD VAN EEN
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— NEERLEGGING VAN EEN AFSCHRIFT. — GEEN CONFOR— ONTVANKELIJKHEID.

MITEITSVERKLARING DOOR DE GRIFFIER.

Het middel dat de miskenning aanvoert van de bewijskracht van de akten, van
het gezag en de kracht van gewijsde van een gerechtelijke akte, is niet ontvankelijk wanneer bij het cassatieberoep enkel een afschrift van die akte is
gevoegd dat door een advocaat bij het Hof is geparafeerd, maar niet door de
griffier van het betrokken rechtscollege gelijkluidend is verklaard (1).
(Artt. 168, 790 en 791, Gerechtelijk Wetboek)

(COMPAGNIE

IMMOBILIÈRE ANONYME, N.V. T. GERARDY,
CURATOR FAILLISSEMENT BENELUX EQUIPMENTS N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van koophandel te Verviers van 9 augustus 2012.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op
19 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in het verzoekschrift, waarvan een afschrift aan dit
arrest is gehecht, twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
(…)
Derde onderdeel
Het onderdeel verwijt het bestreden vonnis aan het arrest van het hof
van beroep te Luik van 23 december 2003 een uitlegging te geven die
niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en zowel de bewijskracht als het gezag van gewijsde van dat arrest te miskennen.
Het onderzoek van het middel verplicht het Hof ertoe kennis te nemen van de inhoud van het arrest van 23 december 2003.
Het bestreden vonnis geeft de inhoud van dat arrest niet weer en de
advocaat van de eiseres heeft bij het cassatieberoep enkel een geparafeerde akte gevoegd.
Krachtens de artikelen 168, 790 en 791 Gerechtelijk Wetboek heeft de
griffier tot taak de uitgiften en uittreksels af te geven van de akten van
het rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen. Enkel de griffier is
(1) Zie gedeeltelijk gelijkluidende concl. OM in Pas. 2015, nr. 87.
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derhalve bevoegd om eensluidend verklaarde afschriften van die akten
af te geven; een advocaat bij het Hof van Cassatie is daartoe niet bevoegd.
Het Hof kan geen acht slaan op een aan de griffie van het Hof overhandigd afschrift van het arrest, dat niet eensluidend is verklaard door
de griffier van het rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
5 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Deels gelijkluidende
conclusie: de heer Leclerq, eerste advocaat-generaal. — Advocaat: mevr.
Oosterbosch.

N° 88
1°

— 6 februari 2015
(AR C.13.0176.N)

KAMER

DAGVAARDING. — DAGVAARDING VOOR HET GERECHT. — BEGRIP.

Onder een dagvaarding voor het gerecht in de zin van artikel 2244, § 1, Burgerlijk Wetboek moet worden verstaan, het instellen van een rechtsvordering
waarbij een schuldeiser het bedreigde recht dat aan verjaring is onderworpen, ten gronde wil laten erkennen (1); een dagvaarding in kort geding die
strekt tot het nemen van bewarende maatregelen in spoedeisende gevallen of
tot het bevelen van een onderzoek naar de oorzaken van een schade, leidt
bijgevolg geen vordering in zoals bedoeld in artikel 2244, § 1, Burgerlijk Wetboek. (Art. 2244, § 1, Burgerlijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 6 januari 2012.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 7 juni 2012, AR C.11.0498.N, AC 2012, nr. 372.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 2244, § 1, eerste en tweede lid, Burgerlijk
Wetboek vormen een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring
te verkrijgen, burgerlijke stuiting. Een dagvaarding voor het gerecht
stuit de verjaring tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing
wordt uitgesproken.
2. Onder een dagvaarding voor het gerecht in de zin van artikel 2244,
§ 1, Burgerlijk Wetboek moet worden verstaan, het instellen van een
rechtsvordering waarbij een schuldeiser het bedreigde recht dat aan
verjaring is onderworpen, ten gronde wil laten erkennen.
Een dagvaarding in kort geding die strekt tot het nemen van bewarende maatregelen in spoedeisende gevallen of tot het bevelen van een
onderzoek naar de oorzaken van een schade, leidt bijgevolg geen vordering in zoals bedoeld in artikel 2244, § 1, Burgerlijk Wetboek.
3. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
6 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer T’Kint en de heer Verbist.

N° 89
1°

— 6 februari 2015
(AR C.13.0182.N)

KAMER

1° HANDELSPRAKTIJKEN. — HANDELS- OF AMBACHTSONDERNEMING. —
KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN. — NIET-INSCHRIJVING. — GEVOLG.
2° OVEREENKOMST. — ALLERLEI. — HANDELS- OF AMBACHTSONDERNEMING.
— KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN. — NIET-INSCHRIJVING. — GEVOLG.
3° VORDERING IN RECHTE. — HANDELS- OF AMBACHTSONDERNEMING. —
KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN. — NIET-INSCHRIJVING. — GEVOLG.
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1°, 2° en 3° De enkele omstandigheid dat een handels- of ambachtsonderneming niet over een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikt, heeft niet tot gevolg dat de door haar gesloten overeenkomsten
onrechtmatig zijn en geen grondslag kunnen bieden aan een rechtsvordering. (Art. 14, KBO-wet)

(VLAAMSE INVESTERINGSGROEP N.V., IN
T. HEDERA II N.V. E.A.)

VEREFFENING

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 2 januari 2013.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 14 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting
van een kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het
handelsregister, tot oproeping van erkende ondernemingsloketten en
houdende diverse bepalingen (hierna KBO-wet), zoals ter zake van toepassing, is een rechtsvordering ingesteld door een handels- of ambachtsonderneming niet ontvankelijk indien het deurwaardersexploot
geen melding maakt van het ondernemingsnummer.
Bij gebrek aan deze vermelding verleent de rechtbank uitstel aan de
handels- of ambachtsonderneming om haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van het inleiden van de vordering te bewijzen. Indien de handels- of ambachtsonderneming hierin
niet slaagt of indien blijkt dat de onderneming niet ingeschreven is in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, verklaart de rechtbank de vordering van ambtswege onontvankelijk.
Indien de onderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar vordering gebaseerd is
op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van de vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het
maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, is de vordering van die onderneming eveneens niet ontvankelijk. De niet-ontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien de nietontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie of verweermiddel
wordt ingeroepen.
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2. Uit deze bepaling volgt dat de enkele omstandigheid dat een handels- of ambachtsonderneming niet over een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikt, niet tot gevolg heeft dat de
door haar gesloten overeenkomsten onrechtmatig zijn en geen grondslag kunnen bieden aan een rechtsvordering.
3. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede middel

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit, bij de veroordeling tot
betaling van de gerechtelijke interest op de hoofdveroordeling vanaf
2 januari 2008 tot de datum van betaling, deze rente bepaalt aan een hogere rentevoet dan de wettelijke rente.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres tot twee derden van de kosten.
Veroordeelt de verweerders tot het overige derde.
Zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
6 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr.
Vanlersberghe.

N° 90
1°

— 6 februari 2015
(AR C.13.0612.N)

KAMER

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
SYNTHESECONCLUSIE. — ARTIKEL 748BIS GERECHTELIJK WETBOEK. — AARD VAN
DIE BEPALING. — GEVOLG.
2° OPENBARE ORDE. — SYNTHESECONCLUSIE. — ARTIKEL 748BIS GERECHTELIJK WETBOEK. — AARD VAN DIE BEPALING. — GEVOLG.

1° en 2° Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007 volgt
dat artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek tot doel heeft het goede verloop van
het geding te verbeteren en de rechtsgang te versnellen door het werk van de
rechter te verlichten en nader te omschrijven; die bepaling is derhalve van
openbare orde (1); dit houdt in dat de rechter in de regel enkel de laatste
syntheseconclusie in aanmerking mag nemen. (Art. 748bis, Gerechtelijk
Wetboek)
(1) Cass. 24 januari 2013, AR C.11.0371.F, AC 2013, nr. 57.
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(B. T. D.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 23 mei 2013.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
één middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid

Gegrondheid
3. Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, onverminderd de
toepassing van artikel 748, § 2, en behoudens in het geval van conclusies
die er slechts toe strekken om een of meer van de in artikel 19, tweede
lid, bedoelde maatregelen te verzoeken, een tussengeschil op te werpen
dat aan het geding geen einde maakt of te antwoorden op het advies van
het openbaar ministerie, de laatste conclusies van een partij de vorm
aannemen van een syntheseconclusie en dat voor de toepassing van
artikel 780, eerste lid, 3°, de syntheseconclusie alle vorige conclusies
vervangt en desgevallend de gedinginleidende akte van de partij die de
syntheseconclusie neerlegt.
4. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007
volgt dat voornoemd artikel 748bis tot doel heeft het goede verloop van
het geding te verbeteren en de rechtsgang te versnellen door het werk
van de rechter te verlichten en nader te omschrijven. Die bepaling is
derhalve van openbare orde.
Dit houdt in dat de rechter in de regel enkel de laatste syntheseconclusie in aanmerking mag nemen.
5. De appelrechters vatten de vorderingen samen met uitsluitende
verwijzing naar de “syntheseconclusie” van de eiseres van 30 november
2012 en steunen zich op de tekst van deze conclusie en niet op de “tweede
synthesebesluiten” van 3 april 2013.
Door aldus niet de vorderingen en het verweer van de laatste syntheseconclusie van de eiseres in overweging te nemen, zijnde deze van
3 april 2013, schenden de appelrechters artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
6 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Van Ommeslaghe en mevr. Geinger.

N° 91
1°

— 6 februari 2015
(AR C.14.0181.N)

KAMER

1° OPENBAAR MINISTERIE. — RECHTSVORDERING VAN AMBTSWEGE. —
ARTIKEL 138BIS GERECHTELIJK WETBOEK. — VOORWAARDEN. — OPENBARE ORDE. — BEGRIP.
2° OPENBARE ORDE. — OPENBAAR MINISTERIE. — RECHTSVORDERING VAN
AMBTSWEGE. — ARTIKEL 138BIS GERECHTELIJK WETBOEK. — VOORWAARDEN. —
BEGRIP.
3° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — EISERS EN VERWEERDERS. — OPENBAAR MINISTERIE. — RECHTSVORDERING VAN AMBTSWEGE.
— ARTIKEL 138BIS GERECHTELIJK WETBOEK. — VOORWAARDEN. — OPENBARE
ORDE. — BEGRIP. — ONTVANKELIJKHEID.

1°, 2° en 3° Uit artikel 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek volgt niet dat het
openbaar ministerie ambtshalve een vordering kan instellen telkens als een
bepaling van openbare orde of betreffende de openbare orde geschonden
werd; de vereisten van de openbare orde die, in de zin van die bepaling, een
dergelijk optreden kunnen verantwoorden, veronderstellen dat de openbare
orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die moet worden verholpen (1); dit is niet het geval wanneer het arrest zijn beslissing verantwoordt
met de in het cassatieberoep bekritiseerde reden dat er in de schrijfwijze van
de familienaam in de geboorteakte een materiële vergissing van linguïstische
aard is gebeurd. (Art. 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek)

(PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE

GENT T. K. E.A.)

(1) Cass. 7 februari 2013, AR C.12.0165.F-C.12.0229.F, AC 2013, nr. 92, met concl. van
advocaat-generaal GENICOT.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 23 januari 2014.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het openbaar ministerie werpt ambtshalve een middel van nietontvankelijkheid van het cassatieberoep op: de eiser kan hier niet
ambtshalve optreden op grond van artikel 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek.
Van dit middel werd kennis gegeven aan de partijen overeenkomstig
artikel 1097 Gerechtelijk Wetboek.
2. Krachtens artikel 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek treedt het openbaar ministerie in burgerlijke zaken ambtshalve op telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt.
Uit die bepaling volgt niet dat het openbaar ministerie ambtshalve
een vordering kan instellen telkens als een bepaling van openbare orde
of betreffende de openbare orde geschonden werd. De vereisten van de
openbare orde die, in de zin van die bepaling, een dergelijk optreden
kunnen verantwoorden, veronderstellen dat de openbare orde in gevaar
wordt gebracht door een toestand die moet worden verholpen.
3. Het arrest verklaart de door de verweerders ingestelde vordering
tot naamsverbetering gegrond en beveelt dat in de geboorteakte van
hun dochter K. S. de familienaam “Kazanov” wordt verbeterd in “Kazanova”. Het verantwoordt zijn beslissing met de in het cassatieberoep
bekritiseerde reden dat er in de schrijfwijze van de familienaam in de
geboorteakte een materiële vergissing van linguïstische aard is gebeurd.
4. Die beslissing brengt de openbare orde niet zodanig in gevaar dat
het ambtshalve optreden van de eiser erdoor verantwoord wordt.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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6 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.

N° 92
3°

— 9 februari 2015
(AR C.13.0571.N)

KAMER

MINDERVALIDEN. — SOCIALE INTEGRATIE. — VLAAMS AGENTSCHAP VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP. — BIJSTAND. — SUBROGATIE. — OMVANG. — GEVOLG.

Uit artikel 6, § 4, van het Decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van
een Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap,
zoals hier van toepassing, volgt dat het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap enkel voor het bedrag van de tegemoetkoming verleend
aan de persoon met een handicap in diens rechten treedt tegenover derden
die krachtens andere wetten, decreten, ordonnanties of reglementaire bepalingen of krachtens het gemeen recht voor dezelfde schade vergoeding verschuldigd zijn; de indeplaatsstelling geldt bijgevolg niet voor
tegemoetkomingen die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap verleend heeft aan de werkgever van de persoon met een handicap, die
niet strekken tot vergoeding van de schade van de persoon met een handicap (1).

(AXA BELGIUM

N.V. T. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN
MET EEN HANDICAP)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 25 april 2013.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 augustus
2014 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
(1) Artikel 6, § 4 van het Decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een
Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap, voor de
opheffing ervan door artikel 32, 3°, van het Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van
het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.
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VAN HET HOF

Beoordeling
1. Artikel 6 van het Decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van
een Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap, zoals hier van toepassing, bepaalt:
“§ 1. De persoon met een handicap krijgt geen tegemoetkoming van
het Fonds als hij krachtens een andere wettelijke, decretale, ordonnantiële of reglementaire bepaling, met uitzondering van het decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering, of krachtens gemeen
recht, al een schadeloosstelling heeft gekregen voor de dekking van dezelfde schade en op grond van dezelfde handicap. De persoon met een
handicap moet zijn aanspraak op de in de vorige zin bedoelde schadeloosstelling doen gelden.
§ 2. Als de schadeloosstelling minder bedraagt dan de tegemoetkoming van het Fonds, dan wordt de tegemoetkoming van het Fonds verminderd tot het verschil.
§ 3. In afwachting van de daadwerkelijke schadeloosstelling krachtens de andere wettelijke, decretale, ordonnantiële of reglementaire
bepaling of krachtens gemeen recht, worden de tegemoetkomingen van
het Fonds toegekend onder de voorwaarden, bepaald door de Vlaamse
regering.
§ 4. Het Fonds treedt, ten belope van het bedrag van de tegemoetkoming die het aan een persoon met een handicap heeft verleend, in diens
rechten en rechtsvorderingen tegen de derden die de in § 3 bedoelde
schadeloosstelling verschuldigd zijn.
§ 5. Niet tegenwerpelijk aan het Fonds, behoudens zijn instemming,
is de overeenkomst tussen de persoon met een handicap en de derde die
tot schadeloosstelling gehouden is, ongeacht of deze overeenkomst dateert van vóór of na het tijdstip van de tegemoetkoming van het Fonds
en ongeacht of de persoon met een handicap of de derde bij de overeenkomst te goeder trouw handelden.”
2. Uit voormeld § 4 volgt dat de verweerder enkel voor het bedrag van
de tegemoetkoming verleend aan de persoon met een handicap in diens
rechten treedt tegenover derden die krachtens andere wetten, decreten,
ordonnanties of reglementaire bepalingen of krachtens het gemeen
recht voor dezelfde schade vergoeding verschuldigd zijn. De indeplaatsstelling geldt bijgevolg niet voor tegemoetkomingen die de verweerder
verleend heeft aan de werkgever van de persoon met een handicap, die
niet strekken tot vergoeding van de schade van de persoon met een handicap.
3. De appelrechters stellen vast dat:
— de vordering van de verweerder tegen de eiseres, verzekeraar van
de aansprakelijke voor het ongeval, betrekking heeft op arbeidsondersteunende maatregelen in functie van de door het slachtoffer ingevolge
het ongeval opgelopen handicap;
— de aan de werkgever van het slachtoffer uitbetaalde “inschakelingspremie” neerkomt op een permanente loonsubsidie;
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— de premie rechtstreeks wordt uitbetaald aan de werkgever van de
persoon met een handicap.
4. De appelrechters die oordelen dat de verweerder een subrogatoir
verhaal kan uitoefenen tegen de eiseres voor de inschakelingspremie
betaald aan de werkgever van het slachtoffer, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, rechtszitting houdend in hoger beroep.
9 februari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Maes.

N° 93
3°

— 9 februari 2015
(AR C.14.0210.N)

KAMER

1° INDEPLAATSSTELLING. — VERZEKERINGSINSTELLING. — PRESTATIES. —
TERUGBETALING. — OMVANG. — VERDELING GEMEENRECHTELIJK AANSPRAKELIJKHEID. — GEVOLG.
2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ALGEMEEN. — VERZEKERINGSINSTELLING. — PRESTATIES. — TERUGBETALING. — OMVANG. — VERDELING GEMEENRECHTELIJK AANSPRAKELIJKHEID. — GEVOLG.

1° en 2° Uit artikel 136, § 2, vierde lid, ZIV-wet volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het slachtoffer van schade voortvloeiend uit ziekte, letsel, functionele stoornissen of overlijden, de bij de verplichte verzekering bepaalde
prestaties heeft verleend, in de rechten van het slachtoffer treedt voor het geheel van de door haar verleende prestaties, tot beloop van het bedrag dat de
aansprakelijke derde of zijn verzekeraar in gemeen recht verschuldigd is ter
vergoeding van die schade; voormelde subrogatie is niet beperkt tot het gedeelte van de verleende prestaties dat overeenstemt met het aandeel van de
derde in de aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade (1).
(1) Cass. 16 november 2009, AR C.09.0256.N, AC 2009, nr. 667; Cass. 2 maart 2011, AR
P.10.1652.F, AC 2011, nr. 176.
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(L.C.M. T. H. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 8 november 2013.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 5 december
2014 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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
(….)
Tweede middel
Zevende onderdeel
1. Krachtens artikel 136, § 2, vierde lid, ZIV-wet, treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende. Deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende
prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische
wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele
stoornissen of overlijden, geheel of gedeeltelijk vergoeden.
2. Uit die bepaling volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het
slachtoffer van schade voortvloeiend uit ziekte, letsel, functionele
stoornissen of overlijden, de bij de verplichte verzekering bepaalde
prestaties heeft verleend, in de rechten van het slachtoffer treedt voor
het geheel van de door haar verleende prestaties, tot beloop van het bedrag dat de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar in gemeen recht
verschuldigd is ter vergoeding van die schade.
3. Voormelde subrogatie is niet beperkt tot het gedeelte van de verleende prestaties dat overeenstemt met het aandeel van de derde in de
aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.
4. De appelrechters die, na de aansprakelijkheid voor de schade tussen
de eerste verweerder en de verzekerde van de eiser bij helften te hebben
verdeeld, de omvang van zowel de provisionele vergoeding, als het voorbehoud beperken tot de helft van de betalingen die de eiser ingevolge
het litigieuze ongeval reeds heeft gedaan en nog zal doen, zonder de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid in rekening te brengen waarop de
verzekerde van de eiser ten aanzien van de verweerders in gemeen recht
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aanspraak zou kunnen maken, indien de eiser niet was tussengekomen
in de vergoeding, schenden artikel 136, § 2, vierde lid, ZIV-wet.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de omvang van de door de eiser gevorderde vergoeding en de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten.
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
Limburg, rechtszitting houdende in hoger beroep.
9 februari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Maes en de heer Verbist.

N° 94
2°

— 10 februari 2015
(AR P.13.1758.N)

KAMER

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP.
2° HOGER BEROEP. — ALGEMEEN. — TUSSENVONNIS. — BESLISSING DIE EEN
FEITELIJKE KWESTIE OF RECHTSKWESTIE BESLECHT. — VATBAARHEID VOOR HOGER BEROEP. — AFWEZIGHEID VAN HOGER BEROEP. — GEVOLG.

1° en 2° Het hoger beroep strekt zich uit tot elk vonnis dat in dezelfde zaak is
gewezen en waartegen geen hoger beroep openstond; elk tussenvonnis dat
een feitelijke kwestie of een rechtskwestie beslecht, is vatbaar voor hoger beroep; wanneer de rechter in een tussenvonnis een rechtskwestie heeft beslecht en tegen dit vonnis geen hoger beroep werd ingesteld binnen de
wettelijke termijn, is het recht op hoger beroep tegen deze beslissing vervallen
en is de inhoud van dit tussenvonnis niet onderworpen aan het oordeel van
de rechter in hoger beroep (1) (2).
(1) Andersluidende concl. OM.
(2) Zie Cass. 26 mei 2003, AR S.02.0118.F, AC 2003, nr. 320.
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(D.)
Conclusie van procureur-generaal Duinslaeger :
1. De eiser werd oorspronkelijk vervolgd voor feiten van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, verstoring van de vrijheid van opbod
(artikel 314 Strafwetboek) en passieve omkoping.
Bij beschikking van 8 oktober 2010 van de raadkamer te Leuven werd
de eiser enkel verwezen voor de feiten van verstoring van de vrijheid van
opbod. Voor de feiten van valsheid in geschrifte en gebruik en passieve
omkoping wees de raadkamer een beschikking van buitenvervolgingstelling. Tegen deze beschikking was er geen hoger beroep.
Bij de behandeling van de zaak voor de correctionele rechtbank te Leuven verzocht het openbaar ministerie de rechtbank de feiten (ook) te
kwalificeren als valsheid in geschrifte en gebruik, omdat deze valsheden
precies de “frauduleuze middelen” uitmaken die bedoeld worden in
artikel 314 Strafwetboek als mogelijk constitutief bestanddeel van het
misdrijf van de verstoring van de vrijheid van opbod.
Bij tussenvonnis van 13 maart 2012 wees de correctionele rechtbank te
Leuven dit verzoek af en besliste dat de saisine beperkt was tot de feiten
van verstoring van de vrijheid van opbod.
Bij vonnis van 26 juni 2012 werden de telastleggingen van verstoring
van de vrijheid van opbod bewezen verklaard en besliste de rechtbank
onder meer tot de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende een periode van drie jaar.
Tegen dit vonnis stelden zowel de eiser als het openbaar ministerie hoger beroep in.
Bij tussenarrest van 19 maart 2013 verklaart het hof van beroep te
Brussel de hogere beroepen ontvankelijk en zegt het dat zijn saisine niet
beperkt is en dat de door de eerste rechter in het tussenvonnis van
13 maart 2012 verworpen kwalificatie van valsheid in geschrifte en gebruik ervan eventueel opnieuw kan hernomen worden.
Het hof heropent daarop de debatten op de zitting van 3 september 2013
om de eiser de mogelijkheid te geven zich te verdedigen tegen de bijkomende kwalificatie van valsheid in geschrifte en gebruik ervan.
Bij arrest van 8 oktober 2013 verklaart het hof van beroep zich na, aanneming van verzachtende omstandigheden, bevoegd om te oordelen over
de valsheid in geschrifte en gebruik ervan. Het spreekt de eiser vrij voor
een afzonderlijke valsheid (telastelegging A), voor een deel van de telastleggingen van valsheid die de frauduleuze middelen uitmaken van de feiten van verstoring van de vrijheid van opbod (twee laatste
gedachtestreepjes van telastlegging B.5), maar verklaart hem schuldig
aan de overige feiten van valsheid in geschrifte en gebruik ervan en aan
verschillende feiten van verstoring van de vrijheid van opbod. De uit-
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spraak van de veroordeling wordt opnieuw opgeschort gedurende de termijn van drie jaar.
2. Het cassatieberoep is gericht tegen het tussenarrest van 19 maart
2013 en tegen het veroordelend arrest van 8 oktober 2013.
3. Tegen het tussenarrest van 19 maart 2013 wordt één middel aangevoerd, met name de schending van de artikelen 199, 202, 211 en 215 Wetboek van Strafvordering.
Volgens de eiser besliste het hof van beroep in dit tussenarrest ten onrechte dat het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van de eerste rechter van 26 juni 2012 zich ook uitstrekte tot het
tussenvonnis van 13 maart 2012, waarbij de eerste rechter besliste dat de
saisine beperkt was tot de feiten van verstoring van de vrijheid van opbod, zodat het hof ook uitspraak diende te doen over de draagwijdte van
de saisine.
Volgens de eiser heeft het tussenvonnis van 13 maart 2012 door de uitspraak dat de saisine van de rechtbank beperkt was tot de feiten van verstoring van de vrijheid van opbod, een rechtskwestie beslist, zodat tegen
deze beslissing hoger beroep openstond voor het openbaar ministerie, dat
echter naliet dit rechtsmiddel in te stellen. Daardoor was het aan de appelrechters niet meer toegelaten kennis te nemen van de door het openbaar ministerie in eerste aanleg opgeworpen betwisting omtrent het
terug opnemen van de kwalificatie van valsheid in geschrift en gebruik
ervan.
4. Op het eerste zicht lijkt de stelling van de eiser correct: er was inderdaad hoger beroep mogelijk tegen het tussenvonnis van de eerste
rechter van 13 maart 2012 dat effectief een rechtskwestie beslechtte,
waaromtrent de appelrechters, wegens de afwezigheid van hoger beroep,
zich niet meer konden uitspreken. De stelling van de appelrechters dat
het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van de
eerste rechter van 26 juni 2012 zich ook uitstrekt tot het tussenvonnis
van 13 maart 2012, zodat het hof van beroep zich ook over de opgeworpen
problematiek van de saisine diende uit te spreken, lijkt bijgevolg niet
naar recht verantwoord.
Deze vaststelling dient evenwel niet te leiden tot het gegrond verklaren van het middel van de eiser.
Het probleem dat het eigenlijke voorwerp uitmaakt van het middel is
de uitgestrektheid van de saisine van de rechter.
Het Hof oordeelde hieromtrent meermaals dat in correctionele of politiezaken de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht of de
dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de daarin
vervatte kwalificatie of omschrijving bij dit vonnisgerecht aanhangig
maakt, maar wel de feiten zoals zij blijken uit de stukken van het onderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten grondslag liggen. Die eerste kwalificatie en omschrijving is voorlopig en het
vonnisgerecht heeft, ook in hoger beroep, het recht en de plicht om, mits
eerbiediging van het recht van verdediging, aan de ten laste gelegde fei-
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ten hun juiste omschrijving te geven (1). Het komt dus aan de feitenrechter toe de eigenlijke draagwijdte van de verwijzingsbeschikking of
van de dagvaarding te beoordelen.
Het feit dat de raadkamer eerder tot de buitenvervolging besloot voor
de telastlegging van valsheid in geschrifte en gebruik is daarbij van geen
belang: een onderzoeksgerecht kan immers een zelfde feit niet onder één
welbepaalde kwalificatie naar de correctionele rechtbank verwijzen en
onder een andere kwalificatie buiten vervolging stellen (2).
In het voorliggend geval werd de eiser in de verwijzingsbeschikking
vervolgd voor inbreuken op artikel 314 Strafwetboek, met name voor
verstoring van de vrijheid van opbod.
Dit artikel bepaalt:
“Zij die bij toewijzingen van de eigendom, van het vruchtgebruik of
van de huur van roerende of onroerende zaken, van een aanneming, van
een levering, van een bedrijf of van enige dienst, de vrijheid van opbod of
van inschrijving door geweld of bedreiging of door schenkingen of beloften of door gelijk welk ander frauduleus middel belemmeren of storen,
worden gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden
en met geldboete van honderd euro tot drieduizend euro”.
Van belang is hier het begrip “frauduleus middel”: wanneer een inverdenkinggestelde vervolgd wordt voor een feit dat in de verwijzingsbeschikking als verstoring van de vrijheid van opbod werd gekwalificeerd
en het in concreto aangewende frauduleus middel, als constitutief bestanddeel van de verstoring van de vrijheid van opbod, bestond uit een
valsheid in geschrifte of gebruik ervan, dan behoort het gehele feit tot
de saisine van de rechter, daar inbegrepen de valsheid of het gebruik ervan (3).
Door te oordelen dat het feit van verstoring van de vrijheid van opbod,
dat het voorwerp uitmaakt van hun saisine, zich ook uitstrekt tot de
valsheid in geschrifte en het gebruik ervan, hebben de appelrechters aan
die saisine niets gewijzigd. Zij hebben enkel toegepast wat de wet hen oplegt, met name het juist kwalificeren van de feiten die bij hen aanhangig
zijn.
De appelrechters oordelen in het tussenarrest van 19 maart 2013 (p. 14):
(1) Cass. 23 september 1987, AR 6005, AC 1987-1988, nr. 51; Cass. 8 december 1992, AR
5908, AC 1992, nr. 774; Cass. 7 september 1994, AR P.94.1051.F, AC 1994, nr. 364; Cass.
28 januari 1997, AR P.96.0039.N, AC 1997, nr. 51; Cass. 25 november 1997, AR P.95.1350.N,
AC 1997, nr. 500; Cass. 21 juni 2000, AR P.00.0446.F, AC 2000, nr. 389; Cass. 23 oktober 2002,
AR P.02.0958.F, AC 2002, nr. 561; Cass. 13 september 2005, AR P.05.0657.N, AC 2005, nr. 430;
Cass. 5 september 2006, AR P.06.0649.N, AC 2006, nr. 389 met noot M.T.; Cass. 20 februari
2007, AR P.06.1377.N, AC 2007, nr. 104; Cass. 24 mei 2011, AR P.11.0070.N, AC 2011, nr. 344;
Cass. 27 mei 2014, AR P.12.1265.N, AC 2014, nr. 379.
(2) Cass. 8 maart 1948, RDPC 1947-1948, 682, noot J. RICHARD; Cass. 27 februari 1922,
Pas. I, 176, met concl. van advocaat-generaal LECLERCQ; A. VANDEPLAS, “Over de
herkwalificatie van de feiten”, noot onder Antwerpen, 19 maart 2003, RW 2003-2004, 466,
nrs. 7 en 8.
(3) Cass. 6 maart 2002, AR P.02.0186.F, AC 2002, nr. 161; Cass. 7 mei 2003, AR
P.03.0476.F, AC 2003, nr. 278; Cass. 5 april 2006, AR P.06.0317.F, AC 2006, nr. 2004; Cass.
6 januari 2009, AR P.08.1289.N, AC 2009, nr. 11.
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“Uit de lezing van de opgesomde ‘frauduleuze middelen’ (…) blijkt duidelijk dat verschillende van deze middelen deze zijn die tevens valsheid
in geschrifte in de oorspronkelijk telastleggingen (…) uitmaakten,
waarvoor de raadkamer de beklaagde buiten vervolging stelde”.
In het eindarrest van 8 oktober 2013 (p. 9) preciseren zij:
“Door deze kwalificaties (van valsheid en gebruik) worden dezelfde feiten, beoogd als deze reeds vervat in de oorspronkelijke telastleggingen
(van verstoring van de vrijheid van opbod)”
en verder:
“Het staat vast dat de door de beklaagde gebruikte middelen bij de verstoring van vrijheid van opbod (…) onder meer bestaan uit valsheidsmisdrijven en gebruiksmisdrijven zodat in dat geval ook deze welbepaalde
misdrijven in de bewoordingen van de wet dienen omschreven te worden,
en waarmee dan eendaadse samenloop met de oorspronkelijke telastleggingen (…) bestaat”.
Met deze redenen lijken de appelrechters mij hun beslissing dat de
valsheid en het gebruik ook tot hun saisine behoorden, naar recht te verantwoorden.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Doordat de beslissing dat de valsheid en het gebruik ook tot hun saisine behoorde, naar recht verantwoord is en de hiervoor aangehaalde redenen de beslissing volledig schragen, is het middel voor het overige niet
ontvankelijk: de vaststelling van de appelrechters in hun tussenarrest
van 19 maart 2013, dat het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van 26 juni 2012 zich ook uitstrekt tot het tussenvonnis
van 13 maart 2012, is dan immers niet meer dan een overtollige reden.
5. Tegen het eindarrest van 8 oktober 2013 voert de eiser vier middelen
aan.
6. In het eerste middel voert de eiser de schending aan van de artikelen
155, 189, 190ter en 423 Wetboek van Strafvordering, van artikel 10 van de
wet van 1 mei 1849 op de politie- en de correctionele rechtbanken, op
artikel 7 van de wet van 20 april 1810 op de inrichting van de rechterlijke
orde en de rechtsbedeling en van artikel 779 Gerechtelijk Wetboek.
De eiser voert aan dat uit het tussenarrest van 19 maart 2013 blijkt dat
de appelrechters de debatten hadden heropend op de zitting van 3 september 2013 om de eiser toe te laten zich te verdedigen omtrent de eventuele herkwalificatie, dat op die zitting zowel het openbaar ministerie
als de eiser werden gehoord, maar dat het dossier van de rechtspleging
geen proces-verbaal van die zitting bevat, zodat niet kan nagegaan worden of de zetel op de rechtszitting van 3 september 2013 regelmatig was
samengesteld.
7. Het dossier van de rechtspleging dat werd overgemaakt aan het Hof
van Cassatie bevatte inderdaad geen proces-verbaal van de rechtszitting
van 3 september 2013.
Op vraag van mijn ambt werd door de procureur-generaal bij het hof
van een beroep een vrije kopie van dit proces-verbaal overgemaakt, nu

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 332 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

332

ARRESTEN VAN CASSATIE

10.2.15 - N° 94

het origineel onvindbaar bleek. Dit stuk werd op 27 februari 2014 aan het
dossier gevoegd.
Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat herhaaldelijk beslist werd
dat het ontbreken van een proces-verbaal van de rechtszitting op zichzelf
niet de nietigheid van de rechterlijke uitspraak meebrengt en dat indien
de minuut van een proces-verbaal van een rechtszitting geheel of gedeeltelijk is vernietigd of verdwenen en er noch uitgiften, noch authentieke
afschriften van bestaan, het bestaan of de inhoud van dat proces-verbaal
door alle middelen mag worden bewezen (1).
Uit het gevoegde stuk, waarop het Hof acht mag slaan om de inhoud
van het ontbrekende proces-verbaal te beoordelen, blijkt dat de zetel op
de rechtszitting van 3 september 2013 inderdaad regelmatig was samengesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
8. In zijn tweede middel voert de eiser schending aan van artikel 150
Grondwet, van de artikelen 179, 180 en 231 Wetboek van Strafvordering
en van artikel 2 en 3 van de Wet Verzachtende Omstandigheden.
Volgens de eiser was in casu de omstandigheid die geleid heeft tot de
nieuwe en zwaardere kwalificatie van valsheid in geschrifte en gebruik
ervan reeds gekend door de raadkamer, aangezien dit onderzoeksgerecht
tot de buitenvervolgingstelling besloot. In die omstandigheden konden
de appelrechters volgens de eiser geen verzachtende omstandigheden
voor de valsheid in geschrifte en het gebruik ervan meer in aanmerking
nemen en dienden zij zich onbevoegd te verklaren.
9. Het tweede middel lijkt mij te falen naar recht.
Artikel 3, derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden bepaalt:
“(de correctionele rechtbank) kan zich bevoegd verklaren door de verzachtende omstandigheden of de verschoningsgrond aan te nemen wanneer zij vaststelt dat de bij haar aanhangig gemaakte misdaad niet is
gecorrectionaliseerd en daarvoor in aanmerking komt op grond van
artikel 2, derde lid”.
Niets belet dat de feitenrechter ook kan overgaan tot correctionalisering na herkwalificatie op basis van een verzwarende omstandigheid die
de raadkamer niet kende of zelfs uitsloot (2).
Artikel 3, derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden is immers in
zeer algemene bewoordingen gesteld en dit standpunt vindt steun in de
parlementaire voorbereiding: in een nota van de minister van Justitie,
die als bijlage werd gevoegd aan het verslag van de Commissie voor de
Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd gepreciseerd
dat een regeling van de rechtspleging niet langer nodig is wanneer de
vonnisrechter de feiten herkwalificeert naar een zwaardere misdaad en
(1) Cass. 5 maart 2002, AR P.01.1431.N, AC 2002, nr. 158; Cass. 16 maart 2005, AR
P.05.0018.F, AC 2055, nr. 164.
(2) R. DECLERCQ, “Verzachtende omstandigheden en correctionalisatie”, T.Strafr.,
2009, 247 e.v.; G.-F. RANERI, “Du nouveau en matière de circonstances atténuantes et de
règlement de juges”, JT 2008, 733 e.v.
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hiervoor elementen aanhaalt die het onderzoeksgerecht uitdrukkelijk
uitsloot bij de regeling van de rechtspleging (1).
In bepaalde rechtsleer (2) wordt aangegeven dat dit niet mogelijk zou
zijn omdat in dat geval de uitspraak van de vonnisrechter voor zou gaan
op die van het onderzoeksgerecht. Dit lijkt geen pertinent argument:
wanneer het de uiteindelijke kwalificatie van de feiten betreft, heeft de
feitenrechter altijd het laatste woord, aangezien de kwalificatie door het
onderzoeksgerecht voorlopig van aard is. Niets belet de vonnisrechter
om alsnog een kwalificatie aan te nemen die eerder door het onderzoeksgerecht was afgewezen, omdat enkel het feit zelf, en niet de kwalificatie
de saisine bepaalt. Wanneer die zwaardere kwalificatie tot de onbevoegdheid van de rechter zou leiden, kan hij bij toepassing van artikel 3, derde
lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, de feiten correctionaliseren. Zoals hiervoor uiteengezet, verzet de tekst van de wet zich hiertegen niet.
10. In zijn derde middel voert de eiser schending aan van de artikelen
182, 202 en 211 Wetboek van Strafvordering omdat de ontdubbeling van de
kwalificatie van verstoring van de vrijheid van opbod in een bijkomende
kwalificatie van valsheid in geschrifte en gebruik een nieuwe schuldigverklaring inhoudt die slechts kan gebeuren in eerste aanleg en op voorwaarde dat voor het bijkomend misdrijf ook een bijkomende
aanhangigmaking is geschied, tenzij er een vrijwillige verschijning voor
de eerste rechter was, wat hier niet aan de orde is.
11. Voor het beantwoorden van dit middel kan verwezen worden naar
het antwoord op het middel dat werd aangevoerd tegen het tussenarrest
van 19 maart 2013: de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding maakt
niet de kwalificatie voor de vonnisrechter aanhangig, maar wel de feiten
zoals zij blijken uit de stukken van het onderzoek waarop de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding steunt. De kwalificatie door het onderzoeksgerecht is voorlopig en de feitenrechter, zo in eerste aanleg als in
beroep, is gehouden om, mits eerbiediging van het recht van verdediging,
aan de feiten de juiste wettelijke omschrijving te geven (3).
Wanneer de feiten in de akte van aanhangigmaking als een verstoring
van de vrijheid van opbod zijn omschreven, en één van de bestanddelen
van dit misdrijf, met name het aangewende frauduleuze middel, op zich
als een valsheid in geschrifte of het gebruik ervan moet beschouwd worden, dan maakt deze laatste kwalificatie ook deel uit van de saisine van
de rechter.
Met de redenen die aangehaald werden in het antwoord op het enig
middel dat aangevoerd werd tegen het tussenarrest van 19 maart 2013
oordelen de appelrechters wettig dat de bij hen regelmatig aanhangig gemaakte feiten van verstoring van de vrijheid van opbod tegelijk kunnen
omschreven worden als valsheid in geschrifte en gebruik ervan. De
(1) Parl. St. Kamer 2007-2008, nr. 52-1013/005, 18, Verslag namens de Commissie voor de
Justitie uitgebracht door mevr. LAHAYE-BATTHEU.
(2) A. JACOBS en O. MICHIELS, “Les innovations apportées par la loi du 8 juin 2008 à
la correctionnalisation des crimes et à la contraventionnalisation des délits”, JLMB
2008, 1410.
(3) Zie voetnoot 3.
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schuldigverklaring aan de feiten van valsheid in geschrifte en gebruik
ervan is bijgevolg naar recht verantwoord.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
In zoverre het middel zou aanvoeren dat de eiser, na schuldig verklaard
te zijn aan de valsheid in geschrifte en het gebruik ervan, wegens de betwiste ontdubbeling, ook nog onterecht veroordeeld werd wegens de verstoring van de vrijheid van opbod, is het niet ontvankelijk, omdat het
niet tot cassatie kan leiden. Het middel loopt in zoverre immers vast op
de naar recht verantwoorde opschorting van de uitspraak van de veroordeling wegens de regelmatig bewezen verklaarde feiten van valsheid in
geschrifte en gebruik ervan.
12. Het vierde middel is enkel gericht tegen de veroordeling wegens de
verstoring van de vrijheid van opbod. De eiser voert schending aan van
artikel 314 Strafwetboek, omdat de hem ten laste gelegde feiten allen betrekking hadden op opdrachten die, hoewel onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, werden afgesloten met een geringe
waarde en zonder voorafgaande bekendmaking. Het betrof dus opdrachten die het voorwerp uitmaakten van een zogenaamde “onderhandse gunning” en dus zonder een openbaar beroep op de mededinging. Volgens de
eiser kon het arrest bijgevolg niet wettig beslissen dat er sprake was van
een “toewijzing” in de zin van artikel 314 Strafwetboek.
Uit het antwoord op het enig middel dat aangevoerd werd tegen het
tussenarrest van 19 maart 2013 en uit het antwoord op het derde middel
dat aangevoerd werd tegen het eindarrest van 8 oktober 2013, blijkt dat
de feiten van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, die de frauduleuze
middelen uitmaken van de feiten van verstoring van de vrijheid van opbod, regelmatig aanhangig waren voor de appelrechters en dat de schuldigverklaring voor die feiten van valsheid in geschrifte en gebruik ervan
naar recht verantwoord is.
De appelrechters beslissen tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling wegens de vermengde telastleggingen van verstoring van de
vrijheid van opbod en van valsheid in geschrifte en gebruik ervan. Deze
beslissing is reeds naar recht verantwoord wegens de schuldigverklaring
aan valsheid in geschrifte en gebruik ervan, zodat het middel, dat enkel
betrekking heeft op de telastlegging van verstoring van de vrijheid van
opbod, niet tot cassatie kan leiden.
Het vierde middel is bijgevolg niet ontvankelijk.
13. Het ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering levert geen cassatiegronden op.
Conclusie: verwerping van de cassatieberoepen.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het tussenarrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 19 maart 2013 en het arrest
van hetzelfde hof van 8 oktober 2013.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan tegen het tussenarrest van 19 maart 2013 en vier middelen tegen
het arrest van 8 oktober 2013.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 19 november 2014
ter griffie van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Wat betreft het tussenarrest van 19 maart 2013
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 199, 202, 211 en 215
Wetboek van Strafvordering: de appelrechters oordelen dat het hoger
beroep van het openbaar ministerie tegen het eindvonnis van de correctionele rechtbank te Leuven van 26 juni 2012, dat zij ontvankelijk verklaren, zich ook uitstrekt tegen het tussenvonnis van dezelfde
rechtbank van 13 maart 2012 waartegen het openbaar ministerie geen
hoger beroep had ingesteld; bij dat tussenvonnis had de rechtbank geoordeeld dat haar saisine beperkt was en het niet mogelijk was om de
oorspronkelijke telastleggingen van valsheid in geschrifte en gebruik
van valse stukken, waarvoor het onderzoeksgerecht tot buitenvervolgingstelling had beslist, “terug te nemen” omdat deze de frauduleuze
middelen zouden uitmaken van de telastleggingen van gunningsfraude
(bij het onderzoeksgerecht telastleggingen C.1-5, bij de correctionele
rechtbank B.1-5); het openbaar ministerie had de mogelijkheid hoger
beroep in te stellen tegen het tussenvonnis van 13 maart 2012 dat een
rechtskwestie had beslecht, maar liet dit na; het is de appelrechters
niet toegelaten kennis te nemen van een betwisting die door de eerste
rechter werd beslecht bij een beslissing die niet aan hun oordeel onderworpen is omdat er geen hoger beroep tegen werd ingesteld, terwijl dit
nochtans mogelijk was.
2. Het hoger beroep strekt zich uit tot elk vonnis dat in dezelfde zaak
is gewezen en waartegen geen hoger beroep openstond. Elk tussenvonnis dat een feitelijke kwestie of een rechtskwestie beslecht, is vatbaar
voor hoger beroep. Door zich uit te spreken over haar saisine in een tussenvonnis van 13 maart 2012, heeft de correctionele rechtbank van Leuven een rechtskwestie beslecht. Tegen dit vonnis werd geen hoger
beroep ingesteld binnen de wettelijke termijn, waardoor het recht op
hoger beroep tegen deze beslissing is vervallen. De inhoud van dit tussenvonnis was bijgevolg niet onderworpen aan het oordeel van het hof
van beroep.
Het middel is gegrond.
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Omvang van de cassatie
3. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing van het tussenarrest van 19 maart 2013 brengt de vernietiging mee van de beslissing van het arrest van 8 oktober 2013 die er onafscheidbaar mee
verbonden is en er het gevolg van is.
4. De grieven die betrekking hebben op het arrest van 8 oktober 2013
en niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeven geen
antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde arresten.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
10 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Van
hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie: de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Van
Bavel (bij de balie te Brussel).

N° 95
2°

— 10 februari 2015
(AR P.14.1710.N)

KAMER

HELING. — WITWASSEN. — VERMOGENSVOORDELEN. — WITWASMISDRIJF BEDOELD IN ARTIKEL 505, EERSTE LID, 4°, STRAFWETBOEK. — AARD VAN HET MISDRIJF. — STRAFBAARHEID. — VOORWAARDE.

Uit de tekst van artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek en de wetsgeschiedenis
ervan volgt dat het door deze bepaling bedoelde witwasmisdrijf steeds een
voortdurend misdrijf is gebleven, dat ontstaat bij het verhelen of verhullen
van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom
van de in artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken en dat blijft voortduren
zolang de dader die elementen verheelt of verhult, mits hij bij de aanvang
van zijn handelen de illegale oorsprong van de verheelde of verhulde zaken
kende of moest kennen (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. I.)

(1) Cass. 22 januari 2013, AR P.12.1545.N, AC 2013, nr. 45; zie D. LIBOTTE en H. VAN
BAVEL, “Het wel en wee van het witwasmisdrijf”, T.Straf. 2007, 345-372.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 16 oktober 2014.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 21 tot 25 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en
artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek: het arrest oordeelt dat, aangezien het niet duidelijk is wanneer tijdens de in de telastlegging II bepaalde incriminatieperiode de feiten van witwassen zouden zijn
gepleegd, de voor de verweerder meest gunstige datum van deze feiten
te bepalen is op 12 mei 2004, dit is de startdatum van die incriminatieperiode; vervolgens oordeelt het arrest dat alle door eenheid van opzet
verbonden feiten zijn verjaard; het arrest houdt echter geen rekening
ermee dat de verweerder ook werd vervolgd wegens het witwasmisdrijf
bepaald in artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek; dat is een voortdurend misdrijf waarvan de strafrechter kan oordelen dat het voortduurt
tot ten laatste de datum van de verwijzingsbeslissing, te dezen
8 november 2012; minstens dienden de appelrechters vast te stellen dat
het misdrijf heeft voortgeduurd tot de einddatum van de algemene incriminatieperiode zoals bepaald in de verwijzingsbeslissing, te weten
28 juli 2005, zodat de strafvordering niet zou zijn verjaard wegens het
tussenkomen van een stuitingsdaad op 25 maart 2010.
2. De raadkamer heeft de verweerder naar de vonnisrechter verwezen
wegens twee telastleggingen van witwassen zoals bedoeld in artikel 505,
eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek, namelijk wegens:
(I) het uitvoeren van bankverrichtingen op meerdere data tot 6 mei
2004 en de aankoop van een onroerend goed voor een bedrag van
170.799,91 euro op 11 mei 2004;
(II) de investering in of de renovatie van dat onroerend goed tussen
12 mei 2004 en 1 augustus 2005 voor ongeveer 60.000 euro, onder meer op
30 mei 2005 voor een bedrag van 10.534,61 euro, op 15 juni 2004 voor een
bedrag van 16.000 euro en op 28 dan wel 29 juli 2005 voor een bedrag 29.750
euro.
3. Artikel 505, eerste lid, Strafwetboek, zoals ingevoerd met de wet
van 7 april 1995 en in werking getreden op 10 mei 1995, bepaalt dat worden gestraft: “4° zij die de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding,
verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken hebben
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verheeld of verhuld, ofschoon zij de oorsprong ervan kenden of moesten
kennen.”
Artikel 505, eerste lid, Strafwetboek, zoals gewijzigd met de wet van
10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en inbeslagneming, in werking getreden op 1 september 2007, bepaalt dat worden
gestraft: “4° zij die de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken verhelen
of verhullen, ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen de oorsprong van die zaken kenden of moesten kennen.”
4. Uit de tekst van artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek en de wetsgeschiedenis ervan volgt dat het door deze bepaling bedoelde witwasmisdrijf steeds een voortdurend misdrijf is gebleven, dat ontstaat bij
het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, Strafwetboek
bedoelde zaken en dat blijft voortduren zolang de dader die elementen
verheelt of verhult, mits hij bij de aanvang van zijn handelen de illegale oorsprong van de verheelde of verhulde zaken kende of moest kennen.
5. De appelrechters die oordelen zoals het middel vermeldt, gaan ervan uit dat het hier bedoelde misdrijf een aflopend misdrijf is en verantwoorden aldus 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
10 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.

N° 96
2°

— 10 februari 2015
(AR P.14.1763.N)

KAMER

1° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT. — OPSPORINGSONDERZOEK. — BEVOEGDHEID VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP. — BIJSTAND DOOR DE PARKETTEN VAN ZIJN RECHTSGEBIED. — ALGEMENE RICHTLIJN.
— DRAAGWIJDTE.
2° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT. — OPSPORINGSONDERZOEK. — BEVOEGDHEID VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP. — BIJSTAND DOOR DE PARKETTEN VAN ZIJN RECHTSGEBIED. — ALGEMENE RICHTLIJN.
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— VERRICHTEN VAN SPECIFIEKE OPSPORINGSHANDELINGEN. — WEGVERKEERSWET. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLG.

1° Artikel 479 Wetboek van Strafvordering belast de procureur-generaal bij het
hof van beroep met het opsporingsonderzoek ten aanzien van personen met
voorrecht van rechtsmacht en de procureur-generaal kan zich bij dat onderzoek laten bijstaan door magistraten van de parketten van de procureur des
Konings bij de gerechten die deel uitmaken van zijn rechtsgebied en die ertoe
gehouden zijn de bevelen en de richtlijnen van de procureur-generaal uit te
voeren binnen de perken van de wet; aldus kan de procureur-generaal bij algemene richtlijn die voorafgaat aan de vaststelling van enig misdrijf, bepalen
hoe deze magistraten concreet moeten handelen bij het verlenen van de vermelde bijstand (1).
2° Een richtlijn van de procureur-generaal bij het hof van beroep inzake voorrecht van rechtsmacht kan erin bestaan dat wanneer aan welbepaalde voorwaarden is voldaan, de magistraten van de parketten van de procureur des
Konings verplicht zijn in naam en in opdracht van de procureur-generaal
specifieke opsporingshandelingen te bevelen, zoals het opleggen van de
ademtest en de ademanalyse in de gevallen bepaald in artikel 59, § 1, 1° en
2°, Wegverkeerswet, zonder dat zij daartoe telkens voorafgaandelijk contact
moeten opnemen met de procureur-generaal of zijn parket; die opsporingshandelingen, bevolen door deze magistraten met opgave van hun bijzondere
opdracht, worden dan geacht door de procureur-generaal zelf te zijn bevolen
en hierdoor laat de procureur-generaal de beoordeling van de opportuniteit
van die onderzoekshandelingen niet over aan de procureur des Konings,
draagt hij zijn door artikel 479 Wetboek van Strafvordering bepaalde bevoegdheid niet over aan deze laatste en denatureert hij het opsporingsonderzoek ten aanzien van personen met voorrang van rechtsmacht niet tot een
gewoon opsporingsonderzoek onder de leiding van de procureur des Konings (2).

(D.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, eerste kamer, van 22 oktober 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
(1) Zie J. MATTHIJS, Openbaar Ministerie, in APR, nr. 687; W. VAN HAUWAERT,
“Enkele beschouwingen in verband met het voorrecht van rechtsmacht”, RW 1965-1966,
134, nr. 16.
(2) S. DE DECKER, “Wat met een ademtest of ademanalyse in geval van voorrecht
van rechtsmacht?”, noot onder Antwerpen, 15 september 2009, Vigiles 2010/2, 79.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 479 Wetboek van
Strafvordering: het arrest verwerpt eisers verweer dat het vooronderzoek nietig is en de strafvordering niet ontvankelijk is en steunt hiervoor op het oordeel dat ingevolge de omzendbrief van 15 november 1996
en de daaruit voortvloeiende delegatie, de magistraat met dienst van
het parket van de procureur des Konings de politie mocht opdragen om
in naam en in opdracht van de procureur-generaal de eiser, die drager
is van het voorrecht van rechtsmacht, te onderwerpen aan de ademtest
en de ademanalyse, zonder dat dit een persoonlijk contact vereiste tussen deze parketmagistraat en de procureur-generaal of een lid van
diens parket; krachtens artikel 479 Wetboek van Strafvordering leidt
enkel de procureur-generaal het opsporingsonderzoek ten aanzien van
de in die bepaling bedoelde personen, zodat enkel hijzelf of een lid van
zijn parket kan beslissen tot dergelijke onderzoekshandelingen en opdracht daartoe kan geven; die bevoegdheid, die uit de wet voortvloeit
en van openbare orde is, kan niet op voorhand, op algemene wijze en los
van de concrete feiten worden gedelegeerd aan een magistraat van het
parket van de procureur des Konings; een dergelijke delegatie komt
erop neer dat de aan de procureur-generaal voorbehouden bijzondere
ambtsbevoegdheden bij voorrecht van rechtsmacht in hun geheel worden overgedragen aan de procureur des Konings, aan wie het wordt
overgelaten de opportuniteit van het uitvoeren van bepaalde onderzoeksmaatregelen te beoordelen; aldus wordt het opsporingsonderzoek
bij voorrang van rechtsmacht gedenatureerd tot een gewoon opsporingsonderzoek, wat in strijd is met de bedoeling van de wetgever.
2. Artikel 479 Wetboek van Strafvordering belast de procureur-generaal bij het hof van beroep met het opsporingsonderzoek ten aanzien
van personen met voorrecht van rechtsmacht. Bij dat onderzoek kan de
procureur-generaal zich laten bijstaan door magistraten van de parketten van de procureur des Konings bij de gerechten die deel uitmaken
van zijn rechtsgebied. Deze magistraten zijn ertoe gehouden de bevelen
en de richtlijnen van de procureur-generaal uit te voeren binnen de perken van de wet. Aldus kan de procureur-generaal bij algemene richtlijn
die voorafgaat aan de vaststelling van enig misdrijf, bepalen hoe deze
magistraten concreet moeten handelen bij het verlenen van de vermelde bijstand.
3. Een richtlijn zoals hiervoor bedoeld, kan erin bestaan dat wanneer
aan welbepaalde voorwaarden is voldaan, de bedoelde magistraten verplicht zijn in naam en in opdracht van de procureur-generaal specifieke
opsporingshandelingen te bevelen, zoals het opleggen van de ademtest
en de ademanalyse in de gevallen bepaald in artikel 59, § 1, 1° en 2°, Wegverkeerswet, zonder dat zij daartoe telkens voorafgaandelijk contact
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moeten opnemen met de procureur-generaal of zijn parket. Die opsporingshandelingen, bevolen door deze magistraten met opgave van hun
bijzondere opdracht, worden dan geacht door de procureur-generaal zelf
te zijn bevolen. Hierdoor laat de procureur-generaal de beoordeling van
de opportuniteit van die onderzoekshandelingen niet over aan de procureur des Konings, draagt hij zijn door artikel 479 Wetboek van Strafvordering bepaalde bevoegdheid niet over aan deze laatste en
denatureert hij het opsporingsonderzoek ten aanzien van personen met
voorrang van rechtsmacht niet tot een gewoon opsporingsonderzoek
onder leiding van de procureur des Konings.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
10 februari 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 Verbist

N° 97
2°

— 10 februari 2015
(AR P.15.0172.N)

KAMER

1° MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — RECHTER. — ONPARTIJDIGHEID.
— ONAFHANKELIJKHEID. — BEOORDELING VAN DE OBJECTIEVE ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER. — CRITERIUM.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHTER. — ONPARTIJDIGHEID. — ONAFHANKELIJKHEID. — BEOORDELING VAN DE OBJECTIEVE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER. — CRITERIUM.
3° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 151.
— RECHTERLIJKE MACHT. — RECHTER. — ONPARTIJDIGHEID. — ONAFHANKELIJKHEID. — BEOORDELING VAN DE OBJECTIEVE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER. — CRITERIUM.
4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING.
— HOF VAN BEROEP. — SAMENSTELLING. — ADVOCAAT ZETELEND ALS PLAATS-
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VERVANGEND RAADSHEER.

— ORDE VAN ADVOCATEN TUSSENKOMEND ALS BUR— ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER. — INVLOED.

GERLIJKE

PARTIJ.

5° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — HOF VAN BEROEP. — SAMENSTELLING. — ADVOCAAT ZETELEND ALS PLAATSVERVANGEND
RAADSHEER. — ORDE VAN ADVOCATEN TUSSENKOMEND ALS BURGERLIJKE PARTIJ. — ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER. — INVLOED.
6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — HOF VAN BEROEP. — SAMENSTELLING. — ADVOCAAT ZETELEND ALS PLAATSVERVANGEND RAADSHEER. — ORDE VAN ADVOCATEN
TUSSENKOMEND ALS BURGERLIJKE PARTIJ. — ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER. — INVLOED.

1°, 2° en 3° De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig,
onafhankelijk en onbevangen te oordelen en de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter zijn nauw met elkaar verbonden zodat bij de beoordeling van de objectieve onpartijdigheid van de rechter de
waarborgen van diens individuele onafhankelijkheid in aanmerking kunnen
worden genomen (1). (Artt. 151, § 1, Grondwet 1994 en 6.1 EVRM)
4°, 5° en 6° Volgens artikel 412, § 1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek ressorteren de plaatsvervangende magistraten onder dezelfde overheid als de beroepsmagistraten, oefenen zij hun functie uit onder dezelfde voorwaarden,
moeten zij aan dezelfde vereisten van onpartijdigheid en onafhankelijkheid
voldoen, zijn zij aan dezelfde tuchtregels onderworpen, ressorteren zij onder
dezelfde tuchtoverheid als de beroepsmagistraten, worden zij rechtstreeks
voor het hof van beroep gedagvaard, zoals de beroepsmagistraten, wanneer
zij ervan worden beschuldigd een misdrijf te hebben gepleegd in of buiten de
uitoefening van hun ambt en zijn zij aan dezelfde onverenigbaarheden onderworpen als de beroepsmagistraten, behalve wat de uitoefening van hun
beroep betreft en de bezigheden die hen daardoor geoorloofd zijn; uit het enkele feit dat een plaatsvervangend magistraat als hoofdberoep het beroep
van advocaat uitoefent, kan niet worden afgeleid dat hij niet de waarborgen
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt, ook niet indien de Orde van
Advocaten partij is in het geding (2). (Art. 6.1 EVRM)

(V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 januari 2015.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
Raadsheer Sidney Berneman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 13 maart 2012, AR P.11.1750.N, AC 2012, nr. 166.
(2) Vgl. Cass. 13 december 1988, AR nr. 2508, AC 1988-1989, nr. 223.
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VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 151, § 1, Grondwet en
artikel 6.1 EVRM: het arrest is mee geveld door een plaatsvervangend
raadsheer, die in hoofdberoep advocaat is en in deze hoedanigheid lid is
van de Orde van Advocaten te Antwerpen; men kan moeilijk aannemen
dat hij onafhankelijk is van de burgerlijke partijen.
6. De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig,
onafhankelijk en onbevangen te oordelen. De vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter zijn nauw met elkaar verbonden zodat bij de beoordeling van de objectieve onpartijdigheid van de
rechter de waarborgen van diens individuele onafhankelijkheid in aanmerking kunnen worden genomen.
7. Volgens artikel 412, § 1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek ressorteren de plaatsvervangende magistraten onder dezelfde overheid als de
beroepsmagistraten. Zij oefenen hun functie uit onder dezelfde voorwaarden en zij moeten aan dezelfde vereisten van onpartijdigheid en
onafhankelijkheid voldoen. Zij zijn aan dezelfde tuchtregels onderworpen en ressorteren onder dezelfde tuchtoverheid als de beroepsmagistraten. Zij worden rechtstreeks voor het hof van beroep gedagvaard,
zoals de beroepsmagistraten, wanneer zij ervan worden beschuldigd een
misdrijf te hebben gepleegd in of buiten de uitoefening van hun ambt.
Zij zijn aan dezelfde onverenigbaarheden onderworpen als de beroepsmagistraten, behalve wat de uitoefening van hun beroep betreft en de
bezigheden die hen daardoor geoorloofd zijn.
Uit het enkel feit dat een plaatsvervangend magistraat als hoofdberoep het beroep van advocaat uitoefent, kan niet worden afgeleid dat
hij niet de waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt,
ook niet indien de Orde van Advocaten partij is in het geding.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
10 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Volsem,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever: de heer Berneman. —
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Gelijkluidende conclusie:
opdracht.

de

heer

Winants,

10.2.15 - N° 98

advocaat-generaal

met

N° 98
2°

— 10 februari 2015
(AR P.14.1856.N)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — INFILTRATIE. — KORTSTONDIG BEROEP OP
DE DESKUNDIGHEID VAN EEN PERSOON DIE NIET TOT DE POLITIEDIENSTEN BEHOORT. — MACHTIGING. — GEEN WETTELIJKE VERPLICHTING TOT VERMELDING
VAN DIE MACHTIGING IN HET OPEN DOSSIER. — VERWEER WAARBIJ HET BESTAAN
VAN DIE MACHTIGING WORDT BETWIST. — BEANTWOORDEN VAN HET VERWEER. —
WIJZE. — GEVOLG.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. —
INFILTRATIE. — KORTSTONDIG BEROEP OP DE DESKUNDIGHEID VAN EEN PERSOON
DIE NIET TOT DE POLITIEDIENSTEN BEHOORT. — MACHTIGING. — GEEN WETTELIJKE VERPLICHTING TOT VERMELDING VAN DIE MACHTIGING IN HET OPEN DOSSIER.
— VERWEER WAARBIJ HET BESTAAN VAN DIE MACHTIGING WORDT BETWIST. —
BEANTWOORDEN VAN HET VERWEER. — WIJZE. — GEVOLG.

1° en 2° In het zich in het open dossier bevindend proces-verbaal bedoeld in
artikel 47novies, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering dient niet te
worden verwezen naar de machtiging waarbij een infiltrant bij een welbepaalde operatie kortstondig beroep kan doen op de deskundigheid van een
persoon die niet tot de politiediensten behoort, zodat het ontbreken van die
informatie in het open dossier tot gevolg heeft dat de kamer van inbeschuldigingstelling die belast is met de controle van de toepassing van de infiltratie, het verweer van een partij die het bestaan van deze machtiging betwist,
enkel kan beantwoorden met de vaststelling dat die machtiging zich al of niet
in het vertrouwelijk dossier bevindt; noch door die vaststelling, noch door het
oordeel dat artikel 47octies, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering in
de zaak van toepassing is, schendt de kamer van inbeschuldigingstelling
artikel 235ter, § 4, Wetboek van Strafvordering niet. (Artt. 47octies, § 1,
tweede lid, 47novies, § 2, derde lid, en 235ter, § 4, Wetboek van Strafvordering)

(A. E.A. T. BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON

N.V.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 november 2014.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. Hij legt een nota neer in antwoord op de mondelinge conclusie van het openbaar ministerie.
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De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel van de eiser I
Beide onderdelen
3. Het middel voert in zijn beide onderdelen schending aan van de artikelen 47octies, § 1 en § 3, 47novies, § 2, en 235ter, § 4, Wetboek van Strafvordering: in antwoord op eisers middel waarbij werd betwist dat een
uitdrukkelijke machtiging in de zin van artikel 47octies, § 1, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering was gegeven om kortstondig beroep te
doen op de deskundigheid van een burger, in casu de Belgische consul in
Nairobi (Kenia), oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling dat die
consul te aanzien is als een burger in de zin van het vermelde
artikel 47octies, § 1, tweede lid, tot wiens deskundigheid het afleveren
van het nodige visum ontegensprekelijk behoorde (eerste onderdeel) en
dat zij bij de inzage van het vertrouwelijk dossier heeft vastgesteld dat
de onderzoeksrechter de tussenkomst van de consul overeenkomstig
die bepaling uitdrukkelijk heeft gemachtigd (tweede onderdeel); aldus
miskent het arrest de verplichting tot vertrouwelijkheid, bepaald in
artikel 235ter, § 4, Wetboek van Strafvordering.
4. Het Wetboek van Strafvordering bepaalt:
— in artikel 235ter, § 4: “In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het
vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van
de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de
identiteit van de informant, de politieambtenaren die belast zijn met
de uitvoering van de observatie of infiltratie en de in artikel 47octies,
§ 1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.”;
— in artikel 47octies, § 1, tweede lid: “In uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijke machtiging van de bevoegde magistraat,
kan de infiltrant bij een welbepaalde operatie kortstondig een beroep
doen op de deskundigheid van een persoon die niet tot de politiediensten behoort, indien dit strikt noodzakelijk voorkomt voor het welslagen van zijn opdracht.”;
— in artikel 47octies, § 3, 4°, dat de schriftelijke machtiging tot infiltratie onder meer melding dient te maken van de wijze waarop aan de
infiltratie uitvoering zal worden gegeven, daaronder begrepen de toelating om kortstondig een beroep te doen op de deskundigheid van een
burger;
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— in artikel 47novies, § 2, eerste lid, dat de machtiging tot infiltratie
bij het vertrouwelijk dossier wordt gevoegd;
— in artikel 47novies, § 2, derde lid, dat in een proces-verbaal wordt
verwezen naar de machtiging tot infiltratie en in dat proces-verbaal
ook de vermeldingen worden opgenomen, bedoeld in artikel 47octies, § 3,
1°, 2°, 3° en 5°.
5. Uit die bepalingen volgt dat de toelating om kortstondig een beroep te doen op de deskundigheid van een burger niet moet vermeld
worden in het open dossier. Het ontbreken van die informatie in het
open dossier heeft tot gevolg dat de kamer van inbeschuldigingstelling
het verweer van een partij die het bestaan van deze toelating betwist,
enkel kan beantwoorden door vast te stellen dat de toelating zich al
dan niet in het vertrouwelijk dossier bevindt. Door die enkele vaststelling schendt de kamer van inbeschuldigingstelling artikel 235ter, § 4,
Wetboek van Strafvordering niet.
In zoverre het middel, tweede onderdeel, uitgaat van een andere
rechtsopvatting, faalt het naar recht.
6. De omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig eisers aanvoering, oordeelt dat artikel 47octies, § 1, tweede
lid, Wetboek van Strafvordering in deze zaak van toepassing is omdat
kortstondig een beroep werd gedaan op de deskundigheid van de consul
te Nairobi met het oog op enkel het afleveren van een visum voor België
aan de eiser, houdt geen schending in van artikel 235ter, § 4, Wetboek
van Strafvordering.
In zoverre kan het middel, eerste onderdeel, niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
10 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Rieder (bij de balie te Gent), de heer Flamme (bij de balie te Gent), de
heer Gillis (bij de balie te Gent), de heer Van Hende (bij de balie te Gent)
en de heer Vandermeersch (bij de balie te Kortrijk).

N° 99
2°

— 11 februari 2015
(AR P.14.1011.F)

KAMER

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
BEVOEGDHEID OM AMBTSHALVE VERVOLGINGEN TE GELASTEN. — BEOORDELING.
— GEVOLG.
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2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
— TOEZICHT. — ONREGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — BEGRIP.
3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — TOEZICHT. — ONREGELMATIGHEID VAN
DE PROCEDURE — BEGRIP.
4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — VOLTOOIING VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK.
— REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ. — VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN. — BEPERKING VAN DE VERZOEKEN.
5° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RAADKAMER. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ. — VERZOEK OM
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN. — BEPERKING VAN DE
VERZOEKEN.
6° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BURGERLIJKE PARTIJ. — VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN. — ONDERZOEKSHANDELINGEN DIE KENNELIJK GEEN VERBAND HOUDEN MET DE AANGEKLAAGDE FEITEN. —
ONDERZOEKSGERECHT. — WEIGERING OM HET ONDERZOEK VOORT TE ZETTEN. —
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — MISKENNING.
7° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — STRAFZAKEN. — BURGERLIJKE PARTIJ. — VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICHTEN. — ONDERZOEKSHANDELINGEN

DIE

KENNELIJK

GEEN

VERBAND

HOUDEN

MET

DE

AANGEKLAAGDE FEITEN.

— ONDERZOEKSGERECHT. — WEIGERING OM HET ONDERZOEK VOORT TE ZETTEN. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — MISKENNING.

1° In alle zaken kan de kamer van inbeschuldigingstelling, zolang zij niet beslist heeft of de inbeschuldigingstelling dient te worden uitgesproken, ongeacht of de eerste rechters al dan niet een onderzoek hebben ingesteld, op
discretionaire wijze gebruik maken van haar bevoegdheid om ambtshalve
vervolgingen te gelasten, zich de stukken te doen overleggen, de zaak te onderzoeken of te doen onderzoeken, en daarna te beschikken zoals het behoort; aangezien de partijen haar niet kunnen verplichten tot de uitoefening
van die bevoegdheid, hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling niet te beslissen over een door een partij gevorderde toepassing van artikel 235 Wetboek van Strafvordering en hoeft evenmin de redenen van haar weigering te
vermelden (1). (Art. 235, Wetboek van Strafvordering)
2° en 3° De omstandigheid dat een andere persoon dan diegene die het voorwerp uitmaakt van de burgerlijke partijstelling niet vervolgd wordt, terwijl
het gerechtelijk onderzoek aanwijzingen van misdrijf tegen deze persoon aan
het licht zou hebben gebracht, vormt geen onregelmatigheid van de procedure in de zin van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
(Art. 235bis, Wetboek van Strafvordering)
(1) Zie Cass. 22 december 2009, AR P.09.1121.N, AC 2009, nr. 782.
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4° en 5° Gedurende vijftien dagen voorafgaande aan de rechtszitting die voor
de regeling van de rechtspleging is vastgesteld, hebben de partijen het recht
te verzoeken dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden verricht; dat recht kan slechts éénmaal binnen de voornoemde termijn uitgeoefend worden (1). (Artt. 61quinquies en 127, §§ 2 en 3, Wetboek van
Strafvordering)
6° en 7° Uit de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht weigert een onderzoek voort te zetten omdat de door de burgerlijke partij gevraagde onderzoekshandelingen kennelijk geen verband houden met de feiten die zij
aanklaagt in haar oorspronkelijke klacht, kan geen miskenning van het
recht op een eerlijk proces afgeleid worden. (Art. 6.1, EVRM)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Op de rechtszitting van 28 januari 2015 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop
geconcludeerd.
De eiser heeft een nota ingediend in antwoord op de conclusie van het
openbaar ministerie.
II.

BESLISSING VAN HET HOF

Eerste middel
Het middel voert aan dat het arrest niet antwoordt op de conclusie
van de eiser die een klacht aanvoert die tijdens het gerechtelijk onderzoek door de Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (MRAX) (vertaling: Beweging tegen het racisme, het
antisemitisme en de xenofobie) werd ingediend tegen een andere geneesheer, die ook het voorwerp uitmaakt van de klacht met burgerlijkepartijstelling, gelet op de laatste verhoren van die geneesheer. In die
conclusie verzocht de eiser om de uitspraak op te schorten tot de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de klacht van de MRAX gekend zouden zijn en om het verzoek tot het verrichten van bijkomende
onderzoekshandelingen in te willigen.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat de gevraagde
onderzoekshandelingen kennelijk geen verband houden met de feiten
die de eiser in zijn oorspronkelijke klacht had aangegeven en die bij de
onderzoeksrechter aanhangig zijn gemaakt, dat het gerechtelijk onderzoek voltooid is en dat er geen grond is om het uit te breiden tot andere
feiten of personen dan de verweerster.
(1) Zie Cass. 26 september 2007, AR P.07.0487.F, AC 2007, nr. 436.
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Met die overwegingen antwoordt het arrest op het aangevoerde verweer.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
De eiser voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling de ernstige, bepaalde en eensluidende aanwijzingen uit de verklaringen van
een andere geneesheer in overweging had moeten nemen en het gerechtelijk onderzoek had moeten uitbreiden tot de aldus verzamelde elementen te zijnen laste. De eiser voert aan dat, bij ontstentenis daarvan,
het arrest de artikelen 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering
schendt, alsook de devolutieve werking van het hoger beroep miskent.
Luidens artikel 235 Wetboek van Strafvordering kunnen de hoven van
beroep in alle zaken, zolang zij niet beslist hebben of de inbeschuldigingstelling dient te worden uitgesproken, om het even of de eerste
rechters al dan niet een onderzoek hebben ingesteld, ambtshalve vervolgingen gelasten, zich de stukken doen overleggen, de zaak onderzoeken of doen onderzoeken en daarna beschikken zoals het behoort.
Het hof van beroep maakt op discretionaire wijze gebruik van die bevoegdheid aangezien de partijen haar niet kunnen verplichten tot de
uitoefening ervan. Daaruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet hoeft uit te spreken over een door een partij gevorderde
toepassing van artikel 235 en evenmin de redenen van haar weigering
hoeft te vermelden.
De omstandigheid dat een andere persoon dan diegene die het voorwerp uitmaakt van de burgerlijkepartijstelling niet vervolgd wordt,
hoewel het gerechtelijk onderzoek aanwijzingen van misdrijf tegen die
persoon aan het licht zou hebben gebracht, is geen onregelmatigheid
van de procedure in de zin van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
De appelrechters hebben beslist dat het gerechtelijk onderzoek niet
diende uitgebreid te worden tot andere feiten of personen en dat er geen
bezwaren bestonden tegen de verweerster aangezien haar gedrag kennelijk in het kader past van een normale verhouding professor/specialiserend student en van een noodzakelijke evaluatie van het werk van die
student.
Aldus, zonder de devolutieve werking van het hoger beroep te miskennen, doet het arrest uitspraak over het gehele geschil, dat op regelmatige wijze bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig werd
gemaakt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Het middel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op
grond van het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging,
het verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, had
moeten inwilligen.
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In zoverre het middel een onderzoek van feitelijke elementen vereist,
is het Hof niet bevoegd om dat onderzoek te verrichten.
In zoverre het middel de schending van artikel 136bis Wetboek van
Strafvordering aanvoert, heeft het betrekking op het openbaar ministerie en houdt het geen verband met het arrest.
Krachtens artikel 127, §§ 2 en 3, van hetzelfde Wetboek hebben de partijen gedurende vijftien dagen voorafgaande aan de rechtszitting die
voor de regeling van de rechtspleging is vastgesteld, het recht te verzoeken dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden verricht
overeenkomstig artikel 61quinquies.
Zoals het arrest erop wijst, kan het recht om te verzoeken dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden verricht, slechts éénmaal binnen de voornoemde termijn uitgeoefend worden.
Na geoordeeld te hebben dat de eiser dat recht reeds had uitgeoefend
toen de zaak voor de raadkamer kwam, hebben de appelrechters naar
recht beslist dat het nieuwe verzoek niet ontvankelijk is.
Ten slotte kan, uit de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht weigert een onderzoek voort te zetten omdat de door de burgerlijke partij
gevraagde onderzoekshandelingen kennelijk geen verband houden met
de feiten die zij aanklaagt in haar oorspronkelijke klacht, in tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, geen miskenning van het recht op een
eerlijk proces afgeleid worden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer
Vanlangendonck (bij de balie te Brussel).

N° 100
2°

— 11 februari 2015
(P.14.1637.F)

KAMER

1° HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — BESLISSING VAN DE JURY. — MOTIVERINGSPLICHT. — BEGRIP.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — BESLISSING VAN DE JURY. — MOTIVERINGSPLICHT. —
BEGRIP.
3° HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — VRIJSPRAAK. — ARREST HOUDENDE DE VERKLARING VAN DE JURY EN DE MOTIVERING ERVAN. — GEBREK AAN MO-
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— ONREGELMATIGHEID. — CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR
— CASSATIE. — OMVANG.

MINISTERIE.

4° CASSATIE. — OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — OPENBAAR
MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ. — HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. —
VRIJSPRAAK. — ARREST HOUDENDE DE VERKLARING VAN DE JURY EN DE MOTIVERING ERVAN. — GEBREK AAN MOTIVERING. — ONREGELMATIGHEID. — CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
5° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — STRAFVORDERING. —
BURGERLIJKE PARTIJ. — HOF VAN ASSISEN. — VRIJSPRAAK. — BURGERLIJKE
PARTIJ. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
6° HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — VRIJSPRAAK. — BURGERLIJKE
PARTIJ. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° De gezworenen, samen met het hof van assisen en nadat zij hun verklaring hebben afgegeven en ondertekend, formuleren de voornaamste redenen van het verdict; het recht op een eerlijk proces houdt in dat die redenen
niet op abstracte wijze geformuleerd worden; daaruit volgt dat de vereiste
motivering de redenen bevat die de jury van de schuld of onschuld van de
beschuldigde hebben overtuigd, met vermelding van de redenen, eigen aan de
zaak, waarom op elke aan de gezworenen voorgelegde vraag ja of neen is geantwoord (1). (Art. 6.1, EVRM; art. 334, Wetboek van Strafvordering)
3° en 4° De vernietiging, op het cassatieberoep van het openbaar ministerie,
van het arrest houdende de verklaring van de jury en de motivering ervan,
strekt zich uit tot het gehele debat alsook tot de verklaring van de jury; zij
brengt de vernietiging met zich mee van de daarop volgende beschikking van
vrijspraak van de beschuldigde en het daaruit voortvloeiende arrest over de
burgerlijke belangen.
5° en 6° De burgerlijke partij kan alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen die op haar burgerlijke belangen betrekking hebben en, in geen
geval, de vernietiging vorderen van een beslissing van vrijspraak door het
hof van assisen (2). (Artt. 409 en 412, Wetboek van Strafvordering)

(PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE
IN DE ZAAK VAN R. T. M. E.A.)

LUIK

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen van de procureur-generaal bij het hof van beroep
te Luik zijn gericht tegen het motiverend arrest en het veroordelend
arrest van het hof van assisen van de provincie Namen van 2 oktober
2014, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 2 april
2014.
(1) Zie Cass. 29 september 2010, AR P.10.0705.F, AC 2010, nr. 562.
(2) Zie Cass. 17 maart 2010, AR P.09.1741.F, AC 2010, nr. 191, met concl. OM in Pas.
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De cassatieberoepen van J. R., J.-P. M. en A. G. zijn gericht tegen dezelfde beslissingen en tegen het arrest over de burgerlijke belangen dat
dezelfde dag door hetzelfde rechtscollege is gewezen. J.-P. M. en A. G.
stellen daarnaast ook cassatieberoep in tegen de vrijsprekende beschikking van de voorzitter van dezelfde dag.
De voornoemde procureur-generaal voert een middel aan in zijn eerste verklaring van cassatieberoep, die aan dit arrest is gehecht.
De eisers J.-P. M. en A. G. voeren in een memorie die aan dit arrest
is gehecht, een middel aan.
Op de rechtszitting van 28 januari 2015 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond
Loop geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

A. Cassatieberoepen van de procureur-generaal bij het hof van beroep, met
name
1. cassatieberoep tegen het motiverend arrest
a. In zoverre het betrekking heeft op de vrijspraak van H. D. en Y. H.,
beschuldigd van mededaderschap aan moord
Middel
Enerzijds formuleren de gezworenen, krachtens artikel 334 Wetboek
van Strafvordering, dat volgens het middel zou zijn geschonden, samen
met het hof en nadat zij hun verklaring hebben afgegeven en ondertekend, de voornaamste redenen van de beslissing.
Anderzijds impliceert het recht op een eerlijk proces, dat met name
door artikel 6.1 EVRM wordt gewaarborgd, dat die redenen niet op abstracte wijze worden geformuleerd.
Daaruit volgt dat de op grond van die bepalingen vereiste motivering
de overwegingen moet bevatten die de jury van de schuld of onschuld
van de beschuldigde hebben overtuigd, met vermelding van de redenen,
eigen aan de zaak, waarom op elke aan de gezworenen voorgelegde
vraag ja of neen is geantwoord.
Het motiverend arrest oordeelt na rijp beraad dat elk element, dat afzonderlijk à charge wordt beschouwd, ook à décharge kan worden geïnterpreteerd en besluit daaruit dat er twijfel bestaat die de verweerders
moet ten goede komen. Het arrest dat zich tot die uiteenzetting beperkt, verantwoordt de beslissing niet regelmatig.
Het middel is gegrond.
Die onwettigheid heeft de vernietiging van het motiverend arrest
over de beschuldiging van moord tot gevolg. Die vernietiging strekt
zich uit tot het geheel der debatten alsook tot de verklaring van de jury.
De hierna uit te spreken vernietiging brengt de vernietiging met zich
mee van de beschikking van vrijspraak van Y. H, die hiervan het gevolg
is.
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(…)
B. Cassatieberoepen van J.-P. M. en A. G., met name:
1. De cassatieberoepen gericht, enerzijds, tegen het motiverend arrest
in zoverre het betrekking heeft op de vrijspraak van Y. H. en H. D., beschuldigd van mededaderschap aan moord en, anderzijds, tegen de beschikking van vrijspraak van Y. H.
Krachtens artikel 412 Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke
partij alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen die op
haar burgerlijke belangen betrekking hebben en kan zij, in geen geval,
de vernietiging vorderen van een beslissing van vrijspraak door het hof
van assisen.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
2. De cassatieberoepen gericht, enerzijds, tegen het motiverend arrest
in zoverre het betrekking heeft op de schuldigverklaring van H. D. aan
wapendracht en, anderzijds, tegen het arrest dat hem daarvoor veroordeelt:
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
3. de cassatieberoepen gericht tegen het arrest over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eisers tegen Y. H.:
Om de redenen die hierboven in antwoord op het gelijkaardige middel
van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik werden gegeven, is het middel dat de onwettigheid van de motivering van de vrijspraak aanvoert, gegrond en leidt het tot vernietiging van het daaruit
voortvloeiende arrest over de burgerlijke belangen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de debatten en de verklaring van de jury behalve in zoverre D. schuldig werd bevonden aan wapendracht.
Vernietigt het motiverend arrest van het hof van assisen in zoverre
dat betrekking heeft op de beschuldiging van moord ten laste van Y. H.
en H. D. en vernietigt de vrijsprekende beschikking van de voorzitter
in de zaak van Y. H.
Vernietigt het arrest over de burgerlijke rechtsvorderingen tegen
Y. H.
Verwerpt het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof
van beroep te Luik dat gericht is tegen het motiverend arrest, in zoverre het betrekking heeft op de beschuldiging van wapendracht ten laste
van H. D., alsook het cassatieberoep van de procureur-generaal tegen
het arrest dat hem daarvoor veroordeelt.
Verwerpt de cassatieberoepen van J.-P. M. en A. G. die gericht zijn tegen het motiverend arrest en het arrest dat H. D. veroordeelt.
Verwerpt de cassatieberoepen van J. R. behalve in zoverre het tweede
cassatieberoep gericht is tegen het arrest over de burgerlijke belangen.
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van
het hof van assisen van de provincie Namen en dat van dit arrest mel-
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ding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk of volledig vernietigde arresten en van de beschikking.
Veroordeelt elk van de eisers, J.-P. M., A. G. en J. R., tot de helft van
de kosten van hun cassatieberoep en laat het overige gedeelte ten laste
van de Staat.
Laat de kosten van de cassatieberoepen van de procureur-generaal bij
het hof van beroep te Luik ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de provincie Luxemburg.
11 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer Reynders (bij de balie te Luik) en de heer
Beaujean (bij de balie te Brussel).

N° 101
2°

— 11 februari 2015
(AR P.14.1706.F)

KAMER

1° HERHALING. — WETTELIJKE HERHALING. — BEGRIP. — PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEID EIGEN AAN DE DADER.
2° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — STRAFVORDERING. —
RELATIEVE WERKING VAN HET HOGER BEROEP. — BEGRIP. — VERERGERING VAN
DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE. — VOORWAARDEN.
3° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — RELATIEVE
WERKING VAN HET HOGER BEROEP. — BEGRIP. — VERERGERING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE. — VOORWAARDEN.
4° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — STRAFVORDERING. — VERERGERING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE. — EENSTEMMIGHEID. —
VERZWARING VAN DE STRAF. — BEGRIP.
5° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — STRAFVORDERING. — EENSTEMMIGHEID. — TOEPASSING.
6° SAMENHANG. — STRAFZAKEN. — SAMENVOEGING VAN ZAKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
7° SAMENVOEGING VAN ZAKEN. — STRAFZAKEN. — SAMENHANG. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
8° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — SAMENHANG. — SAMENVOEGING VAN ZAKEN.
9° SAMENHANG. — STRAFZAKEN. — GEEN BETWISTING OVER DE SAMENHANGENDE AARD VAN DE MISDRIJVEN. — SAMENVOEGING VAN ZAKEN. — BESLISSING. —
MOTIVERING.
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10° SAMENVOEGING VAN ZAKEN. — STRAFZAKEN. — SAMENHANG. — GEEN
BETWISTING OVER DE SAMENHANGENDE AARD VAN DE MISDRIJVEN. — BESLISSING. — MOTIVERING.
11° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).
— SAMENHANG. — GEEN BETWISTING OVER DE SAMENHANGENDE AARD VAN DE
MISDRIJVEN. — SAMENVOEGING VAN ZAKEN. — BESLISSING. — MOTIVERING.
12° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 149.
— STRAFZAKEN. — SAMENHANG. — GEEN BETWISTING OVER DE SAMENHANGENDE AARD VAN DE MISDRIJVEN. — SAMENVOEGING VAN ZAKEN. — BESLISSING. —
MOTIVERING.
13° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — STRAFZAKEN.
— SAMENHANG. — GEEN BETWISTING OVER DE SAMENHANGENDE AARD VAN DE
MISDRIJVEN. — SAMENVOEGING VAN ZAKEN. — BESLISSING. — MOTIVERING.

1° Wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastlegging waarop de
strafvordering betrekking heeft maar is alleen een persoonlijke omstandigheid die eigen is aan de dader van het misdrijf en die alleen invloed heeft op
de straf of de uitvoering ervan (1). (Artt. 54 tot 57, Strafwetboek)
2° en 3° Volgend uit de devolutieve werking van het rechtsmiddel, verbiedt de
relatieve werking van het hoger beroep de appelrechters om de toestand van
de beklaagde te verergeren wanneer zij kennis nemen van het enkele hoger
beroep van de beklaagde maar niet wanneer zij ook het hoger beroep van het
openbaar ministerie ontvankelijk hebben verklaard (2). (Artt. 199 en 202,
Wetboek van Strafvordering)
4° In zoverre het van toepassing is op het vonnisgerecht, heeft artikel 211bis
van het Wetboek van Strafvordering betrekking op het geval waarin dat gerecht, uitspraak doende in hoger beroep, de toestand van de beklaagde verergert hetzij door de in eerste aanleg gewezen beslissing van vrijspraak te
hervormen hetzij door de straf te verzwaren; in dat laatste geval houdt die
bepaling in dat de straf zelf verzwaard wordt zonder inachtneming van de
tenuitvoerlegging van de straf en de andere gevolgen ervan, aangezien de
rechter voor geen van beide bevoegd is en zich beperkt tot de vaststelling van
de straf. (Art. 211bis, Wetboek van Strafvordering)
5° Om voor het eerst in hoger beroep vast te stellen dat het collectieve misdrijf
dat de beklaagde wordt ten laste gelegd, in staat van wettelijke herhaling gepleegd werd, dient het arrest niet te vermelden dat het met eenparigheid van
stemmen werd gewezen, aangezien de appelrechters voor het overige de gehele door de eerste rechter opgelegde straf hebben bevestigd (3). (Art. 211bis,
Wetboek van Strafvordering)
(1) Cass. 25 april 2012, AR P.12.0178.F, AC. 2012, nr. 255.
(2) Zie Cass. 3 maart 2009, AR P.08.1842.N, AC 2009, nr. 168.
(3) Zie Cass. 12 mei 1998, AR P.98.0485.N, AC 1998, nr. 246.
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6°, 7° en 8° De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over de samenhang en de wenselijkheid om zaken samen te voegen met het oog op een goede
rechtsbedeling, onder voorbehoud van het recht van verdediging (1).
(Artt. 226 en 227, Wetboek van Strafvordering)
9°, 10°, 11°, 12° en 13° Noch artikel 149 van de Grondwet, noch artikel 195 van
het Wetboek van Strafvordering, noch artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vereisen
dat de rechter, wanneer bij hem geen betwisting over de samenhangende
aard van de misdrijven aanhangig is gemaakt, de concrete elementen vermeldt die de samenvoeging van aparte zaken omwille van hun samenhang
rechtvaardigt. (Art. 149, Grondwet 1994; Art. 6.1, EVRM; artt. 195, 226 en
227, Wetboek van Strafvordering)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 14 oktober 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Eerste middel
Het bestreden arrest bevestigt de aan de eiser in eerste aanleg opgelegde straf.
Het middel, dat schending aanvoert van artikel 211bis Wetboek van
Strafvordering, verwijt het hof van beroep dat het, anders dan de eerste
rechter, beslist heeft dat de eiser zich in staat van wettelijke herhaling
bevond zonder in het arrest te vermelden dat die beslissing met eenparigheid van stemmen werd genomen.
Wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastlegging waarop
de strafvordering betrekking heeft maar is alleen een persoonlijke omstandigheid die eigen is aan de dader van het misdrijf en die alleen invloed heeft op de straf of de uitvoering ervan.
Door ervan uit te gaan dat elke verergering van de toestand van de
beklaagde de toepassing van voornoemd artikel 211bis vereist, verwart
het middel de in die bepaling vermelde regel en de relatieve werking
van het hoger beroep.
Uit de devolutieve werking van het rechtsmiddel, volgt dat het de appelrechters verboden is om de toestand van de beklaagde te verergeren
wanneer zij kennis nemen van zijn enkele hoger beroep maar niet wan(1) Zie Cass. 9 juni 1999, AR P.99.0231.F, AC 1999, nr. 340.
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neer zij ook, zoals te dezen, het hoger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk hebben verklaard.
In zoverre het van toepassing is op het vonnisgerecht, heeft
artikel 211bis betrekking op het geval waarin dat gerecht, uitspraak
doende in hoger beroep, de toestand van de beklaagde verergert hetzij
door de in eerste aanleg gewezen beslissing van vrijspraak te hervormen hetzij door de straf te verzwaren. In dat laatste geval houdt die bepaling in dat de straf zelf verzwaard wordt zonder inachtneming van de
tenuitvoerlegging van de straf en de andere gevolgen ervan, aangezien
de rechter voor geen van beide bevoegd is en zich beperkt tot de vaststelling van de straf.
Daaruit volgt, enerzijds, dat de appelrechters die voor het eerst vaststellen dat de beklaagde zich in staat van wettelijke herhaling bevindt,
geen veroordeling uitspreken wegens een misdrijf waarvoor hij was
vrijgesproken. Daaruit volgt, anderzijds, dat de appelrechters die de
door de eerste rechter opgelegde straf bevestigen, ook geen zwaardere
straf uitspreken wegens het in staat van herhaling gepleegde misdrijf
dan de straf die door de eerste rechter is opgelegd zonder die staat in
aanmerking te nemen.
Om voor het eerst in hoger beroep vast te stellen dat het collectieve
misdrijf dat de beklaagde wordt ten laste gelegd, in staat van wettelijke herhaling gepleegd werd, dient het arrest niet te vermelden dat het
met eenparigheid van stemmen werd gewezen, aangezien de appelrechters voor het overige de gehele door de eerste rechter opgelegde straf
hebben bevestigd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat de twee zaken met betrekking tot
de eiser samengevoegd werden zonder de concrete elementen te vermelden waarop die beslissing steunt.
Onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht van verdediging,
oordeelt de feitenrechter bij toepassing van artikel 227 Wetboek van
Strafvordering op onaantastbare wijze over de samenhang en de wenselijkheid om zaken samen te voegen met het oog op een goede rechtsbedeling.
Noch artikel 149 Grondwet, noch artikel 195 Wetboek van Strafvordering, noch artikel 6 EVRM vereisen dat de rechter, wanneer bij hem
geen betwisting over de samenhangende aard van de misdrijven aanhangig is gemaakt, de concrete elementen vermeldt die de samenvoeging van onderscheiden zaken omwille van hun samenhang
rechtvaardigt.
Uit de rechtspleging blijkt niet dat de eiser een conclusie heeft genomen voor de appelrechters.
Bijgevolg konden zij, zonder de voornoemde bepalingen te schenden,
de beslissing van de rechtbank om de zaken samen te voegen, bevestigen nadat zij de samenhang tussen de zaken hadden vastgesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Ambtshalve onderzoek
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.
11 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaatgeneraal. — Advocaten: mevr. Gallant (bij de balie te Brussel) en mevr.
Taelman (bij de balie te Brussel).

N° 102
2°

— 11 februari 2015
(AR P.15.0160.F)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. —
VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. — HECHTENIS ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT. — WETTIGHEID.
2° VOORLOPIGE HECHTENIS. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. —
INVERDENKINGGESTELDE IN HECHTENIS ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT. —
VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — GEVOLG.

1° Toen hij de hechtenis onder elektronisch toezicht invoerde, heeft de wetgever daartoe geen machtiging willen verlenen in geval van verwijzing van de
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank; hij heeft artikel 26
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis immers niet
gewijzigd (1). (Artt. 16, § 1, tweede lid, en 26, Voorlopige Hechteniswet)
2° Wanneer het de verwijzing beveelt van een inverdenkinggestelde die zich in
voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht bevond, kan het onderzoeksgerecht niet anders dan een einde te stellen aan die hechtenis of de inverdenkinggestelde vrij te laten onder voorwaarden (2). (Artt. 16, § 1,
tweede lid, 26 en 35, Voorlopige Hechteniswet)

(G.)
(1) Parl.St. Kamer, gew. z. 2012-2013, nr. 53-2429/003, 7, en nr. 53 2429/006, 37.
(2) Zie Cass. 4 februari 2015, AR P.15.0166.F, AC 2015, nr. 85, met concl. van advocaatgeneraal VANDERMEERSCH in Pas.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 januari 2015.
De eiseres 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

De eiseres werd onder elektronisch toezicht naar de correctionele
rechtbank verwezen.
Het arrest verklaart haar hoger beroep tegen de beschikking van de
correctionele rechtbank die haar verzoek tot invrijheidstelling verwerpt, niet gegrond.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 december 2012
houdende diverse bepalingen blijkt dat, toen de wetgever de hechtenis
onder elektronisch toezicht invoerde, hij daartoe geen machtiging
heeft willen verlenen in geval van verwijzing van de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank. In dat opzicht heeft hij
artikel 26 Voorlopige Hechteniswet niet willen wijzigen.
Wanneer het onderzoeksgerecht de verwijzing beveelt van een inverdenkinggestelde die zich in voorlopige hechtenis onder elektronisch
toezicht bevond, kan het niet anders dan een einde te stellen aan die
hechtenis of de inverdenkinggestelde vrij te laten onder voorwaarden
met toepassing van artikel 35 van voornoemde wet.
Aangezien er geen einde werd gesteld aan de voorlopige hechtenis van
de eiseres terwijl het gerechtelijk onderzoek afgesloten was, heeft de
kamer van inbeschuldigingstelling niet naar recht kunnen aannemen
dat de uitvoeringsmodaliteit van die hechtenis wettig was en niet naar
recht het hoger beroep tegen de beschikking die die voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht handhaaft, niet gegrond kunnen verklaren.
Het eerste onderdeel is gegrond.
Het tweede onderdeel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
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11 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Colin
(bij de balie te Brussel).

N° 103
2°

— 11 februari 2015
(AR P.14.1739.F)

KAMER

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — TELEFONIE. — MOBIELE TELEFOON. — UITLEZEN VAN HET GEHEUGEN VAN EEN MOBIELE TELEFOON. — TEKSTBERICHTEN. — MAATREGEL DIE VOORTVLOEIT UIT DE INBESLAGNEMING.
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPORINGSHANDELINGEN. — INBESLAGNEMING. — MOBIELE TELEFOON. — UITLEZEN
VAN HET GEHEUGEN VAN EEN MOBIELE TELEFOON. — TEKSTBERICHTEN. — MAATREGEL DIE VOORTVLOEIT UIT DE INBESLAGNEMING.
3° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — TELEFONIE. — MOBIELE TELEFOON. — ONDERZOEK VAN DE GEGEVENS OPGESLAGEN IN HET GEHEUGEN VAN DE
DRAGER. — WETTIGHEID.
4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPORINGSHANDELINGEN. — INBESLAGNEMING. — INBESLAGNEMING VAN INFORMATICAGEGEVENS. — INBESLAGNEMING VAN DE INFORMATICADRAGER. — ONDERZOEK
VAN DE GEGEVENS OPGESLAGEN IN HET GEHEUGEN VAN DE DRAGER. — WETTIGHEID.
5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — UITBREIDING VAN EEN ZOEKING IN EEN INFORMATICASYSTEEM.
— ARTIKEL 88TER WETBOEK VAN STRAFVORDERING. —
TOEPASSINGSGEBIED. — KENNISNAME EN INBESLAGNEMING VAN EEN BERICHT NA
ONTVANGST OP EEN MOBIELE TELEFOON.
6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 3. — ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE STRAF. — BEGRIP.
7° STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 3. — ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE STRAF. — BEGRIP.

1° en 2° Een mobiele telefoon is een toestel dat via een programma zorgt voor
een geautomatiseerde gegevensverwerking en dat met name toelaat elektronische telecommunicatie te verzenden en te ontvangen; het uitlezen van het
geheugen van een mobiele telefoon, waaronder de berichten die erin opgeslagen zijn in de vorm van tekstberichten, is een maatregel die voortvloeit uit de
inbeslagneming, die kan worden uitgevoerd in het kader van een opsporingsonderzoek zonder andere vormvereisten dan die welke bepaald zijn voor
die onderzoekshandeling (1). (Art. 35, Wetboek van Strafvordering)
(1) Zie concl. OM.
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3° en 4° Wanneer de inbeslagneming van de drager van het informaticasysteem
niet gerechtvaardigd is, kan de procureur des Konings de gegevens die van
belang zijn voor het opsporingsonderzoek, laten kopiëren op dragers die toebehoren aan de overheid; de toegang daartoe houdt in dat de politieagenten
die belast zijn met het onderzoek, de gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van de drager mogen onderzoeken (1). (Art. 39bis, § 2, Wetboek van
Strafvordering)
5° De kennisname en inbeslagneming van een bericht na ontvangst op een mobiele telefoon vallen niet onder het toepassingsgebied van artikel 88ter, § 1,
van het Wetboek van Strafvordering, dat betrekking heeft op het geval waarin een door de onderzoeksrechter bevolen zoeking uitgebreid wordt naar een
informaticasysteem of een deel daarvan dat zich op een andere plaats bevindt dan daar waar de zoeking plaatsvindt (2). (Art. 88ter, Wetboek van
Strafvordering)
6° en 7° Elke strafrechtelijke veroordeling kan als onmenselijk of vernederend
ervaren worden maar de subjectieve beoordeling van de zwaarwichtigheid ervan laat niet toe die veroordeling als dusdanig te beschouwen, in de zin van
artikel 3 EVRM; enkel de straffen waarvan die aard bijzonder ernstig blijkt,
rekening houdend met het geheel der omstandigheden eigen aan de zaak en
de persoonlijkheid van de veroordeelde alsook met de aard van de straf, de
context en de voorzienbare uitvoeringsmodaliteiten, vallen onder het verbod
bepaald in artikel 3 EVRM (3). (Art. 3, EVRM)

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 10 oktober 2014.
De eiser A. A. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 28 januari 2015
een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 11 februari 2015 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

A. Cassatieberoep van E. V. D.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
(3) Zie concl. OM.
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B. Cassatieberoep van A. A.
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 8 EVRM, de artikelen 15 en 22 Grondwet, de artikelen 28bis, § 3, 39bis, § 2, 88ter, §§ 1 en 3,
en 89 Wetboek van Strafvordering. De eiser voert in hoofdzaak aan dat
de kennisname door de speurders van de berichten die opgeslagen zijn
op de mobiele telefoon van de medebeklaagde een informaticazoeking
is die door de onderzoeksrechter gemachtigd moest worden en dat het
arrest door het tegendeel te beslissen de voornoemde bepalingen
schendt.
2. Met toepassing van de artikelen 28bis, § 3, en 35 Wetboek van Strafvordering is de procureur des Konings gemachtigd om alle zaken in beslag te nemen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen
en om de verdachte te vragen zich te verklaren omtrent de in beslag genomen zaken, die hem vertoond zullen worden.
Krachtens artikel 39bis, § 2, worden, wanneer de procureur des Konings in een informaticasysteem opgeslagen gegevens aantreft die nuttig zijn voor dezelfde doeleinden als de inbeslagneming, maar de
inbeslagneming van de drager daarvan evenwel niet wenselijk is, deze
gegevens, evenals de gegevens noodzakelijk om deze te kunnen verstaan, gekopieerd op dragers, die toebehoren aan de overheid.
Artikel 88ter, § 1, bepaalt dat, wanneer de onderzoeksrechter een zoeking beveelt in een informaticasysteem of een deel daarvan, deze zoeking kan worden uitgebreid naar een informaticasysteem of een deel
daarvan dat zich op een andere plaats bevindt dan daar waar de zoeking
plaatsvindt onder de door de wet bepaalde voorwaarden.
3. Een mobiele telefoon is een toestel dat via een programma zorgt
voor een geautomatiseerde gegevensverwerking en dat met name toelaat elektronische telecommunicatie te verzenden en te ontvangen.
Het uitlezen van het geheugen van een mobiele telefoon, waaronder
de berichten die erin opgeslagen zijn in de vorm van tekstberichten, is
een maatregel die voortvloeit uit de inbeslagneming die kan worden
uitgevoerd in het kader van een opsporingsonderzoek zonder andere
vormvereisten dan die welke bepaald zijn voor die onderzoekshandeling.
4. Wanneer de inbeslagneming van de drager van het informaticasysteem niet gerechtvaardigd is, kan de procureur des Konings de gegevens die van belang zijn voor het opsporingsonderzoek laten kopiëren
op dragers die toebehoren aan de overheid. De toegang daartoe houdt
in dat de politieagenten die belast zijn met het onderzoek, de gegevens
die zijn opgeslagen in het geheugen van de drager mogen onderzoeken.
De kennisname en inbeslagneming van een bericht na ontvangst op
een mobiele telefoon vallen niet onder het toepassingsgebied van
artikel 88ter, § 1, dat betrekking heeft op het geval waarin een door de
onderzoeksrechter bevolen zoeking uitgebreid wordt naar een informaticasysteem of een deel daarvan dat zich op een andere plaats bevindt
dan daar waar de zoeking plaatsvindt.
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5. Het hof van beroep heeft geoordeeld dat de onderzoekers zich beperkt hebben tot het raadplegen van de gegevens die zich in de inbeslaggenomen mobiele telefoon van de medebeklaagde bevonden zonder dat
uit een dossierstuk of aannemelijke bewering blijkt dat die politieagenten een uitgebreide zoeking hebben moeten uitvoeren vanaf die telefoon en daarbuiten.
6. Door op grond van die overwegingen te beslissen dat geen enkele
bijzondere voorwaarde of vorm in acht genomen moest worden voor de
uitvoering van de door de eiser bekritiseerde onderzoeksdaad, verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
7. Voor het overige is de schending van de artikelen 8 EVRM, 15 en
22 Grondwet volledig afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending
van de voornoemde bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.
8. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
9. Het arrest veroordeelt de eiser tot een enkele straf bestaande uit
een jaar gevangenisstraf met uitstel voor de maximale proefperiode en
een geldboete van driehonderd euro. Het middel voert aan dat die straf
onmenselijk is in de zin van artikel 3 EVRM. Volgens de eiser heeft het
hof van beroep geen rekening gehouden met het feit dat hij slechts
schuldig verklaard werd aan een alleenstaand feit in tegenstelling tot
de feiten die de medebeklaagde ten laste gelegd worden, noch met de
repercussies die een dergelijke straf op zijn beroepsactiviteit zal hebben, met name op tuchtrechtelijk vlak.
10. Krachtens die bepaling mag niemand worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.
Elke strafrechtelijke veroordeling kan als onmenselijk of vernederend ervaren worden maar de subjectieve beoordeling van de zwaarwichtigheid ervan laat niet toe die veroordeling als dusdanig te
beschouwen, in de zin van artikel 3 EVRM. Enkel de straffen waarvan
die aard bijzonder ernstig blijkt, rekening houdend met het geheel der
omstandigheden eigen aan de zaak en de persoonlijkheid van de veroordeelde alsook met de aard van de straf, de context en de voorzienbare
uitvoeringsmodaliteiten, vallen onder het verbod bepaald in artikel 3
EVRM.
11. Het middel voert niet aan dat de strafbaarstelling en de toepasselijke strafmaat, zoals die vastgelegd werden door de wetgever, in dit geval tegenstrijdig zijn met de vereisten van artikel 3, en ook niet dat het
arrest de eiser een straf oplegt waarin artikel 550bis, § 6, Strafwetboek,
op grond waarvan de straf werd uitge-sproken, niet voorziet. Het middel verwijt de appelrechters evenmin dat zij niet op concrete en nauwkeurige wijze aangeven om welke redenen zij de aard en de maat van de
straffen gekozen hebben.
12. De rechter stelt op onaantastbare wijze de straf vast volgens de
gegevens eigen aan de zaak, met name de zwaarwichtigheid van de feiten en de persoonlijkheid van de vervolgde persoon.
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13. Door de straf vast te stellen binnen de grenzen van de wet en van
het Verdrag en door de concrete en nauwkeurige redenen van zijn beslissing aan te geven, heeft het hof van beroep de eiser geen onmenselijke of vernederende behandeling doen ondergaan.
14. Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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 van hun cassatieberoep.
11 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr.
Vanlersberghe.

N° 104
1°

— 12 februari 2015
(AR C.13.0320.F)

KAMER

HUISVESTING. — WAALS GEWEST. — PREMIE TOT REHABILITATIE VAN ONGEZONDE WONINGEN. — VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER VAN DE PREMIE. — VOORWERP.

Noch uit artikel 3, 6°, a), noch uit enige andere bepaling van het besluit van
22 februari 1990 van de Waalse Gewestexecutieve blijkt dat de aanvrager van
de premie de verbintenis moet onderschrijven dat hij de woning gedurende de
gehele, in artikel 3, 6°, a), gepreciseerde periode, voor slechts een van de drie,
daarin bepaalde bestemmingen zal gebruiken. (Art. 3, 6°, a), B.W.Reg.
22 februari 1990)

(WAALS

GEWEST T.

L.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 21 maart 2013.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 3, meer bepaald 6°, a), en 10, meer bepaald 3°, van het besluit
van de Waalse Gewestexecutieve van 22 februari 1990 tot instelling van een premie voor de renovatie van verbeterbare ongezonde woningen gelegen in het
Waalse Gewest, gewijzigd door het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van
19 december 1991.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en vernietigt vervolgens het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis de oorspronkelijke vordering ontvankelijk had verklaard, verklaart die vordering van
de eiser, met wijziging van het vonnis, ongegrond en verwerpt ze, en veroordeelt
de eiser tot de kosten om de volgende redenen:
“De verbintenis waarvan thans sprake is, is die welke bepaald is in artikel 3,
6°, a), van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 22 februari 1990 tot
instelling van een premie voor de renovatie van verbeterbare ongezonde woningen gelegen in het Waalse Gewest, gewijzigd door het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 19 december 1991;
Die bepaling onderwerpt de toekenning van de litigieuze premie aan de verbintenis om gedurende een periode van vier jaar en zes maanden (die op negen
jaar en zes maanden wordt gebracht wanneer de premie verhoogd wordt, zoals
dat hier het geval is), die ingaat zes maanden na de datum van de verklaring van
voltooiing van het werk, hetzij de woning als hoofdverblijfplaats te bewonen,
hetzij de woning als voornaamste woonplaats in huur te geven, hetzij de woning
kosteloos en als voornaamste woonplaats ter beschikking te stellen van een
bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
Het voegwoord ‘hetzij’ is een synoniem van het voegwoord ‘of’;
In de voormelde bepaling volgen de drie zinstukken die beginnen met het
voegwoord ‘hetzij’ op het enige gedeelte van de zin die ertoe strekt de duur van
de verbintenis te bepalen;
Dat betekent dat de begunstigde van de premie gedurende de door de voormelde bepaling vastgestelde periode de door die bepaling toegestane wijzen van gebruik kan afwisselen, bijvoorbeeld door het goed te bewonen als
hoofdverblijfplaats en het daarna aan een derde te verhuren als hoofdverblijfplaats;
Opdat die bepaling de uitlegging kan krijgen die [de eiser] eraan wil geven,
had het anders moeten zijn verwoord, zodat de verbintenis zou worden onderschreven om hetzij het goed als hoofdverblijfplaats te bewonen gedurende een
welbepaalde periode die op een welbepaalde datum ingaat, hetzij de woning als
hoofdverblijfplaats voor dezelfde periode te verhuren, hetzij ze kosteloos, als
hoofdverblijfplaats en voor dezelfde periode, ter beschikking te stellen van een
bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
Met andere woorden, het begrip duur had aan de drie zinstukken die beginnen
met het voegwoord ‘hetzij’ niet mogen voorafgaan maar had, integendeel, moeten worden opgenomen in die zinstukken en dus drie keer worden herhaald;
De juiste draagwijdte van de verbintenis van [de verweerster] moet worden beoordeeld ten aanzien van de op dit geval toepasselijke reglementering en niet op
grond van het aantal kruisjes in de hokjes van een administratief formulier dat
op basis van die reglementering is opgesteld”.
Grieven
Artikel 3 van het besluit van 22 februari 1990 van de Waalse Gewestexecutieve
tot instelling van een premie voor de renovatie van verbeterbare ongezonde woningen gelegen in het Waalse Gewest, gewijzigd door het besluit van de Waalse
Gewestexecutieve van 19 december 1991, bepaalt:
“Op de datum van de premieaanvraag moet de aanvrager :

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 366 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

366

ARRESTEN VAN CASSATIE

12.2.15 - N° 104

[…] 6° de volgende verbintenissen onderschrijven:
a) gedurende een ononderbroken periode van vier jaar en zes maanden die ingaat zes maanden na de datum van de verklaring van voltooiing van het werk:
— hetzij de woning als hoofdverblijfplaats bewonen; in geval van scheiding
tussen de aanvrager en zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenleeft op
de datum van de premieaanvraag wordt aan die bewoningsverplichting voldaan
indien één van de beide echtgenoten of concubijnen de woning bewoont;
— hetzij de woning als voornaamste woonplaats in huur te geven en, wanneer
zij op het begin van de werken wordt verhuurd, uiterlijk bij de indiening van de
verklaring van voltooiing van het werk, een aanhangsel bij het huurcontract
overleggen waarin wordt bepaald dat de huurprijs gedurende de duur van het
huurcontract niet verhoogd zal worden ten gevolge van de met de premie uitgevoerde werken;
— hetzij de woning kosteloos en als voornaamste woonplaats ter beschikking
van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad stellen;
b) de woning noch geheel noch gedeeltelijk vervreemden voor een ononderbroken periode van vijf jaar te rekenen van de verklaring van voltooiing van het
werk;
c) de voormelde perioden van vier jaar en zes maanden en van vijf jaar worden
respectievelijk gebracht op negen jaar en zes maanden en tien jaar wanneer de
in artikel 6, § 6, bedoelde verhoging van toepassing is”.
Artikel 10, 3°, van hetzelfde besluit preciseert dat de begunstigde van een premie ertoe verplicht is de premie terug te betalen wanneer hij niet voldoet aan
de overeenkomstig dat besluit aangegane verbintenissen.
Het arrest beslist dat, in zoverre de drie zinstukken die beginnen met het
voegwoord “hetzij” volgen op het enige zinstuk dat de duur van de verbintenis
bepaalt, zulks betekent dat “de begunstigde van de premie gedurende de door de
voormelde bepaling vastgestelde periode de door die bepaling toegestane wijzen
van gebruik kan afwisselen, bijvoorbeeld door het goed te bewonen als hoofdverblijfplaats en het daarna aan een derde te verhuren als hoofdverblijfplaats”.
Die uitlegging van de wetsbepaling miskent de tekst van die bepaling.
Artikel 3 bepaalt immers dat de aanvrager, op de datum van de premieaanvraag, een van de hierboven weergegeven verbintenissen moet onderschrijven
(“hetzij […] hetzij”), maar wel voor een ononderbroken periode van vier jaar en
zes maanden [in dit geval negen jaar en zes maanden, met toepassing van punt
c)].
De uitlegging die het arrest hieraan geeft, waarbij het ervan uitgaat dat de
door die bepaling toegestane wijzen van gebruik afgewisseld mogen worden, is
niet verenigbaar met de door hetzelfde artikel 3 opgelegde verplichting om, op
de datum van de aanvraag, een van de drie toegestane verbintenissen te onderschrijven, en dat voor de ononderbroken periode die in aanmerking wordt genomen voor de duur van de verbintenis.
Indien de aanvrager, tijdens de in aanmerking genomen periode, zoals het hof
van beroep beslist, de verschillende toegestane wijzen van gebruik mag afwisselen, is er in dergelijk geval noodgedwongen een onderbreking van de wijze van
gebruik waarvoor die aanvrager, op de datum van de aanvraag, een ononderbroken verbintenis voor de gehele periode had onderschreven.
Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster, na zelf tot 26 juni 1997 te zijn gedomicilieerd in het litigieuze pand, overeenkomstig de verbintenis [die] zij op
de datum van de aanvraag had onderschreven voor een periode van negen jaar
en zes maanden, vervolgens is verhuisd en die woning aan een derde heeft verhuurd voordat die periode was verstreken, had bijgevolg moeten vaststellen dat
die verweerster de onderschreven verbintenissen niet is nagekomen en had het
bijgevolg de door de rechter uitgesproken veroordeling tot terugbetaling van de
premie moeten bevestigen.
Het arrest, dat bovendien in feite vaststelt dat de verweerster was verhuisd
vóór het verstrijken van de periode van geldigheid van de door haar onderschre-
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ven verbintenissen en de litigieuze woning aan een derde had verhuurd, had naar
recht moeten vaststellen dat de verweerster niet had voldaan “aan de verbintenissen die ze had onderschreven overeenkomstig [het] besluit [van 22 februari
1990]” en de vordering van de eiser moeten toewijzen door de verweerster te veroordelen tot terugbetaling van de litigieuze premie, met toepassing van
artikel 10 van hetzelfde besluit.
Hieruit volgt dat het arrest, dat de vordering van de eiser ongegrond verklaart
op grond dat “de begunstigde van de premie gedurende de door artikel 3, 6, a),
van het besluit van 22 februari 1990 van de Waalse Gewestexecutieve vastgestelde periode de door die bepaling toegestane wijzen van gebruik kan afwisselen”,
dat artikel 3 schendt, dat de verweerster integendeel verplichtte te voldoen aan
de verbintenis die zij had onderschreven op de datum van de premieaanvraag,
met name de betrokken woning “als hoofdverblijfplaats” te bewonen voor een
ononderbroken periode van negen jaar en zes maanden.
Het arrest schendt ook artikel 10, 3°, van hetzelfde besluit, dat bepaalt dat de
begunstigde van een premie deze moet terugbetalen indien hij op de dag van de
premieaanvraag de onderschreven verbintenissen niet is nagekomen.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Artikel 3, 6°, van het besluit van 22 februari 1990 van de Waalse Gewestexecutieve tot instelling van een premie voor de renovatie van verbeterbare ongezonde woningen gelegen in het Waalse Gewest, gewijzigd
door het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 19 december 1991,
bepaalt dat de aanvrager, op de datum van de premieaanvraag, de volgende verbintenissen moet onderschrijven:
a) gedurende een ononderbroken periode van vier jaar en zes maanden
die ingaat zes maanden na de datum van de verklaring van voltooiing
van het werk:
— hetzij de woning als hoofdverblijfplaats bewonen; in geval van
scheiding tussen de aanvrager en zijn echtgenoot of de persoon met wie
hij samenleeft op de datum van de premieaanvraag wordt aan die bewoningsverplichting voldaan indien één van de beide echtgenoten of concubijnen de woning bewoont;
— hetzij de woning als voornaamste woonplaats in huur te geven en
wanneer zij bij aanvang van de werken wordt verhuurd, uiterlijk bij de
indiening van de verklaring van voltooiing van het werk, een aanhangsel bij het huurcontract overleggen waarin wordt bepaald dat de huurprijs gedurende de duur van het huurcontract niet verhoogd zal worden
ten gevolge van de met de premie uitgevoerde werken;
— hetzij de woning kosteloos en als voornaamste woonplaats ter beschikking van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad
stellen;
b) de woning noch geheel noch gedeeltelijk vervreemden voor een ononderbroken periode van vijf jaar te rekenen van de verklaring van voltooiing van het werk;
c) de voormelde perioden van vier jaar en zes maanden en van vijf jaar
worden respectievelijk gebracht op negen jaar en zes maanden en tien
jaar wanneer de in artikel 6, § 6 bedoelde verhoging van toepassing is.

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 368 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

368

ARRESTEN VAN CASSATIE

12.2.15 - N° 105

Artikel 10, 3°, van hetzelfde besluit preciseert dat de begunstigde van
een premie ertoe verplicht is de premie terug te betalen wanneer hij
niet voldoet aan de overeenkomstig dat besluit aangegane verbintenissen.
Noch uit artikel 3, 6°, a), noch uit enige andere bepaling van het besluit blijkt dat de aanvrager van de premie de verbintenis moet onderschrijven dat hij de woning gedurende de gehele, in artikel 3, 6°, a),
gepreciseerde periode, voor slechts een van de drie, daarin bepaalde bestemmingen zal gebruiken.
Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Andersluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal (1). — Advocaat: de heer
Bruyn.

N° 105
1°

— 12 februari 2015
(AR C.14.0330.F)

KAMER

1° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — TOESTEMMING. — GELDIGHEID.
— DWALING. — GROND TOT NIETIGVERKLARING. — ZELFSTANDIGHEID VAN DE
ZAAK. — BEGRIP.
2° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — TOESTEMMING. — GELDIGHEID.
— ONVERSCHOONBARE DWALING.
3° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — TOESTEMMING. — GELDIGHEID.
— DWALING. — BEWIJS.
4° BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. — BEWIJSLAST. — OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — TOESTEMMING.
— GELDIGHEID. — DWALING. — BEWIJS.
5° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — TOESTEMMING. — GELDIGHEID.
— BEOORDELING. — TIJDSTIP.
(1) Het OM concludeerde dat uit artikel 3, 6°, a), van het besluit van 22 februari 1990
van de Waalse Gewestexecutieve volgt dat de verbintenis die de aanvrager van een premie tot rehabilitatie van ongezonde woningen gelegen in het Waalse Gewest moet
onderschrijven op de datum van de premieaanvraag, gedurende een ononderbroken
periode van 4 jaar en 6 maanden, betrekking heeft op een van de drie wijzen van bewoning die door de voormelde bepaling worden opgelegd; die bepaling machtigt de eiser
niet om, tijdens die periode, de wijze van bewoning zoals zij was vastgesteld ten tijde
van de premieaanvraag, te wijzigen.
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1° De zelfstandigheid van de zaak bestaat in elk gegeven dat een partij ervan
heeft overtuigd de overeenkomst te sluiten, dat de medecontracterende partij
moest kennen en waarzonder de overeenkomst niet zou zijn gesloten.
(Artt. 1109 en 1110, eerste lid, Burgerlijk Wetboek)
2° De onverschoonbare dwaling is geen wilsgebrek in de zin van de artikelen
1109 en 1110 van het Burgerlijk Wetboek en kan niet als grondslag dienen
voor de in artikel 1117 van dat Wetboek bedoelde rechtsvordering tot nietigverklaring. (Artt. 1109 en 1110 en 1117, Burgerlijk Wetboek)
3° en 4° Degene die beweert een dwaling te hebben begaan, moet die dwaling
en het verschoonbaar karakter ervan bewijzen. (Art. 1315, Burgerlijk Wetboek)
5° De voorwaarden van geldigheid van een overeenkomst worden weliswaar
beoordeeld op het tijdstip dat zij wordt gesloten; bij die beoordeling kan de
rechter evenwel rekening houden met bewijselementen die dagtekenen van
na het sluiten van de overeenkomst (1). (Artt. 1108, 1109 en 1110, Burgerlijk
Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 15 november 2013.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet;
— de artikelen 1101, 1102, 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1134, 1168, 1169, 1179, 1181,
1304, 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 98, § 1, 5°, van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van
9 april 2004 (Bwro);
— artikel 84, § 1, 5°, van de Brusselse ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van een recht niet kan
worden vermoed en strikt moet worden uitgelegd.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, bevestigt het
vonnis van de eerste rechter dat de rechtsvordering van de eiser ontvankelijk
maar ongegrond verklaart en deze verwerpt, behalve in zoverre het uitspraak
(1) Cass. 24 september 2007, AR C.06.0107.F, AC 2007, nr. 428.
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doet over de kosten, en veroordeelt de eiser tot de kosten. Die beslissing steunt
op de volgende overwegingen:
“(De eiser) moet het bewijs leveren van hetzij de verzwijgingen of bedrieglijke
kunstgrepen (van de eerste verweerder), hetzij van een dwaling omtrent een substantiële eigenschap van het verkochte goed, waardoor hij verschoond kan worden.
Uit de stukken waarvan het hof [van beroep] kennis heeft, blijkt het volgende:
— de advertentie die in de ‘Vlan’ is verschenen met het oog op de verkoop,
spreekt van ‘een gelijkvloerse verdieping + gerenoveerde kelderverdieping, met
mog. handelszaak’;
— het wordt niet betwist dat het goed, in de voorgevel, een groot venster bevat van het type dat men bij winkels aantreft, waaruit zijn oorspronkelijke bestemming blijkt;
— van bij de ondertekening van de koopovereenkomst op 2 september 2002
heeft de koper verklaard te hebben kennisgenomen van de basisakte en van het
huishoudelijk reglement; de basisakte geeft uitdrukkelijk de inhoud weer van
de brief die op 29 januari 1999 aan de [tweede verweerder] is gestuurd door de
dienst stedenbouw van de gemeente Sint-Gillis, die bevestigt dat het goed sinds
28 december 1961 bestemd is ‘als handelszaak op de benedenverdieping + magazijn achterin en woonruimte op de verdiepingen’;
— de opschortende voorwaarde in de onderhandse koopovereenkomst betreffende de verificatie van de stedenbouwkundige toestand van het goed stond de
koper toe inlichtingen in te winnen en met kennis van zaken te beslissen of hij
het al dan niet zou kopen;
— de ontwerpakte die aan de eiser was voorgelegd en de authentieke akte die
hij heeft ondertekend, bevatten niet langer het beding betreffende de zekerheid
van de bestemming of de verklaring van de verkoper volgens welke hij alle nodige vergunningen voor de bouwwerkzaamheden had verkregen en vermelden,
met betrekking tot de stedenbouwkundige toestand van het goed, dat de partijen verklaren volkomen op de hoogte te zijn van het antwoord van de gemeente
van 26 september 2002, omdat zij daarvan een afschrift hebben ontvangen;
— in die brief van 26 september 2002 preciseerde de gemeente opnieuw ‘dat de
bestemming van de benedenverdieping, vooraan als handelszaak en achteraan
als magazijn, en van de verdiepingen als woonruimte, als regelmatig kan worden
aangemerkt sinds 28 december 1961’;
— volgens de [tweede verweerder] had het vraagstuk van de bestemming van
het goed bij het ondertekenen van de koopakte voor discussie gezorgd tussen de
partijen;
— de authentieke akte werd door (de eiser) ondertekend op 25 november 2002,
zonder het minste voorbehoud.
Bijgevolg is niet bewezen dat (de eiser) door bedrieglijke kunstgrepen of verzwijgingen zou zijn overgehaald om het goed te kopen.
Evenmin is aangetoond dat hij een verschoonbare dwaling zou hebben begaan.
Integendeel, aangezien (de eiser) tijdig alle nodige en wenselijke inlichtingen
had verkregen over de appartementen die hij wenste te kopen, wist hij of had hij
moeten weten, gezien de wijzigingen in de akten tussen de onderhandse koopovereenkomst en de authentieke akte, dat het goed was verbouwd en een nieuwe
bestemming had gekregen als woonst, waarvoor hij, in voorkomend geval, niet
over de vereiste vergunningen beschikte (…).
Ten overvloede moet erop gewezen worden dat de eerste rechters terecht hebben gepreciseerd dat (de eiser) niet aantoonde dat de wijziging van de bestemming van handelsruimte naar woonruimte een vergunning vereiste of dat de
toestand niet geregulariseerd kon worden”.
Grieven
(…)
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Tweede onderdeel
Luidens artikel 1101 van het Burgerlijk Wetboek is een contract een overeenkomst waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden
iets te geven, te doen, of niet te doen.
Artikel 1102 van dat Wetboek bepaalt dat een contract wederkerig of tweezijdig is wanneer de contractanten zich over en weder jegens elkaar verbinden.
Zo bepaalt artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek dat koop een overeenkomst is waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere
om daarvoor een prijs te betalen.
Luidens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is een koop tussen partijen
voltrokken, en verkrijgt de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van
de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de
zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is. Hij kan bij authentieke of
bij onderhandse akte worden aangegaan.
Hoewel de koopovereenkomst betreffende een onroerend goed voor de partijen
betekent dat zij moeten samenwerken met het oog op het verlijden van de authentieke akte, teneinde die akte te doen overschrijven in het daartoe bestemde
register op het bureau van bewaring der hypotheken, overeenkomstig artikel 1,
eerste lid, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, belet zulks niet dat de
koopovereenkomst bestaat zodra de onderhandse koopovereenkomst is ondertekend.
Uit artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat een geldige overeenkomst de toestemming vereist van de partij die zich verbindt.
Artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt met name dat geen toestemming geldig is indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst
of door bedrog verkregen.
Luidens artikel 1110, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is dwaling alleen
dan een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.
Artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bedrog een oorzaak van
nietigheid van de overeenkomst is wanneer de kunstgrepen, door een van de partijen gebezigd, van dien aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen
klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aangegaan. Bedrog wordt niet vermoed, het moet worden bewezen.
Het bestaan van een geldige toestemming wordt beoordeeld op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten.
Hieruit volgt dat het bestaan van het aangevoerde wilsgebrek beoordeeld
moest worden op de datum van de ondertekening van de koopovereenkomst, namelijk op 2 september 2002.
Aangezien de eiser aanvoerde dat hij meende twee appartementen te hebben
gekocht in een pand gelegen …straat te S., die als zodanig waren omschreven in
de onderhandse koopovereenkomst en in de basisakte, terwijl achteraf is gebleken dat de benedenverdieping bestemd was om vooraan als handelszaak en achteraan als magazijn te dienen, en dat de binnenplaats van het gebouw op
onrechtmatige wijze was overdekt, diende de feitenrechter te bepalen of de toestemming van de eiser op 2 september 2002 was aangetast hetzij door bedrog hetzij door dwaling, zoals hij beweerde, door acht te slaan op de inlichtingen
waarover hij destijds beschikte of kon beschikken.
In dit geval verwijst het arrest even goed naar feiten die dagtekenen van vóór
de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst als naar feiten van na
die overeenkomst, namelijk :
— enerzijds, de advertentie die in de “Vlan” is verschenen met het oog op de
verkoop, spreekt van “een gelijkvloerse verdieping + gerenoveerde kelderverdieping, met mog. handelszaak”, het feit dat niet wordt betwist dat het goed, in de
voorgevel, een groot venster bevat van het type dat men bij winkels aantreft,
waaruit zijn oorspronkelijke bestemming blijkt, en het feit dat de koper, van
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bij de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst op 2 september
2002, verklaard heeft te hebben kennisgenomen van de basisakte, die uitdrukkelijk de inhoud weergeeft van de brief die op 29 januari 1999 aan de [tweede verweerder] is gestuurd door de dienst stedenbouw van de gemeente Sint-Gillis, die
bevestigt dat het goed sinds 28 december 1961 bestemd is ‘als handelszaak op de
benedenverdieping + magazijn achterin en woonruimte op de verdiepingen’, alsook van het bestaan van een opschortende voorwaarde en van het huishoudelijk
reglement;
— anderzijds, de ontwerpakte, d.i. de authentieke akte, die aan de eiser was
voorgelegd en de authentieke akte die hij heeft ondertekend, de brief van 26 september 2003 van de gemeente Sint-Gillis en de brieven van de [tweede verweerder] volgens welke het vraagstuk van de bestemming van het goed bij het
ondertekenen van de koopakte voor discussie had gezorgd tussen de partijen, en
uiteindelijk de ondertekening, door de eiser, van de authentieke akte van
25 november 2002, zonder het minste voorbehoud.
Welnu, hoewel de eerste categorie feiten de koper inlichtte dat het goed op een
bepaald tijdstip had gediend als handelszaak en dat er daarin nog steeds handel
kon worden gedreven, blijkt uit geen van die gegevens dat de koper wist of diende te weten dat de twee appartementen, die in de onderhandse koopovereenkomst van 2 september 2002 waren aangeduid als appartement “A01” en
appartement “A02”, destijds geenszins waren bedoeld als woonruimte maar hun
oorspronkelijke bestemming als handelszaak en magazijn hadden behouden, en
evenmin dat de eerste verweerder hem erop gewezen had dat de ruimten die bestemming hadden behouden.
Uit de tweede categorie feiten, die allemaal dagtekenen van na de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst, blijkt evenmin dat de eiser van die
zaken weet had op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse
koopovereenkomst of dat de eerste verweerder hem daarvan tijdig op de hoogte
had gebracht.
Daaruit volgt dat het arrest, in zoverre het tot de slotsom komt dat er geen
sprake is van een wilsgebrek aan de zijde van de eiser, door te verwijzen naar
feiten die hetzij betrekking hebben op de bestemming die het goed had vóór de
verkoop, hetzij dagtekenen van na de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst, niet wettig het bestaan heeft kunnen uitsluiten van het aangevoerde wilsgebrek dat de koopovereenkomst van 2 september 2002 ongeldig zou
hebben gemaakt (schending van de artikelen 1101, 1102, 1108, 1109, 1110, 1116, 1582
en 1583 van het Burgerlijk Wetboek).
Derde onderdeel
Uit de artikelen 1101, 1102 en 1108 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat een
wederkerige overeenkomst bestaat zodra de wederzijdse toestemmingen zijn betuigd.
Het bestaan van een geldige toestemming moet worden beoordeeld op de datum waarop die overeenkomst is gesloten, te weten die waarop de wederzijdse
toestemmingen zijn betuigd, zelfs als de overeenkomst werd gesloten onder een
opschortende voorwaarde.
Zo bepaalt artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek dat koop een overeenkomst is waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren en de andere
om daarvoor een prijs te betalen, terwijl artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een koop tussen partijen is voltrokken en de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper verkrijgt, zodra er overeenkomst
is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog
niet betaald is. Hij kan bij authentieke of bij onderhandse akte worden aangegaan.
Het bestaan van een opschortende voorwaarde wijkt daar niet van af.
Volgens artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek is een verbintenis voorwaardelijk wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere ge-
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beurtenis, hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal
plaatshebben, hetzij door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft. Luidens artikel 1169 van het Burgerlijk Wetboek is de
toevallige voorwaarde die welke van een louter toeval afhangt en geenszins in
de macht is van de schuldeiser of van de schuldenaar.
Een voorwaarde kan opschortend of ontbindend zijn.
Luidens artikel 1181 van het Burgerlijk Wetboek is een verbintenis voorwaardelijk wanneer ze afhangt ofwel van een toekomstige en onzekere gebeurtenis,
ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad maar aan partijen nog onbekend is. In het eerste geval kan aan de verbintenis pas na de gebeurtenis worden voldaan. In het tweede geval heeft de verbintenis uitwerking op de datum
waarop ze is aangegaan.
Artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vervulde voorwaarde
terugwerkt tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan. Indien de schuldeiser overleden is voordat de voorwaarde vervuld is, gaan zijn rechten over op
zijn erfgenaam.
Hieruit volgt dat, indien de onder een opschortende voorwaarde gesloten overeenkomst pas moet worden uitgevoerd wanneer de opschortende voorwaarde is
vervuld, die overeenkomst vanaf haar ondertekening bestaat en voor de partijen
bindend is met toepassing van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en de
schuldenaar ze zal moeten nakomen zodra de opschortende voorwaarde is vervuld, zonder te mogen beslissen dat hij de overeenkomst niet meer wil sluiten.
Te dezen blijkt uit de feitelijke vaststellingen van het arrest dat de onderhandse koopovereenkomst werd gesloten onder een opschortende voorwaarde, te
weten “de verificatie van de huidige stedenbouwkundige toestand van het goed”.
Bijgevolg bestond de koopovereenkomst vanaf de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst, namelijk op 2 september 2002, en moest zij worden
uitgevoerd zodra de opschortende voorwaarde was vervuld.
Het arrest, dat overweegt dat de eiser de mogelijkheid had de koop niet te
sluiten wegens de opschortende voorwaarde in de onderhandse koopovereenkomst van 2 september 2002 met betrekking tot de stedenbouwkundige verificatie van het goed, die hem in staat stelde inlichtingen in te winnen en met kennis
van zaken te beslissen, miskent derhalve de gevolgen van de opschortende voorwaarde (schending van de artikelen 1168, 1169, 1179 en 1181 van het Burgerlijk
Wetboek) en miskent aldus de verbindende kracht van de overeenkomst, die bestaat zodra de onderhandse koopovereenkomst is ondertekend (schending van de
artikelen 1101, 1102, 1108, 1134, 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek).
(…)

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
Het arrest stelt vast dat de onderhandse koopovereenkomst preciseert dat “de verkoper verklaart dat het goed bestemd is om als woning
gebruikt te worden en biedt de koper de garantie dat de voormelde goederen als woning zijn bestemd” en dat “de verkoper verklaart alle vereiste vergunningen te hebben verkregen voor de constructies,
werkzaamheden en handelingen die hij zou hebben verricht en waarvoor de wet een vergunning vereist” en erop wijst dat “de onderhandse
koopovereenkomst een opschortende voorwaarde betreffende, onder
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meer, de verificatie van de huidige stedenbouwkundige toestand van
het goed bevat”.
Het overweegt dat “de opschortende voorwaarde in de onderhandse
koopovereenkomst betreffende de verificatie van de stedenbouwkundige toestand van het goed stond de koper toe inlichtingen in te winnen
en met kennis van zaken te beslissen of hij het al dan niet zou kopen”.
Het arrest, dat de opschortende voorwaarde uit de koopakte zodanig
uitlegt dat het de litigieuze koop onderwerpt aan de voorwaarde dat de
stedenbouwkundige toestand van het goed moet overeenstemmen met
die welke was bedongen in de onderhandse koopovereenkomst, zonder
te worden verweten dat het de bewijskracht van dat beding miskent,
overweegt door de bovenstaande vermelding dat, indien die stedenbouwkundige toestand niet overeenkwam met de bedongen toestand, de
eiser mocht weigeren de koop te sluiten en met name mocht weigeren
de authentieke akte te verlijden, door daartegen in te brengen dat de
voorwaarde niet was vervuld.
Het arrest miskent derhalve niet de gevolgen van de opschortende
voorwaarde en miskent noch de verbindende kracht van de overeenkomst noch de in dat onderdeel bedoelde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1109 Burgerlijk Wetboek is geen toestemming geldig, indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst of
door bedrog verkregen.
Luidens artikel 1110, eerste lid, van hetzelfde Wetboek is dwaling alleen dan een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij
de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.
De zelfstandigheid van de zaak bestaat in elk gegeven dat een partij
ervan heeft overtuigd de overeenkomst te sluiten, dat de medecontracterende partij moest kennen en waarzonder de overeenkomst niet zou
zijn gesloten.
De onverschoonbare dwaling is geen wilsgebrek in de zin van de voormelde artikelen 1109 en 1110 en kan niet als grondslag dienen voor de in
artikel 1117 van dat Wetboek bedoelde rechtsvordering tot nietigverklaring.
Overeenkomstig artikel 1315 Burgerlijk Wetboek moet degene die beweert een dwaling te hebben begaan die dwaling en het verschoonbaar
karakter ervan bewijzen.
Artikel 1116 van dat Wetboek bepaalt dat bedrog een oorzaak is van
nietigheid van de overeenkomst, wanneer de kunstgrepen, door een van
de partijen gebruikt, van dien aard zijn dat de andere partij zonder die
kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aangegaan.
Bedrog wordt niet vermoed, het moet worden bewezen.
De geldigheidsvoorwaarden van een overeenkomst worden weliswaar
beoordeeld op het tijdstip dat zij wordt gesloten. Bij die beoordeling
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kan de rechter evenwel rekening houden met bewijselementen die dagtekenen van na het sluiten van de overeenkomst.
Het arrest overweegt wat volgt:
— “de advertentie die in de ‘Vlan’ is verschenen met het oog op de
verkoop, spreekt van ‘een gelijkvloerse verdieping + gerenoveerde kelderverdieping, met mog. handelszaak’”;
— “het wordt niet betwist dat het goed, in de voorgevel, een groot
venster bevat van het type dat men bij winkels aantreft, waaruit zijn
oorspronkelijke bestemming blijkt”;
— “van bij de ondertekening van de koopovereenkomst op 2 september 2002 heeft de koper verklaard te hebben kennisgenomen van de basisakte en van het huishoudelijk reglement; de basisakte geeft
uitdrukkelijk de inhoud weer van de brief die op 29 januari 1999 aan de
notaris [tweede verweerder] is gestuurd door de dienst stedenbouw van
de gemeente Sint-Gillis, die bevestigt dat het goed sinds 28 december
1961 bestemd is ‘als handelszaak op de benedenverdieping + magazijn
achterin en woonruimte op de verdiepingen’”;
— “de opschortende voorwaarde in de onderhandse koopovereenkomst betreffende de verificatie van de stedenbouwkundige toestand
van het goed stond de koper toe inlichtingen in te winnen en met kennis van zaken te beslissen of hij het al dan niet zou kopen”;
— “de ontwerpakte die aan de eiser was voorgelegd en de authentieke
akte die hij heeft ondertekend, bevatten niet langer het beding betreffende de zekerheid van de bestemming of de verklaring van de verkoper
volgens welke hij alle nodige vergunningen voor de bouwwerkzaamheden had verkregen en vermelden, met betrekking tot de stedenbouwkundige toestand van het goed, dat de partijen verklaren volkomen op
de hoogte te zijn van het antwoord van de gemeente van 26 september
2002, omdat zij daarvan een afschrift hebben ontvangen”;
— “in die brief van 26 september 2002 preciseerde de gemeente opnieuw ‘dat de bestemming van de benedenverdieping, vooraan als handelszaak en achteraan als magazijn, en van de verdiepingen als
woonruimte, als regelmatig kan worden aangemerkt sinds 28 december
1961’”;
— “volgens de notaris [tweede verweerder] had het vraagstuk van de
bestemming van het goed bij het ondertekenen van de koopakte voor
discussie gezorgd tussen de partijen”;
— “de authentieke akte werd door (de eiser) ondertekend op
25 november 2002, zonder het minste voorbehoud”.
— “aangezien [de eiser] tijdig alle nodige en wenselijke inlichtingen
had verkregen over de appartementen die hij wenste te kopen, wist hij
of had hij moeten weten, gezien de wijzigingen in de akten tussen de onderhandse koopovereenkomst en de authentieke akte, dat het goed was
verbouwd en een nieuwe bestemming had gekregen als woonst, waarvoor hij, in voorkomend geval, niet over de vereiste vergunningen beschikte”.
Het arrest heeft uit die feitelijke overwegingen naar recht kunnen afleiden dat de eiser, na alle inlichtingen over de stedenbouwkundige toe-
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stand en de bestemming van het goed te hebben verkregen of te hebben
kunnen verkrijgen, de koop heeft gesloten door de authentieke akte
zonder het minste voorbehoud te ondertekenen, dat “niet bewezen is
dat [de eiser] door bedrieglijke kunstgrepen of verzwijgingen zou zijn
overgehaald om het goed te kopen” en dat “evenmin is aangetoond dat
hij een verschoonbare dwaling zou hebben begaan”.
Het arrest verantwoordt derhalve naar recht zijn beslissing om de
vordering van de eiser tot nietigverklaring van de litigieuze koop wegens wilsgebrek ongegrond te verklaren.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Geinger, de heer Van Ommeslaghe en mevr. Heenen.

N° 106
1°

— 12 februari 2015
(AR C.14.0331.F)

KAMER

CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — BUITENGEWONE SCHULDEISER IN
DE OPSCHORTING. — OMVANG.

Uit artikel 2, d) en h), van de wet van 31 januari 2009 volgt niet dat de schuldvordering in de opschorting waarover iemand beschikt, die gewaarborgd
wordt door een bijzonder voorrecht of een hypotheek, slechts een buitengewone schuldvordering is tot beloop van de waarde van de tegeldemaking van
de grondslag van het bijzondere voorrecht of van de hypotheek die ze waarborgt. (Art. 2, d) en h), W. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van
de ondernemingen)

(JARDICO B.V.B.A. E.A. T. CBC BANQUE N.V. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 8 mei 2014.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 2, inzonderheid d), en 50 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, zoals zij op de feiten van deze zaak
van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest “voegt de hogere beroepen in de zaken die op de algemene rol zijn
ingeschreven onder de nummers 2013/AR/l683, 3013/AR/l684, 2013/AR/l896 en 2013/
AR/l902; verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en verklaart enkel de hogere beroepen van [de verweersters] gegrond; wijzigt de beroepen vonnissen die
zijn uitgesproken in de zaken die op de algemene rol van de rechtbank van koophandel te Brussel zijn ingeschreven onder de nummers G/13/03612, G/13/03613 en
G/13/03614, opnieuw oordelend zegt voor recht dat de schuldvordering van de
[tweede verweerster] in de twee reorganisatieprocedures van de [twee eiseressen] gekwalificeerd moet worden als een buitengewone schuldvordering in de opschorting, en dit voor een totaalbedrag van 6.671.580,31 euro, in hoofdsom, en
775.758,61 euro interest tot 29 mei 2013, en dat de schuldvordering van de [eerste
verweerster] op de [tweede eiseres] gekwalificeerd moet worden als een buitengewone schuldvordering in de opschorting tot beloop van 5.395.503,02 euro op
13 februari 2013 en als zodanig zal worden opgenomen in alle verrichtingen van
de gerechtelijke reorganisatie, legt de kosten van de twee aanleggen ten laste
van de [eiseressen] en veroordeelt hen, in solidum, tot betaling, aan de [tweede
verweerster], van de bedragen van 364,69 euro, 1.320 euro, 210 euro en 1.320 euro
en tot betaling, aan de [eerste verweerster], van de bedragen van 326,60 euro,
326,60 euro, 1.320 euro, 210 euro en 1.320 euro”.
Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
“B. Aard van de schuldvorderingen van de banken
[De eiseressen] betogen wat volgt:
— een algemeen pand op huidige en toekomstige schuldvorderingen vormt
geen bijzonder voorrecht;
— subsidiair is een schuldeiser in de opschorting slechts een buitengewoon
schuldeiser tot beloop van het bedrag dat van de grondslag van zijn bijzonder
voorrecht overblijft op het ogenblik dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt geopend; welnu, op die datum hadden [de eiseressen] nog geen
schuldvorderingen op klanten of derden;
— de banken maken zich in elk geval schuldig aan rechtsmisbruik, in zoverre
ze geen baat erbij hebben om hun faillissement te veroorzaken, wat in deze zaak
ongetwijfeld het geval zou zijn, temeer daar ze hun panden op effecten volledig
en dan nog op een ongeschikt moment te gelde hebben gemaakt.
a) Algemeen pand op de huidige en toekomstige schuldvorderingen
13. Artikel 12.2 van de algemene voorwaarden van [de eerste verweerster] bepaalt:
‘Hierbij geven de kredietnemers al hun huidige en toekomstige schuldvorderingen op de bank in pand, namelijk hun op rekening geplaatste geldsommen of
bankverrichtingen en bankdiensten, alsook al hun huidige en toekomstige
schuldvorderingen op derden. Worden onder meer bedoeld, de schuldvorderingen
die ontstaan uit koopovereenkomsten, uit verhuring van diensten, uit stortingen en verzekeringen, de schuldvorderingen die ontstaan uit de beroeps- of handelsactiviteit van de kredietnemer, de schuldvorderingen op financiële
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instellingen wegens op rekening geplaatste geldsommen, de schuldvorderingen
die ontstaan uit contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, de
schuldvorderingen op de Staat en andere publiekrechtelijke rechtspersonen’.
Artikel 8 van de algemene voorwaarden van [de tweede verweerster], genaamd
‘algemeen pand’, bepaalt:
‘Als zekerheid voor de terugbetaling van alle verschuldigde bedragen geeft de
kredietnemer aan de bank alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op
derden, van welke aard dan ook, in pand, zoals met name handelsvorderingen en
andersoortige schuldvorderingen op klanten, vergoedingen voor geleverde prestaties en diensten, schuldvorderingen uit de opbrengst van roerende of onroerende goederen, schuldvorderingen op kredietinstellingen of andere financiële
instellingen, schuldvorderingen betreffende schadevergoedingen, uitkeringen,
verzekeringsuitkeringen, socialezekerheidsuitkeringen of schuldvorderingen op
de openbare besturen in het kader van de belastingreglementering’.
Op grond van die bepalingen — waarvan niet wordt betwist dat ze aan de eisers
kunnen worden tegengeworpen — voeren de banken aan dat hun schuldvorderingen aangemerkt moeten worden als buitengewone schuldvorderingen in de opschorting en dat zij, derhalve, niet betroffen zijn door de reorganisatieplannen,
zoals deze werden voorgesteld.
14. Oud artikel 2, d) van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen bepaalt dat ‘men onder […] ‘buitengewone schuldvorderingen in de opschorting’ de schuldvorderingen verstaat die gewaarborgd zijn door een bijzonder
voorrecht of een hypotheek en de schuldvorderingen van de schuldeisers-eigenaars’.
De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen biedt de buitengewone schuldeisers een gunstigere behandeling, daar artikel 50 bepaalt:
‘Onverminderd de betaling van de interest die hen conventioneel of wettelijk
op hun schuldvorderingen verschuldigd is, kan het plan in de opschorting voorzien van de uitoefening van de bestaande rechten van de buitengewone schuldeisers in de opschorting, voor een duur die vierentwintig maanden niet mag
overschrijden vanaf het neerleggen van het verzoekschrift.
Het plan kan onder dezelfde voorwaarden in een buitengewone verlenging van
die opschorting voorzien voor een termijn van maximum twaalf maanden. In dit
geval bepaalt het plan dat bij het verstrijken van de eerste termijn die voor de
opschorting is bepaald, de schuldenaar aan de rechtbank, nadat zijn schuldeiser
is gehoord, het bewijs moet leveren dat de financiële toestand en verwachte inkomsten van de onderneming na het verstrijken van deze periode de integrale
terugbetaling van de betrokken buitengewone schuldeisers in de opschorting redelijkerwijze mogelijk maken, en dat bij ontstentenis van dit bewijs de rechtbank beveelt dat een einde wordt gemaakt aan die opschorting.
Behoudens hun individuele toestemming of een minnelijk akkoord gesloten
overeenkomstig artikel 15 of 43, waarvan een kopie is gevoegd bij het plan op het
ogenblik van de neerlegging op de griffie, mag het plan geen enkele andere
maatregel bevatten die de rechten van die schuldeisers aantast’.
De woorden ‘bijzonder voorrecht’ in de wet betreffende de continuïteit van de
ondernemingen moeten worden verstaan als een synoniem voor ‘bijzondere
voorrechten’, zoals ze omschreven worden in de artikelen 18 en volgende van de
Hypotheekwet.
Als buitengewone schuldeisers in de opschorting worden met name de schuldeisers beschouwd wier schuldvordering gedekt wordt door een pand en een pand
op een handelszaak.
Het betreft hier niets meer dan de strikte toepassing van artikel 20, 3°, van de
Hypotheekwet. Een zekerheid is immers algemeen wanneer de grondslag ervan
bestaat in een geheel van goederen. De zekerheid is bijzonder wanneer ze een of
meerdere welbepaalde goederen bezwaart, wat het geval is voor het pand, de hypotheek, de bijzondere voorrechten op roerende of onroerende goederen en het
voorrecht van de verzekeraar. Dat onderscheid blijkt uit artikel 18 van de Hy-
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potheekwet, volgens hetwelk de voorrechten met betrekking tot bepaalde roerende goederen ofwel algemeen, ofwel bijzonder zijn. Artikel 18 van de
Hypotheekwet geeft een opsomming van de algemene voorrechten op roerende
goederen en artikel 20 van de voorrechten op bepaalde roerende goederen, te weten de bijzondere voorrechten. Artikel 20, 3°, van de Hypotheekwet bepaalt dat
de schuldvorderingen, bevoorrecht op bepaalde roerende goederen, met name de
schuldvordering is op het pand dat zich in het bezit van de schuldeiser bevindt.
Daarenboven preciseert de parlementaire voorbereiding van de wet betreffende
de continuïteit van de ondernemingen uitdrukkelijk dat de buitengewone
schuldvorderingen met name die zijn welke zijn ‘gewaarborgd door een zakelijke
zekerheid’, zoals het pand op schuldvorderingen.
15. Bovendien is het geenszins verboden om toekomstige schuldvorderingen in
pand te geven.
Er kan immers een zekerheid worden gesteld als waarborg voor toekomstige
of voorwaardelijke schulden, op voorwaarde dat die schulden bepaald of bepaalbaar zijn op het tijdstip van de zekerheidstelling (artikel 1130, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek). De toekomstige schuldvorderingen zijn voldoende bepaald
of bepaalbaar indien de overeenkomst tot zekerheidstelling de mogelijkheid
biedt ze aan te wijzen en indien uit de gegevens van de zaak volgt dat die schuldvorderingen inderdaad die zijn waarop de partijen de zekerheid hebben willen
vestigen.
Dat is hier het geval. De algemene voorwaarden van de banken geven een zeer
duidelijke en haast uitputtende beschrijving van de toekomstige schuldvorderingen die als basis voor het pand kunnen dienen, zodat ze in de toekomst geïdentificeerd kunnen worden. Ze voldoen derhalve aan het vereiste dat ze
bepaalbaar moeten zijn.
Ten overvloede moet daarenboven worden opgemerkt dat het toekomstige
recht bepaalt dat het pand toekomstige goederen tot voorwerp kan hebben (cf.
artikel 8 van het nieuwe hoofdstuk 1 van titel XVII van het Burgerlijk Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 11 juli 2013, die van kracht zal worden op een door de
Koning vast te stellen datum en ten laatste op 1 december 2014).
16. Hieruit volgt dat [de eiseressen] in hun incidenteel beroep ten onrechte
aanvoeren dat een algemeen pand op huidige en toekomstige schuldvorderingen
geen bijzonder voorrecht vormt.
b) Buitengewoon karakter van de schuldvordering tot beloop van de grondslag
17. [De eiseressen], die hierin gevolgd worden door de eerste rechter, betogen
enerzijds dat een schuldeiser in de opschorting slechts een bijzondere schuldeiser is tot beloop van het bedrag dat van de grondslag van zijn bijzonder voorrecht overblijft bij het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie,
en anderzijds dat zij op die datum geen schuldvorderingen hadden op klanten of
op derden en dat, bijgevolg, de banken niet behandeld dienden te worden als buitengewone schuldeisers in de opschorting.
18. Vooreerst moet worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot wat [de eiseressen] beweren, de grondslag van de panden van de banken op de openingsdatum van de procedure van gerechtelijke reorganisatie niet tot nul was herleid.
Uit de neergelegde stukken volgt immers dat [de tweede eiseres] op 31 december
2012 de volgende schuldvorderingen bezat:
Schuldvordering terug te vorderen belasting: 41.689,96 euro
Schuldvordering terug te vorderen belasting over de toegevoegde waarde:
42.042,84 euro
Schuldvordering wegens rekening-courant: 173.853,62 euro
Waarde PCR: 54,12 euro
Waarde kas : 492,81 euro
Te ontvangen dividenden: 2.000 euro
Financiële vaste activa aandelen en participaties: 1.161.783 euro,
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en dat [de eerste eiseres] op dezelfde datum de volgende schuldvorderingen bezat:
Schuldvordering terug te vorderen belasting: 44.027,57 euro
Schuldvordering terug te vorderen belasting over de toegevoegde waarde:
237,29 euro
Schuldvordering wegens rekening-courant: 95.485,95 euro
Handelsvorderingen op klanten: 4.885,73 euro
Schuldvordering borgsommen: 8.973,75 euro
Waarde kas: 800,43 euro
Financiële vaste activa aandelen en participaties: 1.498.380,67 euro.
De laatste bekendgemaakte balans (vastgesteld op 30 juni 2012) bevat, voor [de
tweede eiseres], de volgende posten:
Handelsvorderingen: 170.640 euro
Overige schuldvorderingen: 83.733 euro
Beschikbare waarden: 174.401 euro
en, voor [de eerste eiseres]:
Handelsvorderingen: 57.663 euro
Overige schuldvorderingen: 43.835 euro
Beschikbare waarden: 2.218.099 euro.
Daaruit volgt dat de tegeldemaking, door de banken, van de in pand gegeven
effecten niet tot gevolg heeft gehad dat alle verpande schuldvorderingen waren
betaald voordat de reorganisatieprocedure werd geopend.
Daarenboven moet worden opgemerkt dat, aangezien het pand op toekomstige
schuldvorderingen aangenomen wordt, de voortzetting van de activiteiten [van
de eiseressen] nieuwe schuldvorderingen kon en nog steeds kan doen ontstaan.
Uit de ramingen van de resultatenrekeningen voor het jaar 2014 blijkt immers
dat de omzet van [de eerste eiseres] geraamd wordt op 80.000 euro en die van [de
tweede eiseres] op 241.500 euro en dat de bevoorrading van goederen en van diverse goederen en diensten ook zou kunnen leiden tot een schuldvordering op de
belasting over de toegevoegde waarde. Net als het pand op de handelszaak kan
de grondslag van het betrokken pand schommelen in de tijd, aangezien ook zij
schuldvorderingen bevat. Men kan dus onmogelijk aanvoeren dat de bijzondere
voorrechten waarop de banken zich kunnen beroepen, geen grondslag hadden.
19. Uit geen enkele bepaling in de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen volgt dat de wetgever de rechten van de buitengewone schuldeisers
in de opschorting, zoals ze voortvloeien uit met name artikel 50, heeft willen beperken, of dat de wet in die zin moet worden uitgelegd dat het buitengewone karakter van een schuldvordering beperkt zou moeten worden tot de waarde van
de tegeldemaking van de grondslag van het pand bij de opening van de reorganisatieprocedure.
Niet alleen is die theorie nergens vastgelegd in een wet, zij is ook slechts een
constructie van een bepaalde rechtsleer die niet unaniem erkend wordt. Zij
wordt immers bekritiseerd door C.A. Leunen en M. Lamberty (cfr. “Un autre regard sur le sort des intérêts et la qualité de créance sursitaire extraordinaire”,
in Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Larcier 2012, 402 e.v., die in
voetnoot 16 citeren uit S. BRIJS en S. JACMAIN, De reorganisatie van een onderneming in het kader van een collectieve akkoord, Intersentia 2010, 93, en, in voetnoot
20, uit M. FORGES en P.F. VAN DEN DRIESCHE, “Le gage sur fonds de commerce et
les entreprises en difficulté”, in Le fonds de commerce, Anthemis 2012, p. 81). Die
auteurs menen dat de waarde van de geraamde tegeldemaking van de goederen
die de grondslag vormen van de zekerheid of van het bijzonder voorrecht, geen
enkele weerslag heeft op de aard van de schuldvordering die ze waarborgen.
De schuldvordering en de grondslag van die schuldvordering mogen immers
niet met elkaar worden verward. Het karakter van een schuldvordering of, anders gezegd, de vraag of een schuldvordering al dan niet bevoorrecht is, is een
andere kwestie dan de vraag tot beloop van welk bedrag zij bevoorrecht is
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(P. FRANÇOIS, “De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Over
euforie en relativisme. De ervaringen van de bank als schuldeiser”, in Bank en
Financieel recht, 2011/111, 185). Het volledige bedrag van de schuldvordering die
door het voorrecht wordt gewaarborgd, moet als buitengewoon worden omschreven, ongeacht de mate waarin de schuldeiser uiteindelijk terugbetaald zal worden, aangezien de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen tot doel
heeft de continuïteit van de onderneming en de toekomstige uitvoering van het
plan te verzekeren, zodat de schuldvordering terugbetaald kan worden.
Volgens de stelling [van de eiseressen] zouden de toekomstige schuldvorderingen eigenlijk moeten worden uitgesloten uit de grondslag van het pand, wat om
de onder punt 14 [hierboven] uiteengezette redenen niet kan worden aangenomen.
[De eiseressen] betogen tevergeefs dat de banken van plan zouden zijn de aard
van de schuldvordering tijdens de opschorting te wijzigen. Al sinds de dag waarop de procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend, zijn de banken houder van buitengewone schuldvorderingen in de opschorting, en dit krachtens een
pand op schuldvorderingen dat reeds jaren eerder was gevestigd. De zekerheid
werd niet tijdens de opschorting gesteld. Het argument volgens hetwelk een vordering tegelijk buitengewoon zou zijn tot beloop van de waarde van de tegeldemaking van de zekerheid en gewoon zou zijn (tot beloop van het restbedrag),
komt hierop neer dat er een nieuwe categorie schuldeisers wordt ingevoerd die
niet is bepaald in de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen.
[De eiseressen] werpen ten slotte al even tevergeefs op dat het pand niet is ingeschreven. Ze verliezen immers uit het oog dat het hier om een handelspand
gaat”.
Het arrest leidt hieruit af dat “de hogere beroepen van de banken op dat punt
gegrond zijn”.
Grieven
1. Krachtens artikel 2, d), van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen verstaat men onder buitengewone schuldvorderingen in de opschorting “de schuldvorderingen in de opschorting die gewaarborgd zijn door een
bijzonder voorrecht of een hypotheek en de schuldvorderingen van de schuldeisers-eigenaars”.
De parlementaire voorbereiding van die wet preciseert dat de buitengewone
schuldvorderingen in de opschorting die zijn welke “een bijzondere behandeling
krijgen”, in die zin dat zij “gewaarborgd zijn door een zakelijke zekerheid, d.w.z.
een waarborg of een hypotheek, of in aanmerking komen voor een waarborg verstrekt door de retentie van een eigendomsrecht of via een bijzonder voorrecht”
(Gedr. St., Kamer 2007-2008, nr. 52-160/2, p. 45)
In de rechtsleer en in de rechtspraak woedt echter het debat over de vraag tot
beloop van welk bedrag de schuldeiser in de opschorting zich kan beroepen op de
hoedanigheid van buitengewoon schuldeiser. Verschillende stellingen bestaan
naast elkaar en werden tot op heden nog nooit voorgelegd aan de toetsing van
het Hof.
Volgens een eerste stelling is de schuldvordering slechts buitengewoon tot beloop van de waarde van de geraamde tegeldemaking van het bedrag dat overblijft van de grondslag van de zekerheid op het ogenblik dat de procedure van
gerechtelijke reorganisatie wordt geopend. De schuldeiser zou zich dan ook niet
kunnen beroepen op de hoedanigheid van buitengewoon schuldeiser in de opschorting op basis van een pand waarvan de grondslag tot nul is herleid, wat het
geval zou zijn indien de verpande schuldvorderingen zouden zijn betaald voordat
de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd geopend.
Dat standpunt steunt met name hierop dat het voorrecht (ook dat welk bepaald is in artikel 20, 3°, van de Hypotheekwet ten gunste van de pandhoudende
schuldeiser) niets meer of minder is dan het recht van zijn titularis om bij voor-
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rang te worden uitbetaald met de opbrengst van de tegeldemaking van de goederen waarop het betrekking heeft.
De reorganisatie door collectief akkoord houdt weliswaar niet de tegeldemaking in van de goederen van de onderneming, ook al zijn ze bezwaard door voorrechten of zakelijke zekerheden, zodat de uitvoering van het plan als zodanig
niet strekt tot de verwezenlijking van de ultieme doelstelling van het voorrecht: de betaling bij voorrang van de schuldeiser die het voorrecht geniet.
De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen biedt verschillende
categorieën schuldeisers evenwel een voordeel van een andere aard, dat afhankelijk is van het al dan niet bestaan van een voorrecht of van een zakelijke zekerheid.
De vraag bestaat erin te bepalen in hoeverre een voorrecht of een zakelijke
zekerheid buiten een procedure van samenloop als ijkpunt kunnen dienen, en
niet vast te stellen in welke mate ze invloed uitoefenen op de verdeling van de
opbrengst van de tegeldemaking van de bezwaarde activa.
Het beantwoorden van die vraag is beslist geen sinecure, omdat terecht wordt
aangenomen dat er, buiten de procedure van samenloop, geen enkel onderscheid
kan worden gemaakt tussen een gewone en een bevoorrechte schuldvordering.
In dezelfde zin leidt een zakelijke zekerheid, buiten de procedure van samenloop, enkel tot bewarende gevolgen, eigen aan de latentieperiode tussen het ontstaan van de waarborg en zijn mogelijke uitvoering, maar niet tot een
bevoorrechte betaling.
De toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen,
in zoverre zij het collectief akkoord regelt, vraagt niettemin erom te bepalen in
welke mate de buitengewone schuldeisers in de opschorting toegang kunnen
hebben tot de bijzondere categorie die hun is voorbehouden door de artikelen 2,
d), en 50, met de strengere eisen die, eigen aan die categorie, aan de onderneming
worden gesteld.
Volgens een tweede stelling moet wat dat betreft rekening worden gehouden
met de nominale waarde van de grondslag van de zekerheid, zoals zij blijkt uit
het bedrag van de inschrijving voor een pand of een hypotheek. De auteurs die
deze stelling voorstaan, erkennen dat zij niet geheel sluitend is, maar argumenteren dat haar verdienste niettemin erin bestaat voor een grotere rechtszekerheid te zorgen.
Een derde en laatste stelling verdedigt ten slotte het idee dat de schuldeiser,
door het bestaan van een waarborg, een buitengewone schuldeiser in de opschorting wordt tot beloop van het gehele bedrag, ongeacht de werkelijke economische waarde van de grondslag. Hiervan gaat het arrest uit.
De wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de
continuïteit van de ondernemingen heeft een artikel 2/1 in de wet betreffende de
continuïteit van de ondernemingen ingevoegd, luidens hetwelk “de aard van de
schuldvordering, onverminderd de aard van de schuldvorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten met opeenvolgende prestaties en onverminderd het
effect, op de schuldvordering, van een betaling die is gebeurd na de opening van
de procedure, wordt bepaald op het ogenblik van het openen van de procedure”.
Wat dat betreft preciseert de parlementaire voorbereiding dat “zekerheden die
het recht verlenen om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald op de bezwaarde goederen, alleen wat het bezwaarde pand betreft, het statuut van buitengewone schuldeiser in de opschorting opleveren voor de goederen
waarop de zekerheid betrekking heeft voor het bedrag dat nog verschuldigd was
bij het openen van de procedure”. De parlementaire voorbereiding verwijst bovendien uitdrukkelijk naar de voornoemde eerste stelling (Gedr. St. Kamer, 20122013, nr. 53-2692/1, p. 9).
Welnu, we weten dat het doel van die wet eerder erin bestaat de teksten te verduidelijken in de zin die door de wetgever was gewild toen hij de wet betreffende
de continuïteit van de ondernemingen bekendmaakte, dan die teksten aan te
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passen. Artikel 2, d), van die wet, zoals ze hier van toepassing is, moet dus in de
zin van de nieuwe tekst begrepen worden.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de aanwezigheid van een beding
van inpandgeving van huidige en toekomstige schuldvorderingen in de algemene
voorwaarden van een bank uiteraard kan volstaan als bewijs van het feit dat het
pand geldig is en aan derden kan worden tegengeworpen, maar vooralsnog niet
volstaat om, voor het geheel, de hoedanigheid van buitengewone schuldeiser in
de opschorting toe te kennen aan de schuldeiser aan wie het pand ten goede
komt, aangezien de grondslag niet bij de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd geraamd.
2. Het arrest stelt in dit geval, om de in het middel vermelde redenen die geacht worden hier volledig te zijn weergegeven, eerst terecht het bestaan en de
tegenwerpelijkheid vast van een pand op huidige en toekomstige schuldvorderingen in de algemene voorwaarden [van de verweersters].
Vervolgens overweegt het arrest echter ten onrechte, in essentie, dat “uit
geen enkele bepaling in de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen volgt dat de wetgever de rechten van de buitengewone schuldeisers in de opschorting, zoals ze voortvloeien uit met name artikel 50, heeft willen beperken,
of dat de wet in die zin moet worden uitgelegd dat het buitengewone karakter
van een schuldvordering beperkt zou moeten worden tot de waarde van de tegeldemaking van de grondslag van het pand bij de opening van de reorganisatieprocedure (…). Het volledige bedrag van de schuldvordering die door het voorrecht
wordt gewaarborgd, moet als buitengewoon worden omschreven”.
Het arrest stelt dan vast dat “de tegeldemaking, door de banken, van de in
pand gegeven effecten niet tot gevolg heeft gehad dat alle verpande schuldvorderingen waren betaald voordat de reorganisatieprocedure werd geopend” en beklemtoont dat, “aangezien het pand op toekomstige schuldvorderingen
aangenomen wordt, de voortzetting van de activiteiten [van de eiseressen] nieuwe schuldvorderingen kon en nog steeds kan doen ontstaan. Uit de ramingen van
de resultatenrekeningen voor het jaar 2014 blijkt immers dat de omzet van [de
eerste eiseres] geraamd wordt op 80.000 euro en die van [de tweede eiseres] op
241.500 euro en dat de bevoorrading van goederen en van diverse goederen en
diensten ook zou kunnen leiden tot een schuldvordering op de belasting over de
toegevoegde waarde. Net als het pand op de handelszaak kan de grondslag van
het betrokken pand schommelen in de tijd, aangezien ook zij schuldvorderingen
bevat. Men kan dus onmogelijk aanvoeren dat de bijzondere voorrechten waarop
de banken zich kunnen beroepen, geen grondslag hadden”.
Het arrest, dat aldus vaststelt dat de banken bijzondere voorrechten genieten,
verzuimt daarna echter de draagwijdte ervan te bepalen en de omvang ervan te
beperken terwijl het, op grond van zijn feitelijke vaststellingen, voor de toepassing van de artikelen 2, d), en 50 van de wet betreffende de continuïteit van de
ondernemingen, met een dergelijke beperking rekening had moeten houden.
3. Het arrest dat op grond van de voorgaande overwegingen beslist dat het volledige bedrag van de litigieuze schuldvorderingen, die gewaarborgd worden door
een pand op huidige en toekomstige schuldvorderingen, als een buitengewone
schuldvordering in de opschorting moet worden aangemerkt, zonder die omschrijving te beperken tot de waarde van de grondslag van de zekerheid bij de
opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, miskent derhalve de
draagwijdte van het wettelijk begrip “buitengewone schuldvordering in de opschorting” (schending van de artikelen 2, d), en 50 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen); het arrest dat, voor de toepassing van de
artikelen 2, d), en 50 van die wet, verzuimt de waarde van de grondslag van de
zekerheid bij het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie te ramen, stelt het Hof zodoende op zijn minst in de onmogelijkheid zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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VAN HET HOF

Beoordeling
Krachtens artikel 2, d) en h), van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen is de persoon die titularis is
van een schuldvordering in de opschorting die gewaarborgd is door een
bijzonder voorrecht of een hypotheek, een buitengewone schuldeiser in
de opschorting.
Uit die wetsbepaling volgt niet dat de schuldvordering waarvan die
persoon titularis is, slechts een buitengewone schuldvordering is tot
beloop van de waarde van de tegeldemaking van de grondslag van het
bijzondere voorrecht of van de hypotheek die haar waarborgt.
Het middel, dat geheel uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
12 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Grégoire en mevr. Heenen.

N° 107
1°

— 12 februari 2015
(AR C.15.0017.F)

KAMER

1° WRAKING. — BEVOEGDHEID. — BEGINSELEN.
2° WRAKING. — BEVOEGDHEID. — LID VAN EEN RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE
VAN GENEESHEREN.
3° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALGEMEEN. — WRAKING.
— LID VAN EEN RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN.
4° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING.
5° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — HOF VAN CASSATIE. —
VERPLICHTING.
6° WRAKING. — SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN DE GEWRAAKTE RECHTER. —
VORM.
7° WRAKING. — MAGISTRAAT WIENS WRAKING GEVORDERD WORDT. — HOEDANIGHEID.
8° WRAKING. — TEGENSPREKELIJK KARAKTER VAN DE PROCEDURE. — GEVOLG.
9° OPENBAAR MINISTERIE. — CONCLUSIE. — MODALITEITEN. — BEOORDELINGSVRIJHEID.
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10° CASSATIE. — ALLERLEI. — OPENBAAR MINISTERIE. — CONCLUSIE. — MODALITEITEN. — BEOORDELINGSVRIJHEID.
11° WRAKING. — VORDERING TOT WRAKING. — ARREST VAN HET HOF. — NIEUWE
VORDERING TOT WRAKING. — ZELFDE MAGISTRAAT. — ZELFDE HOOFDGESCHIL.
— GRIEVEN TEGEN HET ARREST VAN HET HOF. — BEVOEGDHEID.
12° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALGEMEEN. — WRAKING.
— VORDERING TOT WRAKING. — ARREST VAN HET HOF. — NIEUWE VORDERING
TOT WRAKING. — ZELFDE MAGISTRAAT. — ZELFDE HOOFDGESCHIL. — GRIEVEN
TEGEN HET ARREST VAN HET HOF. — BEVOEGDHEID.
13° WRAKING. — NIEUWE VORDERING TOT WRAKING. — ONTVANKELIJKHEID.
14° WRAKING. — VERWIJZING VAN DE UITSPRAAK VAN DE BESLISSING NAAR EEN
LATERE ZITTING — WEGENS EEN NIEUWE, DOOR DE EISER INGESTELDE VORDERING TOT WRAKING. — GEVOLG.

1° Ten gevolge van de wijziging van artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek
door de wet van 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en
het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de
zaak aan de rechter, behoort de beoordeling van de wrakingsgronden niet
meer tot de rechtsinstantie waarvan een van de leden gewraakt wordt, maar
tot de onmiddellijk hogere rechtsinstantie; die bepaling, die het recht van
verdediging betreft, heeft een algemene strekking en is, in beginsel, van toepassing op alle tuchtprocedures (1). (Art. 838, Gerechtelijk Wetboek)
2° en 3° Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van de wraking
die gericht tegen een lid van een raad van beroep van de Orde van geneesheren. (Art. 838, Gerechtelijk Wetboek)
4° en 5° De prejudiciële vraag die het daarin gelaakte onderscheid niet toeschrijft aan de wet maar aan de rechtspraak, dient niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld. (Art. 26, § 1, Bijzondere Wet Grondwettelijk
Hof)
6° Artikel 836, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluit niet uit dat de
schriftelijke verklaring van de gewraakte rechter gedaan wordt op een bij de
wrakingsakte gevoegd stuk. (Art. 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
7° De magistraat van wie een partij de wraking vordert en die zijn verklaring
onderaan de wrakingsakte stelt, wordt geen partij bij de wrakingsprocedure
in de zin van artikel 838, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en dient
dus geenszins te worden opgeroepen op de zitting waarop de wraking zal
worden beoordeeld (2). (Art. 838, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
8° De wrakingsprocedure wordt op tegenspraak gevoerd, zowel ten aanzien
van de partij die de wraking vordert als ten aanzien van de andere partijen
in het hoofdgeding, die op de zitting moeten worden opgeroepen om in hun
(1) Cass. 24 februari 2000, AR C.00.0064.N, AC 2000, nr. 141.
(2) Cass. 15 juni 1999, AR P.99.0841.N, AC 1999, nr. 361.
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opmerkingen te worden gehoord (1). (Art. 838, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek)
9° en 10° Artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek laat aan het openbaar ministerie de beoordeling van de wenselijkheid van een schriftelijke dan wel
mondelinge conclusie over. (Art. 1107, Gerechtelijk Wetboek)
11° en 12° Het staat niet aan het Hof om, bij het beoordelen van een nieuwe
vordering tot wraking, kennis te nemen van grieven tegen de arresten die het
gewezen heeft op andere vorderingen tot wraking die al eerder zijn gericht
tegen dezelfde magistraat in hetzelfde hoofdgeding.
13° Uit artikel 842 van het Gerechtelijk Wetboek, dat geen onderscheid maakt
al naargelang de eerdere vordering niet-ontvankelijk dan wel ongegrond
werd verklaard, volgt dat een nieuwe vordering tot wraking niet ontvankelijk is indien zij dezelfde feiten als de vorige vordering aanvoert.
(Artikel 842, Gerechtelijk Wetboek)
14° Er bestaat geen grond tot wraking indien de rechter zich ertoe heeft beperkt de uitspraak van de beslissing te verwijzen naar een latere zitting, omdat de eiser een nieuwe vordering tot wraking tegen hem heeft ingesteld.

(S. T. ORDE

VAN

GENEESHEREN)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Bij een met redenen omklede akte, ondertekend door mr. François
Sabakunzi, advocaat bij de balie te Brussel, en ontvangen op de raad
van beroep van de Orde van geneesheren op 10 januari 2015, vordert de
verzoeker de wraking van de heer M. H., emeritus kamervoorzitter bij
het hof van beroep te Brussel en lid van de raad van beroep van de Orde
van geneesheren met het Frans als voertaal.
Die magistraat heeft op dezelfde datum de bij artikel 836, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalde verklaring gesteld, luidens
welke hij weigert zich van de zaak te onthouden.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
De door de eiser opgeworpen exceptie van onbevoegdheid
Krachtens artikel 24, § 1, vierde en vijfde lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren
stelt het besluit waarmee de Koning bepaalt welke procedure voor de
provinciale raden en de raden van beroep van die Orde wordt gevolgd,
onder meer bepalingen betreffende het uitoefenen van het recht van
wraking vast.
(1) Cass. 28 oktober 2005, AR C.04.0264.F, AC 2005, nr. 548.
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Volgens artikel 43, eerste lid, van het koninklijk besluit van
6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden
van de Orde van geneesheren doen de raden van beroep uitspraak over
de wraking van een van hun leden.
Ten gevolge van de wijziging van artikel 838 van het Gerechtelijk
Wetboek door de wet van 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure
tot onttrekking van de zaak aan de rechter, behoort de beoordeling van
de wrakingsgronden niet meer tot de rechtsinstantie waarvan een van
de leden gewraakt wordt, maar tot de onmiddellijk hogere rechtsinstantie.
Die bepaling, die het recht van verdediging betreft, heeft een algemene strekking en is, in beginsel, van toepassing op alle tuchtprocedures.
Daaruit volgt dat artikel 43 van het koninklijk besluit van 7 februari
1970 niet meer van toepassing is, in zoverre het niet verenigbaar is met
de nieuwe regel van de wet van 12 maart 1998.
Het Hof is derhalve bevoegd om kennis te nemen van de wraking die
gericht is tegen een lid van een raad van beroep van de Orde van geneesheren.
De eiser voert aan dat het Hof, indien het zich bevoegd wil verklaren,
de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof zou moeten
stellen: “Schendt het Hof van Cassatie, dat met toepassing van
artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek optreedt als bodemgerecht in
het kader van een vordering tot wraking [die] hem door een geneesheer
[wordt] voorgelegd […], de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet niet,
wanneer het zich bevoegd verklaart in een zaak die berecht moet worden door de raad van beroep van de Orde van geneesheren, terwijl het
zich onbevoegd heeft verklaard in een soortgelijke aangelegenheid [die]
hem [is] voorgelegd door het [Instituut] van de accountants en de belastingconsulenten in de zaak [die geleid heeft tot het arrest van]
24 februari 2000 (AC 2000, nr. 141) ?”
De prejudiciële vraag die het daarin gelaakte onderscheid niet toeschrijft aan de wet maar aan de rechtspraak, dient niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
De exceptie van onbevoegdheid kan niet worden aangenomen.
Regelmatigheid van de rechtspleging
Artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de gewraakte rechter gehouden is onderaan op de wrakingsakte een verklaring te stellen, luidens welke hij in de wraking berust of weigert zich
van de zaak te onthouden, met zijn antwoord op de middelen van wraking, sluit aldus niet uit dat die verklaring gedaan wordt op een bij de
wrakingsakte gevoegd stuk.
Voor het overige, enerzijds, wordt de magistraat van wie een partij de
wraking vordert en die zijn verklaring onderaan de wrakingsakte stelt,
daardoor geen partij bij de wrakingsprocedure in de zin van artikel 838,
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek en dient hij dus geenszins te worden
opgeroepen op de zitting waarop de wraking zal worden berecht.
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Anderzijds wordt de wrakingsprocedure op tegenspraak gevoerd, zowel ten aanzien van de partij die de wraking vordert als ten aanzien van
de andere partijen in het hoofdgeding, zoals in dit geval de Orde van geneesheren, die krachtens voornoemd artikel 838, tweede lid, op de zitting moeten worden opgeroepen om in hun opmerkingen te worden
gehoord.
Artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek laat ten slotte aan het openbaar
ministerie de beoordeling van de wenselijkheid van een schriftelijke
dan wel mondelinge conclusie over.
De kritiek van de eiser op de vroegere arresten van het Hof
Het staat niet aan het Hof om, bij het onderzoek van een nieuwe vordering tot wraking, kennis te nemen van grieven tegen de arresten die
het gewezen heeft op andere vorderingen tot wraking die al eerder zijn
gericht tegen dezelfde magistraat in hetzelfde hoofdgeding.
Ontvankelijkheid van de vordering
Luidens artikel 842 Gerechtelijk Wetboek belet het vonnis of arrest
dat een vordering tot wraking van een rechter heeft verworpen, niet dat
een nieuwe vordering wordt ingesteld wegens feiten die zich sedert de
uitspraak hebben voorgedaan.
Uit die bepaling, die geen onderscheid maakt al naargelang de eerdere
vordering niet-ontvankelijk dan wel ongegrond werd verklaard, volgt
dat een nieuwe vordering tot wraking niet ontvankelijk is indien zij dezelfde feiten als de vorige vordering aanvoert.
Een eerdere vordering van de eiser tot wraking van dezelfde magistraat werd verworpen door een arrest van het Hof van 6 november 2014.
De nieuwe vordering voert dezelfde feiten aan als die welke dat arrest
heeft verworpen en, daarenboven, een feit dat dagtekent van vóór de
uitspraak ervan en dat de eiser bekend was of moest zijn toen hij zijn
eerste vordering instelde.
De vordering is in zoverre niet ontvankelijk.
De overige punten van de vordering
Uit het proces-verbaal van de zitting van de raad van beroep van
18 november 2014 blijkt dat die zich ertoe heeft beperkt de uitspraak
van de beslissing naar een latere zitting te verwijzen, omdat de eiser
een nieuwe vordering tot wraking had ingesteld op 10 november 2014,
waarover het Hof intussen uitspraak heeft gedaan bij arrest van
11 december 2014.
Er bestaat geen grond tot wraking.
De vordering, in zoverre ze ontvankelijk is, is niet gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt de vordering tot wraking.
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Zegt dat dit arrest binnen achtenveertig uren bij gerechtsbrief aan de
partijen ter kennis zal worden gebracht.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Sabakunzi (bij de balie te
Brussel).

N° 108
1°

— 12 februari 2015
(AR D.14.0011.F)

KAMER

1° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ONDUIDELIJK MIDDEL.
2° OPENBARE INSTELLING. — BEGRIP.
3° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). — OPENBARE
INSTELLING. — BEGRIP.

1° Het middel dat duidelijk genoeg aangeeft in welke mate de bestreden beslissing een bepaling schendt die, indien de grief gegrond was, zou volstaan om
te leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing, is ontvankelijk (1).
2° en 3° De openbare instelling is een rechtspersoon van publiek recht of in een
privaatrechtelijke vorm, die is opgericht, erkend of goedgekeurd door de federale overheid, de gemeenschappen of de gewesten, die een opdracht van
openbare dienstverlening vervult, waarvan de werking bepaald en gecontroleerd wordt door de overheid en die over bevoegdheden van het openbaar gezag beschikt, met name die waarbij zij beslissingen kan nemen die derden
binden; onder die voorwaarden is zij een administratieve overheid (2).

(D. T. ORDE

VAN ARCHITECTEN)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 30 april 2014 van
de Franstalige raad van beroep van de Orde van Architecten.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 27 januari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 16 juni 2014, AR S.13.0131.F, AC 2014, nr. 431.
(2) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 108.

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 390 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

390

ARRESTEN VAN CASSATIE

12.2.15 - N° 108

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als
volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 159 van de Grondwet;
— artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en
van het beroep van architect.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing bevestigt de beroepen beslissing, die de eiser op het tableau van de architecten inschrijft als architect-ambtenaar, om alle redenen, en
in het bijzonder op grond dat het begrip “openbare instelling” in artikel 5 van de
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect ruim moet worden opgevat en ook betrekking heeft op de privé-instellingen die een opdracht van openbare dienstverlening in het algemeen belang
vervullen.
De bestreden beslissing grondt zijn redenering op de bewoordingen van het arrest van het Hof van 4 juni 2012, krachtens hetwelk artikel 6 van het reglement
van beroepsplichten van de architecten, dat het begrip “openbare dienst” vermeldt, niet veronderstelt dat een dergelijke openbare dienst een administratieve overheid moet zijn in de zin van artikel 14, § 1, 1°, van de op 12 januari 1973
gecoördineerde wetten op de Raad van State en dat hij, in het bijzonder, beslissingen moet kunnen nemen die derden binden.
De bestreden beslissing wijst vervolgens erop dat het bestaan van een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect dat ertoe strekt te verduidelijken wat de
onverenigbaarheden zijn bij de gecombineerde uitoefening van het beroep van
architect als zelfstandige en in een openbare instelling, op zich niet aantoont
welke uitlegging, volgens de wetgever, aan het begrip “openbare instelling” in
artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 moet worden gegeven.
De bestreden beslissing overweegt dat het er niet toe doet “dat het ‘Fonds du
logement’ als coöperatieve vennootschap werd opgericht door particulieren, in
dit geval door de ‘Ligue des familles’”, en dat “[de eiser] werd aangenomen als
bediende met specialisatie onroerend goed en in het ‘Fonds du logement’ niet de
functie van architect uitoefent”.
Grieven
Het begrip “openbare instelling” in artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 op
de bescherming van de titel en van het beroep van architect heeft een engere betekenis dan het begrip “openbare dienst”, zoals weerhouden door de bestreden
beslissing en zoals dat begrip wordt vermeld in artikel 6 van het reglement van
beroepsplichten van de architecten, opgesteld door de Nationale Raad van de
Orde van Architecten en verbindend verklaard door het koninklijk besluit van
18 april 1985, zodat de bestreden beslissing, die overweegt dat de eiser moet worden ingeschreven als architect-ambtenaar omdat hij werkt in een privé-instelling die een opdracht van openbare dienstverlening vervult, terwijl hij in zijn
functie helemaal niet als architect optreedt, schendt artikel 5 van de wet van
20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect
en artikel 159 van de Grondwet.
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Beoordeling
Eerste middel
Over de door de verweerder tegen het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het middel is onduidelijk
Het middel verwijt de bestreden beslissing dat zij, bij het vaststellen
van eisers hoedanigheid van ambtenaar, niet steunt op het begrip
“openbare instelling”, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van
20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect maar op het, ruimere, begrip van openbare dienst, bepaald in
artikel 6 van het door de Nationale Raad van de Orde van Architecten
opgestelde reglement van beroepsplichten.
Het middel geeft duidelijk genoeg aan in welke mate de bestreden beslissing artikel 5 van de voormelde wet schendt en de opgave van die bepaling zou, indien ze gegrond is, volstaan om te leiden tot vernietiging
van de bestreden beslissing.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect bepaalt dat de ambtenaren en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare
instellingen buiten hun functies niet als architect mogen optreden.
De openbare instelling is een rechtspersoon van publiek recht of in
een privaatrechtelijke vorm, die is opgericht, erkend of goedgekeurd
door de federale overheid, de gemeenschappen of de gewesten, die een
opdracht van openbare dienstverlening vervult, waarvan de werking
bepaald en gecontroleerd wordt door de overheid en die over bevoegdheden van het openbaar gezag beschikt, met name die waarbij zij beslissingen kan nemen die derden binden; onder die voorwaarden is zij een
administratieve overheid.
De bestreden beslissing vermeldt dat “[de eiser] een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het ‘Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie’, dat werd opgericht door de ‘Ligue des familles’ en
verschillende opdrachten van openbaar nut vervult die gepreciseerd
worden in artikel 179 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en
Duurzaam Wonen van 29 oktober 1998” en dat “[voormeld] fonds zijn opdrachten van openbaar nut vervult volgens regels die zijn vastgelegd in
een beheersovereenkomst die is gesloten tussen het Fonds en de Waalse
regering en onderworpen is aan het toezicht van twee commissarissen
die benoemd worden door de Waalse regering (artikelen 180 en 185 van
het [voormelde] Wetboek)”.
De bestreden beslissing, die overweegt dat “het begrip ‘openbare instelling’ in artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 en 6 van het reglement van beroepsplichten ruim moet worden opgevat en ook
betrekking heeft op de privé-instellingen die een opdracht van openba-
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re dienstverlening in het algemeen belang vervullen” en dat het, bijgevolg, “er niet toe doet dat het ‘Fonds du logement’ als coöperatieve
vennootschap werd opgericht door particulieren, in dit geval door de
‘Ligue des familles’”, en daaruit afleidt dat de eiser “beschouwd moet
worden als een architect-ambtenaar in de zin van artikel 5 van de
[voormelde] wet” en dat “[de verweerder] hem terecht in die hoedanigheid heeft ingeschreven op het tableau van de Orde”, schendt zodoende
het voormelde artikel 5.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de bestreden beslissing.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franstalige raad van
beroep van de Orde van Architecten, die uitspraak zal doen conform de
beslissing van het Hof over het door hem beslechte rechtspunt.
12 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Oosterbosch en mevr. Geinger.

N° 109
BUREAU

— 12 februari 2015
(AR G.15.0017.N)

VOOR RECHTSBIJSTAND

1° RECHTSBIJSTAND. — RECHTSPERSOON. — AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND.
— ONVERMOGEN. — BEGRIP.
2° RECHTSBIJSTAND. — HANDELSVENNOOTSCHAP. — ACTIVITEITEN BUITEN
HET KADER VAN EEN VAN DE COLLECTIEVE PROCEDURES VAN INSOLVABILITEIT.
— AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND. — VOORWAARDEN.
3° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN.
— ACTIVITEITEN BUITEN HET KADER VAN EEN VAN DE COLLECTIEVE PROCEDURES
VAN INSOLVABILITEIT. — AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND. — VOORWAARDEN.

1° Uit artikel 666 Gerechtelijk Wetboek volgt dat niet enkel de inkomsten maar
ook het actief van een rechtspersoon in aanmerking moet worden genomen
bij de beoordeling van de aanspraak van de rechtspersoon op rechtsbijstand (1). (Art. 666, Gerechtelijk Wetboek)
2° en 3° Een handelsvennootschap, die haar activiteiten verderzet buiten het
kader van één van de collectieve procedures van insolvabiliteit, kan slechts
(1) Cass. 17 november 2011, AR G.11.0239.N, AC 2011, nr. 624.
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aanspraak maken op rechtsbijstand zo zij aantoont dat de activabestanddelen waarover zij beschikt haar niet toelaten de kosten van de in te stellen
procedure te dragen; de omstandigheid dat de handelsactiviteiten verlieslatend zijn of dat het kapitaal onder het wettelijk minimum is gedaald, hetgeen
desgevallend de ontbinding van de vennootschap zou wettigen, volstaat hiertoe niet.

(DALU

N.V. T.

B.)

Het Bureau,
Gelet op het verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 22 januari 2015;
Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;
Gehoord het advies van de heer advocaat-generaal André Van Ingelgem;
Uit artikel 666 Gerechtelijk Wetboek volgt dat niet enkel de inkomsten maar ook het actief van een rechtspersoon in aanmerking moet
worden genomen bij de beoordeling van de aanspraak van de rechtspersoon op rechtsbijstand.
Een handelsvennootschap, die haar activiteiten verderzet buiten het
kader van één van de collectieve procedures van insolvabiliteit, kan
slechts aanspraak maken op rechtsbijstand zo zij aantoont dat de activabestanddelen waarover zij beschikt haar niet toelaten de kosten van
de in te stellen procedure te dragen.
De omstandigheid dat de handelsactiviteiten verlieslatend zijn of dat
het kapitaal onder het wettelijk minimum is gedaald, hetgeen desgevallend de ontbinding van de vennootschap zou wettigen, volstaat hiertoe niet.
Uit de overgelegde jaarrekening volgt dat, naast de materiële vaste
activa ten bedrage van 6.333 euro, de voorraden en bestellingen in uitvoering 14.708 euro bedragen en de vorderingen op ten hoogste één jaar
47.079 euro, terwijl de activa ook nog een post liquide middelen behelst
ten bedrage van 13.734 euro, zodat niet afdoend is aangetoond dat de
verzoekster niet in staat is de kosten van de in te stellen procedure te
dragen.
De verzoekster kan, gelet op deze vaststellingen, geen aanspraak maken op het voordeel van de rechtsbijstand.
Dictum
Het Bureau voor rechtsbijstand,
Verwerpt het verzoek.
12 februari 2015
— Bureau voor rechtsbijstand. — Voorzitter en
Verslaggever: de heer Smetryns, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Haentjens (bij de balie te Dendermonde).
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N° 110
1°

— 13 februari 2015
(AR C.15.0037.N)

KAMER

WRAKING. — WRAKINGSGRONDEN. — EERDERE KENNISNAME VAN HET GESCHIL.
— BEGRIP.

De enkele omstandigheid dat de thans aanhangig gemaakte pauliaanse vordering het bestaan van een aan de aangevochten rechtshandelingen voorafbestaande schuld impliceert en bepaalde raadsheren in een vroeger arrest
mede hebben beslist over het bestaan van die schuld, maar niet over de anterioriteit ervan ten aanzien van de thans aangevochten rechtshandelingen,
noch over de overige voorwaarden van de pauliaanse vordering, houdt niet
in dat die magistraten reeds kennis hebben genomen van het thans aanhangig zijnde andere geschil in de zin van het artikel 828, 9°, Gerechtelijk Wetboek (Art. 828, 1° en 9°, Gerechtelijk Wetboek)

(V. E.A.)
ARREST.
I. VORDERING
Het verzoek tot wraking, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, is neergelegd op de griffie van het hof
van beroep te Brussel op 26 januari 2015. Het is ondertekend door een
advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.
De magistraten van wie de wraking gevorderd wordt, hebben op
27 januari 2015 de bij artikel 836, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring gedaan, volgens welke de raadsheren
Catharina Van Santvliet en Bruno Lybeer weigeren zich van de zaak te
onthouden en kamervoorzitter Paul Blondeel verklaart dat het verzoek
te zijnen opzichte zonder voorwerp is, daar hij geen deel uitmaakt van
de achtste kamer van het hof van beroep te Brussel en hij ook geen bijzondere opdracht heeft gekregen om zitting te houden in de zaak.
II. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

1. Verzoekers vorderen de wraking van kamervoorzitter Paul Blondeel en van de raadsheren Catherine Van Santvliet en Bruno Lybeer op
grond van het artikel 828, 1° en 9°, Gerechtelijk Wetboek omdat deze
magistraten eerder kennis zouden hebben genomen van het geschil of
van onderdelen ervan en derhalve niet meer over de vereiste onpartijdigheid en objectiviteit zouden beschikken, minstens dat hierover bij
partijen redelijkerwijze twijfel kan ontstaan.
2. In zoverre gericht tegen de kamervoorzitter Paul Blondeel, die
geen deel uitmaakt van de achtste kamer van het hof van beroep te
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Brussel en ook geen bijzondere opdracht heeft gekregen om in de zaak
2011/AR/845 te zetelen, is het verzoek zonder voorwerp.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat:
— het arrest van 26 april 2005 van de achtste kamer van het hof van
beroep te Brussel in de zaken 2002/AR/1125 en 2002/AR/1162, dat mede
werd gewezen door de raadsheren Catherine Van Santvliet en Bruno Lybeer, betrekking had op de vordering van Fortis Bank nv tegen haar
kredietneemster, de in staat van faillissement verkerende Financiering Renting Leasing nv, en haar borgen, waaronder de eerste twee verzoekers;
— de thans voor de achtste kamer van het hof van beroep te Brussel
hangende zaak 2011/AR/845 betrekking heeft op een pauliaanse vordering ingesteld door de BNP Paribas Fortis tegen de door de verzoekers
gedane overdrachten van hun onroerende goederen aan Katrien, Stijn
en Koen Verhofstadt.
4. De enkele omstandigheid dat de thans aanhangig gemaakte pauliaanse vordering het bestaan van een aan de aangevochten rechtshandelingen voorafbestaande schuld impliceert en dat de raadsheren
Catherine Van Santvliet en Bruno Lybeer in het arrest van 26 april 2005
mede hebben beslist over het bestaan van die schuld, maar niet over de
anterioriteit ervan ten aanzien van de thans aangevochten rechtshandelingen, noch over de overige voorwaarden van de pauliaanse vordering, houdt niet in dat de voornoemde magistraten reeds kennis hebben
genomen van het thans aanhangig zijnde andere geschil.
Van een eerdere kennisname van het geschil in de zin van het
artikel 828, 9°, Gerechtelijk Wetboek, is derhalve geen sprake.
5. De wettige verdenking die uitsluitend gesteund wordt op de vermeende eerdere kennisname van het geschil door bedoelde magistraten, kan bijgevolg evenmin worden aangenomen.
6. Het verzoek is in zoverre gericht tegen de raadsheren Catherine
Van Santvliet en Bruno Lybeer dan ook ongegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoekers tot de kosten.
13 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Geuens
(bij de balie te Mechelen) en de heer Van Steenbrugge (bij de balie te
Gent).
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N° 111
1°

— 13 februari 2015
(AR F.12.0130.N)

KAMER

1° DOUANE EN ACCIJNZEN. — DOUANERECHTEN. — INVORDERING. — BEVOEGDE LIDSTAAT.
2° DOUANE EN ACCIJNZEN. — DOUANERECHTEN. — PROCEDURE TOT NAVORDERING. — VERJARINGSTERMIJN VAN DRIE JAAR. — TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

1° Om de bevoegdheid te toetsen van de lidstaat die is overgegaan tot invordering van de douanerechten, dient te worden bepaald of de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid kon worden vastgesteld op het ogenblik
waarop is gebleken dat de zending niet bij het kantoor van bestemming was
aangebracht (1). (Art. 36, eerste en derde lid, EEG-Verordening nr. 222/
77, van de Raad van 13 december 1976; art. 378.1 EEG-Verordening
nr. 2454/93, van de Commissie van 2 juli 1993)
2° Voor toepassing van artikel 3, eerste lid, Verordening nr. 1697/79 is niet vereist dat de autoriteiten niet in staat waren om binnen de termijn van drie
jaar het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten bij invoer of bij
uitvoer vast te stellen (2). (Artt. 2.1, eerste en tweede lid, en 3, eerste lid,
EEG-Verordening nr. 1697/79, van de Raad van 24 juli 1979)

(EXPOL SPEDITIONSGESELLSCHAFT, VENNOOTSCHAP VAN DUITS RECHT
T. BIRB)
Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. In het jaar 1992 heeft eiseres een aantal zendingen melkpoeder, afkomstig uit derde landen (Polen), aangegeven onder documenten T1,
d.w.z. als niet-communautaire goederen voor communautair douanevervoer van de Pools-Duitse grens tot Antwerpen. De T1-documenten hadden als kantoor van bestemming Antwerpen, maar zijn daar nooit
aangekomen.
Op basis van een proces-verbaal van 29 november 1994, opgesteld door
de administratie der douane en accijnzen, opsporingsinspectie Antwerpen, was komen vast te staan dat een aantal van de aldus door eiseres
aangegeven zendingen niet aan het kantoor van bestemming waren aangebracht en dat de documenten T1 niet werden aangezuiverd. De partijen
melkpoeder werden onttrokken aan de doorvoer en aldus op onregelmatige wijze in België aangeleverd en in verbruik gesteld.
Op 24 januari 1997 liet verweerder eiseres dagvaarden tot betaling van
een bedrag van 9.830.202 BEF aan invoerheffingen, te vermeerderen met
de verwijlintresten.
Bij vonnis van 23 juni 2004 wees de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de vordering van verweerder af, nu geen bewijs van mededeling
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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van de douaneschuld binnen de driejarige vervaltermijn werd neergelegd.
Bij arrest van 27 juni 2006 verklaarde het hof van beroep te Antwerpen
de vordering van verweerder ontvankelijk, doch verjaard.
Op 9 januari 2009 werd dit arrest door uw Hof vernietigd.
In het thans bestreden arrest van 5 april 2012 verklaarde de zesde fiscale kamer van het hof van beroep te Brussel de vordering van verweerder
ontvankelijk en gegrond.
Eiseres werd veroordeeld om de som van 243.684,34 euro, te vermeerderen met de verwijlinteresten vanaf 23 november 1992 en de gerechtelijke
interesten vanaf de dagvaarding, te betalen aan verweerder.
2. Het eerste middel is gericht tegen de beslissing van het hof van beroep
inzake de bevoegdheid van België om tot invordering over te gaan.
Eiser voert aan dat, door te beslissen dat België bevoegd is om tot invordering over te gaan, zonder vast te stellen dat reeds op het ogenblik
waarop is gebleken dat de zending niet bij het kantoor van bestemming
was aangebracht, gelet op alle relevante gegevens die op dat ogenblik beschikbaar waren, kon worden vastgesteld dat de overtreding in België
werd begaan, de appelrechters de artikelen 36, eerste en derde lid van de
Verordening (EEG) nr. 222/77 van de Raad van 13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer, 11bis van de Verordening (EEG)
nr. 1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987 houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor
communautair douanevervoer, 203 en 215 van de Verordening (EEG)
nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, en 378 en 379 van de Verordening (EEG)
nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek schenden.
3. De artikelen 203 en 215 van het communautair douanewetboek, waarnaar het middel verwijst, betreffen het tijdstip en de plaats van ontstaan
van de douaneschuld en traden in werking na het litigieuze vervoer, dat
werd uitgevoerd in 1992.
Hetzelfde geldt voor de artikelen 378 en 379 van de Verordening nr. 2454/
93, genomen ter uitvoering van de Verordening tot invoering van het
communautair douanewetboek, welke in werking treden op 1 januari
1994.
In het bestreden arrest wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de bevoegdheid van de lidstaat om over te gaan tot invordering van invoerheffingen destijds werd bepaald in artikel 36 van de Verordening (EEG)
nr. 222/77, van toepassing tot 31 december 1992 (2e alinea van pagina 5).
Het hof van beroep stelt in casu uitdrukkelijk vast dat de gevorderde
douaneschuld is ontstaan vóór 1 januari 1994, meer bepaald ingevolge
aangifte T1, gedateerd tussen juni en december 1992.
Verweerder werpt dan ook terecht op dat het middel zodoende niet ontvankelijk is in zoverre het de schending aanvoert van de bepalingen van
het communautair douanewetboek en van zijn uitvoeringsbepalingen,
die te dezen niet van toepassing waren.
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4. Overeenkomstig artikel 36, eerste lid, van de Verordening (EEG)
nr. 222/77 wordt, wanneer wordt vastgesteld dat bij communautair douanevervoer in een bepaalde lidstaat een overtreding of onregelmatigheid
is begaan, de actie tot invordering van de eventueel opeisbare rechten en
andere heffingen, onverminderd enige strafvervolging, door deze lidstaat
ingesteld volgens zijn wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
Uit deze bepaling volgt dat de overheid van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid werd begaan, in beginsel bevoegd is tot invordering van de ontdoken rechten.
Artikel 36, derde lid van de Verordening (EEG) nr. 222/77 bepaalt voorts
dat, wanneer de zending niet aan het kantoor van bestemming is aangebracht en de plaats van overtreding of onregelmatigheid niet kan worden
vastgesteld, deze overtreding of onregelmatigheid geacht wordt te zijn
begaan in de lidstaat waartoe het kantoor van vertrek behoort of in de
lidstaat waartoe het kantoor van doorgang bij binnenkomst in de Gemeenschap behoort en waaraan een kennisgeving van doorgang is afgegeven, tenzij binnen een nader te bepalen termijn, ten genoegen van de
bevoegde autoriteiten het bewijs wordt geleverd van de regelmatigheid
van het communautair douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.
Artikel 36, derde lid van de Verordening (EEG) nr. 222/77 strekt ertoe
te vermijden dat de rechten voorlopig niet zouden kunnen worden geïnd
zolang het niet mogelijk is de plaats van de overtreding of onregelmatigheid te bepalen en stelt een vermoeden in dat de overtreding of de onregelmatigheid werd begaan in de lidstaat van het vertrekkantoor.
De douaneautoriteit van de lidstaat van vertrek zal evenwel slechts
tot invordering kunnen overgaan nadat zij een bericht heeft gestuurd
aan de aangever om hem te verwittigen dat de goederen niet zijn aangebracht en hem een termijn van drie maanden toe te kennen waarbinnen
hij de gelegenheid krijgt om haar het bewijs van de regelmatige afwerking van zijn vervoer te bezorgen.
Uit dit derde lid volgt dat slechts wanneer de plaats van overtreding of
onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld een ander kantoor bevoegd zal zijn, met name dat van de lidstaat van het vertrek of van doorgang, zulks mits inachtneming van een kennisgeving.
5. Bij arrest van 3 april 2008, Militzer & Münch GmbH, C-230/06, besliste
het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot
artikel 378.1 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van
2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering
van verordening nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, dat een regeling bevat die identiek is aan de
te dezen toepasselijke regeling van artikel 36, derde lid, van de Verordening 222/77, dat, om de bevoegdheid te toetsen van de lidstaat die is overgegaan tot invordering van de douanerechten, dient te worden bepaald
of de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid kon worden vastgesteld op het ogenblik waarop is gebleken dat de zending niet bij het
kantoor van bestemming was aangebracht:
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“r.o. 32: Om de bevoegdheid te toetsen van de lidstaat die is overgegaan
tot invordering van de douanerechten, dient dus te worden bepaald of de
plaats van de overtreding of de onregelmatigheid kon worden vastgesteld op het ogenblik waarop is gebleken dat de zending niet bij het kantoor van bestemming was aangebracht. Indien dit het geval is, kan op
grond van de artikelen 203, lid 1, en 215, lid 1, van het douanewetboek de
lidstaat op het grondgebied waarvan de eerste overtreding of onregelmatigheid werd begaan die als onttrekking aan het douanetoezicht kan
worden aangemerkt, worden aangewezen als tot invordering van de douaneschuld bevoegde lidstaat.
r.o. 33: Indien daarentegen de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid aldus niet kon worden vastgesteld, is de lidstaat waaronder
het kantoor van vertrek ressorteert, bevoegd om over te gaan tot invordering van de douanerechten overeenkomstig de artikelen 378 en 379 van
de uitvoeringsverordening.
r.o. 34: Teneinde in het hoofdgeding te bepalen of de Italiaanse autoriteiten bevoegd waren om over te gaan tot invordering van de douanerechten, dient de verwijzende rechter na te gaan of, gelet op alle
relevante gegevens die beschikbaar waren op het ogenblik waarop is gebleken dat de zendingen niet bij het kantoor van bestemming waren aangebracht, de plaats van de eerste overtreding of onregelmatigheid die als
onttrekking aan het douanetoezicht kan worden aangemerkt, kon worden
vastgesteld. Indien dit niet het geval is, leidt het in artikel 378, lid 1, van
de uitvoeringsverordening neergelegde vermoeden van bevoegdheid van
de lidstaat waaronder het kantoor van vertrek ressorteert, tot aanwijzing van de Bondsrepubliek Duitsland als de tot invordering van de douanerechten bevoegde lidstaat.”
6. In casu motiveerde het hof van beroep zijn beslissing als volgt:
“In deze werd vastgesteld dat in België overtredingen of onregelmatigheden werden begaan, met name door het P.V. van 29 november 1994 van
de opsporingsinspectie van de Belgische douane. Derhalve is de plaats
van de overtreding of onregelmatigheid in België gelokaliseerd. Ten onrechte houdt (eiseres) voor dat de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kon worden vastgesteld en dat derhalve de overtreding of
onregelmatigheid zou moeten geacht worden te zijn begaan in de lidstaat
van vertrek, nl. de BRD.
Evenzeer ten onrechte houdt (eiseres) voor dat de eerste onregelmatigheid/inbreuk in Duitsland is gebeurd. … Naar het oordeel van het (hof
van beroep) is de eerste onregelmatigheid/inbreuk in België gebeurd. De onttrekking van de goederen aan het douanevervoer vond immers in België plaats
(meer bepaald te Arendonk, bvba Verstraelen Internationaal Transport,
waar de zegels werden verbroken, de goederen werden overgeladen in andere voertuigen zonder toezicht van de douane en de werkelijke onttrekking aan de doorvoer plaatsvond). Deze onttrekking vond chronologisch
plaats voor het verstrijken van de termijn voor het versturen van het terugzendingsexemplaar nr. 5.”
Het hof van beroep heeft zodoende duidelijk de principes van de hoger
geciteerde rechtspraak correct toegepast door aan de hand van de rele-
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vante beschikbare gegevens de plaats te bepalen van de eerste overtreding of onregelmatigheid die als onttrekking aan het douanetoezicht
kan worden aangemerkt.
Het hof stelt meer bepaald vast dat de overtreding in België was begaan nu de zegels te Arendonk werden verbroken en de goederen er werden overgeladen in andere voertuigen, zonder toezicht van de douane,
zodat de werkelijke onttrekking aan de doorvoer ter Arendonk plaatsvond (1).
De appelrechters oordeelden op die grond wettig dat de Belgische overheid in casu bevoegd was om tot invordering over te gaan.
Anders dan het middel stelt, blijkt uit de hoger geciteerde motieven
van het arrest dat de appelrechters wel degelijk vastgesteld hebben dat
reeds op het ogenblik waarop is gebleken dat de zending niet bij het kantoor van bestemming was aangebracht, gelet op alle relevante gegevens
die op dat ogenblik beschikbaar waren, de overtreding of onregelmatigheid in België werd begaan.
Het middel mist op dit punt feitelijke grondslag nu het berust op een
verkeerde lezing van het bestreden arrest.
(…)
12. Het derde middel betreft de beslissing van het hof van beroep dat de
vordering geenszins verjaard was.
Eiseres voert aan dat door te beslissen dat zij ten onrechte het toepassingsgebied van de uitzondering van artikel 3 van de Verordening (EEG)
nr. 1697/79 vernauwt tot de gevallen waarin de Belgische douaneautoriteiten bewijzen dat zij ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren om het juiste bedrag van de wettelijk
verschuldigde rechten vast te stellen, de appelrechters artikel 3 van de
Verordening (EEG) nr. 1697/79 schenden.
Door verder op grond van voormelde overweging te beslissen dat de
vordering van verweerder niet verjaard was, nu de driejarige vervaltermijn voor de mededeling te dezen niet geldt, zouden zij ook de artikelen
2 en 3 van de Verordening (EEG) nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979
inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van
de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven
voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide, schenden.
13. Deze grief is onverenigbaar met hetgeen Uw Hof bij het arrest van
9 januari 2009 (AR C.06.0609.N), in onderhavige zaak heeft beslist.
Overeenkomstig artikel 2.1 van de Verordening (EEG) nr. 1697/79 van de
Raad van 24 juli 1979 inzake de navordering van de rechten bij invoer of
uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen
welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting
tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide, leiden de bevoegde autoriteiten een procedure tot navordering van de niet geheven rechten in
(1) Vgl. Cass. 7 december 2004, AR P.04.1154.N, AC 2004, nr. 595; zie Cass. 19 februari
2002, AR P.00.1281.N, AC 2002, nr. 118; Cass. 29 april 2003, AR P.02.1459.N-P.12.1578.N AC
2003, nr. 268.
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wanneer zij constateren dat het gehele of gedeeltelijke bedrag van de
rechten bij invoer of bij uitvoer dat wettelijk verschuldigd is voor een
goed dat is aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting
tot betaling van dergelijke rechten voortvloeit, niet van de belastingschuldige is opgeëist.
Volgens artikel 2.1, tweede zin, van voornoemde verordening kan deze
procedure niet meer worden ingeleid na een termijn van drie jaar vanaf
de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste
bedrag is geboekt, of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf
de dag waarop de douaneschuld ter zake van het betrokken goed is ontstaan.
Artikel 3 van de Verordening (EEG) 1679/79 voorziet weliswaar in een
uitzondering op voornoemde bepaling: “Wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat zij ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde
rechten bij invoer of bij uitvoer ter zake van het betrokken goed vast te
stellen is de in artikel 2 vastgestelde termijn niet van toepassing.
In dat geval geschiedt de navordering door de bevoegde autoriteiten
overeenkomstig de op dit gebied in de Lid-Staten geldende bepalingen”.
14. Uit deze laatste bepaling volgt dat de termijn van drie jaar, waarvan sprake in artikel 2, voor het inleiden van de procedure bij een kennisgeving niet geldt wanneer de bevoegde autoriteiten vaststellen dat zij
ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren
het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten bij in- of uitvoer vast te stellen, onder te verstaan bij de vrijmaking van de goederen,
en dit ongeacht het tijdstip waarop die vaststelling gebeurt.
Voormeld artikel 3 stelt als enige voorwaarde voor de afwijking van de
termijn van drie jaar de vaststelling van een strafrechtelijk vervolgbare
handeling. De omstandigheid dat de schuld vooralsnog binnen de termijn
van drie jaar, te rekenen van het ontstaan van de belastingschuld, zou
zijn vastgesteld doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van deze uitzonderingsbepaling.
Zulks wordt bevestigd door de preambule van de Verordening (EEG)
nr. 1697/79, waarin wordt gepreciseerd dat de beperking op het optreden
van de bevoegde autoriteiten, volgend uit de termijn van drie jaar, niet
kan gelden wanneer een strafrechtelijk vervolgbare handeling er de oorzaak van was dat de bevoegde autoriteiten bij de vrijmaking van de goederen niet het juiste bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer
konden vaststellen (1).
15. Uw Hof oordeelde in het arrest van 9 januari 2009 dat voor de toepassing van artikel 3 van de Verordening niet vereist is dat de autoriteiten
niet in staat waren om binnen de termijn van drie jaar het juiste bedrag
vast te stellen (2).
(1) Publ.Blad E.G. 3 augustus 1979, L 197/1.
(2) Cass. 9 januari 2009, AR C.06.0609.N, arrest niet gepubliceerd; zie ook Cass. 5 juni
2007, AR P.06.1404.N, AC 2007, nr. 304; Cass. 9 januari 2009, AR C.07.0188.N, AC 2009, nr. 19,
met concl. OM; Cass. 9 januari 2009, AR C.07.0010.N, arrest niet gepubliceerd; Cass.
8 november 2011, AR P.10.1747.N, AC 2011, nr. 601.
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Eerder besliste Uw Hof reeds met betrekking tot artikel 221 van het
communautair douanewetboek dat de interpretatie van dit artikel,
waarbij wordt aangevoerd dat de tekst van het oorspronkelijke
artikel 221, derde lid, en van het nieuwe artikel 221, vierde lid, van dit
Wetboek zo moet begrepen worden dat het niet in staat zijn om het juiste
bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten vast te stellen enkel slaat
op de onmogelijkheid om dit bedrag vast te stellen binnen de periode van
drie jaar en dat deze tekst onmogelijk kan inhouden dat het louter bestaan van een strafrechtelijke invorderingsprocedure, zonder dat wordt
aangetoond dat de douaneautoriteiten de betrokken douanebedragen
niet konden berekenen, volstaat om af te wijken van artikel 221, eerste
lid, Communautair Douanewetboek, aan deze duidelijke bepalingen
voorwaarden toevoegt en bijgevolg naar recht faalt (1).
Door de toepassing van de uitzonderingsregel van artikel 3 van de Verordening (EEG) nr. 1697/79 afhankelijk te maken van de voorwaarde dat
de vaststelling van de strafrechtelijk vervolgbare handeling geschiedt
buiten de termijn van drie jaar, te rekenen vanaf het ontstaan van de
douaneschuld, voegt eiser, net zoals voorheen het Hof van beroep te Antwerpen in het door Uw Hof vernietigd arrest, aan artikel 3 van de Verordening (EEG) nr. 1697/79 een voorwaarde toe die dit artikel niet bevat.
Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, kon het hof van
beroep bijgevolg wettig beslissen dat de litigieuze vordering niet was
verjaard.
Het middel, dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt naar
recht.
(…)
Besluit: VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 5 april 2012, ingevolge verwijzing door het arrest van het
Hof van 9 januari 2009.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 9 oktober 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
(1) Cass. 8 november 2005, AR P.05.0698.N, AC 2005, nr. 570.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. De bepalingen die het tijdstip en de plaats van ontstaan van de douaneschuld regelen, zijn bepalingen van materieel recht, waarop de bepalingen van toepassing zijn die op het ogenblik van het ontstaan van
de douaneschuld gelden.
2. Uit het arrest blijkt dat de kwestieuze douaneschuld dateert van
vóór 1 januari 1994.
3. In zoverre het middel de schending van de artikelen 203 en 215 CDW
en van de artikelen 378 en 379 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, hierna Verordening
nr. 2454/93, aanvoert, is het niet ontvankelijk.
4. Voor het overige bepaalt artikel 36, eerste lid, van de Verordening
(EEG) nr. 222/77 van de Raad van 13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer, hierna Verordening nr. 222/77, dat wanneer
wordt vastgesteld dat bij communautair douanevervoer in een bepaalde
lidstaat een overtreding of onregelmatigheid is begaan, de actie tot invordering van de eventueel opeisbare rechten en andere heffingen, onverminderd eventuele strafvervolging, door deze lidstaat wordt
ingesteld volgens zijn wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
Artikel 36, derde lid, van de Verordening 222/77, zoals ingevoegd bij
Verordening (EEG) nr. 474/90 van de Raad van 22 februari 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 222/77 betreffende communautair douanevervoer met het oog op de afschaffing van het inleveren van een
kennisgeving van doorgang bij het overschrijden van een binnengrens
van de Gemeenschap, bepaalt dat, wanneer de zending niet aan het kantoor van bestemming is aangebracht en de plaats van de overtreding of
onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld, deze overtreding of onregelmatigheid geacht wordt te zijn begaan in de lidstaat waartoe het
kantoor van vertrek behoort of in de lidstaat waartoe het kantoor van
doorgang bij binnenkomst in de Gemeenschap behoort en waaraan een
kennisgeving van doorgang is afgegeven, tenzij binnen een nader te bepalen termijn, ten genoegen van de bevoegde autoriteiten het bewijs
wordt geleverd van de regelmatigheid van het communautaire douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.
5. Bij arrest van 3 april 2008, Militzer & Münch GmbH, C-230/06, besliste
het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot
artikel 378.1 van Verordening nr. 2454/93, dat een regeling bevat die
identiek is aan de te dezen toepasselijke regeling van artikel 36, derde
lid, van de Verordening 222/77, dat, om de bevoegdheid te toetsen van de
lidstaat die is overgegaan tot invordering van de douanerechten, dient
te worden bepaald of de plaats van de overtreding of de onregelmatig-
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heid kon worden vastgesteld op het ogenblik waarop is gebleken dat de
zending niet bij het kantoor van bestemming was aangebracht.
6. De appelrechters oordelen: “Evenzeer ten onrechte houdt [de eiseres] voor dat de eerste onregelmatigheid/inbreuk in Duitsland is gebeurd. […] Naar het oordeel van het [hof van beroep] is de eerste
onregelmatigheid/inbreuk in België gebeurd. De onttrekking van de
goederen aan het douanevervoer vond immers in België plaats (meer
bepaald in Arendonk, BVBA Verstraelen Internationaal Transport,
waar de zegels werden verbroken, de goederen werden overgeladen in
andere voertuigen zonder toezicht van de douane en de werkelijke onttrekking aan de doorvoer plaatsvond). Deze onttrekking vond chronologisch plaats voor het verstrijken van de termijn voor het versturen
van het terugzendingsexemplaar nr. 5”.
7. Aldus stellen de appelrechters vast dat reeds op het ogenblik waarop is gebleken dat de zending niet bij het kantoor van bestemming was
aangebracht, gelet op alle relevante gegevens die op dat ogenblik beschikbaar waren, kon worden vastgesteld dat de overtreding of onregelmatigheid in België werd begaan, en vermochten bijgevolg te oordelen
dat de Belgische overheid bevoegd was om tot de invordering over te
gaan.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Derde middel
9. Artikel 2.1, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1697/79 van de Raad
van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingplichtige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot
betaling van dergelijke rechten voortvloeide, hierna Verordening nr.
1697/79, bepaalt dat wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat
het gehele of gedeeltelijke bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat wettelijk verschuldigd is voor een goed dat is aangegeven voor
een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke
rechten voortvloeide, niet van de belastingplichtige is opgeëist, zij een
procedure tot navordering van de niet-geheven rechten inleiden.
10. Overeenkomstig artikel 2.1, tweede lid, Verordening nr. 1697/79
kan de procedure tot navordering in de zin van lid 1 van deze bepaling
niet meer worden ingeleid na een termijn van drie jaar vanaf de dag
waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag
is geboekt, of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf de dag
waarop de douaneschuld ter zake van het betrokken goed is ontstaan.
11. Overeenkomstig artikel 3, eerste lid, Verordening nr. 1697/79 is de
in artikel 2 van deze Verordening vastgestelde termijn niet van toepassing wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat zij ingevolge
een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste
bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten bij invoer of bij uitvoer
ter zake van het betrokken goed vast te stellen.
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Voor toepassing van deze bepaling is niet vereist dat de autoriteiten
niet in staat waren om binnen de termijn van drie jaar het bedrag vast
te stellen.
12. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer Verbist en mevr. Geinger.

N° 112
1°

— 13 februari 2015
(AR F.13.0119.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — BEWIJSVOERING.
— ALLERLEI. — FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN. — VORIGE BEROEPSVERLIEZEN. — MOGELIJKHEID TOT AANREKENING.

Overdraagbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken waarvan het
bestaan is bewezen, kunnen in mindering worden gebracht overeenkomstig
artikel 342, § 3, WIB92 van de volgens artikel 182 KB WIB92 vastgestelde forfaitaire minimumwinst (1). (Artt. 206, § 1, en 342, § 3, WIB92; art. 182, §§ 1
en 2, eerste lid, KB WIB92)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN
T. LOTTO-CORNER B.V.B.A.)
Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Verweerster die voor aanslagjaar 2006 geen aangifte in de vennootschapsbelasting indiende werd van ambtswege belast op grond van het
belastbaar minimum overeenkomstig artikel 342, § 3, WIB92 en
artikel 182 van het KB WIB92.
Overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 182, § 2, eerste lid,
KB WIB92 mag het bedrag van de belastbare winst die bij niet-aangifte
of bij laattijdige overlegging van de aangifte door een onderneming
wordt bepaald overeenkomstig artikel 182, § 1, KB WIB92, in geen geval
lager zijn dan 9.500 euro.
Ingeval de belastingplichtige nalaat een aangifte in te dienen, kan een
aanslag van rechtswege worden opgelegd. Beoefenaars van vrije beroe(1) Zie concl. OM.
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pen en ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen) die hun
belastingaangifte niet (tijdig) indienen, kunnen bovendien op een minimumwinst worden belast. Overeenkomstig artikel 342, § 3, WIB92 zijn,
bij niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte, de belastbare minima die door de Koning in uitvoering van § 2 zijn vastgesteld,
van toepassing op elke onderneming en beoefenaar van een vrij beroep (1).
Aan de orde in deze zaak is de vraag of de belastingplichtige die overeenkomstig artikel 342, § 3, WIB92 wordt belast, van het belastbare minimum vorige beroepsverliezen in mindering kan brengen.
Het bestreden arrest oordeelt in casu dat de aftrek van vorige verliezen
niet onverenigbaar is met de artikelen 342, § 3, WIB92 en 182, § 2, KB
WIB92. De verrekening van vorige verliezen vindt immers plaats nadat
de belastbare winst werd vastgesteld: de verrekening van vorige verliezen van artikel 206 WIB92 gebeurt overeenkomstig artikel 78 KB WIB92
immers pas na de vaststelling van de winst overeenkomstig de artikelen
74 tot 77bis KB WIB92. Zoals voor de personenbelasting, sluit volgens de
appelrechters geen enkele wettelijke bepaling de aanrekening van de vorige verliezen voor de vennootschapsbelasting uit.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat de appelrechters
door in de voormelde zin te oordelen, de artikelen 342, § 3, WIB92 en 182,
§ 2, KB WIB92 hebben geschonden.
3. Wat de aftrek van de in artikel 49 WIB92 bedoelde beroepskosten betreft, wordt algemeen aanvaard dat deze niet kunnen worden afgetrokken van de forfaitaire grondslag. De forfaitaire grondslagen van aanslag
zijn immers ondeelbaar: ofwel aanvaardt de belastingplichtige het forfait in zijn geheel, ofwel bewijst de belastingplichtige aan de hand van
bewijskrachtige gegevens het werkelijke bedrag van zijn beroepsinkomsten (met inbegrip van de beroepskosten) (2).
Deze regel is logisch, gelet op het karakter van de forfaitaire grondslagen. Hierover schrijft auteur CAUWENBERGH het volgende:
“In principe slaan de forfaits op de semi-brutowinsten, d.w.z. de brutowinst verminderd met de algemene beroepskosten. Dit zijn de beroepskosten die door de fiscus en de betrokken beroepsgroeperingen worden
beschouwd als kosten die moeten worden gedragen door alle belastingplichtigen die deel uitmaken van de betrokken sector en waarvan het bedrag ongeveer hetzelfde is voor allen.
Een belangrijke vraag hierbij is in welke mate de belastingplichtige
een hoger bedrag van algemene, forfaitair berekende beroepskosten kan
verantwoorden aan de hand van de bewijsmiddelen bedoeld in art. 49 e.v.
W.I.B.
(1) Zie hierover J. VAN DYCK, “Forfaitaire minimumwinst van langsom meer toegepast”, Fiscoloog 2012, nr. 1310, 9-11.
(2) Cf. P. CAUWENBERGH, “Kritische bedenkingen m.b.t. de forfaitaire grondslagen
van aanslag in het Wetboek van de inkomstenbelastingen (art. 342, § 1, lid 2 en lid 3
WIB) en in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 56, § 1
WBTW)”, TFR 1994, p. 6-7, nr. 9.
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De algemeen aanvaarde regel van de ondeelbaarheid van de forfaitaire
grondslagen van aanslag heeft tot gevolg dat het forfait in zijn geheel
moet worden beschouwd en dus met inbegrip van de algemene onkosten.
Hoewel dit beginsel vnl. tot doel heeft de belastingplichtige te beschermen tegen de willekeur van de Administratie, legt het onrechtstreeks
beperkingen op aan de handelswijze van de belastingplichtigen zelf. Zo
kan o.i. het beginsel van de integrale toepassing van het forfait in casu
niet anders worden uitgelegd dan dat het de belastingplichtige niet is
toegestaan enerzijds een beroep te doen op het forfait inzake de brutowinsten en anderzijds een hoger dan het in het forfait opgenomen bedrag
van algemene beroepskosten te bewijzen aan de hand van art. 49 e.v.
W.I.B. Wil een belastingplichtige een hoger bedrag van algemene beroepskosten bewijzen, dan moet hij ook zijn werkelijke brutoinkomsten
aantonen. Een andere interpretatie geven aan het ondeelbaarheidsbeginsel zou tot gevolg hebben dat een belastingplichtige dezelfde kosten dubbel zou kunnen aftrekken door enerzijds het werkelijk bewijs ervan te
leveren op grond van art. 49 e.v. W.I.B. en anderzijds toepassing te maken
van art. 342, par. 1, 2de lid W.I.B. dat afwezigheid van bewijskrachtige gegevens veronderstelt. Het is o.i. dan ook in die zin dat de overwegingen
van het Cassatiearrest van 4 november 1983 moeten worden begrepen.
Wat de andere kosten betreft die niet in het forfait zijn opgenomen, is
het logisch dat de belastingplichtige deze mag bewijzen aan de hand van
de bewijsmiddelen bedoeld in art. 49 e.v. W.I.B. om aldus tot een hoger
bedrag van (algemene en individuele) aftrekbare beroepskosten te komen dan in het forfait is vastgelegd” (1).
4. Wat de in artikel 23, § 2, 2°, WIB92 bedoelde beroepsverliezen betreft (de
beroepsverliezen die tijdens het belastbare tijdperk zijn geleden uit
hoofde van enige beroepswerkzaamheid en die kunnen worden afgetrokken van de inkomsten van andere beroepswerkzaamheden), oordeelde uw
Hof meermaals dat een belastingplichtige niet tegelijkertijd een beroep
kan doen op een stelsel dat de afwezigheid van bewijskrachtige gegevens
veronderstelt en, voor zijn lasten en het daaruit voortvloeiende beroepsverlies, op een stelsel dat het leveren van bewijs vereist (2).
Een beroepsverlies, om aftrekbaar te zijn op grond van artikel 23, § 2,
2°, WIB92, moet overeenkomstig artikel 49 WIB92 verantwoord worden,
uitgaande van werkelijk bevestigde en niet van forfaitaire inkomsten (3).
5. Van een geheel andere orde is de vraag of (bewezen) beroepsverliezen
afkomstig van vroegere belastbare tijdperken in mindering mogen worden
gebracht van het forfaitair vastgestelde minimum.
(1) P. CAUWENBERGH, o.c., 17-18, nr. 30.
(2) Zie vb. Cass. 4 november 1983, AC 1983-1984, nr. 129; Cass. 7 april 1994, AR
F.93.0093.F, AC 1994, nr. 160; Cass. 14 maart 1997, AR F.94.0054.N, AC 1997, nr. 144; voor
een (kritische analyse) van deze rechtspraak, zie B. PEETERS, “Beroepsverliezen en forfaitair vastgestelde beroepsinkomsten”, AFT 1997, 328-337.
(3) S. HUYSMAN, “De aftrek van beroepsverliezen: ook in kader van forfaitaire aanslag?”, Fiscoloog 2009, nr. 1180, p. 1.
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Ook de doctrine benadrukt het onderscheiden karakter van beide vraagstukken. Zo schrijft de auteur VANHAUTE: “Evenmin doet het besproken cassatiearrest [dat van 4 november 1983] afbreuk aan het reeds in
1954 vastgelegde principe volgens hetwelk werkelijk bewezen bedrijfsverliezen uit vroegere belastbare tijdperken in mindering kunnen worden gebracht van de winsten of baten van latere belastbare tijdperken
(binnen de wettelijk vastgelegde termijn van vijf jaar), wat ook de methode weze volgens dewelke deze winsten of baten door de Administratie
werden bepaald (Luik, 10 december 1954, Rev. Fisc., 1956, 423)” (1).
6. In zijn bijdrage voor de IGO-opleiding fiscaal recht (“Les pertes fiscales et le traitement fiscal de ces pertes”), benadrukt auteur ROSOUX
in zijn bespreking van het bestreden arrest dat de belastingplichtige zijn
rechten behoudt, en meer bepaald het bewijs kan leveren van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten (“Rappelons que le contribuable taxé par
application des minima de bénéfice ou de profits imposables du fait du nonrespect de ses obligations fiscales en matière de déclaration, conserve l’ensemble des droits prévus par la procédure, notamment le droit de rapporter la
preuve du chiffre exact de ses revenus imposables, conformément à l’article
352, alinéa 1er du C.I.R. 1992”) (2).
De auteur verduidelijkt niet wat hij daaruit afleidt. Dat de belastingplichtige te dezen voor een keuze zou komen te staan tussen een stelsel
waarin hij het forfait in zijn geheel aanvaardt en een stelsel waarin hij
aan de hand van bewijskrachtige gegevens het werkelijke bedrag van
zijn beroepsinkomsten bewijst, klopt in elk geval niet, aangezien we ervan uitgaan dat het bestaan van de vorige beroepsverliezen bewezen is.
7. Ik meen dat de aan de orde zijnde rechtsvraag positief dient te worden beantwoord.
Voor wat de personenbelasting betreft, aanvaardt de fiscus zelf dergelijke aftrek.
Zo stelt Circulaire nr. Ci.RH.243/603.990 (AOIF Nr. 50/2010) dd. 08.07.2010:
“Gelet inzonderheid:
— op het feit dat geen enkele wettelijke bepaling dergelijke aanrekening expliciet uitsluit;
— op het bepaalde in artikel 78, WIB92 (“Vorige beroepsverliezen worden achtereenvolgens van de beroepsinkomsten van elk volgend belastbare tijdperk afgetrokken),
Zijn de centrale diensten van oordeel dat de nog overdraagbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken, waarvan het bestaan is
bewezen, voor de toepassing van de personenbelasting van dat forfaitair
minimumbedrag in mindering moeten worden gebracht”.
Welnu, een onderscheid met de vennootschapsbelasting, waarin de vorige beroepsverliezen niet zouden kunnen worden afgetrokken van het forfaitair bepaalde minimum, is m.i. niet gerechtvaardigd.
(1) P. VANHAUTE, “Forfaitaire grondslagen van aanslag — Geen aftrek van bedrijfsverliezen”, AFT 1984, 65.
(2) p. 65.
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Dit standpunt wordt ook verdedigd door de doctrine. Zo stellen de auteurs DELLA FAILLE en SAINT-AMAND dienaangaande het volgende:
“Selon nous, le fait de considérer que les pertes antérieures sont déductibles
de cette base forfaitaire à l’impôt des personnes physiques mais non à l’impôt
des sociétés ne peut être justifié. Comme mentionné ci-dessus, l’article 206 du
CIR, à l’instar de l’article 78 du CIR pour l’impôt des personnes physiques,
autorise dans les mêmes termes la déduction de pertes professionnelles antérieures par un contribuable.
Par ailleurs, l’article 207 du CIR ne prévoit pas l’interdiction de compensation dans le cas présent, ce qu’il prévoit par contre dans un certain nombre
d’autres cas.
Nous partageons donc l’opinion de la Cour d’appel d’Anvers selon laquelle
il n’y a pas d’incomptabilité entre l’imputation des pertes reportées et l’application des articles 342, § 3 du CIR et 182 de l’AR/CIR” (1).
8. De mogelijkheid van aftrek van werkelijk bewezen beroepsverliezen
van het forfait werd eerder erkend door het hof van beroep te Luik in een
arrest van 10 december 1954: “Aucune disposition légale n’excluant la déduction des pertes professionnelles des bénéfices ou profits présumés, il s’ensuit
que dès que le contribuable justifie de l’existence et du montant d’une perte
professionnelle dans le délai imparti, celle-ci doit être déduite des bénéfices et
profits des exercices subséquents quelles que soient les règles adoptées par
l’Administration pour les déterminer” (2).
9. In een arrest van 16 oktober 2003 oordeelde Uw Hof dat geen aftrek
van vorige verliezen mag worden verricht op de grondslag van de bijzondere afzonderlijke aanslag op niet verantwoorde kosten (3). Dit is een
toepassing van artikel 207, tweede lid, WIB92, op grond waarvan de aftrek
geregeld in de artikelen 199 tot 206 niet mag worden verricht op het gedeelte van de winst dat voorkomt van abnormale of goedgunstige voordelen vermeld in artikel 79, noch op de grondslag van de bijzondere
afzonderlijke aanslag op niet verantwoorde kosten ingevolge
artikel 219 (4).
Welnu, te dezen benadrukken de auteurs DELLA FAILLE en SAINTAMAND terecht dat “par ailleurs, l’article 207 du CIR ne prévoit pas l’interdiction de compensation dans le cas présent, ce qu’il prévoit par contre dans
un certain nombre d’autres cas” (5).
10. Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet van
11 juli 2005 (6) blijkt dat de wetgever met het minimumbedrag een forfaitaire raming van de belastbare grondslag beoogt (7).
Op grond hiervan voert eiser in casu aan: “oordelen dat de minimumwinsten (…) slaan op netto-resultaten vóór de toepassing van de diverse
(1) A. DELLA FAILLE en A. SAINT-AMAND, “Bases imposables forfaitaires minimales
et pertes antérieures”, Actualités fiscales 2013, nr. 23.
(2) Luik 10 december 1954, Rev.Fisc. 1956, 423.
(3) I.e. de bijzondere aanslagvoet van artikel 219 WIB92.
(4) Cass. 16 oktober 2003, AR F.01.0086.N, AC 2003, nr. 507.
(5) A. DELLA FAILLE en A. SAINT-AMAND, o.c., 4.
(6) BS 12 juli 2005.
(7) Zie Parl.St. Kamer 2004-2005, DOC 51, 1820/001, 31.
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aftrekbewerkingen, zou bijgevolg noch stroken met de wettekst, noch
met de bedoeling van de wetgever” (1).
Ik meen dat dit argument niet overtuigt. Vermits dezelfde ratio legis
aan de orde is voor zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, zie ik niet in waarom de vorige beroepsverliezen in het ene geval
wel (personenbelasting) en in het andere geval niet (vennootschapsbelasting) zouden kunnen worden afgetrokken van het forfait.
Waar eiser er op wijst dat in de parlementaire voorbereiding van de
programmawet van 11 juli 2005 sprake is van een “minimale belastbare
grondslag”, wordt in de desbetreffende wettelijke bepalingen (2) wel degelijk de terminologie “belastbare winst” en “minimumwinst” gebezigd.
Ook de auteurs DELLA FAILLE en SAINT-AMAND stellen in deze context dat “sur la base du texte de loi ainsi que du commentaire administratif
et de l’exposé des motifs relatif à la loi-programme du 11 juillet 2005, aucune
réponse univoque ne peut être donnée” (3).
11. Bovendien voert eiser aan dat de vorige beroepsverliezen niet van
het forfait kunnen worden afgetrokken, aangezien “de in artikel 206 WIB
92 bepaalde aftrek van vorige beroepsverliezen overeenkomstig art. 78
KB WIB 92 slechts [kan] worden afgetrokken van de volgens de artikelen
74 tot 77bis KB WIB 92 bepaalde winst. Aangezien de forfaitaire minimumwinst niet wordt bepaald met toepassing van de artikelen 74 tot en
met 77bis KB WIB 92, doch wel op basis van art. 182 KB WIB 92, kan er bij
een forfaitair bepaalde minimumwinst geen toepassing worden gemaakt
van artikel 78 KB WIB 92” (4).
Ik meen dat ook dit argument niet overtuigt. Immers, artikel 78 KB
WIB92 laat de omgekeerde redenering toe, die door de appelrechters werd
gemaakt: de verrekening van vorige verliezen gebeurt overeenkomstig
artikel 78 KB WIB92 na de vaststelling van de winst overeenkomstig de
artikelen 74 tot 77bis KB WIB92, zodat de aftrek van vorige verliezen niet
onverenigbaar is met de artikelen 342, § 3, WIB92 en 182, § 2, KB
WIB92 (5).
12. Dat beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken moeten kunnen afgetrokken worden van de forfaitaire minimumwinst, lijkt me fiscaal ook logisch: het valt moeilijk te betwisten dat de forfaitaire
bedragen vermeld in artikel 182 KB WIB92 de netto winst is die de belastingplichtige minimaal wordt vermoed te hebben gemaakt tijdens het belastbaar tijdperk. Als er in vorige belastbare tijdperken overdraagbare
verliezen zijn geweest, moeten die daarvan kunnen worden afgetrokken.
Zo niet gaan die overdraagbare verliezen overigens verloren (6) dd.
8 juli 2010, in fine: “Vorige beroepsverliezen die niet van het forfaitaire
minimumbedrag in mindering zijn gebracht, kunnen niet meer naar volgende belastbare tijdperken worden overgedragen en zijn, ten bedrage
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Voorziening, 5.
Nl. de artikelen 342 WIB92 en 182 KB WIB92.
A. DELLA FAILLE en A. SAINT-AMAND, o.c., 4.
Voorziening, 4 in fine.
Bestreden arrest, 14.
Cf. Circ. CiRH.243/603.990 (AOIF 50/2010).
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van maximum het bedrag van die forfaitaire minimumwinsten of -baten,
onherroepelijk verloren. Slechts het saldo van de overgedragen verliezen
dat overblijft na (al dan niet effectieve) aanrekening ervan op die minimumwinsten of -baten, kan naar een volgend aanslagjaar worden overgedragen)”.
13. Uiteindelijk heeft ook Uw Hof in een arrest van 22 mei 2014 de in
deze zaak gestelde rechtsvraag positief beantwoord door te oordelen dat
“uit de samenhang van (de hoger besproken) bepalingen volgt dat overdraagbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken waarvan
het bestaan is bewezen in mindering kunnen worden gebracht overeenkomstig artikel 342, § 3, WIB92 van de volgens artikel 182 KBWIB92 vastgestelde forfaitaire minimumwinst.” (1).
Ik verwijs voorts naar mijn gepubliceerde conclusie bij dit arrest.
Besluit: VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 5 februari 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 9 oktober 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Artikel 342, § 3, WIB92 bepaalt dat bij niet-aangifte of bij laattijdige overlegging van de aangifte, de belastbare minima die door de Koning in uitvoering van § 2 zijn vastgesteld, eveneens van toepassing zijn
op elke onderneming en beoefenaar van een vrij beroep.
Krachtens artikel 182, § 1, KB WIB92 wordt de minimumwinst die bij
niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte belastbaar is
ten name van Belgische ondernemingen, voor diverse categorieën van
ondernemingen bepaalde volgens de daar bepaalde criteria en bedragen.
Overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 182, § 2, eerste lid,
KB WIB92 mag het bedrag van de belastbare winst die bij niet-aangifte
of bij laattijdige overlegging van de aangifte door een onderneming
wordt bepaald overeenkomstig artikel 182, § 1, KB WIB92, in geen geval
lager zijn dan 9.500 euro.
(1) Cass. 22 mei 2014, AR F.13.0111.N, AC 2014, nr. 373, met concl. OM.
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Artikel 206, § 1, WIB92 bepaalt dat vorige beroepsverliezen achtereenvolgens van de winst van elk volgend belastbare tijdperk worden afgetrokken.
2. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat overdraagbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken waarvan het bestaan is
bewezen, in mindering kunnen worden gebracht overeenkomstig
artikel 342, § 3, WIB92 van de volgens artikel 182 KB WIB92 vastgestelde
forfaitaire minimumwinst.
3. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
13 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal.

N° 113
1°

— 13 februari 2015
(AR F.13.0150.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — AANSLAG EN INKOHIERING. — SUBSIDIAIRE AANSLAG. — TOEPASSINGSMODALITEITEN.

Uit artikel 356 WIB92, dat ertoe strekt het voeren van een geheel nieuwe procedure te vermijden en door een versnelde procedure een uitspraak te verkrijgen over de verschuldigdheid van de belasting, volgt dat de bevoegdheid van
de administratie beperkt is tot het vestigen van de subsidiaire aanslag zonder
dat zij zich mag uitspreken over de uitvoerbaarverklaring ervan en het de
rechter is die oordeelt over de wettigheid en de gegrondheid van de aanslag;
daaruit volgt dat de administratie de onregelmatigheid niet dient te herstellen, noch de subsidiaire aanslag dient in te kohieren, maar ermee kan volstaan deze aanslag aan de rechter ter beoordeling voor te leggen. (Art. 356,
WIB92)

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

MINISTER VAN

FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Op naam van eisers werden voor het aanslagjaar 2001 een aanslag van
ambtswege gevestigd.
Bij vonnis van 26 maart 2009 vernietigde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent deze aanslag in zoverre de kennisgeving van de aanslag van
ambtswege, met schending van artikel 351 WIB92, enkel aan eiser en niet
aan eiseres was gericht.
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Op 10 juni 2009 legde de administratie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, in toepassing van artikel 356 WIB92 (1), een verzoekschrift
neer strekkende tot het geldig en uitvoerbaar verklaren van de subsidiaire aanslag opgesteld voor het aanslagjaar 2001. Dit verzoekschrift werd
aan de eisers betekend.
Deze subsidiaire aanslag werd bij vonnis van 16 maart 2011 geldig en invorderbaar verklaard door voormelde rechtbank.
Het hoger beroep van eisers tegen dit vonnis werd als ongegrond afgewezen.
2. De grond van de zaak betreft de vraag of de administratie, wanneer
het een subsidiaire aanslag aan het oordeel van de rechter onderwerpt,
de onregelmatigheid die aanleiding gaf tot de vernietiging van de aanslag moet herstellen, desgevallend door de volledige taxatiefase over te
doen vanaf het stadium waarin die onregelmatigheid zich heeft voorgedaan, en of de administratie die subsidiaire aanslagen ook dient in te kohieren overeenkomstig artikel 298, § 1, WIB92.
De appelrechters oordeelden dat de techniek van de subsidiaire aanslag
niet inhoudt dat de administratieve procedure voor het vestigen van een
gewone aanslag moet worden overgedaan. Het volstaat dat de administratie de samenstelling van de voorgestelde (gecorrigeerde) aanslag ter
kennis brengt van het rechtscollege en de partijen zodat een tegensprekelijk debat kan worden gevoerd dat evenveel garanties biedt voor de
rechten van verdediging als wanneer de “administratieve genese van een
‘gewone aanslag’” wordt gevolgd.
3. Eisers zijn het daar niet mee eens en voeren in het eerste middel aan
dat de administratie ertoe gehouden is om de procedurefout te herstellen
wanneer het toepassing maakt van artikel 356 WIB92. De subsidiaire aanslag diende in onderhavige zaak derhalve noodzakelijk te worden voorafgegaan door het verzenden van een kennisgeving van aanslag van
ambtswege aan beide eisers overeenkomstig artikel 351 WIB92, waarna
die aanslag overeenkomstig artikel 298, § 1, WIB92 diende te worden ingekohierd.
Eisers argumenteren in dat verband dat uit de voorbereidende werken
bij de Wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen,
kan worden afgeleid dat wanneer de administratie beslist om de mogelijkheid geboden door artikel 356 WIB te gebruiken, zij de procedurefout
die aanleiding heeft gegeven tot de vernietiging van de aanslagen dient
te herstellen en de subsidiaire aanslagen dient in te kohieren.
4. Artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1994 en van 15 maart 1999, werd als volgt
vervangen bij artikel 2 van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale
bepalingen (2):
“Wanneer tegen een beslissing van de directeur van de belastingen of
van de door hem gedelegeerde ambtenaar een vordering in rechte is ingesteld en de rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om
(1) Vóór zijn wijziging bij Wet van 22 december 2009.
(2) BS 31 december 2009.
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een andere reden dan verjaring, blijft de zaak gedurende een termijn van
zes maanden te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven op
de rol. Gedurende die termijn van zes maanden die de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cassatie 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.
Als de administratie een subsidiaire aanslag binnen de voornoemde
termijn van zes maanden aan de rechter voorlegt, beginnen, in afwijking
van het eerste lid, de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen
of om een voorziening in cassatie in te dienen te lopen vanaf de betekening van de rechterlijke beslissing betreffende de subsidiaire aanslag.
Wanneer de aanslag waarvan de nietigheid door de rechter wordt uitgesproken, aanleiding heeft gegeven tot een teruggave van een voorheffing of voorafbetaling, wordt bij de berekening van de aan het oordeel
van de rechter onderworpen subsidiaire aanslag rekening gehouden met
die teruggave.
De subsidiaire aanslag is slechts invorderbaar of terugbetaalbaar ter
uitvoering van de rechterlijke beslissing.
Wanneer de subsidiaire aanslag gevestigd wordt in hoofde van een
overeenkomstig artikel 357 gelijkgestelde belastingschuldige, wordt die
aanslag aan de rechter onderworpen door een aan de gelijkgestelde belastingschuldige betekend verzoekschrift met dagvaarding om te verschijnen.”
Artikel 3 van deze wet van 22 december 2009 luidt als volgt:
“Artikel 2 is onmiddellijk van toepassing ongeacht het aanslagjaar.
In afwijking van artikel 2 en voor de aanslagen die de rechter vóór de
inwerkingtreding van deze wet geheel of ten dele nietig heeft verklaard,
om een andere reden dan verjaring, worden de subsidiaire aanslagen die
voorgelegd worden na de sluiting van de debatten door een aan de belastingschuldige betekend verzoekschrift overeenkomstig artikel 356 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals het bestond voor het is gewijzigd door artikel 2 van deze wet of artikel 261 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, geldig aan het oordeel van de rechter
onderworpen op voorwaarde dat de procedures zijn ingeleid binnen zes
maanden vanaf de rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is
gegaan. Deze bepaling is onmiddellijk van toepassing.”
5. Uit de tekst van artikel 3 blijkt dat zowel artikel 2 als de overgangsbepaling van artikel 3, tweede lid, onmiddellijk van toepassing zijn, met
name op 10 januari 2010 (1).
Aanslagen die door een rechter werden vernietigd vóór 10 januari 2010,
zoals in casu het geval is, vallen onder de overgangsbepaling van
artikel 3, tweede lid, van de wet van 22 december 2009 zonder dat
artikel 356 WIB92, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 22 december 2009, op deze aanslagen toepasselijk is.
(1) 10 dagen na de publicatie van de wet in het BS op 31 december 2009.
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Het eerste middel “roept in hoofdzaak een schending in van artikel 356
WIB92, zoals gewijzigd door artikel 2 van de wet van 22 december 2009”,
welke bepaling in casu evenwel niet toepasselijk is (1).
Het middel lijkt mij dan ook onontvankelijk.
6. Ten overvloede weze opgemerkt dat het eerste middel ook ten gronde
niet kan aangenomen worden zoals wordt geargumenteerd in de door
verweerder neergelegde memorie van antwoord.
Uit de voorbereidende werken blijkt weliswaar dat de wetgever een
rechtzetting van de procedurefout voor ogen stond waarbij de verwijzing
naar de rol gedurende een termijn van zes maanden de administratie de
nodige tijd moet laten om die fout, vastgesteld door de rechter, te herstellen en de subsidiaire aanslag in te kohieren (2).
Ongeacht de bewoordingen van de voorbereidende werken kan uit de
tekst zelf van artikel 356 WIB92 niet worden afgeleid dat de administratie, alvorens zij een subsidiaire aanslag wenst te vestigen, verplicht is
om de begane onregelmatigheid te herstellen. Uit de tekst van dit artikel blijkt evenmin dat de taxatieprocedure zou moeten worden hervat
vanaf het stadium waarin de onregelmatigheid, die tot de initiële nietigheid heeft geleid, door de administratie werd begaan, noch schrijft dit
artikel voor dat de subsidiaire aanslag door de administratie moet worden ingekohierd.
Artikel 356 WIB92 draagt de administratie enkel op om een subsidiaire
aanslag door middel van conclusie aan het oordeel van de rechtbank te
onderwerpen.
De hertaxatie op grond van artikel 356 WIB92 beperkt zich aldus tot het
voorleggen aan de rechtbank van een conclusie waarin een aanslag wordt
gevestigd lastens dezelfde belastingschuldige op grond van alle of een
deel van dezelfde belastingelementen als de initiële aanslag.
Het volstaat hierbij dat de administratie in haar conclusies motiveert
waarom de belastingen ten gronde zijn verschuldigd (3).
De nieuwe tekst verhindert aldus dat de belastingplichtige die van de
rechtbank een vernietiging van de belasting heeft verkregen opnieuw
zou worden meegesleurd “in de molen van bericht van kennisgeving, aanslagbiljet, bezwaarschrift, beroep voor de rechtbank en vervolgens voor
het hof” (4).
(1) Cf. voorziening, 4de en 9de blad.
(2) Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52 2310/001, 31-32; zie ook de verantwoording bij het
goedgekeurde amendement nr. 1 op het wetsontwerp, Parl.St. Kamer 2009-2010,
nr. 52 2310/002, en het antwoord van de Minister van Financiën op een parlementaire
vraag: V&A Kamer 2009-2010, nr. 52/94, 355.
(3) H. SYMOENS, “‘Back to the future’: het herstellen van de nietigheden bij de subsidiaire aanslag”, noot bij Antwerpen, 26 oktober 2010, TFR 2011, afl. 407, 713-714.
(4) R. FORESTINI, “Artikelen 355 en 356 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen: nieuwe ontwikkelingen”, TFR 2007, afl. 327, p. 714, met verwijzing naar
J.-P. BOURS, “La réforme de la procédure fiscale. Synthèse”, in La Nouvelle procédure
fiscale, CUP, 266, nr. 67; contra: M. ZAGHEDEN, “De weg naar de hel is geplaveid met
goede voornemens: over de basisbeginselen in de taxatiefase”, in M. DE JONCKHEERE
(ed.), Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Studiecyclus A. Spruyt, Brugge, die
Keure 2011, 345.
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Wanneer de administratieve procedure opnieuw zou moeten worden gevolgd van vooraf aan (taxatiefase met bericht van wijziging of kennisgeving van de aanslag van ambtswege, antwoordtermijn, kennisgeving van
taxatie en inkohiering van de aanslag met daarna de bezwaarprocedure
met een bezwaartermijn en een beslissingstermijn van 6 of 9 maanden),
zou dit ten aanzien van de belastingplichtige een ongeoorloofde vertraging inhouden vooraleer hij effectief kennis krijgt van zijn definitieve
belastingschuld, wat niet in overeenstemming is te brengen met de bedoeling van de wetgever om met de nieuwe regeling van de subsidiaire
aanslag te trachten de procedure zoveel mogelijk te versnellen (1).
In plaats van de procedure van nul te laten herbeginnen door middel
van een “nieuwe aanslag”, zoals onder artikel 355 WIB92 het geval is,
wordt in artikel 356 WIB92 genoegen genomen met een subsidiaire aanslag die rechtstreeks door middel van conclusies aan het oordeel van de
rechter wordt voorgelegd
Gelet op de beperkte periode van zes maanden waarbinnen de subsidiaire aanslag moet worden gevestigd, is het ook logisch dat niet nogmaals
de administratieve bezwaarprocedure moet worden doorlopen alvorens
de aanslag kan worden gevestigd.
Het doel van de subsidiaire aanslag was te vermijden dat een belastingplichtige aan een belasting zou ontsnappen als gevolg van de nietigheid
van de aanslag terwijl vaststaat dat die belasting ten gronde is verschuldigd. De techniek van de subsidiaire aanslag strekt ertoe die belasting
in te vorderen via een versnelde (gerechtelijke) procedure, eerder dan
door het opstarten van een volledig nieuwe (administratieve) procedure.
De wetgever beoogde derhalve niet een heropening van de administratieve procedure, precies om te vermijden dat de termijn waarbinnen de
betwisting zou worden afgehandeld nodeloos zou worden verlengd.
Waar de subsidiaire aanslag gevestigd in toepassing van artikel 356
WIB92 zich volledig situeert binnen het kader van de gerechtelijke procedure, en dus nadat de belastingplichtige reeds de volledige bezwaarprocedure heeft doorlopen, ressorteert de subsidiaire aanslag volledig onder
de regels van de gerechtelijke geschillenregeling en is er dus geen plaats
voor verweermiddelen die enkel verband houden met de administratieve
taxatie- en bezwaarprocedure.
Een subsidiaire aanslag kan trouwens geen nieuwe belastingelementen
omvatten daar deze enkel kan gevestigd worden ten aanzien van dezelfde
belastingelementen (of een deel ervan) van de oorspronkelijke aanslag.
Bij het vestigen van een nieuwe aanslag overeenkomstig artikel 355
WIB92 is dit anders aangezien de betwisting zich daar wel nog situeert
binnen de administratieve bezwaarprocedure. Bij vernietiging van de
aanslag op grond van artikel 355 WIB92, zal de taxatiefase derhalve volledig moeten worden hervat en opnieuw op administratief niveau moeten worden behandeld.
In tegenstelling tot hetgeen eisers beweren is er dan ook geen wettelijke verplichting om een nieuwe kennisgeving van aanslag van ambts(1) Zie Parl.St. Senaat 1998-1999, nr. 1-966/11, 161-162.
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wege toe te sturen aan de eisers, noch beschikken zij over het recht om
in het kader van een subsidiaire aanslag opnieuw een bezwaarschrift in
te dienen. Dit is niet wettelijk voorzien en zou alleen maar leiden tot onnodig oponthoud in de behandeling van de subsidiaire aanslag.
7. Het voorgaande neemt niet weg dat de wetgever bij de invoering van
de versnelde procedure ex artikel 356 WIB92 wel oog had voor de vrijwaring van de rechten van de verdediging:
“Een termijn van zes maanden is dus noodzakelijk opdat … de rechten
van verdediging van de belastingplichtige … gerespecteerd zouden worden. De
belastingplichtige of een gelijkgestelde belastingschuldige die niet meer
over een bezwaarrecht beschikken, zullen hun bezwaren en opmerkingen
kunnen inbrengen in het kader van hun conclusies voor de rechter waarvoor de zaak aanhangig is gemaakt” (1).
Terecht merkten de appelrechters in dat verband op dat de rechten van
verdediging in de onderhavige zaak voldoende werden gevrijwaard bij
het vestigen van de subsidiaire aanslag “door de subsidiaire aanslag ten
aanzien van de beide partijen ter kennis te brengen en hen op die manier
in het kader van het (overigens nog lopende) geschil toe te laten hun beider opmerkingen te formuleren” (2).
Het tegensprekelijk debat dat kan worden gevoerd voor de rechtbank
biedt volgens de appelrechters immers “evenveel garanties (…) voor de
rechten van verdediging als wanneer de administratieve genese van een
‘gewone’ aanslag wordt gevolgd” (3).
De kennisgeving van de aanslag van ambtswege heeft, zoals het bericht
van wijziging van de aangifte, in essentie te maken met het vrijwaren
van de rechten van verdediging en om de belastingplichtigen de mogelijkheid te geven om een standpunt in te nemen omtrent de inhoud en de
vestiging van de aanslagen: “die mogelijkheid is hen nu meer dan ooit
verleend binnen het gerechtelijk geschil over de subsidiaire aanslag”, aldus het bestreden arrest (4).
De subsidiaire aanslag is bovendien maar geldig en invorderbaar door
de uitvoering van de gerechtelijke beslissing. Door de tussenkomst van
de rechter zijn de rechten van verdediging dan ook minstens even goed
gevrijwaard als in de administratieve bezwaarprocedure waar een gewestelijk directeur zich over de grieven buigt.
In zoverre het verzenden van een bericht van wijziging/kennisgeving
van aanslag van ambtswege slechts een substantiële formaliteit uitmaakt in de taxatiefase kan het ontbreken van een nieuw bericht van
wijziging/kennisgeving van aanslag van ambtswege, bij het voorleggen
van een subsidiaire aanslag, dan ook niet leiden tot de nietigheid van die
subsidiaire aanslag.
8. Het middel laat tevens gelden dat de subsidiaire aanslag door de administratie moet worden ingekohierd.
(1)
(2)
(3)
(4)

Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52 2310/001, 31-32.
Folio 600, eerste alinea.
Folio 599, tweede alinea, laatste zin.
Folio 600, eerste alinea, laatste zin.
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Artikel 356, derde lid, WIB92, bepaalt dat:
“De subsidiaire aanslag is slechts invorderbaar of terugbetaalbaar ter
uitvoering van de rechterlijke beslissing”.
Uit deze bepaling volgt dat de subsidiaire aanslag als zodanig niet meer
door de administratie zelf wordt gevestigd, maar tot stand komt door de
tussenkomst van de rechter die oorspronkelijk de betwiste aanslag geheel of ten dele nietig heeft verklaard (1).
De tussenkomst van de administratie beperkt zich bijgevolg tot het
opmaken van een voorstel of project van aanslag dat door middel van een
conclusie ter beoordeling aan de rechtbank wordt voorgelegd en waarin
slechts het bestaan wordt vastgesteld van de belastingschuld. Het is echter de rechtbank die beslist, na onderzoek van de wettelijkheid en de gegrondheid van dat voorstel of project, of de hem voorgelegde subsidiaire
belastingschuld al dan niet uitvoerbaar moet worden verklaard (2).
Artikel 356, derde lid, WIB92 ontneemt de administratie derhalve de
bevoegdheid om zichzelf een uitvoerbare titel te verschaffen.
In zoverre de subsidiaire aanslag geen uitvoerbare titel kan vormen
voor de administratie, is zij bijgevolg ook niet bij machte om tot inkohiering over te gaan.
Het kohier is immers een authentieke akte waardoor de administratie
een titel tegen de belastingplichtige tot stand brengt en haar wil te kennen geeft om de betaling van de belasting te eisen (3).
De voorafgaande inkohiering zou trouwens geen enkel bijkomend voordeel aan de belastingplichtige verschaffen in zoverre de subsidiaire aanslag, die hem bij conclusies wordt voorgelegd, reeds alle essentiële
bestanddelen van de aanslag bevat en tegenspraak mogelijk maakt. Een
ingekohierde subsidiaire aanslag zou bovendien hoe dan ook niet uitvoerbaar zijn, zolang de rechter de aanslag niet geldig en invorderbaar
verklaart.
Door ervan uit te gaan dat een subsidiaire aanslag moet worden ingekohierd overeenkomstig artikel 298, § 1, WIB92, alvorens hij aan de
rechtbank wordt voorgelegd, voegt het middel derhalve een voorwaarde
toe aan de wet die er niet in terug te vinden is.
9. Eisers’ standpunt valt niet te verzoenen met een arrest van het
Grondwettelijk Hof van 18 mei 2011. In dat arrest heeft het Grondwettelijk Hof immers geoordeeld dat artikel 356 WIB92 de artikelen 10 en 11
van de Grondwet en het algemeen beginsel van de rechten van verdediging niet schendt doordat deze bepaling de belastingplichtige de mogelijkheid ontzegt om vóór de gerechtelijke betwisting een administratief
beroep in te stellen tegen die subsidiaire aanslag die rechtstreeks aan de
rechter wordt voorgelegd:
(1) H. GEINGER, “Fiscale basisbeginselen toegepast in de geschillenprocedure inzake
Inkomstenbelastingen”, in M. DE JONCKHEERE (ed.), Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Studiecyclus A. Spruyt, Brugge, Die Keure, 2011, 368-369.
(2) M. ZAGHEDEN, o.c., 346-347; J. VANDEN BRANDE, “De subsidiaire aanslag
(artikel 356 WIB92 na de Wet van 22 december 2009)”, AFT 2010/5, 7.
(3) B. VANERMEN, “Principes inzake invordering van directe belastingen”, in
E. DIRIX en P. TAELMAN (eds.), Fiscaal executierecht, Intersentia, Antwerpen, 2003, 3.

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 419 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

N° 113 - 13.2.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

419

“B.4.1. Artikel 356 van het WIB 1992, doordat het de administratie niet
toestaat, wanneer de initiële aanslag bij een rechterlijke beslissing nietig wordt verklaard, een nieuwe aanslag te vestigen, maar haar ertoe
verplicht de subsidiaire aanslag rechtstreeks aan het oordeel van de
rechter te onderwerpen, is in overeenstemming met het doel van versnelling van de fiscale procedure.
Ten opzichte van dat doel is het criterium van onderscheid dat afhangt
van het stadium van de procedure waarin de belastingplichtige zich bevindt op het ogenblik van de nietigverklaring van de initiële aanslag,
pertinent. Wanneer het geschil voor de fiscale rechter wordt gebracht,
heeft de initiële aanslag immers voordien het voorwerp uitgemaakt van
een administratief bezwaar, zodat de belastingplichtige reeds de gelegenheid heeft gehad om zijn argumenten te doen gelden, in eerste instantie voor de belastingdirecteur, en vervolgens voor het rechtscollege. Dat
laatste heeft kennis genomen van het dossier en van de argumenten van
de partijen, en heeft de initiële aanslag nietig verklaard. Het is verantwoord te bepalen, met het oog op een versnelling en rationalisatie van
de procedure, dat hetzelfde rechtscollege zich ook snel uitspreekt over
de subsidiaire aanslag, zonder dat opnieuw een administratieve fase
moet worden doorlopen.
4.2. De in het geding zijnde bepaling beperkt overigens niet op onevenredige wijze de rechten van de belastingplichtige die zijn bezwaren tegen
de subsidiaire aanslag meteen kan doen gelden voor het rechtscollege
dat reeds kennis heeft van zijn situatie. Bovendien is de vestiging van
een nieuwe aanslag uitgesloten in de gevallen waarin de schending van
de wettelijke regel betrekking heeft op de verjaringstermijn. Ten slotte
dient de aanslag te worden gevestigd ten name van dezelfde belastingplichtige en op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte
ervan” (1).
Het Grondwettelijk Hof leest artikel 356 WIB92 aldus ook in die zin dat
de subsidiaire aanslag niet onderstelt dat opnieuw een administratieve
procedure moet worden doorlopen — zodat het ook niet nodig is om de
misslagen begaan in die administratieve fase te herstellen — en verwijst
in dat verband pertinent naar de voorbereidende werken:
“De minister gaf de volgende toelichting tijdens de voorbereiding in de
commissie:
Tot nu toe stond de nietigverklaring van de aanslag een herbelasting
toe door de belastingdirecteur of door de gerechtelijke instantie. Voortaan zal alleen de belastingdirecteur kunnen herbelasten. Zo wil men
voorkomen dat er telkens een nieuwe aanslag vastgesteld moet worden
wanneer de belastingplichtige een bezwaar indient dat de nietigheid van
de aanslag meebrengt,
[…] dat hij met dit amendement de procedure wil versnellen. Wanneer
de rechtbank van eerste aanleg of het hof van beroep een aanslag nietig
verklaart, wijzen ze een tussentijds vonnis. Op dat ogenblik kan de administratie, veeleer dan de procedure van nul te herbeginnen door te herbe(1) GwH, 18 mei 2011, nr. 82/2011.
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lasten, een subsidiaire aanslag voorstellen die ze de rechtbank ter
beoordeling voorlegt. De rode draad in alle regeringsamendementen is
het streven om de procedure zoveel mogelijk te versnellen zodat de aanslag zo snel mogelijk definitief wordt (1).
Het doel dat met die wijzigingen werd nagestreefd, bestond dus erin de
procedure op ‘onomkeerbare’ wijze te doen vooruitgaan, en ‘met deze
binnenweg […] de procedure [te versnellen, zodat] de beslissing definitief
[wordt], in het voordeel of in het nadeel van de administratie’ (2).”
Het eerste middel faalt bijgevolg hoe dan ook naar recht.
(…)
Besluit: VERNIETIGING van het bestreden arrest in zoverre het nagelaten heeft uitspraak te doen over de rechtsplegingsvergoeding in eerste
aanleg.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 9 oktober 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 9 oktober 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 356, eerste lid, WIB92, zoals vervangen bij
artikel 2 van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen,
blijft de zaak, wanneer tegen een beslissing van de directeur van de belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar een vordering in
rechte is gesteld en de rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om een andere reden dan verjaring, gedurende een termijn van
zes maanden te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven
op de rol. Gedurende die termijn van zes maanden die de termijnen om
verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cassatie
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.
(1) Parl. St. Senaat 1998-1999, nr. 1-966/11, 160-162.
(2) Ibid., 162.
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Krachtens artikel 356, vierde lid, WIB92, in dezelfde versie, is de subsidiaire aanslag slechts invorderbaar of terugbetaalbaar ter uitvoering
van de rechterlijke beslissing.
2. Uit die bepalingen die ertoe strekken het voeren van een geheel
nieuwe procedure te vermijden en door middel van een versnelde procedure een uitspraak te verkrijgen over de verschuldigdheid van de belasting, volgt dat de bevoegdheid van de administratie beperkt is tot het
vestigen van de subsidiaire aanslag zonder dat zij zich mag uitspreken
over de uitvoerbaarverklaring ervan en het de rechter is die oordeelt
over de wettigheid en de gegrondheid van de aanslag.
Daaruit volgt dat in afwijking van de artikelen 298, § 1, en 304, § 1, derde lid, WIB92 en artikel 133, eerste lid, KBWIB92, de administratie de
onregelmatigheid niet dient te herstellen, noch de subsidiaire aanslag
dient in te kohieren, maar ermee kan volstaan overeenkomstig
artikel 356 WIB92 deze aanslag aan de rechter ter beoordeling voor te
leggen.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat het aan de belastingschuldige betekend verzoekschrift moet worden voorafgegaan door het herstel van
de procedurefout die aanleiding heeft gegeven tot de rechterlijke nietigverklaring van de oorspronkelijke aanslag en dat het moet worden
voorafgegaan door het inkohieren van de subsidiaire aanslag, faalt
naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en over de kosten van het
hoger beroep.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers tot vier vijfden van de gerechtskosten en laat
de beslissing omtrent de overige gerechtskosten aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
13 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer Kirkpatrick, de heer De Bruyn en de heer
Vleeschouwer (bij de balie te Brussel).
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N° 114
1°

— 13 februari 2015
(AR F.14.0049.N)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP. — BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP
IS INGESTELD. — TWEEDE CASSATIEBEROEP. — AFSTAND VAN HET EERSTE. —
GEVOLG.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — BEROEPSINKOMSTEN. — BEZOLDIGINGEN. — VOORDELEN VAN ALLE AARD. — DOOR DE WERKGEVER BETAALDE VERZEKERINGSPREMIE. — HOSPITALISATIEVERZEKERING.

1° De voorziening in cassatie die gericht is tegen een arrest van het hof van
beroep waartegen reeds eerder een cassatieberoep werd ingesteld, is ontvankelijk wanneer eiser in cassatie na de neerlegging van het tweede cassatieberoep afstand gedaan heeft van zijn eerste cassatieberoep (1).
2° De door de werkgever betaalde premie voor de hospitalisatieverzekering
maakt in hoofde van de werknemers een voordeel van alle aard uit. (Artt.
20, 2°, a, en 26, tweede lid, 2°, WIB64)

(TRUCO

N.V. T.

BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

FINANCIËN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 18 december 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

(1) Het openbaar ministerie had in deze zaak een grond van onontvankelijkheid van
de voorziening in cassatie aangevoerd verwijzend naar de vaste rechtspraak van het
Hof, stellende dat, behoudens in geval van een voorafgaandelijke afstand en het door
artikel 40, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken beoogde geval, een partij zich in fiscale zaken geen tweede maal in cassatie kan
voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs als het tweede cassatieberoep voor de verwerping van het eerste is ingesteld (Cass. 15 januari 2004, AR F.01.0068.N, AC 2004, nr. 24;
Cass. 17 november 2000 AR F.99.0100.N-F.99.00145.N, AC 2000, nr. 629; Cass. 10 april 2000
AR F.99.0052.F, AC 2000, nr. 241; Cass. 16 juni 1999, AR P.99.0310.F, AC 1999, nr. 366; Cass.
20 november 1997, AR F.95.0025.N, AC 1997, nr. 493; Cass. 4 juni 1997, P.97.0594.F, AC 1997,
nr. 260; Cass. 7 april 1997, AR S.96.0183.F, AC 1997, nr. 173; Cass. 12 maart 1997,
P.97.0180.F, AC 1997, nr. 139).
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VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het Openbaar Ministerie voert een grond van niet ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie aan: de voorziening is gericht tegen
het arrest van het hof van beroep te Brussel van 18 december 2013 waartegen reeds een cassatieberoep werd ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van Cassatie op 20 maart 2014, terwijl van
dat laatste cassatieberoep voorafgaandelijk geen regelmatige afstand
werd gedaan.
2. Bij akte neergelegd ter griffie op 7 januari 2015 heeft de eiseres afstand gedaan van haar cassatieberoep ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit Hof op 20 maart 2014.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Eerste middel

Tweede middel
5. Overeenkomstig artikel 26, tweede lid, 2°, WIB64, hier van toepassing, behoren tot de in artikel 20, 2°, a, bedoelde bezoldigingen inzonderheid de voordelen van alle aard die de werknemer behaalt uit hoofde
of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid.
De wetgever heeft aldus alle voordelen willen belasten die onder welke vorm ook werden verkregen en waarvan de oorsprong al dan niet
rechtstreeks in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de betrokkene te vinden is.
6. De appelrechters oordelen dat een verzekeringspremie de in geld
uitgedrukte prijs uitmaakt die moet worden betaald om het voordeel
te genieten van een verzekering in geval een risico zich voordoet, dat
dergelijke tegemoetkoming ongetwijfeld een voordeel in hoofde van de
verzekerde uitmaakt ongeacht of effectief gebruik wordt gemaakt van
de polis, dat dit voordeel ontstaat bij de premiebetaling en dat de waarde van dit voordeel gelijk is aan de persoonlijke besparing van het personeelslid.
Zij verantwoorden aldus naar recht hun beslissing dat de door de eiseres betaalde premie voor de hospitalisatieverzekering in hoofde van
de werknemers een voordeel van alle aard uitmaakt.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7. In zoverre het middel voorts in essentie aanvoert dat de appelrechters ten onrechte hebben geoordeeld dat de premies in hoofde van de
werknemers geen vrijgesteld sociaal voordeel zijn, zonder de schending
aan te voeren van artikel 41, § 4, WIB64 dat de vrijgestelde sociale voordelen definieert, is het niet ontvankelijk.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Delafonteyne (bij de balie te Brugge) en de heer van Eeckhoutte.

N° 115
3°

— 16 februari 2015
(AR C.13.0524.F)

KAMER

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN. — ALGEMEEN. —
UITLEGGINGSWET. — BEGRIP.
2° GENEESKUNDE. — ALGEMEEN. — GENEESHEER. — HOSPITALISATIE. — INDIVIDUELE KAMER. — GEMEENSCHAPPELIJKE KAMER. — ONDERSCHEID. — FORFAITAIRE HONORARIA. — SUPPLEMENTEN. — WET 10 JULI 2008. — ARTIKEL 152,
§ 5. — DRAAGWIJDTE.
3° ARTS. — HOSPITALISATIE. — INDIVIDUELE KAMER. — GEMEENSCHAPPELIJKE
KAMER. — ONDERSCHEID. — FORFAITAIRE HONORARIA. — SUPPLEMENTEN. —
WET 10 JULI 2008. — ARTIKEL 152, § 5. — DRAAGWIJDTE.

1° Een uitleggingswet is een wet die, op een punt waar de rechtsregel onzeker
of omstreden is, een oplossing vastlegt die door de rechtspraak had kunnen
zijn aangenomen (1).
2° en 3° Het nieuwe artikel 152, § 5, van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008, heeft vanaf
1 januari 2013 een onderscheid ingevoerd tussen de opname in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer en een individuele kamer, door
aan de bewoordingen “forfaitaire honoraria”, die in het vroegere artikel 152,
§ 7, gebruikt zijn, een verschillende inhoud te geven volgens het type opname; bijgevolg kan artikel 26, wet 27 december 2012, dat het vroegere
artikel 152, § 7 door artikel 152, § 5, heeft vervangen, geen uitleggende draagwijdte hebben betreffende het voornoemde oude artikel 157, § 7 (2).
(Artt. 152, § 7 oud, en 152, § 5, Gec. W. 10 juli 2008 zoals ingevoegd bij
art. 26, wet 27 december 2012; art. 57, §§ 6 en 7; ZIV-wet; art. 154, KB 3 juli
1996)

(H. T. CENTRE

HOSPITALIER

(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 115.
(2) Id.

CHRÉTIEN

V.Z.W.)
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van
de vrederechter van het tweede kanton te Luik van 20 juni 2013.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 21 januari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
De zaak is bij beschikking van 22 januari 2015 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerrd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van
de niet-terugwerkende kracht van wetten, met name vastgelegd bij het voornoemde artikel 2;
— artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
— artikel 152, § 5, thans van kracht, en artikel 152, § 7, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 december 2012, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, bevestigd bij de wet van 19 maart 2013;
— de artikelen 26 en 29 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg;
— artikel 154 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis dat uitspraak doet over de gegrondheid van een ereloonsupplement van 40,70 euro dat de verweerster aan de eiseres gefactureerd heeft
in juli 2011 voor verstrekkingen van klinische biologie naar aanleiding van haar
hospitalisatie in een individuele kamer, verklaart de vordering van de eiseres
tot teruggave van dat supplement ontvankelijk maar niet gegrond om de volgende redenen:
“De wet van 13 december 2006 [lees: wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op
7 augustus 1987] bepaalt in artikel 138, § 7, dat de artsen geen supplementen mogen toepassen voor de forfaitaire honoraria per opname of per verpleegdag te betalen betreffende de verstrekkingen inzake klinische biologie of medische
beeldvorming.
Uit de wet […] betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en het uitvoeringsbesluit
van 3 juli 1996 blijkt bovendien […] dat de tarifering van verstrekkingen van klinische biologie verleend aan de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
bestaat uit een forfaitair bedrag, dat 75 pct. vergoedt van de honoraria voor de
desbetreffende verstrekkingen.
Voor de overige 25 pct. geschiedt de tarifering prestatiegewijs.
Artikel 57 van de wet, gecoördineerd op 14 juli 1994, bevat een zesde paragraaf
die bepaalt dat voor de verstrekkingen die door de in § 1 bedoelde forfaitaire ho-
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noraria worden vergoed geen bedragen ten laste van de rechthebbenden mogen
worden gelegd.
In zijn arrest van 3 juni 2011, ontleedt het Hof van Cassatie de tekst van
artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en
artikel 57 van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994 en besluit daaruit dat het verbod op ereloonsupplementen geldt voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, ongeacht de honoraria geheel dan wel gedeeltelijk forfaitair worden
betaald.
Dan volgt de wet van 27 december 2012 die artikel 152 van de gecoördineerde
wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen wijzigt. De zevende paragraaf wordt opgeheven en de vijfde paragraaf stelt enerzijds dat de ziekenhuisgeneesheren,
voor de opname in tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers, geen
supplementen mogen aanrekenen op de forfaitaire honoraria per opname of per
verpleegdag te betalen voor de verstrekkingen inzake klinische biologie of medische beeldvorming, en dit op het geheel van de bestanddelen van die honoraria, en anderzijds dat de ziekenhuisgeneesheren, voor de opname in een
individuele kamer, geen supplementen mogen aanrekenen op de forfaitaire honoraria per opname of per verpleegdag te betalen voor de verstrekkingen inzake
klinische biologie of medische beeldvorming, en dit op het forfaitaire deel van
die honoraria.
In de memorie van toelichting wordt het volgende opgemerkt: de wet zelf stelt
in een paragraaf 5 dat geen supplementen mogen worden aangerekend op forfaitaire honoraria voor verstrekkingen inzake klinische biologie of medische
beeldvorming bij opname in een tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer. Deze bepaling is niet nieuw: ze stond voordien in paragraaf 7. Het past
om hierbij de aandacht te vestigen op de rechtspraak van het Hof van Cassatie
in zijn arrest van 3 juni 2011.
Volgens de verweerster is dit een uitleggingswet.
Volgens de eiseres is dat niet zo. Volgens laatstgenoemde gaat het om een
nieuwe bepaling aangezien de wet de facturatie van supplementen toestaat op
het gedeelte van de verstrekkingen van klinische biologie die bij de handeling
gefactureerd worden, in het geval van opname in een individuele kamer.
Het gerecht oordeelt dat de wetgever op 27 december 2012 enkel de oude bepaling wil verduidelijken en dat met artikel 152, § 5, geen nieuwe bepaling wordt
ingevoerd.
Dat is de zin van de bepaling, na lezing van de memorie van toelichting.
Aangezien het een uitleggingswet betreft, zijn de kostensupplementen voor de
honoraria voor klinische biologie in een individuele kamer enkel verboden op
het forfaitaire gedeelte van die honoraria.
Het gerecht verklaart, met andere woorden, de vordering van de eiseres niet
gegrond door op dit geval niet de oplossing van het Hof van Cassatie maar de
wettelijke bepaling toe te passen zoals uitgelegd bij de wet van 2012”.
Grieven
1.1. De niet-terugwerkende kracht van de wetten en de regelgevende besluiten
is een algemeen rechtsbeginsel, dat de individuele belangen en de juridische zekerheid garandeert, dat met name bij artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek is
vastgelegd.
Krachtens artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de rechters gehouden
zich naar de uitleggingswetten te gedragen in alle zaken waarin het rechtspunt
niet definitief beslecht is op het tijdstip waarop die wetten bindend worden.
1.2. Volgens artikel 57, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
wordt de tegemoetkoming voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, zoals ze door de Koning nader worden omschreven, voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden per ziekenhuis vastgesteld op basis ofwel van een
forfaitair honorarium dat per verpleegdag wordt betaald ofwel van een forfaitair
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honorarium per opneming, ofwel van die twee forfaitaire honoraria. De Koning
kan evenwel bepalen dat de verstrekkingen waarop het forfaitair honorarium
van toepassing is slechts voor een door Hem nader te bepalen gedeelte door het
forfaitair honorarium worden vergoed.
Volgens artikel 154 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de verstrekkingen van klinische biologie bedoeld in de artikelen 3, 18, § 2, e), en 24 van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met uitzondering van de verstrekkingen nrs. 591091-591102, 591113-591124, 591135-591146, voor drie vierde vergoed op
basis van een forfaitair honorarium, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen
van titel III, hoofdstuk V, afdeling VII en XI van de gecoördineerde wet. De forfaitaire honoraria komen in de plaats van 75 pct. van de honoraria zoals die voor
de betreffende verstrekkingen waren vastgesteld overeenkomstig de bepalingen
van artikel 50 van de gecoördineerde wet.
Artikel 57, § 6, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat
voor de verstrekkingen die door het of de in § 1 bedoelde forfaitair honorarium
of forfaitaire honoraria worden vergoed, geen bedragen ten laste van de rechthebbenden mogen worden gelegd.
Artikel 152, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinrichtingen, in de versie van toepassing vóór de wijziging
ervan bij de wet van 27 december 2012, bepaalt dat de artsen bedoeld in §§ 1, 2 en
4, geen supplementen mogen toepassen voor de forfaitaire honoraria per opname
of per verpleegdag te betalen betreffende de verstrekkingen inzake klinische biologie of medische beeldvorming.
Uit die bepalingen volgt dat het verbod op honorariumsupplementen van toepassing is op de verstrekkingen van klinische biologie, ongeacht de honoraria
volledig of gedeeltelijk forfaitair betaald zijn.
1.3. Artikel 152 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 werd gewijzigd bij
artikel 26 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake
de toegankelijkheid van de gezondheidzorg. Volgens artikel 29 van dezelfde wet
is die wijziging in werking getreden op 1 januari 2013.
In de huidige versie van artikel 152, is de zevende paragraaf opgeheven en de
vijfde paragraaf bepaalt: de ziekenhuisgeneesheren mogen, voor de opname in
tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers, geen supplementen aanrekenen op de forfaitaire honoraria per opname of per verpleegdag te betalen
voor de verstrekkingen inzake klinische biologie of medische beeldvorming, en
dit op het geheel van de bestanddelen van die honoraria. De ziekenhuisgeneesheren mogen, voor de opname in een individuele kamer, geen supplementen aanrekenen op de forfaitaire honoraria per opname of per verpleegdag te betalen
voor de verstrekkingen inzake klinische biologie of medische beeldvorming, en
dit op het forfaitaire deel van die honoraria.
In tegenstelling tot het stelsel dat vroeger van toepassing was, heeft de wetgever een onderscheid ingevoerd tussen de opname in een tweepatiëntenkamer
of een gemeenschappelijke kamer en de opname in een individuele kamer.
Artikel 26 van de wet van 27 december 2012 lost geen rechtsvraag op waarvan
het onzekere of omstreden antwoord door de rechter kon worden gegeven. Die
wet is bijgevolg geen uitleggingswet en heeft geen terugwerkende kracht. Ze is
bijgevolg niet van toepassing op de verstrekkingen van klinische biologie die
vóór 1 januari 2013 verricht zijn.
2. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres van 12 tot 17 mei 2011 gehospitaliseerd was in een dienst van de verweerster en dat haar, bij factuur van
15 juli 2011, een geldsom van 40,70 euro werd toegekend voor supplementen op
verstrekkingen van klinische biologie.
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Aangezien het bestreden vonnis beslist dat de wet van 27 december 2012 enkel
tot doel had de vroegere bepaling te verduidelijken en er bij artikel 152, § 5, geen
enkele nieuwe bepaling werd ingevoerd, dat de bepaling in die zin moet worden
uitgelegd en dat het een uitleggingswet betreft, schendt het de artikelen 7 van
het Gerechtelijk Wetboek, 152, § 7, in de versie die van toepassing is vóór de wijziging ervan bij een wet van 27 december 2012, van de gecoördineerde wet van
10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, 152, § 5, van de
voornoemde wet, die thans van kracht is, 26 en 29 van de wet van 27 december
2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg.
Door de vordering van de eiseres af te wijzen op grond dat artikel 26 van de
wet van 27 december 2012 een uitleggingswet is, schendt het bestreden vonnis bovendien artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en miskent het het algemeen
rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van wetten en ook de artikelen 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en 154 van het koninklijk
besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van die wet.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Krachtens artikel 152, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008
op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, die van toepassing is op het geschil, mogen de in die bepaling bedoelde artsen geen
supplementen toepassen voor de forfaitaire honoraria per opname of
per verpleegdag te betalen betreffende de verstrekkingen inzake klinische biologie.
Artikel 57, § 1, ZIV-wet bepaalt in het eerste lid dat de tegemoetkoming voor de verstrekkingen inzake klinische biologie zoals ze door de
Koning nader worden omschreven, voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden per ziekenhuis vastgesteld wordt op basis ofwel
van een forfaitair honorarium dat per verpleegdag wordt betaald ofwel
van een forfaitair honorarium per opneming, ofwel van die twee forfaitaire honoraria en, in het tweede lid, dat de Koning evenwel kan bepalen dat de verstrekkingen waarop het forfaitair honorarium van
toepassing is slechts voor een door Hem nader te bepalen gedeelte door
het forfaitair honorarium worden vergoed.
Volgens artikel 154 Uitvoeringsbesluit ZIV-wet worden, enerzijds, de
verstrekkingen inzake klinische biologie, bedoeld in de artikelen 3, 18,
§ 2, e), en 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september
1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met uitzondering van sommige verrichtingen,
voor drie vierde vergoed op basis van een forfaitair honorarium, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van titel III, hoofdstuk V, afdeling VII en XI van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, en komen,
anderzijds, de forfaitaire honoraria in de plaats van 75 pct. van de honoraria zoals die voor de betreffende verstrekkingen zijn vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen van artikel 50 van de gecoördineerde
wet.
Luidens artikel 57, § 6, van die wet, mogen voor de verstrekkingen die
door het of de in § 1 bedoelde forfaitair honorarium of forfaitaire hono-
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raria worden vergoed, geen bedragen ten laste van de rechthebbenden
worden gelegd.
Overeenkomstig artikel 26 van de wet van 27 december 2012 houdende
diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg,
dat het principe van honorariasupplementen verbiedt tenzij voor opname in een individuele kamer, werd artikel 152, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen opgeheven en de inhoud vervangen bij artikel 152, § 5, met
inwerkingtreding op 1 januari 2013. Dat laatste bepaalt in het eerste lid
dat de ziekenhuisgeneesheren voor de opname in tweepatiëntenkamers
of gemeenschappelijke kamers, geen supplementen mogen aanrekenen
op de forfaitaire honoraria per opname of per verpleegdag te betalen
voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, en dit op het geheel
van de bestanddelen van die honoraria en, in het tweede lid, dat de ziekenhuisgeneesheren, voor de opname in een individuele kamer, geen
supplementen mogen aanrekenen op de forfaitaire honoraria per opname of per verpleegdag te betalen voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, en dit op het forfaitaire deel van die honoraria.
Een uitleggingswet is een wet die betreffende een punt waar de
rechtsregel onzeker of betwist is, een oplossing biedt die de rechtspraak had kunnen aannemen.
Uit de voorgaande bepalingen volgt dat het nieuwe artikel 152, § 5,
vanaf 1 januari 2013 een onderscheid heeft ingevoerd tussen de opname
in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer en de opname in een individuele kamer aangezien het aan de bewoordingen “forfaitaire honoraria” van het vroegere artikel 152, § 7, een andere inhoud
geeft naargelang de aard van de opname en dat artikel 26 van de wet
27 december 2012, bijgevolg, geen uitleggende draagwijdte kan hebben
van het voornoemde vroegere artikel 152, § 7.
Het bestreden vonnis schendt bijgevolg de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen en miskent het daarin bedoelde algemeen rechtsbeginsel waar het beslist dat “aangezien het een uitleggingswet betreft,
de kostensupplementen voor de honoraria voor klinische biologie in
een individuele kamer enkel verboden zijn op het forfaitaire gedeelte
van die honoraria” en dit, zowel vóór 1 januari 2013 als na 31 december
2012, en waar het de vordering tot teruggave van het litigieuze honorariasupplement op grond daarvan verwerpt.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de vrederechter van het eerste
kanton Luik.
16 februari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer van
Eeckhoutte en mevr. Grégoire.

N° 116
3°

— 16 februari 2015
(AR S.13.0038.F)

KAMER

1° WERKLOOSHEID. — RECHT OP UITKERING. — ARBEIDSMARKT. — BESCHIKBAARHEID. — ZOEKEN NAAR WERK. — ACTIVERINGSOVEREENKOMST. — ACTIEF ZOEKGEDRAG NAAR WERK. — BEGRIP.
2° CASSATIEMIDDEL. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING. — ACTIVERINGSOVEREENKOMST. — ACTIEF ZOEKGEDRAG NAAR WERK. —
BEOORDELING. — GEVOLG. — ONTVANKELIJKHEID.

1° Uit de vaststelling van het arrest dat de verweerster “de derde verbintenis
in het kader van de [tweede] activeringsovereenkomst” niet heeft nageleefd,
die erin bestaat “vier spontane kandidaturen per maand tot het volgende
evaluatiegesprek voor te leggen”, kan niet worden afgeleid dat zij niet actief
naar werk zou hebben gezocht (1). (Artt. 56, 58, 59quater, 59quinquies en
59sexies, Werkloosheidsbesluit)
2° Het middel waarvan het onderzoek het Hof zou verplichten, wegens het ontbreken van vaststellingen van het arrest op die punten, na te gaan of de
werkloze op de arbeidsmarkt beschikbaar was en actief naar werk heeft gezocht, en aldus zijn bevoegdheden te overschrijden, is niet-ontvankelijk (2).

(RVA T. N.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 20 december 2012
van het arbeidshof te Bergen.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 21 januari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 116.
(2) Id.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11, 108 en 159 van de Grondwet;
— de artikelen 44, 51 tot 53bis, 56, 58, 59bis tot 59decies, 153 tot 155 en 157 tot 159
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
— het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een norm toe te passen
die in strijd is met een hogere norm;
— voor zoveel nodig, artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de verweerster “niet betwist dat ze de derde verbintenis uit de tweede overeenkomst niet heeft nageleefd” die ze met toepassing
van artikel 59quinquies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 was aangegaan, verklaart het arrest “het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk
en gegrond; wijzigt het beroepen vonnis, behalve in zoverre het de oorspronkelijke vordering ontvankelijk heeft verklaard; vernietigt de betwiste administratieve beslissing van de eiser van 5 februari 2010 en beveelt het herstel van de
verweerster in haar recht op werkloosheidsuitkeringen vanaf 8 februari 2010”.
Het arrest steunt zijn beslissing op de volgende overwegingen:
“De verweerster […] voert voor het eerst in hoger beroep de onwettigheid aan
van de administratieve beslissing tot uitsluiting, wegens schending van
artikel 159 van de Grondwet;
Ze oordeelt dat de toepassing van een eenvormige sanctie (uitsluiting van vier
maanden wegens niet-naleving van verbintenissen uit de eerste overeenkomst
of definitieve uitsluiting wegens niet-naleving van verbintenissen uit de tweede
overeenkomst) op personen voor wie een zelfde procedure geldt (evaluatie van
de inspanningen van de werkloze om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen
door toezicht op de naleving van de verbintenissen aangegaan in een eerste of
tweede activeringsovereenkomst) hoewel diezelfde personen voornoemde verbintenissen op een totaal andere wijze kunnen hebben nageleefd (sommigen hebben geen enkele verbintenis nageleefd, anderen hebben bijna alle verbintenissen
nageleefd) een discriminatie is, verboden bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de sanctie
waarbij de rechtbank de sanctie kan moduleren in functie van de ernst van de
begane fout in het kader van de uitvoering van de activeringsovereenkomst,
niet werd nageleefd;
[…] In dat geval rijst de vraag of het conform de beginselen van gelijkheid en
non-discriminatie is om, in het kader van de zogeheten activeringsprocedure beoogd bij de artikelen 59bis tot nonies van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de werkloze op gelijke wijze uit
te sluiten die, enerzijds, zijn verbintenissen slechts gedeeltelijk niet heeft nageleefd, en de werkloze die, anderzijds, geen enkele verbintenis is nagekomen;
Het arbeidshof wijst erop dat het gelijkheidsbeginsel niet alleen miskend is
wanneer de rechtzoekenden van een zelfde categorie zonder objectieve reden
verschillend behandeld worden, maar ook wanneer rechtzoekenden van verschillende categorieën zonder objectieve reden op identieke wijze behandeld worden;
Het arbeidshof kan alleen maar vaststellen dat de regelgevende wetgever binnen het kader van de zogeheten activeringsprocedure, in tegenstelling tot de
modaliteiten voor het begeleidingsplan van werklozen bedoeld in de artikelen 51
en volgende en de sancties bedoeld in de artikelen 153 en 155 van het organieke
koninklijk besluit, geen geïndividualiseerde strafmaatregelen heeft bepaald in
functie van de ernst van de fout, de persoonlijke situatie van de werkloze of
eventuele verzachtende omstandigheden tijdens de evaluatieperiode;
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Zo kan iedere werkloze voor wie de bij de artikelen 59bis tot nonies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bedoelde activeringsprocedure geldt, eenzelfde uitsluitingssanctie
opgelegd krijgen als hij de in de eerste en tweede activeringsovereenkomst aangegane verbintenissen niet naleeft, zonder enig onderscheid te maken tussen de
werklozen met een activeringsovereenkomst naargelang de ernst van de eventuele tekortkomingen die ze hebben begaan;
Het arbeidshof oordeelt dat de toepassing van een enkele sanctie, die niet individueel is afgestemd op het zoekgedrag van elke werkloze afzonderlijk, het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel van de sanctie miskent;
Het arbeidshof beslist bijgevolg dat artikel 59sexies, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet ongrondwettelijk is;
Het arbeidshof mag dat artikel niet toepassen en vernietigt bijgevolg de betwiste administratieve beslissing wegens het ontbreken van een verordenende
grondslag en beveelt het herstel van de verweerster in haar recht op werkloosheidsuitkeringen vanaf 8 februari 2010”.
Grieven
1. Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet de werkloze twee
cumulatieve voorwaarden vervullen. Hij “moet wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn” (artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991). Ook moet hij beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt (artikel 56, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991),
wat impliceert dat hij actief naar werk zoekt (artikel 58, § 1, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991).
Artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 stelt een uitsluitingsmaatregel in die aanpasbaar is binnen de bij de artikelen 52 en 52bis van
hetzelfde besluit bepaalde voorwaarden en kan vervangen worden door een verwittiging of, met toepassing van artikel 53bis gepaard kan gaan met uitstel, behalve in geval van recidive (artikel 53bis, § 3), voor de werkloze die niet zonder
werk is door omstandigheden buiten zijn wil, met name de werkloze die zijn
werk opgeeft of weigert of ophoudt mee te werken aan een begeleidingsplan van
het inschakelingstraject.
Artikel 56, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit ontneemt de werkloze zijn
werkloosheidsuitkeringen voor de periode waarin hij niet beschikbaar is voor de
arbeidsmarkt, aangezien de werkloze niet meer beantwoordt aan de toekenningsvoorwaarden tot werkloosheidsuitkeringen, hoewel hij aanvankelijk zonder werk was door omstandigheden buiten zijn wil. Dat zou het geval zijn van de
werkloze die, nadat hij ontslagen is om redenen die niet aan hem te wijten zijn,
vervolgens niet actief naar werk zou zoeken (artikel 58 van het koninklijk besluit van 25 november 1991).
2. De artikelen 59bis tot 59decies van datzelfde koninklijk besluit, die tot doel
hebben het verlies van werkloosheidsuitkeringen met toepassing van artikel 56
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 te vermijden, stellen een activeringsprocedure voor werklozen in die berust op een gepersonaliseerde opvolging door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau of de ambtenaren
die hem vervangen krachtens artikel 1, 5°, van dat besluit en op mechanismen
van contractuele aard.
De directeur volgt de in artikel 59bis bedoelde werkloze op, waakt erover dat
hij op de hoogte is van zijn verplichtingen overeenkomstig artikel 59ter en ontbiedt de werkloze die beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 59bis voor een
eerste evaluatiegesprek omtrent de inspanningen die hij geleverd heeft om zich
op de arbeidsmarkt in te schakelen (artikel 59quater).
Indien de directeur na afloop van dat gesprek vaststelt dat de werkloze niet
voldoende inspanningen heeft verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt, nodigt hij de werkloze uit om een overeenkomst aan te gaan waarbij hij
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zich ertoe verbindt concrete acties te ondernemen die aan zijn specifieke situatie zijn aangepast (artikel 59quater, § 5, inzonderheid het eerste tot derde lid,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991).
De uitvoering van die contractuele verbintenissen wordt geëvalueerd tijdens
een gesprek overeenkomstig artikel 59quinquies van het koninklijk besluit van
25 november 1991 en indien de directeur vaststelt dat de werkloze de verbintenis
uit zijn overeenkomst niet heeft nageleefd, nodigt hij hem uit een nieuwe overeenkomst aan te gaan waarbij de concrete acties waartoe de werkloze zich verbindt aan zijn specifieke situatie zijn aangepast (artikel 59quinquies, § 5,
inzonderheid het eerste tot derde lid). De werkloze kan trouwens het voorwerp
zijn van een uitsluitingsmaatregel voor een periode van vier maanden overeenkomstig artikel 59quinquies, § 6.
De naleving van de aangegane verbintenissen uit de tweede overeenkomst
wordt tijdens een nieuw gesprek geëvalueerd overeenkomstig artikel 59sexies
van het koninklijk besluit van 25 november 1991. Overeenkomstig
artikel 59sexies, § 6, wordt de werkloze slechts uitgesloten van het recht op
werkloosheidsuitkeringen wanneer de directeur vaststelt dat de werkloze zijn
verbintenis niet is nagekomen, tot wanneer hij opnieuw de bij de artikelen 30
tot 33 bepaalde voorwaarden vervult of een stage heeft gelopen overeenkomstig
artikel 59octies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 zonder afbreuk
te doen aan het recht van de betrokkene om het bij artikel 59septies bepaalde administratieve beroep in te stellen.
3. Uit wat voorafgaat volgt dat de uitsluitingsmaatregelen bedoeld bij de artikelen 51 tot 53bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991, enerzijds,
en de artikelen 59sexies, §§ 6 en 7, en 59octies van datzelfde besluit, anderzijds,
werklozen treffen die zich in verschillende situaties bevinden. De eersten hebben betrekking op het geval waarin de werknemer die, hoewel hij werk heeft of
de concrete mogelijkheid heeft werk te hebben, zonder werk is om redenen die
ten minste voor een deel afhankelijk zijn van zijn wil of zijn gedrag, in strijd
met artikel 44 van het voornoemde koninklijk besluit dat een eerste voorwaarde
stelt om werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen, terwijl in het tweede geval
het de werkloze betreft die geen werk heeft door omstandigheden aanvankelijk
buiten zijn wil en die zich vervolgens niet beschikbaar toont op de arbeidsmarkt, in strijd met artikel 56 van dat besluit, dat een tweede voorwaarde stelt
om werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen.
De uitsluitingsmaatregelen bedoeld in de artikelen 51 en volgende, hebben
overigens in principe betrekking op een ogenblikkelijke handeling of een ogenblikkelijk gedrag van de werkloze, terwijl de maatregelen beoogd bij de artikelen 56sexies, §§ 6 en 7, en volgende, herhaaldelijke contractuele tekortkomingen
bestraffen van verplichtingen die de werkloze is aangegaan in twee opeenvolgende overeenkomsten na afloop van een lange geïndividualiseerde opvolgingsprocedure door de directeur van het werkloosheidsbureau, in het leven geroepen om
de werkloze te helpen te voldoen aan de voorwaarde van artikel 56 van het koninklijk besluit van 25 november 1991.
Ten slotte heeft de Koning, zowel in het raam van de artikelen 44, 51 en volgende van het koninklijk besluit van 25 november 1991 als van de artikelen 56,
59bis en volgende, een gepersonaliseerde evaluatie ingevoerd van het zoekgedrag
van de werkloze. Terwijl in het eerste geval de sanctie aangepast wordt, gaat
men in het tweede geval over tot een gepersonaliseerde evaluatie van het zoekgedrag van de werkloze die gepaard gaat met graduele uitsluitingsmaatregelen
naargelang enkel de eerste overeenkomst, dan wel de tweede niet is nagekomen
— wat niet alleen een herhaaldelijke schending is van de artikelen 56 en 58 van
het koninklijk besluit van 25 november 1991, maar ook van de verbindende
kracht van de activeringsovereenkomsten (artikelen 1134, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 59quater, § 5, en 59quinquies, § 5, van het koninklijk besluit
van 25 november 1991).
4. De artikelen 153 tot 159 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bestraffen voor het overige de miskenning van verschillende bepalingen waarbij
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de werkloze verklaringen moet afleggen of zich moet onderwerpen aan toezichtsmaatregelen.
Artikel 153 bestraft de werkloze die een onjuiste of onvolledige verklaring aflegt of die een verklaring niet of te laat aflegt. Artikel 154 heeft betrekking op
de werkloze die niet in het bezit is van een door artikel 71, eerste lid, 1°, voorgeschreven regelmatige controlekaart, deze niet heeft ingevuld overeenkomstig
artikel 71, eerste lid, 3° en 4°, of ze niet onmiddellijk heeft voorgelegd bij een
vordering door een daartoe bevoegd persoon, zoals artikel 71, eerste lid, 5°, voorschrijft. Artikel 155 daarentegen bestraft de werkloze die gebruik maakt van onjuiste stukken teneinde te kwader trouw uitkeringen te verkrijgen waarop hij
geen recht heeft of met een vals stempelmerk.
De uitsluitingsmaatregelen uit de artikelen 51 tot 59sexies, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, geven enkel aan dat de werkloze niet
meer beantwoordt aan de grondvoorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te
verkrijgen en vormen dus geen administratieve sancties, terwijl de maatregelen
bedoeld in de artikelen 153 tot 155 — zoals ze in de artikelen 157 tot 159 zijn uitgewerkt en aangepast kunnen worden — wel degelijk administratieve sancties
vormen. Die bepalingen worden trouwens hernomen in hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 25 november 1991 onder de titel “Administratieve sancties”.
De uitsluitingsmaatregelen van artikel 59sexies, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, kunnen dus niet vergeleken worden met die van de
artikelen 153 tot 159 van hetzelfde besluit.
(…)
Tweede onderdeel
9. Aangezien, enerzijds, artikel 56, § 1, van het koninklijk besluit van
25 november 1991, het toekennen van werkloosheidsuitkeringen doet afhangen
van de voorwaarde dat de werkloze beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt
— voorwaarde die volgens artikel 58 van datzelfde besluit inhoudt dat de werkloze actief naar werk zoekt —, en het arrest anderzijds vaststelt dat de verweerster niet voldaan had aan de derde verbintenis die ze was aangegaan krachtens
artikel 59quinquies, § 5, van het voornoemd koninklijk besluit en zij dus niet actief naar werk had gezocht, en dit herhaaldelijk en aanhoudend
(artikel 59quater, inzonderheid §§ 3 en 5, 59quinquies, inzonderheid §§ 3 tot 5, en
59sexies, inzonderheid §§ 1, 3 en 5, van het koninklijk besluit van 25 november
1991), kon het arrest, dat niet zegt dat de artikelen 56 en 58 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 onwettig zijn, na de bestreden administratieve beslissing te hebben vernietigd de verweerster niet vanaf 21 december 2009 in haar
recht op werkloosheidsuitkeringen herstellen. Aldus schendt het immers de artikelen 56 en 58 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, aangezien het
de voorwaarde van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt die het instelt miskent of minstens de artikelen 59quater (inzonderheid §§ 3 en 5), 59quinquies (inzonderheid §§ 3 tot 5) en 59sexies (inzonderheid §§ 1, 3 en 5) van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 schendt door te weigeren de niet-naleving van de
tweede activeringsovereenkomst te bestempelen als een herhaaldelijke en aanhoudende tekortkoming aan de voorwaarden van de artikelen 56 en 58 van dat
besluit.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

(…)
Tweede onderdeel
Uit de vaststelling van het arrest dat de verweerster “de derde verbintenis die ze is aangegaan in het raam van de tweede activeringsovereenkomst niet heeft nageleefd” die erin bestaat “vier spontane
kandidaturen per maand voor te leggen tot het volgende evaluatiege-
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sprek”, kan niet worden afgeleid dat zij niet actief naar werk zou hebben gezocht.
Het onderdeel is niet-ontvankelijk omdat het onderzoek ervan het
Hof zou verplichten, wegens het ontbreken van desbetreffende vaststellingen van het arrest, na te gaan en bijgevolg zijn bevoegdheden te
overschrijden, of de verweerster beschikbaar was voor de arbeidsmarkt
en actief naar werk heeft gezocht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
16 februari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Foriers.

N° 117
3°

— 16 februari 2015
(AR S.13.0085.F)

KAMER

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN. — ALGEMEEN. —
ARTIKEL 627, 9°, GERECHTELIJK WETBOEK. — AARD. — DWINGENDE BEPALING
TEN VOORDELE VAN DE WERKNEMER.
2° CASSATIEMIDDEL. — BURGERLIJKE ZAKEN. — NIEUW MIDDEL. — DWINGENDE BEPALING TEN VOORDELE VAN DE WERKNEMER. — GEVOLG.
3° ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — WILLEKEURIG ONTSLAG. — WERKING VAN DE ONDERNEMING. — REDEN. — BEOORDELING. — BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER. — GRENZEN.
4° RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — ARBEIDSOVEREENKOMST. — ARBEIDER. — WILLEKEURIG ONTSLAG. — REDENEN. — NOODWENDIGHEDEN INZAKE DE WERKING VAN DE ONDERNEMING. — BEOORDELING. —
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — GRENZEN.

1° Artikel 627, 9, Gerechtelijk Wetboek, is enkel dwingend in het voordeel van
de werknemer (1). (Art. 627, 9°, Gerechtelijk Wetboek)
2° Het middel dat de werkgever afleidt uit de schending van artikel 627, 9°, dat
niet aan het arbeidshof is voorgelegd en dat het niet zelf heeft opgeworpen,
is nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk (2). (Art. 627, 9°, Gerechtelijk
Wetboek)
3° en 4° De rechter kan bij beoordeling van de wettigheid van de op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de
dienst gegronde reden voor het ontslag, zijn eigen criteria betreffende de or(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 117.
(2) Id.
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ganisatie van die werking niet in de plaats te stellen van die van de werkgever (1). (Art. 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(JEKATRANS N.V. T. S.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 28 november 2012.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 12 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 8 en 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het vonnis waarbij de eerste rechter zich territoriaal bevoegd verklaarde om kennis te nemen van verweerders vordering.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
“Krachtens artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek is tot kennisneming
van de vordering alleen bevoegd de rechter van de plaats waar de mijn, de fabriek, de werkplaats, het magazijn, het kantoor gelegen is en in het algemeen,
van de plaats die bestemd is voor de exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het beroep of de werkzaamheid van de vennootschap, van de vereniging of van de groepering, voor alle geschillen bedoeld in onder meer de
artikel 578 van dat Wetboek;
[…] Artikel 627, 9°, heeft dus betrekking op de gevallen waarin de territoriale
bevoegdheid van de sociale rechtbank afhangt van de plaats van uitvoering van
de prestaties. De wetgever heeft immers arbeidsgeschillen willen concentreren
op de werkelijke plaats van uitoefening van het beroep van de werknemer (Verslag Van Reepinghen, p. 223);
Zodra de werkelijke uitoefening van het beroep van de werknemer niet beperkt blijft tot een enkel gerechtelijk arrondissement volgt uit de leer van het
Hof van Cassatie (Cass., 28 oktober 1985, Bull., 1986, 230) dat het de werknemer,
als eiser, inzake geschillen over de uitvoering van verbintenissen uit een arbeidsovereenkomst, vrij staat zijn werkgever te dagvaarden voor de arbeidsrechtbank van een van die arrondissementen;
Het geschil wegens schending van artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan het Hof had kennisgenomen, betrof weliswaar het geval van een
handelsvertegenwoordiger. Dat neemt echter niet weg dat het Hof heeft vastgesteld dat de werknemer zijn beroep van handelsvertegenwoordiger in verscheidene gerechtelijke arrondissementen uitoefende, en vervolgens in algemene
bewoordingen voor recht heeft gezegd ‘dat het arrest, door te oordelen dat het
geding nopens de uitvoering van de verbintenissen voortvloeiende uit een ar(1) Id.
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beidsovereenkomst, mag worden ingeleid voor welke arbeidsrechtbank ook binnen het rechtsgebied waarvan de werknemer tewerkgesteld is, de in het middel
vermelde wetsbepaling niet schendt’;
Daaruit volgt, volgens het [arbeidshof], dat elke werknemer, eiser in rechte,
zijn werkgever kan dagvaarden voor een van de arbeidsrechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen waarin hij zijn beroepsactiviteit op geregelde wijze uitoefent;
Dat geldt zowel voor handelsvertegenwoordigers als voor de andere werknemers die hun beroepsactiviteit uitoefenen op verschillende plaatsen die tot verschillende gerechtelijke arrondissementen behoren;
Het [arbeids]hof zal dus het beroepen vonnis op dat punt bevestigen.”
Grieven
Artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat bevoegdheid de macht van
de rechter is om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht.
Volgens artikel 627, 9°, van dat Wetboek is tot kennisneming van de vordering
alleen bevoegd de rechter van de plaats waar de mijn, de fabriek, de werkplaats,
het magazijn, het kantoor gelegen is en in het algemeen, van de plaats die bestemd is voor de exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het beroep
of de werkzaamheid van de vennootschap, van de vereniging of van de groepering, voor alle geschillen bedoeld in onder meer artikel 578 van dat Wetboek. Uit
de parlementaire voorbereiding van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de wetgever tegelijk de arbeidsgeschillen heeft willen concentreren op de werkelijke
plaats van uitoefening van het beroep van de werknemer en de eenheid van
rechtspraak inzake arbeidsgeschillen heeft willen bevorderen.
De eiseres voerde in haar aanvullende appelconclusie aan dat de arbeidsrechtbank zich ten onrechte bevoegd achtte op grond van de rechtspraak van het Hof
inzake handelsvertegenwoordigers, daar de verweerder een chauffeur-besteller
is. De eiseres verwees naar een arrest van het arbeidshof te Antwerpen dat genoemd onderscheid bevestigde. Volgens dat arbeidshof volgt uit artikel 627, 9°,
dat enkel de rechter van de vestiging van de werkgever van de beroepsvoetballer
waar hij de meeste van zijn activiteiten uitvoert, territoriaal bevoegd is, waarbij de deelname van de voetballer aan wedstrijden in andere gerechtelijke arrondissementen niet voldoende is om te beslissen dat de arbeidsrechtbanken van die
arrondissementen bevoegd zijn. De eiseres, die verwees naar een vonnis van de
arrondissementsrechtbank te Luik, voerde het middel aan dat de plaats waarnaar een werknemer op zending wordt gestuurd, die vooraf niet te bepalen valt
en door de werkgever eigenmachtig wordt aangeduid, niet kan worden beschouwd als een plaats die dient voor de uitoefening van het beroep van de werknemer. De eiseres voerde aan dat voor de buschauffeurs, het gebied van de door
hen afgelegde verschillende trajecten geen doorslaggevend criterium voor de
territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank is, maar wel de stelplaats van
de bus, die de enige vaste en bepaalbare plaats is, aangezien de start naar en terugkeer van het werk elke dag van daaruit gebeurt.
Het arrest verwerpt dat middel van de eiseres op grond dat elke werknemer
zijn werkgever kan dagvaarden voor een van de arbeidsrechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen waarin hij werkelijk en geregeld zijn beroepsactiviteit uitoefent. Het arrest stelt evenwel niet vast dat verweerders activiteit in
het gerechtelijk arrondissement waar de arbeidsrechtbank zich bevindt, een
werkelijke en geregelde beroepsactiviteit is. Voor zover het arrest in die zin
moet worden uitgelegd dat het arbeidshof het bestaan van een werkelijke en geregelde beroepsactiviteit in dat arrondissement afgeleid heeft uit de aard zelf
van verweerders activiteit als chauffeur-besteller, miskent dat arrest het wettelijke begrip “plaats die bestemd is voor de uitoefening van het beroep”, als bedoeld in artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek. Het is immers niet het
gebied van de verschillende trajecten die de verweerder in het hele land aflegt
dat dient als doorslaggevend criterium voor de territoriale bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank. In deze zaak is uitsluitend de exploitatiezetel van de eiseres
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de plaats die bestemd is voor de uitoefening van het beroep, aangezien dat de
enige vaste en bepaalbare plaats is die de eenheid van rechtspraak kan waarborgen die de wetgever in artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek heeft willen
vastleggen.
Het arrest, dat het middel van eiseres met betrekking tot de territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank verwerpt zonder vast te stellen dat de verweerder een werkelijke en geregelde beroepsactiviteit uitoefent in het
gerechtelijk arrondissement waar de arbeidsrechtbank zich bevindt, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om het beroepen vonnis te bevestigen met
betrekking tot de territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank (schending
van de artikelen 8 en 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek). Voor zover het arrest het bestaan van een dergelijke beroepsactiviteit afgeleid heeft uit de aard
zelf van verweerders activiteit als chauffeur-besteller, miskent het bovendien
het wettelijk begrip “plaats die bestemd is voor de uitoefening van het beroep”,
als bedoeld in artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek, alsook de intentie
van de wetgever om de eenheid van rechtspraak over geschillen inzake arbeidsovereenkomsten in die bepaling vast te leggen. Het arrest dat het beroepen vonnis om die redenen bevestigt, schendt bijgevolg de artikelen 8 en 627, 9°, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
— de artikelen 1134, 1135, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322 en 1341 tot 1348 van het Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen 8, 9, 19, 20, 23, 578, 870, 876, 915, 916, 921, 941, 959 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek;
— algemeen rechtsbeginsel van de lijdelijkheid van de rechter, ook beschikkingsbeginsel genoemd, dat neergelegd is in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
— algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat verweerders rechtsvordering gegrond had verklaard en de eiseres had veroordeeld tot betaling van 10.179,54 euro
schadevergoeding wegens willekeurig ontslag;
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
“In deze zaak maakt het formulier C4 melding van een ‘reorganisatie van de
dienst’ als verantwoording van de reden voor het ontslag;
Het staat buiten kijf dat die reden geenszins de werkelijke reden is die de [eiseres] ertoe gebracht heeft zich te ontdoen van een arbeider na twee jaar samenwerking;
In deze zaak verwijt de [eiseres] haar werknemer hoofdzakelijk dat hij zijn
talrijke afwezigheden wegens medische redenen te laat heeft medegedeeld, met
de daaraan verbonden gevolgen van die onvoorbereide vervanging voor de werking van de onderneming, zowel op het vlak van het cliënteel als onder de arbeiders die ’op het laatste nippertje’ die vervanging moesten verzekeren’;
Uit de stukken van de partijen volgt dat [de verweerder], zolang hij bij de [eiseres] tewerkgesteld was, gedurende de volgende periodes arbeidsongeschikt
was: — jaar 2007: van 1 tot 3 maart en van 7 tot 10 november; — jaar 2008: van 2
tot 8 juli, 26 en 27 september en van 4 au 6 december; — jaar 2009: 24 januari tot
8 februari;
Het gaat dus om zes periodes van arbeidsongeschiktheid voor [de verweerder],
waarvan vijf van korte duur.
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Iedere arbeidsongeschiktheid werd ter kennis van [de eiseres] gebracht door
een medisch attest, waarbij het meest recente nog de dag zelf ter kennis werd
gebracht (24 januari 2009), vlak na de raadpleging bij zijn arts, rond 17 uur;
De [eiseres] erkent dat [de verweerder] steeds de termijn voor het bezorgen
van de medische attesten in acht heeft genomen, zijnde binnen 24 uur na de afwezigheid;
[De eiser] verzuimde echter zijn afwezigheid onmiddellijk aan zijn hiërarchische overste te melden, zodat laatstgenoemde niet in een vervanging kon voorzien en daardoor overhaast moest reageren;
Volgens de [eiseres] werden door dat verzuim de plannings helemaal ontregeld
en verslechterden daardoor de relaties met de klanten;
[…] Hoe dan ook, gesteld dat [de door de eiseres overgelegde brief met verwijten van een klant] aan de oorsprong lag van de beslissing om [de verweerder] te
ontslaan, zou het op zijn minst toch aangewezen geweest zijn om vooraf zijn uitleg te horen zodat de arbeidsongeschikte werknemer weet waaraan hij zich dient
te houden;
Bovendien, hoewel de [eiseres] erover klaagt dat [de verweerder] haar te laat
meldde dat hij om medische redenen afwezig was zodat er dan problemen rezen
om hem nog inderhaast te vervangen, zal zij pas op 6 april, dus ongeveer twee
maanden na het ontslag van de [verweerder], een nieuwe chauffeur-besteller in
dienst nemen, en op de koop toe nog vier chauffeurs-bestellers ontslaan in de periode tussen van 9 februari tot eind april 2009;
Dat handelwijze laat vermoeden dat zij over voldoende chauffeurs-bestellers
beschikte om een afwezige werknemer te vervangen;
Indien het feit dat de chauffeurs-bestellers onmiddellijk hun afwezigheid wegens ziekte dienden te melden, zó belangrijk was geweest voor de goede werking
van de onderneming — wat het [arbeids]hof best kan begrijpen —, dan zou de [eiseres] niet nagelaten hebben dat klaar en duidelijk te vermelden, ofwel in de arbeidsovereenkomst, ofwel in het arbeidsreglement of had zij, op zijn minst, aan
haar werknemer, ja zelfs aan al haar werknemers, een brief gericht waarin de
verplichtingen van de werknemers over dat precieze punt werden benadrukt;
Artikel 8 van de arbeidsovereenkomst bepaalt weliswaar dat ‘de werknemer,
om het voordeel te blijven genieten van de wettelijke bepalingen betreffende het
gewaarborgde loon bij ziekte of ongeval in het privéleven, de bedrijfsleider of
diens gemachtigde van bij het begin van de eerste werkdag dient in te lichten
van zijn arbeidsongeschiktheid (desnoods per telefoon) en hem te melden of hij
zich al dan niet kan verplaatsten’ maar het [arbeids]hof dient vast te stellen dat
die bepaling niet vereist dat de werknemer zijn afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid onmiddellijk moet melden, maar enkel dat hij de werkgever moet
verwittigen op de eerste werkdag volgend op de erkenning van de arbeidsongeschiktheid;
Daaruit volgt dat de grief waarop [verweerders] ontslag gegrond is niet
strookt met de eigen vereisten van zijn werkgever, zoals die voortvloeien uit
zijn arbeidsovereenkomst;
Volgens het [arbeids]hof is de vervanging van arbeidsongeschikte chauffeursbestellers een probleem van interne organisatie van de onderneming die, doordat zij onder haar verschillende chauffeurs-bestellers geen wachtdienst heeft georganiseerd hoewel zij over voldoende personeel leek te beschikken (gelet op
haar talmen om [de verweerder] te vervangen na diens ontslag en ook na het
ontslag van vier chauffeurs-bestellers in de periode tussen van 9 februari tot
eind april 2009), zelf de eventuele moeilijkheden voor haar klanten en voor haar
personeel dat voor de vervanging moest instaan, heeft veroorzaakt;
De [eiseres] klaagt inderdaad over de gevolgen van die afwezigheden voor het
cliënteel zonder zelfs maar het minste begin van bewijs in de vorm van een verklaring van dat cliënteel te leveren;
Op dezelfde wijze vermeldt de [eiseres] de problematische verstandhouding
met de overige chauffeurs-bestellers die [de verweerder] onverwacht moeten

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 440 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

440

ARRESTEN VAN CASSATIE

16.2.15 - N° 117

vervangen, zonder zelfs maar het minste begin van bewijs in de vorm van een
verklaring van die werknemers te leveren;
Thans vraagt zij het bewijs te leveren van drie feiten waaronder:
1. het ontbreken van de onmiddellijke verantwoording van de afwezigheden,
hoewel er geen enkel bewijs wordt geleverd dat vooraf daarop werd geattendeerd;
2. de ontregeling van het werk wegens de moeilijkere organisatie van de planning, hoewel het niet-aanwerven van een nieuwe chauffeur-besteller binnen
twee maanden na [verweerders] ontslag, samen met het ontslag van vier chauffeurs-bestellers tijdens dezelfde periode, laat vermoeden dat de vervanging [van
de verweerder] geen onoverkomelijk obstakel was voor zijn hiërarchische overste;
3. de gespannen verhouding met zijn collega’s die onverwacht voor zijn vervanging moeten instaan, terwijl geen enkele verklaring wordt bijgevoegd als begin van bewijs;
Het [arbeids]hof oordeelt dat die feiten niet ter zake dienend zijn in zoverre
ze, gesteld dat ze bewezen zijn, alsnog geen wettige reden vormen om een werknemer te ontslaan, aangezien de werkgever:
— niet bewijst dat de werknemer een eerdere richtlijn inzake de arbeidsongeschiktheid heeft overtreden;
— voor dat soort toestanden (gewettigde afwezigheden van een werknemer)[…] niet de geschikte organisatorische maatregelen heeft genomen om dat
probleem op te lossen.”
Grieven
Eerste onderdeel
Onder willekeurige afdanking wordt, volgens artikel 63 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband
houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten
op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of
de dienst. Onverminderd artikel 39, § 1, zal de werkgever die een voor een onbepaalde tijd aangeworven werkman op willekeurige wijze afdankt, aan deze werkman een vergoeding moeten betalen die overeenstemt met het loon van zes
maanden, behalve indien een andere vergoeding is vastgesteld door een door de
Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
Artikel 63 sluit uit dat ontslag willekeurig is in de zin van die bepaling wanneer het steunt op een reden die verband houdt met de geschiktheid van de arbeider, ongeacht de gevolgen van diens ongeschiktheid op het werk. In zoverre
de reden voor het ontslag steunt op de noodwendigheden van onderneming, heeft
de werkgever een ruime beoordelingsmarge om de noodzakelijke maatregelen
voor de goede werking van de onderneming op te leggen. Daarbij is de werkgever
de enige rechter van de oriëntatie, de organisatie en de strategie van de onderneming of van de waarde van de werkgever. De bodemrechter kan zijn beslissing
dienaangaande niet in de plaats stellen van die van de werkgever en de toetsing
die hij uitoefent, kan bijgevolg slechts marginaal zijn.
De eiseres voerde in haar aanvullende appelconclusie aan dat de verweerder,
hoewel hij de termijn voor het bezorgen van zijn medisch attest naleefde, zijn
hiërarchische overste niet of te laat inlichtte, dat de eiseres telkens opnieuw
verplicht was het schema van de andere chauffeurs op het laatste nippertje aan
te passen, dat de laattijdige melding van de frequente afwezigheden de betrekkingen met de collega’s van de verweerder en de organisatie van de dienst aan
de klanten verstoorde, dat de eiseres bijgevolg wel verplicht was de arbeidsovereenkomst met de verweerder te beëindigen en dat die redenen het ontslag van
de verweerder in de zin van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten verantwoorden. De eiseres voerde ook nog aan dat de
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transportsector een bikkelharde concurrentie kent, dat de enige mogelijkheid
om te overleven erin bestaat een kwaliteitsservice te bieden, aangezien ontevreden klanten een andere partner zoeken die een betere service biedt, en dat de
werkgever een ruime beoordelingsmarge heeft om maatregelen op te leggen die
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de onderneming.
Het arrest stelt evenwel vast dat de eiseres pas ongeveer twee maanden na verweerders ontslag een nieuwe chauffeur-besteller heeft aangeworven en dat de eiseres bovendien nog vier chauffeurs-bestellers heeft ontslagen. Het arrest leidt
daaruit af dat de eiseres over voldoende chauffeurs-bestellers beschikte om een
afwezige werknemer te vervangen en dat de vervanging van arbeidsongeschikte
chauffeurs-bestellers een probleem van interne organisatie van de onderneming
is.
Het feit dat de afwezigheden niet onmiddellijk werden verantwoord, de ontregeling van het werk wegens de moeilijkere organisatie van de planning en de gespannen verhouding met verweerders collega’s die onverwacht voor zijn
vervanging moeten instaan, gesteld dat die feiten bewezen zijn, vormen volgens
het arrest geen wettige reden om de verweerder te ontslaan, aangezien de eiseres
niet bewijst dat de werknemer een eerdere richtlijn inzake de arbeidsongeschiktheid heeft overtreden, noch dat zij de geschikte organisatorische maatregelen heeft genomen om dat probleem op te lossen. Daarenboven staat het arrest
de eiseres niet toe het bewijs van die feiten te leveren door alle middelen rechtens, met inbegrip van het getuigenbewijs.
Welnu, het arrest dat oordeelt dat verweerders ontslag willekeurig is omdat
de eiseres niet de geschikte organisatorische maatregelen heeft genomen om
het probleem van de arbeidsongeschikte werknemers op te lossen, stelt zich in
de plaats van de werkgever met betrekking tot het beheer van de onderneming,
oefent meer dan een marginale toetsing uit van de beslissing van de eiseres en
overschrijdt dus de bevoegdheden die het Gerechtelijk Wetboek hem toekent
(schending van de artikelen 8, 9, 19, 20, 23 en 578 van het Gerechtelijk Wetboek).
Door te eisen dat de eiseres de geschikte organisatorische maatregelen had moeten nemen om het probleem van verweerders afwezigheden en de late mededelingen aan verweerders hiërarchische overste op te lossen, doet het arrest de
erkenning van een wettige reden die verweerders ontslag verantwoordt, afhangen van een voorwaarde waarin artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 niet voorziet
en die evenmin onontbeerlijk is om de wettelijke doelstelling te bereiken, namelijk elk willekeurig ontslag van arbeiders te voorkomen (schending van
artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Bovendien verwerpt het arrest niet naar recht, om de voornoemde redenen, het
aanbod van de eiseres om getuigen te horen (schending van de artikelen 1315,
1316, 1341 tot 1348 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 876, 915, 916, 921, 941, 959 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
(…)

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Hoewel de eiseres, in haar conclusie voor het arbeidshof, heeft aangevoerd dat de regel op grond waarvan de handelsvertegenwoordiger die
tewerkgesteld is in verschillende gerechtelijke arrondissementen aan
de arbeidsrechtbank van een van die arrondissementen een geschil betreffende zijn arbeidsovereenkomst kan voorleggen, niet kan worden
uitgebreid naar ambulante werknemers, zoals chauffeurs-bestellers,
heeft zij daarentegen niet betoogd dat de verweerder in het gerechtelijk
arrondissement waarvan hij de arbeidsrechtbank heeft geadieerd geen
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werkelijke en geregelde beroepsactiviteit heeft uitgeoefend waardoor
dat arrondissement zou kunnen worden aangemerkt als plaats die bestemd is voor de uitoefening van het beroep, in de zin van artikel 627,
9°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Die bepaling is slechts ten gunste van de werknemer bindend, zodat
het middel, dat niet aan het arbeidshof is voorgelegd en dat het niet zelf
heeft opgeworpen, nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
Eerste middel
Krachtens artikel 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet wordt,
voor de toepassing van dat artikel, onder willekeurig ontslag verstaan,
het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde
tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het
gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst.
De rechter kan bij beoordeling van de wettigheid van de op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de
dienst gegronde reden voor het ontslag, zijn eigen criteria betreffende
de organisatie van die werking niet in de plaats te stellen van die van
de werkgever.
Het arrest dat eerst aanneemt dat de eiseres “[de verweerder] verwijt
dat hij zijn talrijke afwezigheden wegens medische redenen te laat
heeft medegedeeld, met de daaraan verbonden gevolgen van die onvoorbereide vervanging voor de werking van de onderneming, zowel op het
vlak van het cliënteel als onder de arbeiders die ‘op het laatste nippertje’ die vervanging moesten verzekeren”, overweegt vervolgens, op
grond van de in het middel weergegeven redenen dat “volgens het [arbeids]hof, de vervanging van de arbeidsongeschikte chauffeurs-bestellers een probleem is van interne organisatie van het bedrijf dat, wegens
het ontbreken van een wachtdienst bij de diverse chauffeurs-bestellers,
terwijl zij over voldoende personeel leek te beschikken […], de eventuele moeilijkheden ten aanzien van het cliënteel heeft veroorzaakt” en
dat de eiseres het recht ontzegt het bewijs te leveren van “de ontregeling van het werk wegens de moeilijkere organisatie van de planning”
omdat “die feiten, in de onderstelling dat ze bewezen zijn, daarom nog
geen wettige reden vormen om een arbeider te ontslaan, wanneer de
werknemer […] voor dat soort toestanden […] niet de geschikte operationele maatregelen heeft genomen om dat probleem op te lossen”
schendt artikel 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet.
Het onderdeel is gegrond.
De overige onderdelen van het tweede middel hoeven niet nader te
worden onderzocht. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, met bevestiging van
het beroepen vonnis, verweerders vordering gegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof Brussel.
16 februari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

N° 118
2°

— 17 februari 2015
(AR P.13.2027.N)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPORINGSHANDELINGEN. — FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN. — BEWAREND BESLAG OP GOEDEREN. — AARD. — DOEL. — TERMIJN. — VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN. — GEVOLG.
2° BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN. — BEWAREND BESLAG OP GOEDEREN. — AARD.
— DOEL. — TERMIJN. — VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN. — GEVOLG.

1° en 2° Het verstrijken van de termijn voor het onderzoek of de analyse van
de goederen die op grond van artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit van
22 februari 2001 juncto artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 december
2002 bij administratieve maatregel onder bewarend beslag werden geplaatst,
leidt tot het beëindigen van dit bewarend beslag; het verstrijken van die termijn heeft niet de nietigheid tot gevolg van het uit dit bewarend beslag voortvloeiende onderzoek. (Art. 6, § 1, KB Organisatie Controles FAVV; art. 1,
MB 18 december 2002)

(L.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 21 november 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
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VAN HET HOF

Beoordeling

Derde middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM: het arrest onderzoekt niet of artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit van 22 februari
2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot
wijziging van diverse wettelijke bepalingen (hierna KB Organisatie
Controles FAVV) en artikel 1 van het ministerieel besluit van
18 december 2002 genomen in uitvoering van artikel 6, § 1, KB Organisatie Controles FAVV (hierna MB 18 december 2002) ook met betrekking
tot de telastleggingen C tot en met F correct werden toegepast; het
strafdossier is opgebouwd via de inbeslagname op 23 december 2009 van
het postpakket, dat nadien diende te worden onderzocht of geanalyseerd in een erkend laboratorium wat niet gebeurde, zodat het dossier
volledig nietig is.
8. Artikel 6, § 1, KB Organisatie Controles FAVV bepaalt:
“De met toepassing van artikel 3, § 1, van dit besluit aangewezen personen kunnen, bij administratieve maatregel, de producten waarvan ze
vermoeden dat ze niet conform de bepalingen zijn van de wet die ze regelt of van haar uitvoeringsbesluiten of conform de verordeningen van
de Europese Unie onder bewarend beslag plaatsen, om ze binnen een
door de minister bepaalde termijn te onderwerpen aan een onderzoek of
een analyse overeenkomstig artikel 3, § 5, van dit besluit.
Het bewarend beslag wordt opgeheven op bevel van de persoon die het
heeft opgelegd, bij het verstrijken van de termijn of bij het definitief
beslag”.
Artikel 1 MB 18 december 2002 bepaalt:
“De producten die in toepassing van artikel 6, § 1, [KB Organisatie
Controles FAVV], onder bewarend beslag zijn geplaatst, moeten binnen
een termijn van dertig dagen aan een analyse of onderzoek worden onderworpen.
Deze termijn kan met een nieuwe termijn van dertig dagen worden
verlengd in afwachting van de resultaten van de analyses of onderzoeken of wanneer bijkomende analyses of onderzoeken nodig blijken te
zijn.
De verlenging wordt verantwoord door de bevoegde ambtenaar van
het [FAVV]”.
9. Uit die bepalingen volgt enkel dat het verstrijken van de termijn
voor het onderzoek of de analyse van de goederen die op grond van deze
bepalingen bij administratieve maatregel onder bewarend beslag werden geplaatst, tot het beëindigen van dit bewarend beslag leidt. Het
verstrijken van die termijn heeft niet de nietigheid tot gevolg van het
uit dit bewarend beslag voortvloeiende onderzoek.
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Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
17 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Wille (bij de balie te
Brugge).

N° 119
2°

— 17 februari 2015
(AR P.14.0201.N)

KAMER

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — NON BIS IN IDEM. — DRAAGWIJDTE.
2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — NON BIS IN IDEM. — STRAFVERVOLGING. — BEGRIP.

1° Het algemeen rechtsbeginsel “non bis in idem” heeft dezelfde draagwijdte
als artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM en artikel 14.7 IVBPR (1).
2° Er is sprake van een strafvervolging wanneer deze vervolging beantwoordt
aan een strafrechtelijke kwalificatie volgens het interne recht, de inbreuk
volgens haar aard geldt voor alle burgers of de sanctie op de inbreuk volgens
haar aard en haar ernst een repressief of preventief oogmerk heeft zonder dat
het vereist is dat de veroordeling of de vrijspraak waardoor deze strafvervolging wordt beëindigd, door een strafrechter zou worden uitgesproken (2).

(K.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brugge van 20 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 29 januari 2013, AR P.12.0402.N, AC 2013, nr. 67, met concl. van plaatsvervangend advocaat-generaal DE SWAEF.
(2) Id.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 4 Zevende Aanvullend Protocol EVRM, artikel 14.7 IVBPR, artikel 50 van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 149 Grondwet, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsplicht en van het “non bis in idem”-beginsel: het bestreden vonnis
oordeelt “Om het principe ‘non bis in idem’ toe te passen, is vereist dat
de strafvordering vervallen is door de eindbeslissing van de strafrechter over de vervolging. De aanslag die door de Vlaamse Overheid gevestigd werd ten laste van appellant voor de boete inzake
Verkeersbelasting, Belasting op inverkeersstelling en Aanvullende
verkeersbelasting, beantwoordt geenszins aan de zo even opgenoemde
criteria. De vestiging van deze aanslag betreft geen eindbeslissing van
de strafrechter over de strafvervolging, zodat het principe niet van toepassing is (…)”; aldus oordeelt dat vonnis dat een administratieve geldboete die niet door de strafrechter bij eindbeslissing werd opgelegd,
nooit in aanmerking kan komen voor het beginsel “non bis in idem” en
onderzoekt het niet of de door de Vlaamse overheid aan de eiser opgelegde geldboete in de interne rechtsorde een penaal karakter heeft en
voor dezelfde feiten of gedragingen werd opgelegd, wat latere vervolging of bestraffing onmogelijk moet maken.
2. Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt: “Niemand
wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure
binnen de rechtsmacht van dezelfde Staat voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die Staat.”
Artikel 14.7 IVBPR bepaalt: “Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is
veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken.”
Het algemeen rechtsbeginsel “non bis in idem” heeft dezelfde draagwijdte als die bepalingen.
3. Er is sprake van een strafvervolging wanneer deze vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke kwalificatie volgens het interne
recht, de inbreuk volgens haar aard geldt voor alle burgers of de sanctie
op de inbreuk volgens haar aard en haar ernst een repressief of preventief oogmerk heeft. Het is echter niet vereist dat de veroordeling of de
vrijspraak waardoor deze strafvervolging wordt beëindigd, door een
strafrechter zou worden uitgesproken.
4. De appelrechters die oordelen zoals het middel vermeldt en die bijgevolg niet onderzoeken of vervolging of bestraffing van het bij hen
aanhangige feit nog mogelijk is wegens het eventueel bestaan van een
veroordeling met een strafrechtelijk karakter voor dezelfde feiten zo-
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als bedoeld door artikel 6 EVRM ingevolge de door de Vlaamse overheid
aan de eiser opgelegde boete, verantwoorden hun beslissing niet naar
recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige 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 correctionele rechtbank te West-Vlaanderen, rechtszitting houdend in hoger beroep.
17 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Tack (bij de balie
te Kortrijk) en de heer Dejonckheere (bij de balie te Kortrijk).

N° 120
2°

— 17 februari 2015
(AR P.14.1394.N)

KAMER

1° HOF VAN ASSISEN. — ALGEMEEN. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
— BEOORDELING. — AARD. — STRAFTOEMETING. — UITSPREKEN VAN EEN HOGERE STRAF VOOR EENZELFDE FEIT DAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK. — BESTAANBAARHEID MET HET LEGALITEITSBEGINSEL.
2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — LEGALITEITSBEGINSEL. — HOF
VAN ASSISEN. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — BEOORDELING. — AARD.
— STRAFTOEMETING. — UITSPREKEN VAN EEN HOGERE STRAF VOOR EENZELFDE
FEIT DAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK.
3° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — HOF
VAN ASSISEN. — STRAFTOEMETING. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
4° STRAF. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN. — HOF VAN ASSISEN. — STRAFTOEMETING. — ONAANTASTBARE BEOORDELING.
5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — GELIJKHEIDSBEGINSEL. — GELIJKE
RECHTSTOESTANDEN. — BEKLAAGDE VERWEZEN NAAR DE RECHTBANK WEGENS
EEN GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD. — BESCHULDIGDE VERWEZEN NAAR HET
HOF VAN ASSISEN WEGENS EEN NIET-CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD.

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 448 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

448

ARRESTEN VAN CASSATIE

17.2.15 - N° 120

1°, 2°, 3° en 4° Het hof van assisen oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar of
er al dan niet verzachtende omstandigheden kunnen worden aangenomen en
bepaalt in functie daarvan de op te leggen straf binnen de perken van de wet;
het feit dat deze straf hoger kan zijn dan deze die de correctionele rechtbank
voor zelfde feiten kan uitspreken, levert geen miskenning van het legaliteitsbeginsel op.
5° De beklaagde die wegens een gecorrectionaliseerde misdaad naar de correctionele rechtbank werd verwezen en de beschuldigde die wegens een niet-correctionaliseerbare misdaad naar het hof van assisen is verwezen, bevinden
zich niet in gelijke rechtstoestanden; het feit dat het hof van assisen tijdens
de behandeling ten gronde deze niet-correctionaliseerbare misdaad herkwalificeert in een correctionaliseerbare misdaad, doet hieraan geen afbreuk.

(G. E.A. T. B. E.A.)
ARREST
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep I is gericht tegen een arrest van het hof van assisen van de provincie Oost-Vlaanderen van 24 juni 2014 betreffende de
schuldigverklaring en de motivering en het arrest van 24 juni 2014 van
hetzelfde gerecht waarbij de eiser tot straf wordt veroordeeld (hierna
arrest III).
De cassatieberoepen II, III en IV zijn gericht tegen de arresten van
het hof van assisen van de provincie Oost-Vlaanderen van 3 juni 2014 dat
de verwerping bevat van het verzoek van de eiser I tot aanvullend onderzoek (hierna arrest I), van 23 juni 2014 dat de schuldigverklaring en
de motivering bevat (hierna arrest II) en van 24 juni 2014, waarbij de eisers tot straf worden veroordeeld (hierna arrest III).
De eiser I-II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel van de eiser I-II en tweede middel van de eiser III
9. De middelen voeren miskenning aan van het legaliteitsbeginsel en
het gelijkheidsbeginsel: terwijl de raadkamer had beslist de eiser naar
de correctionele rechtbank te verwijzen en aldus het bestaan van verzachtende omstandigheden had aangenomen, heeft de kamer van inbe-
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schuldigingstelling de eiser naar het hof van assisen verwezen na de
beschuldiging te hebben geherkwalificeerd in roofmoord; het hof van
assisen stelt met de arresten van 23 en 24 juni 2014 vast dat de beschuldiging moet worden gekwalificeerd zoals de raadkamer dat had gedaan;
wegens die omstandigheid werden hier niet automatisch verzachtende
omstandigheden aangenomen en is er een ongelijke behandeling aan te
nemen; wanneer naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, kan
deze immers niet meer vrij oordelen over het al dan niet bestaan van
verzachtende omstandigheden, terwijl het hof van assisen dat wel kan;
aldus is er een verschillende maximumstraf voor een zelfde misdrijf bepaald naargelang de rechtbank die erover moet oordelen; het hof van
assisen heeft het automatisme van het aannemen van verzachtende omstandigheden niet aangenomen.
10. Het hof van assisen oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar of er
al dan niet verzachtende omstandigheden kunnen worden aangenomen
en bepaalt in functie daarvan de op te leggen straf binnen de perken van
de wet. Het feit dat deze straf hoger kan zijn dan deze die de correctionele rechtbank voor dezelfde feiten kan uitspreken, levert geen miskenning van het legaliteitsbeginsel op.
11. Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging onaantastbaar welke de kwalificatie is die aan de ten laste gelegde
feiten moet worden gegeven. Het kan een correctionaliseerbare misdaad die voor hem aanhangig is gemaakt, herkwalificeren in een nietcorrectionaliseerbare misdaad, in welk geval de inverdenkinggestelde
naar het hof van assisen wordt verwezen. In dat geval oordeelt het hof
van assisen, in tegenstelling tot de correctionele rechtbank die ingevolge de verwijzing wegens een correctionaliseerbare misdaad gebonden is door de verzachtende omstandigheden die het onderzoeksgerecht
heeft aangenomen, vrij, dit is onaantastbaar of er al dan niet verzachtende omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om
de op te leggen straf te bepalen.
12. Hieruit volgt dat de beklaagde die wegens een gecorrectionaliseerde misdaad naar de correctionele rechtbank werd verwezen en de
beschuldigde die wegens een niet-correctionaliseerbare misdaad naar
het hof van assisen is verwezen, zich niet in gelijke rechtstoestanden
bevinden. Het feit dat het hof van assisen tijdens de behandeling ten
gronde deze niet-correctionaliseerbare misdaad herkwalificeert in een
correctionaliseerbare misdaad, doet hieraan geen afbreuk.
13. In zoverre de middelen uitgaan van andere rechtsopvattingen, falen ze naar recht.
14. Het arrest van 24 juni 2014 dat bij het bepalen van de strafmaat
geen enkele verzachtende omstandigheid in aanmerking neemt en aldus de eisers een straf van 27 jaar opsluiting oplegt, is naar recht verantwoord.
In zoverre kunnen de middelen niet worden aangenomen.
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Middel van de eiser IV

Tweede onderdeel
22. Het onderdeel voert schending aan van artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden, alsmede miskenning van het gelijkheidsbeginsel:
terwijl de raadkamer heeft beslist de eiser naar de correctionele rechtbank te verwijzen en aldus het bestaan van verzachtende omstandigheden had aangenomen, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling de
eiser naar het hof van assisen verwezen na de beschuldiging te hebben
geherkwalificeerd in roofmoord; het hof van assisen oordeelt evenwel
bij de arresten van 23 en 24 juni 2014 dat de beschuldiging moet worden
gekwalificeerd zoals de raadkamer dat had gedaan; aldus wordt de
strafmaat van de eiser onrechtmatig bepaald in functie van een maximum van 30 jaar in plaats van 20 jaar, zodat er een miskenning is van
het gelijkheidsbeginsel.
De eiser verzoekt ondergeschikt het Hof volgende prejudiciële vraag
te stellen aan het Grondwettelijk Hof:
“Schendt artikel 127 Sv. in samenhang gelezen met artikel 2 van de
wet van 4 oktober 1867 op de Verzachtende Omstandigheden art. 10 en
11 van de Grondwet, gelezen in samenhang met art. 6.1 van het
E.V.R.M., in die zin dat een ongelijkheid bestaat tussen enerzijds een
persoon tegen wie een strafvordering werd ingesteld, voor een misdrijf
die voor correctionalisering in aanmerking komt, via het systeem van
de quasi-automatische aanname van verzachtende omstandigheden die
zich dient te verantwoorden voor de correctionele rechtbank waarbij
een maximumstraf van 20 jaar kan worden uitgesproken en anderzijds
een persoon tegen wie een strafvordering werd ingesteld, initieel wordt
doorverwezen op een kwalificatie welke niet voor correctionalisering
in aanmerking [komt], en naderhand veroordeeld wordt tot een te correctionaliseren misdrijf kan worden gestraft tot 30 jaar?”
23. Het middel heeft dezelfde strekking als het tweede middel van de
eiser I-II en het tweede middel van de eiser III en dient, om de redenen
vermeld in het antwoord daarop, te worden verworpen.
24. Er is geen aanleiding om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die steunt op een onjuiste rechtsopvatting.
De vraag wordt niet gesteld.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
25. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
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17 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Van Overstraeten
(bij de balie te Gent), de heer De Mot (bij de balie te Gent) en de heer
Colman (bij de balie te Gent).

N° 121
2°

— 17 februari 2015
(AR P.15.0003.N)

KAMER

HERZIENING. — ALGEMEEN. — NIEUW FEIT. — VOORWAARDE. — VERGISSING
VAN DE RECHTER.

Een nieuw feit of een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 443, eerste lid, 3°,
Wetboek van Strafvordering, vereist het ontdekken of het achterhalen van
een element van feitelijke of technische aard dat de veroordelende beslissing
had kunnen wijzigen of beïnvloeden; een vergissing in rechte van de rechter
behoort daar niet toe, maar geeft enkel aanleiding tot het aanwenden van
een rechtsmiddel.

(V. T. IMPERIAL TOBACCO TRADING LTD. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Bij verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en dat ter griffie van
dit Hof is neergelegd op 29 december 2014, vraagt de verzoeker op grond
van de artikelen 443, eerste lid, 3°, en 444, derde lid, Wetboek van Strafvordering de herziening van de veroordelingen die tegen hem zijn uitgesproken bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 maart
2010, dat in kracht van gewijsde is gegaan.
De verzoeker heeft bij zijn verzoekschrift drie met redenen omklede
gunstige adviezen gevoegd van mr. Eric Boon, mr. John Maes en mr.
Tom De Meester, allen advocaat bij te balie te Antwerpen die tien jaar
op de tabel zijn ingeschreven.
De verzoeker heeft de burgerlijke partij en de vervolgende partij op
19 december 2014 aangemaand tussen te komen in het geding tot herziening.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Artikel 443, eerste lid, 3°, Wetboek van Strafvordering maakt de
ontvankelijkheid van de aanvraag tot herziening van een in kracht van
gewijsde gegane correctionele veroordeling afhankelijk van het bestaan van een nieuw feit dat zich sedert de veroordeling heeft voorge-
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daan of van een omstandigheid die de veroordeelde niet heeft kunnen
aantonen tijdens het geding en waaruit het bewijs van zijn onschuld
aan alle of aan een gedeelte van de feiten waarvoor hij werd veroordeeld
of schuldig verklaard, blijkt voort te vloeien.
2. Een nieuw feit of een omstandigheid zoals hiervoor bedoeld, vereist
het ontdekken of het achterhalen van een element van feitelijke of
technische aard dat de veroordelende beslissing had kunnen wijzigen of
beïnvloeden. Een vergissing in rechte van de rechter behoort daar niet
toe, maar geeft enkel aanleiding tot het aanwenden van een rechtsmiddel. Bijgevolg levert de juiste toepassing van de wet op de feiten door
de rechter die gevat is als gevolg van de aanwending van een rechtsmiddel tegen een beslissing waarbij de wet op onjuiste wijze werd toegepast
op dezelfde feiten, geen grond tot herziening van de onjuiste beslissing
op voor de veroordeelde die zelf tegen die beslissing geen rechtsmiddel
heeft aangewend.
3. Bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 maart 2010,
dat in kracht van gewijsde is gegaan, is de verzoeker veroordeeld tot
een gevangenisstraf van twee jaar en tot verbeurdverklaringen, alsmede tot voldoening van de burgerlijke rechtsvordering van de burgerlijke
partij en de fiscale rechtsvorderingen van de vervolgende partij wegens
de hierna volgende vermengde telastleggingen:
— Zaak I: het nemen van welke beslissing dan ook in het raam van de
activiteiten van een criminele organisatie (B.II.b), witwassen (H.II.b,
H.IV.b en H.IV.c), inbreuk op de artikelen 454 en 455 Strafwetboek (I),
inbreuk op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van
de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen
en andere producten (M), inbreuk op de wet van 15 mei 2007 betreffende
de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (O.II), het aannemen van een naam die hem niet toekomt (P.I)
en inbreuk op de Auteurswet 1994 (Q.II);
— Zaak II: douane-inbreuken
— Zaak III: douane-inbreuken (A, B en C)
— Zaak IV: douane-inbreuken (A en B)
— Zaak 1240.P.2007: douane-inbreuken.
4. De verzoeker voert aan dat:
— het hof van beroep te Antwerpen bij het arrest van 24 maart 2010
verzoekers veroordeling heeft gesteund op een aantal tapbeschikkingen waarvan het heeft geoordeeld dat zij rechtsgeldig waren, hoewel dit
door meerdere beklaagden werd betwist;
— hijzelf tegen dat arrest geen cassatieberoep heeft ingesteld, terwijl
een aantal medebeklaagden dat wel hebben gedaan;
— het Hof bij arrest P.10.0834.N van 26 oktober 2010 het middel van bepaalde medebeklaagden over de regelmatigheid van de tapbeschikkingen heeft gegrond verklaard en dienvolgens het bestreden arrest heeft
vernietigd in zoverre het uitspraak deed over de strafvordering tegen
bepaalde medebeklaagden met betrekking tot bepaalde telastleggingen;
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— het hof van beroep te Gent, als verwijzingsrechter, bij arrest van
28 juni 2012 verschillende telefoontaps heeft nietig verklaard en heeft
geoordeeld dat de door die telefoontaps opgeleverde bewijzen niet konden worden gebruikt voor de schuldigverklaring van de beklaagden, zodat voor bepaalde telastleggingen en met betrekking tot bepaalde
beklaagden de strafvordering niet ontvankelijk werd verklaard dan wel
ontslag van rechtsvervolging werd verleend;
— noch de verzoeker noch andere medebeklaagden voor het hof van
beroep te Antwerpen hebben kunnen aantonen dat die tapbeschikkingen nietig waren en dat bijgevolg de tegen hen ingestelde strafvordering op geen enkele wijze kon steunen op gegevens die hun oorsprong
vonden in deze telefoontaps;
— pas nadat het Hof bij arrest van 26 oktober 2010 het vermelde arrest
van het hof van beroep te Antwerpen had vernietigd wegens schending
van artikel 90quater Wetboek van Strafvordering, het hof van beroep te
Gent heeft geoordeeld dat die tapbeschikkingen daadwerkelijk nietig
waren en uit die nietigheid de voormelde rechtsgevolgen heeft afgeleid;
— de verzoeker geen partij was voor het hof van beroep te Gent, zodat
hij, hoewel hij zich bevond in een vergelijkbare situatie als de voormelde medebeklaagden, voor dat hof niet het nieuwe feit heeft kunnen aantonen dat de betrokken tapbeschikkingen nietig waren en niet tegen
hem mochten worden gebruikt;
— dat nieuwe feit bovendien van aard is te doen twijfelen aan verzoekers schuld, daar zijn veroordeling voor bepaalde telastleggingen
steunt op achteraf nietig verklaarde tapbeschikkingen, zodat het waarschijnlijk is dat de feitenrechter uit die nietigheid eveneens de nietontvankelijkheid van de strafvordering of het ontslag van rechtsvervolging ten aanzien van de verzoeker zou afleiden;
— de thans voorgebrachte stukken nieuwe stukken zijn die niet gekend waren door de feitenrechters en de verzoeker in de morele en feitelijke onmogelijkheid was deze stukken voor te brengen voor het hof
van beroep te Antwerpen.
Aldus voert de verzoeker tegen zijn veroordeling bij het arrest van
het hof van beroep te Antwerpen van 24 maart 2010 geen nieuw feit noch
een omstandigheid aan zoals hiervoor bedoeld. Wel beoogt hij, zonder
tegen dat arrest cassatieberoep te hebben ingesteld, dezelfde voordelen
te verkrijgen als de medebeklaagden die dat wel hebben gedaan, te weten het herstel van de aangevoerde juridische vergissing in het vermelde arrest en het verkrijgen van de voor hem gunstige rechtsgevolgen
die het hof van beroep te Gent als verwijzingsrechter uit dat herstel
heeft afgeleid.
De aanvraag tot herziening is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verklaart de aanvraag tot herziening niet ontvankelijk.
Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.
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17 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

N° 122
2°

— 17 februari 2015
(AR P.14.1509.N)

KAMER

1° INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — ALGEMEEN. — NIET-INDIENEN VAN DE AANGIFTE. — STRAFBAAR FEIT TOEREKENBAAR AAN DE VENNOOTSCHAP OF DE NATUURLIJKE PERSONEN. — UITKERING VAN
INKOMSTEN AAN DE BESTUURDERS. — FISCALE REGULARISATIEPROCEDURE IN DE
PERSONENBELASTING. — INVLOED OP DE AANGIFTEPLICHT IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14. — ARTIKEL 14.7. —
NON BIS IN IDEM-BEGINSEL. — VERBOD TWEEDE VERVOLGING WEGENS IDENTIEKE
OF SUBSTANTIEEL DEZELFDE FEITEN NA EERSTE VERVOLGING. — DRAAGWIJDTE.
3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ALLERLEI. — ZEVENDE AANVULLEND PROTOCOL EVRM. — ARTIKEL 4.1. —
NON BIS IN IDEM-BEGINSEL. — VERBOD TWEEDE VERVOLGING WEGENS IDENTIEKE
OF SUBSTANTIEEL DEZELFDE FEITEN NA EERSTE VERVOLGING. — DRAAGWIJDTE.
4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL NON BIS IN IDEM-BEGINSEL. — VERBOD TWEEDE VERVOLGING
WEGENS IDENTIEKE OF SUBSTANTIEEL DEZELFDE FEITEN NA EERSTE VERVOLGING. — DRAAGWIJDTE.
5° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — NON BIS IN IDEM-BEGINSEL. — VERBOD
TWEEDE VERVOLGING WEGENS IDENTIEKE OF SUBSTANTIEEL DEZELFDE FEITEN
NA EERSTE VERVOLGING.

— BEOORDELING. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. —

MARGINALE TOETSING.
6° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALLERLEI. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — NON BIS IN IDEM-BEGINSEL. — VERBOD TWEEDE
VERVOLGING WEGENS IDENTIEKE OF SUBSTANTIEEL DEZELFDE FEITEN NA EERSTE
VERVOLGING.

— ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
CASSATIEBEROEP. — BEVOEGDHEID. — MARGINALE TOETSING.
7° INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — BELASTINGAANGIFTE. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — AANGIFTEVERPLICHTING. —
DRAAGWIJDTE. — ONDERSCHEID MET DE AANGIFTEVERPLICHTING IN DE PERSONENBELASTING DOOR BESTUURDERS-NATUURLIJKE PERSONEN. — BELASTINGVERHOGING
WEGENS
NIET-VERMELDEN
VAN
INKOMSTEN
IN
DE
PERSONENBELASTING. — GEVOLG. — GEEN TOEPASSING VAN HET NON BIS IN
IDEM-BEGINSEL.
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1° Een vereniging zonder winstoogmerk die bij toepassing van de artikelen 2,
§ 1, 5°, a), en 179 WIB92 onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, is
ertoe gehouden om overeenkomstig artikel 305 WIB92 jaarlijks een aangifte
in te dienen en het niet-indienen van die aangifte, zo werd gehandeld met
bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden, is strafbaar op grond van
artikel 449 WIB92 en dit feit kan worden toegerekend aan de vereniging zonder winstoogmerk zelf en aan de natuurlijke personen door wie de vereniging
handelt; de omstandigheid dat inkomsten van een vereniging zonder
winstoogmerk werden uitgekeerd aan haar bestuurders en dat die bestuurders in het raam van een fiscale regularisatieprocedure op die inkomsten in
de personenbelasting werden belast en de aldus verschuldigde belasting met
inbegrip van een belastingverhoging hebben betaald, doet de op de vereniging zonder winstoogmerk rustende aangifteplicht in de vennootschapsbelasting en de daaruit voortvloeiende strafbaarheid van de vereniging zonder
winstoogmerk en de natuurlijke personen door wie de vereniging handelt,
niet verdwijnen.
2°, 3° en 4° Uit de bepalingen van artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1 Zevende
Aanvullend Protocol EVRM alsmede uit het algemene rechtsbeginsel non bis
in idem volgt dat een tweede vervolging verboden is wegens identieke feiten
of substantieel dezelfde feiten die na een eerste vervolging hebben geleid tot
een onherroepelijke beslissing van veroordeling of vrijspraak en voor zover
die vervolgingen betrekking hebben op dezelfde persoon, waarbij onder identieke of substantieel dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van
concrete feitelijke omstandigheden welke onlosmakelijk in tijd en ruimte met
elkaar verbonden zijn (1).
5° en 6° De rechter oordeelt onaantastbaar of de feiten die het voorwerp uitmaken van de vervolgingen identiek of substantieel dezelfde zijn; het Hof
gaat evenwel na of de rechter uit de vastgestelde feiten geen gevolgen trekt
die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden
verantwoord.
7° De verplichting een aangifte te doen in de vennootschapsbelasting rust op
de belastingplichtige en op de natuurlijke personen door wie deze handelt en
die verplichting is te onderscheiden van de verplichting welke op de bestuurders-natuurlijke personen van een dergelijke belastingplichtige rust om een
correcte aangifte in te dienen in de personenbelasting, aangezien de te respecteren formaliteiten, tijdstip van indiening en op te geven informatie verschillend zijn voor beide aangiften; de beslissing die oordeelt dat de
belastingverhoging die was opgelegd aan de bestuurders — natuurlijke personen wegens het niet vermelden van bepaalde inkomsten in hun aangiften
in de personenbelasting ook gedeeltelijk betrekking heeft op de feiten van
(1) Cass. 12 november 2010, AR F.09.0101.N, AC 2010, nr. 669 met concl. van advocaatgeneraal D. THIJS; Cass. 27 maart 2013, AR P.12.1945.F, AC 2013, nr. 213; Cass. 20 mei
2014, AR P.13.0026.N, AC 2014, nr. 357; Cass. 24 juni 2014, AR P.13.1747.N, AC 2014, nr. 452;
zie H. VAN BAVEL, ‘“Idem’ betekent niet altijd hetzelfde”, noot onder Cass. 24 juni 2014,
T.Strafr. 2014/5, 314-318; zie EHRM (Grote Kamer) 10 februari 2009, nr. 14939/03, Zolotukin/
Rusland.
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niet — indienen van een aangifte in de vennootschapsbelasting voor hun
vennootschap, is dan ook niet naar recht verantwoord (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
T. C. E.A.; C. E.A.)

BEROEP TE

GENT

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 3 september 2014.
De eiser I voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
De eisers II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middelen van de eisers II

Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM,
artikel 14.7 IVBPR, artikel 4 Zevende Aanvullend Protocol EVRM en
artikel 305 WIB92: het arrest veroordeelt de eisers II ten onrechte voor
de niet-aangifte in de vennootschapsbelasting; de commerciële activiteiten van de eisers II hebben inkomsten opgeleverd die fiscaal aan een
welbepaalde belastingplichtige worden toegerekend en het is die belastingplichtige die verantwoordelijk is voor de aangifte in de inkomstenbelastingen en voor de betaling van de fiscale schuld; het is fiscaal
onmogelijk om de inkomsten aan te geven in hoofde van Coast Adventure vzw; de inkomsten werden rechtstreeks toegerekend aan de eisers
II persoonlijk, die uiteindelijk in de personenbelasting op die inkomsten belastingen hebben betaald; het arrest kon dan ook niet oordelen
dat Coast Adventure vzw een aangifte in de vennootschapsbelasting
had moeten indienen.
4. Een vereniging zonder winstoogmerk die bij toepassing van de artikelen 2, § 1, 5°, a), en 179 WIB92 onderworpen is aan de vennootschaps(1) Zie EHRM 20 mei 2014, nr. 35235/11, Pirttimäki/Finland; zie ook S. GNEDASJ en
H. VANHULLE, “Not even God judges twice for the same act…and tax offence. Draagwijdte van het ne bis in idem-beginsel”, TFR 2014, afl 466, 643-686; zie ook S. GNEDASJ,
“EHRM over ne bis in idem en lis pêndens in fiscaal strafrecht. Strafsanctie vs. Fiscale
sanctie: wie eerst komt, eerst maalt?”; Fisc.Act. 2014, afl. 20, 7-11.
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belasting, is ertoe gehouden om overeenkomstig artikel 305 WIB92
jaarlijks een aangifte in te dienen. Het niet-indienen van die aangifte
is, zo werd gehandeld met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden, strafbaar op grond van artikel 449 WIB92. Dit feit kan worden toegerekend aan de vereniging zonder winstoogmerk zelf en aan de
natuurlijke personen door wie de vereniging handelt.
5. De omstandigheid dat inkomsten van een vereniging zonder
winstoogmerk werden uitgekeerd aan haar bestuurders en dat die bestuurders in het raam van een fiscale regularisatieprocedure op die inkomsten in de personenbelasting werden belast en de aldus
verschuldigde belasting met inbegrip van een belastingverhoging hebben betaald, doet de op de vereniging zonder winstoogmerk rustende
aangifteplicht in de vennootschapsbelasting en de daaruit voortvloeiende strafbaarheid van de vereniging zonder winstoogmerk en de natuurlijke personen door wie de vereniging heeft gehandeld, niet
verdwijnen.
6. Het arrest oordeelt dat:
— de eisers II uit de inkomsten van de vennootschap-vzw maandelijks
een bedrag in contanten achterhielden en onder elkaar verdeelden;
— die contante inkomsten niet werden aangegeven;
— de vzw commerciële activiteiten ontwikkelde die aanleiding gaven
tot het verwerven van omzet, inkomsten en winsten, die in fiscaal opzet
zeker belastbaar waren en dienden te worden aangegeven;
— alle inkomsten van vennootschappen of verenigingen met commerciële activiteiten overeenkomstig de bestaande wetgeving nauwkeurig
en correct moeten worden aangegeven;
— de eisers II de inkomsten uit de commerciële activiteiten van de
vereniging zelf in bezit hebben genomen zonder deze als uitgave te vermelden;
— er geen aangifte geschiedde in de vennootschaps- of rechtspersonenbelasting, zodat een correcte belastingheffing onmogelijk werd gemaakt;
— vaststaat dat de werkelijke omzet, de inkomsten en de uitgaven
van de activiteiten in het geheel niet werden aangegeven bij de bevoegde fiscale diensten en de eisers II daarvoor mede verantwoordelijk zijn,
daar zij de vereiste machten en hoedanigheden hadden om samen met
de vzw de nodige structuren te ontwikkelen en handelingen te stellen
om deze vzw vanuit fiscaalrechtelijk opzicht normconform te laten
werken en handelen;
— zij dit vanuit persoonlijk geldgewin niet hebben gedaan, waardoor
zij mede strafbaar en verantwoordelijk zijn.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters naar recht de beslissing dat de eisers II schuldig zijn aan de feiten der telastleggingen B1
tot en met B6, zoals beperkt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Middelen van de eiser I
Eerste middel
10. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 444 en 445 WIB92: het arrest leidt uit het gegeven dat de verweerders I als bestuurders van de vzw met de fiscus een akkoord sloten voor
wat betreft de personenbelasting, waarbij een belastingverhoging ten
bedrage van 50 procent van de ontdoken personenbelasting werd opgelegd, ten onrechte af dat de inbreuken inzake vennootschapsbelasting,
zoals deels omschreven onder de telastleggingen B1 tot en met B6, administratiefrechtelijk werden gesanctioneerd en dat de strafvordering
bijgevolg op grond van het non bis in idem-beginsel voor die telastleggingen, zoals beperkt, onontvankelijk is; een belastingverhoging van 50
procent van de ontdoken personenbelasting sanctioneert enkel de nietaangifte van belastbare inkomsten in de personenbelasting; er werd
wat betreft de vennootschapsbelasting geen belasting gevestigd noch
een minnelijk akkoord gesloten noch een administratieve sanctie opgelegd, ook al kon de administratie dit laatste op grond van artikel 445
WIB92; de vzw was gelet op haar commerciële activiteiten wel degelijk
gehouden tot het indienen van een aangifte in de personenbelasting,
wat zij heeft nagelaten; het met bedrieglijk opzet niet-indienen van een
aangifte in de vennootschapsbelasting is niet dezelfde gedraging als het
met bedrieglijk opzet niet-indienen van een aangifte in de personenbelasting; het arrest heeft dan ook ten onrechte de strafvordering voor
wat betreft de onder B1 tot B6 begrepen feiten deels onontvankelijk
verklaard.
11. Artikel 14.7 IVBPR bepaalt dat niemand voor een tweede keer
mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij
reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken.
Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt dat niemand
opnieuw wordt berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure
binnen de rechtsmacht van dezelfde staat voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die staat.
Het algemene rechtsbeginsel non bis in idem heeft dezelfde draagwijdte.
12. Uit deze bepalingen en dit algemene rechtsbeginsel volgt dat een
tweede vervolging verboden is wegens identieke feiten of substantieel
dezelfde feiten die na een eerste vervolging hebben geleid tot een onherroepelijke beslissing van veroordeling of vrijspraak en voor zover die
vervolgingen betrekking hebben op dezelfde persoon.
Onder identieke of substantieel dezelfde feiten moet worden verstaan
een geheel van concrete feitelijke omstandigheden welke onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn.
13. De rechter oordeelt onaantastbaar of de feiten die het voorwerp
uitmaken van de vervolgingen identiek of substantieel dezelfde zijn.
Het Hof gaat evenwel na of de rechter uit de vastgestelde feiten geen
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gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden verantwoord.
14. De verweerders I worden met de telastleggingen B1 tot en met B6
vervolgd wegens het niet-indienen voor de aanslagjaren 2004 tot en met
2009 voor Coast Adventure vzw van een aangifte in de vennootschapsbelasting en hierin respectievelijk ten minste 10.223,59 euro, 8.202,50 euro,
33.254,45 euro, 121.469,98 euro, 127.594,71 euro en 129.717,50 euro niet te
hebben aangegeven.
15. Het arrest oordeelt dat:
— de telastleggingen B1 tot en met B6 voor een gedeelte mede begrepen waren in het minnelijk akkoord dat de fiscale diensten op het vlak
van de personenbelasting — dit betreft de telastleggingen C1 tot en met
C12 — hebben getroffen met de verweerders I, namelijk voor 15.000,00
euro (B3), 80.000,00 euro (B4), 86.250,00 euro en 1.675,00 euro (B5) en
93.000,00 euro en 5.972,50 euro (B6) (arrest, p. 18-19);
— voor de niet-aangifte in de personenbelasting een belastingverhoging van 50 procent op de ontdoken personenbelasting werd opgelegd;
— de overige onderdelen van de telastleggingen B1 tot en met B6, namelijk 10.223,59 euro (B1), 8.202,50 euro (B2), 8.737,45 euro en 9.517,00 euro
(B3), 14.592,98 euro en 26.877,00 euro (B4), 14.816,71 euro en 24.853,00 euro
(B5) en 30.925,00 euro (B6), in fiscaalrechtelijk opzicht noch in hoofde
van de vennootschap (vzw) noch in hoofde van haar bestuurders (verweerders I) het voorwerp hebben uitgemaakt van enige minnelijke regeling, laat staan een administratieve sanctie (arrest, p. 18-19);
— er wat betreft Coast Adventure vzw geen aangifte werd ingediend
in de vennootschaps- of rechtspersonenbelasting, zodat een correcte belastingheffing onmogelijk werd gemaakt en dat de verweerders I daarvoor verantwoordelijk zijn (arrest, p. 25).
16. De verplichting een aangifte in te dienen in de vennootschapsbelasting rust op de belastingplichtige en op de natuurlijke personen door
wie deze handelt. Die verplichting is te onderscheiden van de verplichting welke op de bestuurders-natuurlijke personen van een dergelijke
belastingplichtige rust om een correcte aangifte in te dienen in de personenbelasting. De te respecteren formaliteiten, tijdstip van indiening
en op te geven informatie zijn voor beide aangiften verschillend.
17. Het arrest kan dan ook niet oordelen dat de belastingverhoging
ten bedrage van 50 procent die was opgelegd aan de verweerders I wegens het niet-vermelden van bepaalde inkomsten in hun aangiften in de
personenbelasting (telastleggingen C1 tot en met C12) ook gedeeltelijk
betrekking heeft op de feiten van het niet-indienen van een aangifte in
de vennootschapsbelasting voor Coast Adventure vzw (telastleggingen
B3 voor 15.000,00 euro B4 voor 80.000,00 euro, B5 voor 86.250,00 euro en
1.675,00 euro en B6 voor 93.000,00 euro en 5.972,50 euro). Die beslissing is
dan ook niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
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Tweede middel
18. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest is wat betreft het niet-ontvankelijk verklaren van de strafvordering met betrekking tot de telastlegging C12 tegenstrijdig
gemotiveerd; het arrest oordeelt, enerzijds, dat het feit onder de telastlegging C12 in hoofde van de verweerders I reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een definitieve fiscaalrechtelijke minnelijke regeling
met oplegging van een verhoging van 50 procent die als strafsanctie
wordt aangemerkt (p. 25), anderzijds, dat uit het bijkomend onderzoek
blijkt dat aan de verweerders I voor wat betreft de personenbelasting
geen belastingverhoging werd opgelegd voor het aanslagjaar 2009
(p. 17); beide oordelen zijn tegenstrijdig.
19. Het arrest oordeelt enerzijds dat aan de verweerders I voor het
aanslagjaar 2009 in het kader van de personenbelasting geen belastingverhoging werd opgelegd, en, anderzijds, dat gelet op de voor de telastlegging C12 toegepaste belastingverhoging van 50 procent, de
strafvordering voor die telastlegging niet ontvankelijk wordt verklaard. Deze oordelen zijn tegenstrijdig.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
20. De vernietiging van de beslissing om de strafvordering onontvankelijk te verklaren voor wat betreft de telastleggingen B3 voor 15.000,00
euro, B4 voor 80.000,00 euro, B5 voor 86.250,00 euro en 1.675,00 euro, B6
voor 93.000,00 euro en 5.972,50 euro en C12, brengt de vernietiging mee
van de beslissing waarbij eenheid van opzet wordt aanvaard tussen de
overige bewezen verklaarde feiten en van de beslissing waarbij de verweerders I worden veroordeeld tot straf en tot een bijdrage aan het
Slachtofferfonds. Het laat de schuldigverklaring van de verweerders I
aan de feiten der telastleggingen A1 tot en met A6 en B1 voor 10.223,59
euro, B2 voor 8.202,50 euro, B3 voor 8.737,45 euro en 9.517,00 euro, B4 voor
14.592,38 euro en 26.877,00 euro, B5 voor 14.816,71 euro en 24.853,00 euro en
B6 voor 30.925,00 euro onaangetast.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering voor het
overige
21. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de strafvordering niet
ontvankelijk verklaart voor wat betreft de telastleggingen B3 voor
15.000,00 euro, B4 voor 80.000,00 euro, B5 voor 86.250,00 euro en 1.675,00 euro, B6 voor 93.000,00 euro en 5.972,50 euro en C12, alsmede de verweerders
I elk tot straf en tot een bijdrage aan het Slachtofferfonds veroordeelt.
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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 II tot de kosten van hun cassatieberoepen.
Laat de kosten van het cassatieberoep I ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
17 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de heer Maus
(bij de balie te Brugge).

N° 123
2°

— 17 februari 2015
(AR P.14.1526.N)

KAMER

1° OPLICHTING. — CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN. — LISTIGE KUNSTGREPEN.
— VALSE HOEDANIGHEDEN. — BEGRIPPEN.
2° OPLICHTING. — CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN. — LISTIGE KUNSTGREPEN.
— VALSE HOEDANIGHEDEN. — BEDRIEGLIJKE MIDDELEN DETERMINEREND VOOR
DE AFGIFTE OF LEVERING. — TIJDSTIP VAN DE AANWENDING VAN DE BEDRIEGLIJKE MIDDELEN. — GEVOLG.

1° Oplichting bestaat in het zich doen afgeven of leveren van een door
artikel 496 Strafwetboek bedoelde zaak die een ander toebehoort door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen, met het oogmerk zich die zaak toe te
eigenen; listige kunstgrepen zijn misleidende middelen die bestaan in of gepaard gaan met uitwendige handelingen met het oog op de afgifte of de levering van de zaak, terwijl het gebruik maken van een valse hoedanigheid
ertoe strekt, met hetzelfde oogmerk, een derde te misleiden en hem het vertrouwen in te boezemen dat aan die hoedanigheid is verbonden (1).
2° Aangezien de bedrieglijke middelen determinerend dienen te zijn voor de afgifte of de levering, gaan zij in de regel eraan vooraf, maar dergelijke bedrieglijke middelen kunnen ook worden opgeleverd door een geheel van
geënsceneerde feiten die gedeeltelijk vóór en gedeeltelijk volgend op de afgifte of levering van de zaak kunnen plaatsvinden, hetgeen onder meer het geval is wanneer een persoon die een valse hoedanigheid gebruikt of een
leugenachtige belofte doet om een derde te overtuigen hem gelden af te geven,
volgend op die afgifte aan deze derde een geschrift overhandigt dat aan die
hoedanigheid of die belofte bijkomende geloofwaardigheid verleent, aangezien die gedragingen deel uitmaken van eenzelfde enscenering; daarentegen
kunnen middelen die, hoewel bedrieglijk, niet bedoeld zijn om de zaak te
(1) Cass. 4 december 2012, AR P.12.0781.N, AC 2012, nr. 660 (listige kunstgrepen); Cass.
6 februari 2001, AR P.99.0612.N, AC 2001, nr. 69 (valse hoedanigheden).
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doen afgeven of leveren, maar enkel om de reeds afgegeven of geleverde zaak
te behouden, niet het misdrijf van oplichting opleveren (1).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 18 september 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Derde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 496 Strafwetboek: het
arrest verklaart de eiser ten onrechte schuldig aan de in de telastleggingen C.I tot C.V, C.VII tot C.XII en C.XIV vermelde feiten van oplichting op grond van de in de telastleggingen A.I tot A.IV vermelde valse
stukken omdat het gebruik van die stukken de listige kunstgrepen
voor deze oplichtingen zou uitmaken; die stukken dateren evenwel van
na de afgifte van de geldsommen door de verweerders aan de eiser en
kunnen bijgevolg niet determinerend zijn geweest voor die afgifte.
12. Oplichting bestaat in het zich doen afgeven of leveren van een
door artikel 496 Strafwetboek bedoelde zaak die een ander toebehoort
hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden
hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen, met het oogmerk
zich die zaak toe te eigenen.
13. Listige kunstgrepen zijn misleidende middelen die bestaan in of
gepaard gaan met uitwendige handelingen met het oog op de afgifte of
de levering van de zaak. Het gebruikmaken van een valse hoedanigheid
strekt ertoe, met hetzelfde oogmerk, een derde te misleiden en hem het
vertrouwen in te boezemen dat aan die hoedanigheid is verbonden. Aangezien de beide bedrieglijke middelen determinerend dienen te zijn voor
die afgifte of die levering, gaan zij in de regel eraan vooraf.
14. Dergelijke bedrieglijke middelen kunnen echter ook worden opgeleverd door een geheel van geënsceneerde feiten die gedeeltelijk vóór
en gedeeltelijk volgend op de afgifte of de levering van de zaak kunnen
plaatsvinden. Dit is onder meer het geval wanneer een persoon die een
(1) Cass. 9 december 1997, AR P.95.0610.N, AC 1997, nr. 540; zie L. HUYBRECHTS,
“Oplichting”, Comm.Straf., nrs. 10-16; zie A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 2010, nr. 460.
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valse hoedanigheid gebruikt of een leugenachtige belofte doet om een
derde te overtuigen hem gelden af te geven, volgend op die afgifte aan
deze derde een geschrift overhandigt dat aan die hoedanigheid of die belofte bijkomende geloofwaardigheid verleent. Die gedragingen maken
immers deel uit van eenzelfde enscenering.
15. Daarentegen kunnen middelen die, hoewel bedrieglijk, niet bedoeld zijn om de zaak te doen afgeven of leveren, maar enkel om de
reeds afgegeven of geleverde zaak te behouden, niet het misdrijf van oplichting opleveren.
16. De valse stukken vermeld in de telastleggingen A.I hebben betrekking op overzichten (“outprints”) van beweerde beleggingsopbrengsten die de eiser liet geworden aan personen die hem reeds gelden
ter belegging hadden afgegeven. Met overname van de redenen van het
beroepen vonnis oordeelt het arrest daarover: “[De eiser] betwist niet
(…) dat hij eigenhandig de outprints van beleggingen opstelde met vermelding van verzonnen winstmarges om het vertrouwen van beleggers
te behouden en vorderingen tot terugbetaling te voorkomen.”
17. Over de valse stukken vermeld in de telastleggingen A.III en A.IV
oordeelt het arrest met overname van de redenen van het beroepen vonnis: “Aan het strafdossier werden twee overeenkomsten gevoegd waarin
[de eiser] aan beleggers beloofde over te gaan tot terugbetaling van
(een deel van) het ontvangen kapitaal, terwijl hij wist dat hij niet bij
machte was een dergelijke betaling te doen bij gebrek aan fondsen. [De
eiser] had bijgevolg niet de intentie om ook daadwerkelijk tot betaling
over te gaan maar poogde met deze overeenkomsten gerechtelijke stappen van de achterdochtige beleggers te voorkomen”.
18. Aangezien het gebruik van de stukken vermeld in de telastleggingen A.I, A.III en A.IV aldus niet strekte tot de afgifte van de gelden,
maar enkel tot het behoud ervan, maakt dat gebruik geen listige
kunstgreep uit in de zin van artikel 496 Strafwetboek.
19. De telastleggingen onder A.II hebben betrekking op het opstellen
van brieven door de eiser waarin hij vermeldt “chairman” (voorzitter) te
zijn van een onbestaande Luxemburgse investeringsmaatschappij en
het richten van die brieven aan beleggers.
20. Uit de data van de telastleggingen A.II.a, A.II.b, A.II.c, A.II.e en
A.II.g blijkt niet dat de daar vermelde brieven pas aan de daar bedoelde
beleggers zouden gericht zijn na de feiten van oplichting, vervat in de
corresponderende telastleggingen C.V, C.II, C.I, C.XIV en C.XII.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
21. Met betrekking tot de bedoelde brieven oordeelt het arrest met
van het beroepen vonnis overgenomen redenen en met eigen redenen
onder meer:
— “[De eiser] wordt ten laste gelegd dat hij zich valselijk voordeed als
(…) chairman van een onbestaande Luxemburgse vennootschap, door
het gebruik van brieven met de hoofding van deze onbestaande vennootschap (tenlastelegging A.II), met de bedoeling om gelden aan te
trekken van particulieren om deze te beleggen (tenlastelegging C) en
eigenhandig documenten te hebben opgesteld die een onbestaand ren-
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dement voorhielden om het vertrouwen van deze beleggers te winnen en
te behouden (tenlastelegging A.I)”;
— “Het hof verwijst naar de verklaring van dhr. S (…) die verklaart
dat hij bij zijn eerste belegging een bewijs van de firma Askarovo heeft
ontvangen, ondertekend door [de eiser]. (…) Dhr. S ging er van uit dat
zijn gelden via een Luxemburgse beleggingsvennootschap Askarovo
werden belegd, waarvan achteraf bleek dat deze vennootschap niet bestond en de naam Askarovo in feite de naam was van een in Luxemburg
beheerde rekening”;
— “Het hof verwijst naar de overeenstemmende verklaringen van de
andere beleggers (…) waaruit blijkt dat [de eiser] op dezelfde wijze tewerk ging”;
— “Met betrekking tot de feiten sub A.II erkent [de eiser] dat hij deze
brieven schreef als chairman van de Luxemburgse vennootschap Askarovo (die niet bestond) om de beleggers een bewijsstuk te verschaffen
dat zij gelden aan hem hadden overhandigd. Het bedrieglijk opzet bestaat erin dat [de eiser] in deze brieven voorhield dat hij deze gelden zou
gaan beleggen via een niet bestaande Luxemburgse vennootschap Askarovo waarvan hij de verantwoordelijke was.”
Aldus verantwoordt het arrest naar recht de beslissing waarbij het de
eiser veroordeelt wegens de in de telastleggingen C.I, C.II, C.V, C.XII en
C.XIV vermelde feiten van oplichting met gebruik van de in de telastleggingen A.II.a), A.II.b), A.II.c), A.II.e) en A.II.g) vermelde stukken.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
22. In zoverre het middel met betrekking tot die telastleggingen opkomt tegen overtollige redenen die de beslissing niet schragen en die
de vermelde redenen onverlet laten, kan het niet tot cassatie leiden en
is het niet ontvankelijk.
23. De uitgesproken straf is naar recht verantwoord wegens de schuldigverklaring aan de andere telastleggingen dan de telastleggingen
C.IV en C.VIII. De onwettigheid van de schuldigverklaring aan die laatste feiten kan bijgevolg niet leiden tot vernietiging van de beslissing
op de strafvordering.
In zoverre is het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
24. Uit de data van de telastleggingen A.II.d en A.II.f blijkt dat de
daar vermelde brieven aan de verweerders 5, 8 en 9 werden gericht na de
misdrijfperiodes vermeld in de telastleggingen C.IV en C.VIII en dat
het gebruik van die brieven bijgevolg niet determinerend kan zijn geweest voor de afgifte van de in die laatste telastleggingen vermelde bedragen door die verweerders. In zoverre het arrest de eiser veroordeelt
wegens oplichting met als listige kunstgreep het gebruik van die brieven, verantwoordt het de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen gesteund op die tenlasteleggingen niet naar recht.
In zoverre is het middel gegrond.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
28. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot
schadevergoeding aan de verweerders 5, 8 en 9.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot drie vierden van de kosten van het cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de verweerders 5, 8 en 9.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
17 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: mevr. De Baets.

N° 124
2°

— 17 februari 2015
(AR P.15.0092.N)

KAMER

1° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — STRAFZAKEN. —
UITLEVERING. — OVEREENKOMST INZAKE UITLEVERING TUSSEN HET KONINKRIJK
BELGIË EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. — ARTIKEL 26, § 1, BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF. — TOEPASSINGSGEBIED. — GEVOLG.
2° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — STRAFZAKEN. —
UITLEVERING. — OVEREENKOMST INZAKE UITLEVERING TUSSEN HET KONINKRIJK
BELGIË EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. — ARTIKEL 26, § 1, BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF. — TOEPASSINGSGEBIED. — GEVOLG.
3° UITLEVERING. — UITLEVERINGSWET 1874. — PASSIEVE UITLEVERING. —
WEIGERINGSGROND VAN ARTIKEL 2BIS. — ERNSTIGE RISICO’S OP FLAGRANTE
RECHTSWEIGERING. — BEGRIP.
4° UITLEVERING. — UITLEVERINGSWET 1874. — PASSIEVE UITLEVERING. —
WEIGERINGSGROND VAN ARTIKEL 2BIS. — ERNSTIGE RISICO’S OP FLAGRANTE
RECHTSWEIGERING. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — BEOORDELING
5° ONDERZOEKSGERECHTEN. — UITLEVERING. — UITLEVERINGSWET 1874. —
PASSIEVE UITLEVERING. — WEIGERINGSGROND VAN ARTIKEL 2BIS. — ERNSTIGE
RISICO’S OP FLAGRANTE RECHTSWEIGERING. — BEOORDELING.

1° en 2° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling wordt verzocht aan
het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de bestaanbaarheid met de Grondwet van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het
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Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika ondertekend te Brussel op 27 april 1987 en aangezien deze overeenkomst een internationale overeenkomst is ondertekend tussen twee soevereine staten en dergelijke
overeenkomst geen wet, decreet of regel is bedoeld in artikel 134 Grondwet,
zoals bepaald in artikel 26, § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, Bijzondere Wet Grondwettelijk
Hof, waarover het Grondwettelijk Hof bij wijze van prejudiciële vraag uitspraak kan doen, valt de bestaanbaarheid van de bepalingen van die overeenkomst met de Grondwet bijgevolg buiten het toepassingsgebied van
artikel 26, § 1, van de voormelde wet, zodat de appelrechters de voorgestelde
prejudiciële vraag niet hoefden te stellen en er evenmin aanleiding daartoe
is voor het Hof.
3° Krachtens artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874 kan uitlevering niet
worden toegestaan wanneer er ernstige risico’s bestaan dat de persoon, indien hij wordt uitgevoerd, in de verzoekende Staat wordt onderworpen aan
flagrante rechtsweigering, dit wil zeggen dat hij met enige graad van waarschijnlijkheid het voorwerp zal uitmaken van de meest ernstige schendingen
van de artikelen 5 en 6 EVRM, zulks rekening houdend met de evoluerende
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (1).
4° en 5° Het staat aan het onderzoeksgerecht de weigeringsgrond van
artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874 te onderzoeken en te dien einde,
op grond van een onaantastbare beoordeling in feite, na te gaan of er ernstige en duidelijke redenen voorhanden zijn waaruit blijkt dat de vermelde risico’s onvermijdelijk zijn (2).

(A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 januari 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 26, § 2, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof: het arrest weigert ten onrechte de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen: “Schendt de Overeenkomst van 27 april 1987 inzake uitlevering tussen het Koninkrijk
(1) Cass. 31 december 2013, AR P.13.1988.N, AC 2013, nr. 703.
(2) Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0680.F, AC 2008, nr. 327; Cass. 24 juni 2009, AR
P.09.0355.F, AC 2009, nr. 436; Cass. 31 december 2013, AR P.13.1988.N, AC 2013, nr. 703.
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België en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend te Brussel op
27 april 1987, de artikelen 10 en 11 Grondwet in die zin dat in artikel 2.6.
van deze Overeenkomst voorzien is dat de uitlevering niet wordt toegestaan indien de verjaring van de strafvordering conform de wet van de
aangezochte staat bereikt is, terwijl er in de Overeenkomst niet voorzien is dat de uitlevering niet wordt toegestaan indien er sprake is van
provocatie die leidt tot de onontvankelijkheid van de strafvordering
conform de wet van de aangezochte staat, hoewel beide rechtsgronden
op wettelijke wijze de verdere uitoefening van de strafvordering en/of
een bestraffing in de weg staan” omdat er geen vereiste van dubbele
vervolgbaarheid is en omdat verjaring, die in abstracto wordt beoordeeld, van totaal verschillende aard is dan provocatie, die wordt beoordeeld in concreto en na onderzoek van de grond van de zaak; evenwel kan
zowel in geval van verjaring als in geval van uitlokking de strafvordering niet of niet verder worden uitgeoefend en kunnen de feiten niet
meer bestraft worden, ook blijven zij hun strafbare karakter behouden;
bovendien vereisen zowel verjaring als provocatie een beoordeling in
concreto; het middel vraagt het Hof de vermelde vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.
2. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling verzocht de eiser dat
aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag zou worden gesteld
over de bestaanbaarheid met de Grondwet van de Overeenkomst inzake
uitlevering tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van
Amerika ondertekend te Brussel op 27 april 1987.
Deze overeenkomst is een internationale overeenkomst ondertekend
tussen twee soevereine staten. Dergelijke overeenkomst is geen wet,
decreet of regel bedoeld in artikel 134 Grondwet, zoals bepaald in
artikel 26, § 1, 1°, 2°, 3°, en 4°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, waarover het Grondwettelijk Hof bij wijze van prejudiciële vraag uitspraak
kan doen. De bestaanbaarheid van de bepalingen van die overeenkomst
met de Grondwet valt bijgevolg buiten het toepassingsgebied van
artikel 26, § 1, van de voormelde wet.
De appelrechters hoefden de voorgestelde prejudiciële vraag niet te
stellen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
3. Er is evenmin aanleiding voor het Hof tot het stellen van de prejudiciële vraag.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 2bis Uitleveringswet
1874: het arrest oordeelt ten onrechte dat geen flagrante rechtsweigering kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de Amerikaanse wetgeving en rechtspraak de voorgehouden politionele
provocatie op een enigszins andere wijze zouden benaderen dan de Belgische of Europese wetgeving en rechtspraak; de wijze van benadering
van provocatie in de Verenigde Staten van Amerika maakt een miskenning uit van het wezen van het door artikel 6 EVRM gewaarborgde
recht op een eerlijk proces; door te oordelen dat die andere benadering
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geen risico op flagrante rechtsweigering oplevert, schendt het arrest de
in het middel vermelde bepaling.
5. Krachtens artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874 kan uitlevering niet worden toegestaan wanneer er ernstige risico’s bestaan dat
de persoon, indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt
onderworpen aan flagrante rechtsweigering, dit wil zeggen dat hij met
enige graad van waarschijnlijkheid het voorwerp zal uitmaken van de
meest ernstige schendingen van de artikelen 5 en 6 EVRM, zulks rekening houdend met de evoluerende rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens.
6. Het staat aan het onderzoeksgerecht die weigeringsgrond te onderzoeken en te dien einde, op grond van een onaantastbare beoordeling in
feite, na te gaan of er ernstige en duidelijke redenen voorhanden zijn
waaruit blijkt dat de vermelde risico’s onvermijdelijk zijn.
Het middel dat opkomt tegen het onaantastbare oordeel van het arrest dat de voorwaarden voor het bestaan van die weigeringsgrond hier
niet aanwezig zijn, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
17 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten: de heer Gillis (bij de
balie te Gent) en de heer Mary (bij de balie te Brussel).

N° 125
2°

— 18 februari 2015
(AR P.14.1656.F)

KAMER

VERZET. — STRAFZAKEN. — VERZET ONGEDAAN VERKLAARD. — VERJARING. —
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

Wanneer het verzet ongedaan wordt verklaard omdat de eiser in verzet niet op
de wettig vastgestelde rechtszitting is verschenen, kan de rechter niet onderzoeken of de verjaring was ingetreden op het ogenblik van de uitspraak van
de verstekbeslissing, dan wel of dat het geval zou zijn geweest zo het verzet
niet ongedaan was verklaard.

(W.)
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank Luik, afdeling Luik, van 28 april 2014.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
De eiser voert aan dat op de datum van het vonnis dat zijn verzet ongedaan verklaart, de strafvordering was verjaard.
Wanneer het verzet ongedaan wordt verklaard omdat de eiser in verzet niet op de wettig vastgestelde rechtszitting verschijnt, kan de rechter niet onderzoeken of de verjaring was ingetreden op het ogenblik van
de uitspraak van de verstekbeslissing, dan wel of dat het geval zou zijn
geweest zo het verzet niet ongedaan was verklaard.
Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
18 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Bodson (bij de balie te Luik).

N° 126
2°

— 18 februari 2015
(AR P.14.1743.F)

KAMER

STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — VERMOGENSVOORDELEN. — BEGRIP. — OVERTREDINGEN VAN DE SOCIALE WETGEVING. — ALGEMENE AANNEMING. — ONDERAANNEMINGSCONTRACT. — SCHULDVORDERING.
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Het feit van met een algemene aanneming een onderaannemingsovereenkomst
af te sluiten, voor de uitvoering waarvan de werknemers in overtreding met
de sociale wetgeving zijn tewerkgesteld, volstaat als dusdanig niet om ten
gunste van de onderaannemer een vermogensvoordeel op te leveren in de zin
van artikel 43bis van het Strafwetboek. (Art. 43bis, Strafwetboek)
T.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK
MARBO INTERNATIONAL GROUP, VENNOOTSCHAP NAAR ROEMEENS RECHT)
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 oktober 2014.
De eiser voert in de verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest
is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
De eiser verwijt het hof van beroep dat het, bij wijze van vermogensvoordeel, de schuldvordering die de verweerster op een andere vennootschap bezat en waarop tijdens het onderzoek beslag is gelegd, niet heeft
verbeurdverklaard.
Het feit van met een algemene aanneming een onderaannemingsovereenkomst af te sluiten, voor de uitvoering waarvan de werknemers in
strijd met de sociale wetgeving zijn tewerkgesteld, volstaat als dusdanig niet om ten gunste van de onderaannemer een vermogensvoordeel
op te leveren in de zin van artikel 43bis Strafwetboek.
De verweerster werd schuldig bevonden aan inbreuken op de bescherming van het loon der werknemers, op de arbeidsduur en op het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op zaterdag.
Het arrest stelt eerst vast dat de verweerster een vennootschap naar
Roemeens recht is die een onderaannemingsovereenkomst heeft gesloten met een vennootschap naar Belgisch recht, met het oog op het bouwen van een gevangenis.
De appelrechters hebben voorts geoordeeld dat de schuldvordering
haar oorsprong niet vond in de tegen de verweerster bewezen verklaarde misdrijven, maar in een onderaannemingsovereenkomst waarvan de
geldigheid niet werd betwist. Ze hebben daaruit afgeleid dat het als vermogensvoordeel gevorderde bedrag niet uit een misdrijf was verkregen,
maar het resultaat was van een onderhandeling tussen partners.
Door te weigeren de schuldvordering van de verweerster op de medecontracterende vennootschap gelijk te stellen met vermogensvoordelen die uit de voormelde telastleggingen zijn verkregen, miskent het
arrest het begrip vermogensvoordeel niet.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
18 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.

N° 127
1°

— 19 februari 2015
(AR F.14.0060.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — ALGEMEEN. — INKOMSTENBELASTINGEN. — WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN (1992). — WERKING
IN DE TIJD. — VERZOEKSCHRIFT. — BEVOEGDE GRIFFIE.
2° CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — ALGEMEEN. — INKOMSTENBELASTINGEN. — WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN (1992). — WERKING
IN DE TIJD. — VERZOEKSCHRIFT. — BEVOEGDE GRIFFIE. — REGEL VAN RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — GEVOLG. — RECHT OP TOEGANG TOT EEN RECHTER. — BELEMMERING.

1° Inzake inkomstenbelastingen vallen de cassatieberoepen tegen de arresten
die gewezen zijn op de beroepen die vóór 1 maart 1999 bij het hof van beroep
ingesteld werden, helemaal onder toepassing van de artikelen 386 tot 391
WIB92, zoals ze van toepassing waren vóór de opheffing ervan bij artikel 34
van de wet van 15 maart 1999 (1). (Art. 388, tweede lid, WIB92)
2° De neerlegging op de griffie van het hof van beroep, op straffe van verval,
van het voorafgaandelijk aan de verweerder betekende verzoekschrift en het
exploot van de betekening, waardoor de zaak aanhangig gemaakt wordt bij
het Hof, is een regel van rechterlijke organisatie, waarop de artikelen 860 en
volgende Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn; die regel belemmert
het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op toegang tot een rechter niet.
(Artt. 860 e.v., Gerechtelijk Wetboek; art. 6, EVRM)

(F. T. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

FINANCIËN)

(1) Cass. volt. zit., 21 juni 1999, AR F.99.0049.N, Bull. en Pas. 1999, I, nr. 381 met concl.
van advocaat-generaal LECLERCQ; Cass. 22 november 1999, AR F.99.0048.F, Pas. 1999,
nr. 618; Cass. 10 april 2000, AR F.99.0052.F, Pas. 2000, nr. 241; Cass. 14 juni 2007, AR
F.06.0050.F, Pas. 2007, nr. 329, alsook Cass. 20 december 2012, AR F.12.0039.F, arrest niet
gepubliceerd.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 16 januari 2014.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat het openbaar ministerie ambtshalve tegen het cassatieberoep opwerpt overeenkomstig
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek: het verzoekschrift en het
exploot van de betekening ervan aan de verweerder werden neergelegd
op de griffie van het Hof van Cassatie in plaats van op de griffie van het
hof van beroep :
Het beroep van de eiser waarover het arrest uitspraak doet, werd op
14 januari 1991 ingesteld bij het hof van beroep.
Uit de samenlezing van de artikelen 97, negende lid, van de wet van
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en 11,
eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken volgt dat, inzake inkomstenbelastingen, de
cassatieberoepen tegen de arresten die gewezen zijn op de beroepen die
vóór 1 maart 1999 bij het hof van beroep ingesteld werden, helemaal geregeld worden door de artikelen 386 tot 391 WIB92, zoals ze van toepassing waren vóór de opheffing ervan bij artikel 34 van de wet van
15 maart 1999.
Artikel 388, tweede lid, WIB92 bepaalt dat het voorafgaandelijk aan
de verweerder betekende verzoekschrift en het exploot van de betekening op straffe van verval neergelegd worden op de griffie van het hof
van beroep.
Die neerlegging op de griffie van het hof van beroep, waardoor de zaak
aanhangig gemaakt wordt bij het Hof, is een regel van rechterlijke organisatie, waarop de artikelen 860 en volgende Gerechtelijk Wetboek
niet van toepassing zijn.
Die regel belemmert het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op
toegang tot een rechter niet.
De eiser heeft het voorafgaandelijk aan de verweerder betekende verzoekschrift en het exploot van de betekening neergelegd op de griffie
van het Hof van Cassatie.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
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conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Maes
en de heer de Foestraets.

N° 128
1°

— 19 februari 2015
(AR F.14.0061.F)

KAMER

ERFENISSEN. — ERFGENAAM. — VERWERPING. — BENADELING VAN DE SCHULDEISERS. — VERNIETIGING. — VOORWAARDE.

Artikel 788, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, dat een toepassing is van de regel
vervat in artikel 1167 Burgerlijk Wetboek, vereist voor de vernietiging van de
handeling van verwerping door een erfgenaam met benadeling van de rechten van zijn schuldeisers, het bewijs dat die handeling abnormaal was en dat
de schuldenaar gehandeld heeft met de wetenschap dat de schuldeisers zouden worden benadeeld.

(BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

FINANCIËN T. S. E.A.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 5 november 2013.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
— Artikel 788 Burgerlijk Wetboek
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest stelt eerst vast dat de verweerder, die het beroep van architect uitoefent, “ten gevolge van een zware depressie […] zijn beroepsactiviteit heeft
moeten stopzetten” en na zijn echtscheiding “gedwongen was om zijn onroerende goederen te verkopen”, waardoor hij “aanzienlijke schulden had jegens onder
andere de btw-administratie”, waarvan het bedrag volgens eisers conclusie
60.438,48 euro bedroeg, dat de vader van de verweerder op 22 januari 2005 overleed
en twee erfgenamen, namelijk de verweerder en de verweerster, naliet en dat de
verweerder op 7 juli 2005 in een verklaring op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel de nalatenschap van zijn vader heeft verworpen.
Het arrest, dat kennisneemt van eisers vordering die werd ingesteld bij dagvaarding van 22 september 2006 en waarin de eiser vraagt dat hem machtiging
verleend wordt om de nalatenschap van de verweerder in zijn plaats te aanvaarden op grond van de aangevoerde wetsbepaling en dat er overgegaan wordt tot
de vereffening, bevestigt vervolgens het beroepen vonnis en wijst eisers vordering af.
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Het middel bekritiseert alle redenen van het arrest, die geacht worden hier
volledig weergegeven te zijn, en in het bijzonder de volgende redenen:
“[De eiser] grondt zijn vordering op artikel 788 Burgerlijk Wetboek […];
Voor de toepassing van die bepaling moet aan twee voorwaarden voldaan zijn:
— enerzijds moet de schuldeiser benadeeld zijn door de verwerping van de erfgenaam in zoverre de schuldenaar, door een batige nalatenschap te verwerpen,
het algemene onderpand van zijn schuldeiser, dat ontoereikend is om de schuld
aan te zuiveren, niet doet toenemen;
— anderzijds moet de verwerping gebeuren met bedrieglijk opzet […];
Het vereiste bedrieglijke opzet is datgene van het pauliaanse bedrog dat
voortvloeit uit artikel 1167 Burgerlijk Wetboek. Het betreft een geestestoestand
die beoordeeld wordt op grond van het criterium van de normale handeling rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak […];
Het bedrog wordt afgeleid uit verscheidene elementen die, samen bekeken,
een geheel van voldoende ernstige vermoedens vormen op grond waarvan de betwiste handeling met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeiser
verricht werd […];
Wanneer de handeling abnormaal is, moet worden onderzocht of de omstandigheden ervan gewettigd zijn of dat zij de handeling verdacht maken. In dat geval
wordt de schuldenaar verondersteld te hebben gehandeld met bedrieglijk opzet
en moet hij het tegendeel bewijzen […];
In deze zaak moet worden onderzocht of de verwerping door [de verweerder]
van de batige nalatenschap van zijn vader een abnormale handeling is rekening
houdend met alle omstandigheden van de zaak;
Er wordt niet betwist dat [de verweerder] aan een zware depressie heeft geleden die aan de oorsprong ligt van zijn moeilijke financiële situatie. Hij heeft de
uitoefening van zijn beroep van architect moeten stopzetten en is niet meer in
staat geweest om zijn schulden te betalen;
Het stukkendossier [van de eiser] toont aan dat [de verweerder] nooit blijk
heeft gegeven van de intentie om aan de betaling van zijn schulden jegens de
btw-administratie te ontsnappen. Hij heeft immers verscheidene van die schulden aangezuiverd door middel van tussentijdse betalingen […];
Op 4 december 2007 heeft [de verweerder] een overzicht van regularisatie inzake btw voor akkoord ondertekend voor een op grond van die belasting verschuldigd bedrag van 17.565,99 euro en meldt hij dat hij sinds augustus 2006 in
schuldbemiddeling is […];
In zijn verslag voor de zitting van 27 mei 2008 merkt de schuldbemiddelaar op
dat [de verweerder] deeltijds werkt voor een architectenvennootschap en een
maandelijkse nettobezoldiging van 1.150 euro ontvangt […];
Uit dat gegeven en uit het onderzoek ter zitting met betrekking tot de gezondheidstoestand [van de verweerder] volgt dat hij op het moment van de verwerping van de nalatenschap van zijn vader niet in staat was en op heden nog steeds
niet in staat is om een normaal beroepsleven te leiden. Zijn vermogen om een
beroepsactiviteit uit te oefenen en zaken te beheren is beperkt;
Volgens de aangifte van nalatenschap [van de verweerder] bestaat de nalatenschap in hoofdzaak uit onroerende goederen (zes garages, een studio en een appartement). De tegoeden op de bankrekeningen bedragen 6.353,08 euro en worden
ruimschoots opgeslorpt door het passief van de nalatenschap […];
Bovendien schrijft [de verweerster] in haar conclusie, zonder daarin tegengesproken te worden, dat zij sinds jaren geen enkel contact meer had met haar
broer, [de verweerder];
Uit het geheel van die omstandigheden die eigen zijn aan deze zaak, blijkt dat
de verwerping door [de verweerder] van de nalatenschap van zijn vader geen abnormale handeling is;
Wegens [verweerders] gezondheid[stoestand] op het moment van de verwerping van die nalatenschap beschikte hij immers slechts over een beperkt vermo-

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 475 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

N° 128 - 19.2.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

475

gen in vergelijking met dat van een normaal mens die geplaatst in dezelfde
situatie het beheer van een onroerend vermogen op zich moet nemen en bij de
verdeling van die nalatenschap het risico loopt in conflict te treden met zijn zus
gezien de afstandelijke verstandhouding tussen broer en zus;
Aangezien de verwerping door [de verweerder] van de nalatenschap van zijn
vader een normale handeling is in het licht van de hierboven beschreven context, werd zij niet met bedrieglijk opzet gedaan, zodat [de eiser] zich niet kan
beroepen op artikel 788 van het Burgerlijk Wetboek om de machtiging te verkrijgen om de nalatenschap in zijn plaats te aanvaarden”.
Grieven
Luidens de aangevoerde wetsbepaling “kunnen de schuldeisers van hem die
met benadeling van hun rechten een nalatenschap verwerpt, zich door de rechter
doen machtigen om de nalatenschap uit hoofde van hun schuldenaar in zijn
plaats te aanvaarden”. In dat geval is de verwerping “slechts tot het bedrag van
hun schuldvorderingen” vernietigd.
Die tekst stelt als enige voorwaarde de benadeling van de schuldeisers in hun
rechten.
Noch het bedrieglijk opzet noch de abnormale aard van de verwerping zijn vereist voor de toepassing van die bepaling.
Enerzijds merkt het arrest op dat de verweerder zijn schuld jegens de eiser ten
belope van een hoog bedrag nog niet betaald heeft en dat de verweerder andere
“aanzienlijke” schulden heeft. Anderzijds merkt het arrest op dat de nalatenschap van de vader van de verweerder, waarvan die laatste erfgerechtigde is en
dewelke hij verworpen heeft, batig is. Daaruit kan worden afgeleid, rekening
houdend met het geheel van overwegingen in het arrest, dat de verwerping met
benadeling van de rechten van de eiser gebeurde. Uit dat alles volgt dat het arrest de vordering van de eiser niet ongegrond heeft kunnen verklaren om de vermelde redenen, namelijk dat de verwerping door de verweerder geen “abnormale
handeling” is en “niet met bedrieglijk opzet gebeurde” gezien de omstandigheden van de zaak.
Het arrest zou evenzeer onwettig zijn indien overwogen werd dat het hof van
beroep geen uitspraak deed over het nadeel dat de eiser door de litigieuze verwerping heeft kunnen lijden en daarbij verzuimde om het — door de eiser
aangevoerde — bestaan van een dergelijk nadeel na te gaan aangezien het besloot dat bij ontstentenis van bedrieglijk opzet of een abnormale aard van de
verwerping de aangevoerde wettelijke bepaling in ieder geval niet van toepassing was.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Luidens artikel 788, eerste lid, Burgerlijk Wetboek kunnen de schuldeisers van degene die met benadeling van hun rechten een nalatenschap
verwerpt, zich door de rechter doen machtigen om de nalatenschap uit
hoofde van hun schuldenaar in zijn plaats te aanvaarden.
In dat geval, zo gaat het tweede lid van dat artikel verder, is de verwerping alleen ten voordele van de schuldeisers en slechts tot het bedrag van hun schuldvorderingen vernietigd: zij is het niet ten voordele
van de erfgenaam die de nalatenschap verworpen heeft.
Die bepaling, die een toepassing is van de regel vervat in artikel 1167
Burgerlijk Wetboek, vereist het bewijs dat de handeling abnormaal was
en dat de schuldenaar gehandeld heeft met de wetenschap dat de
schuldeisers zouden worden benadeeld.
Het arrest, dat niet uitsluit dat de verwerping door de verweerder van
de nalatenschap van zijn vader nadeel berokkende aan de eiser maar
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dat op basis van een feitelijke beoordeling beslist dat die handeling
“geen abnormale handeling is” en daaruit afleidt dat zij “niet gebeurde
met bedrieglijk opzet”, verantwoordt zijn beslissing “dat [de eiser] zich
niet kan beroepen op artikel 788 Burgerlijk Wetboek” naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
19 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de
heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer T’Kint.

N° 129
1°

— 19 februari 2015
(AR F.14.0087.F)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — AANSLAG VAN
AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG. — AANSLAG VAN AMBTSWEGE. — ONVOLLEDIG, NIET GEDAGTEKEND EN NIET ONDERTEKEND AANGIFTEFORMULIER. —
AANSLAG. — VERPLICHTING VAN DE ADMINISTRATIE.

Uit de artikelen 307, 308, § 1, 346 en 351, eerste lid, eerste onderafdeling, WIB92
volgt dat de administratie, wanneer een belastingplichtige natuurlijke persoon binnen de voorgeschreven termijn aan de bevoegde dienst een aangifteformulier toestuurt dat hij niet heeft ingevuld, gedagtekend, noch
ondertekend, om een belasting te zijnen name vast te stellen, de door
artikel 351 WIB92 ingestelde procedure van ambtshalve aanslag moet volgen (1). (Art. 351, WIB92)

(V. T. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

FINANCIËN)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 20 september 2013.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
(1) Zie Cass. 16 september 1994, Bull. en Pas. 1994, I, 734; Cass. 17 november 1959, Bull.
en Pas. 1960, I, 335.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 346 WIB92 kan de belastingadministratie, volgens
de in de bepaling vastgelegde regeling, de inkomsten en andere gegevens wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte
die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot
311 of van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, dan wel
schriftelijk heeft erkend.
Volgens artikel 351, eerste lid, WIB92 kan de administratie de aanslag
ambtshalve vestigen op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij
kan vermoeden op grond van de gegevens waarover zij beschikt, ingeval
de belastingplichtige nagelaten heeft een aangifte te doen binnen de
termijnen bedoeld in de artikelen 307 tot 311.
Voornoemd artikel 307, bepaalt in § 1, eerste lid, dat de aangifte in
een van de in artikel 305 bedoelde inkomstenbelastingen wordt gedaan
op een formulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld,
in § 2, dat het formulier wordt ingevuld overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend, en
in § 4, in de versie ervan die van toepassing is op het geschil, dat de aangifte moet worden teruggezonden of afgegeven aan de dienst die op het
formulier is vermeld.
Krachtens artikel 308, § 1, WIB92 moet de aangifte van de inkomsten
van een natuurlijke persoon toekomen bij de bevoegde dienst die op het
formulier is vermeld binnen de op het formulier aangegeven termijn,
die niet korter mag zijn dan één maand te rekenen vanaf de verzending
ervan, behoudens uitdrukkelijke overeenkomstig artikel 311 toegekende afwijking.
Uit die bepalingen volgt dat de administratie, wanneer een belastingplichtige natuurlijke persoon binnen de voorgeschreven termijn aan de
bevoegde dienst een aangifteformulier toestuurt dat hij niet heeft ingevuld, gedagtekend, noch ondertekend, om een belasting te zijnen
name vast te stellen, de door artikel 351 WIB92 ingestelde procedure
van ambtshalve aanslag moet volgen.
Het arrest stelt vast dat “de controle directe belastingen Moeskroen
2 bij [brief] van 9 juli 2007 [de eiseres] een aangifteformulier voor de personenbelasting van het aanslagjaar 2007 heeft toegestuurd en haar verzocht het te vervolledigen en het naar haar dienst terug te sturen” dat
“[de eiseres], bij aangetekende brief van 24 juli 2007 betwistte dat zij in
België aan personenbelasting onderworpen was, op grond dat zij […]
[fiscaal] ingezetene in Frankrijk was” en dat “zij het aangifteformulier
voor de personenbelasting [van] het aanslag 2007 aan de afzender heeft
teruggestuurd zonder het te vervolledigen, zonder het te dagtekenen en
zonder het te ondertekenen.”
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Het arrest dat uit die vaststellingen afleidt dat de eiseres een “onvolledige of onregelmatige aangifte heeft gedaan [die het voorwerp kan
uitmaken] van de in artikel 346 [van dat Wetboek] bedoelde procedure
van wijziging van de aangifte”, schendt de in het middel aangewezen bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
19 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer T’Kint.

N° 130
1°

— 19 februari 2015
(AR F.14.0112.F)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — BELASTINGAANGIFTE. — LASTGEVING. — BEWIJS. — TIJDSTIP. — GEVOLG.

Noch uit artikel 305, vijfde lid, WIB92, noch uit de artikelen 307 en 308 van
datzelfde Wetboek volgt dat de administratie in het bezit gesteld moet worden
van het bewijs van de lastgeving vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de aangifte haar moet bereiken en dat zij, bij ontstentenis daarvan,
die aangifte als onbestaande zou kunnen beschouwen.

(BELGISCHE STAAT, MINISTER

VAN

FINANCIËN T. L. E.A.)

ARREST (vertaling)
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 16 januari 2014.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 305, eerste en vijfde lid, 307, § 1, eerste lid, en § 2, 308, § 1, en
354, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt het volgende vast:
“Uit het administratief dossier blijkt dat deel I en II van een aangifte in de
personenbelasting ten name van de [eerste twee verweerders] werd vervolledigd
(in Belgische frank) en op 8 juni 2001 werd ondertekend door de heer C. (van de
[derde verweerster]) en dat de handtekening op de twee delen van de aangifte
werd voorafgegaan door een stempel met de naam en de vermelding ‘lasthebber’;
Twee bijlagen die op dezelfde wijze zijn ondertekend, maken de overgelegde
verklaring volledig, overeenkomstig de melding op het einde van deel I van de
aangifte, waarbij de tweede bijlage evenwel de bezoldigingen betreft van de bedrijfsleider [van de verweerder] die vermeld staan in deel II van de aangifte;
In stuk I van het dossier van de [eerste twee verweerders] zit de begeleidingsbrief die met de aangifte werd overhandigd en dagtekent van 10 juli 2001;
Die is gesteld op papier met briefhoofd van [de derde verweerster] en luidt als
volgt: ‘Betreft [de eerste twee verweerders]. Wij zijn belastingconsulenten […].
Gelieve hierbij de voornoemde verklaring te vinden. De ondertekende volmacht
zult u in een volgende brief treffen. […] Ph. C., senior consultant — H. S., vennoot’;
De belastingadministratie betwist niet dat zij het aangifteformulier heeft
ontvangen binnen de wettelijke termijn, die voor alle belastingplichtigen werd
verlengd tot 10 juli 2001, zoals blijkt uit de ontvangstdatum in de dienstvermelding, in het op de eerste bladzijde voor de administratie bestemde vak;
De oorspronkelijke aanslag werd ingekohierd op 25 juni 2002 onder
artikel 229503 van het aanslagjaar 2001 en het aanslagbiljet werd verstuurd op
16 juli 2002: die aanslag werd vastgesteld louter en alleen op basis van deel I van
de aangifte die namens de [eerste twee verweerders] door hun lasthebber was
overgelegd. Daarbij had de administratie geen enkele opmerking gemaakt nopens de regelmatigheid van dat deel I van de aangifte;
Op 17 juli 2003 wordt aan de [eerste twee verweerders], in het kader van de verificatie van hun fiscale toestand voor het aanslagjaar 2001, een vraag om inlichtingen toegezonden, waarin ‘de documenten op basis waarvan [zij] deel II van
[hun] belastingaangifte van de inkomsten 2000 hadden vervolledigd’ worden opgevraagd en gewag wordt gemaakt van een tegenstrijdigheid tussen documenten
die in hun bezit zijn [lees: in het bezit van de administratie] en die welke in de
aangifte worden vermeld;
Op 13 augustus 2003 antwoordt de lasthebber van de [eerste twee verweerders]
op de vraag om inlichtingen en bezorgt hij de fiches 281.20 voor bezoldigingen
van het jaar 2000, bijlage I van de aangifte voor de bepaling van code 404, en het
attest van de niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen;
Op 15 oktober 2003 schrijft de hoofdinspecteur a.i. […] van de directe belastingen te Elsene [de eerste twee verweerders] aan betreffende de oorspronkelijke
ingekohierde aanslag, in de volgende bewoordingen: ‘Er blijkt een fout te zijn
bij de inkohiering van het kwestieuze artikel in die zin dat uw inkomsten als
bedrijfsleider er niet in werden opgenomen. Binnenkort zult u een bijkomende
nota ontvangen’;
Op 8 december 2003 wordt de litigieuze bijkomende aanslag ingekohierd op basis van deel II van de overgelegde aangifte (waarin met name worden vermeld de
bezoldigingen als bedrijfsleider onder code 404, 45.748,13 euro aandelenopties,
zijnde het aangegeven bedrag van 1.845.475 frank omgerekend in euro). Op
11 december 2003 wordt het aanslagbiljet verzonden;
Op 26 februari 2004 ontvangt de bevoegde gewestelijke directeur het door dezelfde lasthebber van de [eerste twee verweerders] ingediende bezwaarschrift
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waarin het verval wordt aangevoerd van de inkohiering van de bijkomende aanslag, en de vernietiging van die aanslag en de teruggave wordt gevorderd van de
bedrijfsvoorheffing van 69.072,58 euro die werd ingehouden op grond van deel II
van de aangifte;
De gewestelijke directeur verwerpt het bezwaar bij een op 14 juli 2004 ter kennis gebrachte beslissing, overeenkomstig de technische nota van de inspecteur
die het bezwaar diende te onderzoeken op grond van dezelfde argumenten als die
welke [de eiser] voor het hof van beroep had verdedigd en die door de eerste rechter waren aangenomen;
[…] Als verantwoording voor de vaststelling, binnen de buitengewone termijn
van drie jaar, van de litigieuze bijkomende aanslag voert [de eiser] een vormgebrek aan dat de overgelegde aangifte zou aantasten, namelijk het ontbreken van
volmacht met schending van artikel 305, vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en betoogt hij dat ‘de aangifte voor het aanslagjaar
2001 werd ondertekend door de heer C. maar dat die handtekening niet werd bekrachtigd door het bewijs van de lastgeving waarvan hij verklaart de houder te
zijn’ en leidt hij daaruit af dat ‘de aangifte die is overgelegd door een derde zonder geldige lastgeving als onbestaande wordt beschouwd; dat de aangifte door
het ontbreken van volmacht nietig wordt en de belastingplichtige wordt gelijkgesteld met diegenen die geen aangifte hebben overgelegd’”,
en overweegt vervolgens:
“De [eerste twee verweerders], die hierin worden gesteund door hun tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen lasthebber, zijnde de [derde verweerster], betwisten terecht de vermeende onregelmatigheid — vormgebrek — die
enkel voor deel II van de overgelegde aangifte wordt aangevoerd, terwijl de twee
delen van de aangifte door dezelfde lasthebber, precies op dezelfde dag en in dezelfde omstandigheden werden vervolledigd, ondertekend en per drager bezorgd
aan de belastingadministratie, en dat de taxatieambtenaar geen enkele onregelmatigheid voor het eerste deel heeft opgemerkt, aangezien hij van oordeel was
dat de lastgeving voldoende bewezen was, en op die grond binnen de gewone wettelijke termijn de aanslag heeft ingekohierd;
Het hof [van beroep] wijst erop dat de controle, voordat de litigieuze bijkomende aanslag werd ingekohierd, trouwens erkend heeft dat er, voor het vaststellen van de litigieuze aanslag, per vergissing geen rekening was gehouden
met deel II van de overgelegde aangifte;
Bij onderzoek van het administratief dossier vindt het hof [van beroep] evenmin een brief van de belastingadministratie waarin het bewijs van de aangevoerde lastgeving of een schriftelijke volmacht bij ontvangst van de
belastingaangifte wordt gevraagd, of waarin een vormgebrek wordt aangevoerd
of de aangifte teruggezonden wordt om een vormgebrek te herstellen;
De [eerste twee verweerders] hebben nooit de lastgeving ter discussie gesteld
waarop de [derde verweerster] zich heeft beroepen om deel I en II van de litigieuze aangifte voor het aanslagjaar 2001 te vervolledigen; daarbij gewagen de partijen trouwens van een lastgeving die daartoe gebruikelijk werd gegeven voor
de aanslagjaren vóór en na het litigieuze aanslagjaar, wat wordt bewezen door
de stukken van de dossiers van de partijen;
Voor de eerste rechter hebben zij een door hen ondertekende volmacht aan
twee personen van het kantoor [van de derde verweerster] neergelegd; die volmacht betreft hun fiscale verplichtingen (aangiften, onderhandelingen of bezwaarschriften, enz.) inzake hun inkomsten van het aanslagjaar 2001;
[Zij] wijzen terecht erop dat de lastgeving, volgens het burgerlijk recht, een
consensuele overeenkomst is, die zelfs mondeling kan worden verleend en blijken uit de uitvoering die de lasthebber eraan heeft gegeven (artikelen 1984 en
1985 van het Burgerlijk Wetboek);
Volgens artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek is ‘lastgeving of volmacht
(…) een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets
voor de lastgever en in zijn naam te doen’;
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Artikel 305, vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt: ‘de aangiften mogen ook worden overgelegd door een lasthebber, die alsdan van de algemene lastgeving krachtens welke hij optreedt, moet doen
blijken’;
Dat artikel vereist geenszins een bijzondere schriftelijke lastgeving en wijkt
niet af van het burgerlijk recht;
Voor zover er in belastingzaken geen enkele specifieke regel bestaat betreffende de vorm en het bewijs van de lastgeving zijn de algemene regels van het
burgerlijk recht van toepassing en dat heeft tot gevolg dat de administratie het
bestaan van een lastgeving niet kan betwisten wanneer de partijen het bestaan
ervan hebben bevestigd, zoals hier het geval is;
[De eiser], die hierin wordt gevolgd door de eerste rechter, betoogt ten onrechte dat de [eerste twee verweerders] niet meer gerechtigd zouden zijn het bewijs
van het bestaan van de lastgeving voor de rechtbank en vervolgens voor het hof
[van beroep] te leveren, omdat zij dat niet voor de directeur hebben gedaan;
Temeer daar het hof [van beroep] erop wijst dat uitgerekend de gewestelijke
directeur in zijn beslissing het bestaan van de door de lastgevers en hun lasthebber aangevoerde lastgeving ter discussie heeft gesteld, terwijl dit niet het geval
was geweest bij de ontvangst van hun aangifte en op het tijdstip van de inkohiering van de oorspronkelijke aanslag;
In deze zaak komt het er voor de [eerste twee verweerders] helemaal niet op
aan een eventuele ontstentenis van lastgeving te dekken, maar wel voor de gerechten het bewijs te leveren (door alle middelen rechtens) van de verleende
lastgeving;
Voor de eerste rechter hebben zij evenwel, en dat wordt niet betwist, een
schriftelijke volmacht neergelegd die zij hebben verleend aan [de derde verweerster], en met name aan de heren Ph. C. (en H. S.) om onder meer hun belastingaangifte voor het aanslagjaar 2001 over te leggen. Laatstgenoemden hebben, in
de litigieuze aangifte, uitdrukkelijk hun hoedanigheid van lasthebber vermeld,
waarbij de beide namen vermeld stonden onder hun respectieve handtekeningen
op de begeleidingsbrief bij de litigieuze belastingaangifte. Dat geschrift is in
overeenstemming met de uitvoering die de lasthebber heeft gegeven aan de door
de [eerste twee verweerders] verleende lastgeving, en waarover lastgevers en
lasthebber het altijd eens zijn geweest;
Het hof [van beroep], dat vrijelijk de feitelijke gegevens beoordeelt waarvan
het als bewijs van de litigieuze lastgeving heeft kennisgenomen, stelt vast, zonder de bewijskracht van de akten te miskennen, dat in deze zaak het bewijs van
de lastgeving naar genoegen van recht is geleverd;
Bijgevolg tracht [de eiser], ten onrechte, de inkohiering binnen de buitengewone driejarige termijn, van de litigieuze bijkomende aanslag op grond van de
binnen de termijn voor het aanslagjaar 2001 regelmatig overgelegde aangifte te
verantwoorden aan de hand van een niet-bewezen vormgebrek; daarbij herinnert
het hof [van beroep] eraan dat [de eiser] al eerder de fout van de taxatieambtenaar had toegegeven, doordat hij deel I van de binnen de wettelijke termijn
overgelegde aangifte niet in aanmerking had genomen en had vergeten deel II
van die aangifte in aanmerking te nemen;
Het hoger beroep is gegrond en het hof [van beroep] ziet zich verplicht het verval vast te stellen van de inkohiering van de litigieuze bijkomende aanslag die
buiten de gewone wettelijke termijn van artikel 359 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd vastgesteld;
Bijgevolg vorderen de [eerste twee verweerders] op grond hiervan terecht de
vernietiging van de litigieuze bijkomende aanslag en de terugbetaling van elk
als gevolg daarvan betaald bedrag, met uitzondering van de geïnde bedrijfsvoorheffing voor een bedrag van 69.072,58 euro die onder code 407 vermeld staat.”
Grieven
Artikel 305 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt:
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“Belastingplichtigen die aan de personenbelasting, aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen, zomede belastingplichtigen die ingevolge de artikelen 232 tot 234 en 248, § 2, aan de belasting van
niet-inwoners zijn onderworpen, zijn gehouden ieder jaar aan de administratie
der directe belastingen een aangifte over te leggen in de vormen en binnen de
termijnen omschreven in de artikelen 307 tot 311.
[…] De aangiften mogen ook worden overgelegd door een lasthebber, die alsdan van de algemene lastgeving krachtens welke hij optreedt moet doen blijken”.
Artikel 307 bepaalt:
“§ 1. De aangifte wordt gedaan op een formulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld en dat wordt uitgereikt door de dienst die daartoe door
de directeur-generaal van de directe belastingen werd aangewezen.
[…] § 2. Het formulier wordt ingevuld overeenkomstig de daarin voorkomende
aanduidingen, gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend”.
Artikel 308 van dat Wetboek bepaalt:
“§ 1. De belastingplichtigen voor wie op 1 januari van het jaar waarnaar het
aanslagjaar wordt genoemd, de gronden van belastbaarheid, inzake personenbelasting of als niet-rijksinwoners inzake belasting van niet-inwoners overeenkomstig de artikelen 243 tot 245 aanwezig zijn, moeten hun aangifte aan de
betrokken dienst doen toekomen binnen de op het formulier aangegeven termijn, die niet korter mag zijn dan één maand te rekenen vanaf de verzending
ervan.”
Uit de bewoordingen van artikel 305, eerste lid, volgt dat die bepaling de belastingplichtigen een verplichting oplegt, namelijk dat zij een aangifte moeten
doen in de vormen en binnen de termijnen omschreven in de artikelen 307 tot 311
en dat die aangifte dus, onder meer, ondertekend moet zijn.
Artikel 305, laatste lid, dat bepaalt dat “de aangiften […] ook [mogen] worden
overgelegd door een lasthebber”, biedt de belastingplichtige evenwel de mogelijkheid om aan die verplichting te voldoen via een lasthebber; in dat geval dient
de lasthebber niet alleen een aangifte over te leggen die ook voldoet aan de in
de artikelen 307 tot 311 bepaalde vormen en termijnen en die dus, onder meer,
door hem moet zijn ondertekend, maar moet hij bovendien “alsdan van de algemene lastgeving krachtens welke hij optreedt doen blijken”.
Aangezien de aangifte van de belastingplichtige overgelegd moet worden binnen de krachtens artikel 308 wettelijk vastgestelde termijnen, dient de administratie, bij het verstrijken van die termijn, ofwel in het bezit te zijn van een
door die belastingplichtige overgelegde aangifte, dat wil zeggen een aangifte die
hij persoonlijk heeft ondertekend, of van een door een lasthebber ondertekende
verklaring die “alsdan van de algemene lastgeving krachtens welke hij optreedt
[heeft] doen blijken”.
Hoewel artikel 305 niet vereist dat bij de door een lasthebber overgelegde aangifte het bewijs van de lastgeving wordt gevoegd, is het op zijn minst noodzakelijk dat de administratie bij het verstrijken van de voor de overlegging van de
aangifte vastgestelde termijn in het bezit moet zijn van een dergelijk bewijs, uit
de bewoordingen waarvan moeten kunnen worden vastgesteld dat het wel degelijk geldt voor het desbetreffende aanslagjaar.
Wanneer de administratie, bij het verstrijken van de termijn die de belastingplichtigen wordt toegekend om hun aangifte over te leggen, niet beschikt over
een aangifte die is ondertekend door de belastingplichtige zelf of door een lasthebber die van de lastgeving krachtens welke hij is opgetreden, heeft doen blijken, kan zij enkel vaststellen dat die belastingplichtige binnen die toegekende
termijn geen aangifte heeft overgelegd.
Welnu, artikel 354, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 bepaalt: “Bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de
belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde ru-
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brieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311, mag de belasting of de aanvullende
belasting, in afwijking van artikel 359, worden gevestigd gedurende drie jaar
vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waar voor
de belasting is verschuldigd”.
In deze zaak staat, overeenkomstig de bewoordingen zelf van het arrest, het
volgende vast:
— “een aangifte in de personenbelasting […] werd vervolledigd […] en op
8 juni 2001 […] ondertekend door de heer C. (van de [derde verweerster]) en de
handtekening op de twee delen van de aangifte werd voorafgegaan door een
stempel met de naam en de vermelding ‘lasthebber’ […] [en], in stuk I van het
dossier van de [eerste twee verweerders] zit de begeleidingsbrief die met de aangifte werd overhandigd en dagtekent van 10 juli 2001. Die is gesteld op papier met
briefhoofd van [de derde verweerster] en luidt als volgt: ‘Betreft [de eerste twee
verweerders]. Wij zijn belastingconsulenten […]. Gelieve hierbij de voornoemde
verklaring te vinden. De ondertekende volmacht zult u in een volgende brief
treffen. […] Ph. C., senior consultant — H. S., vennoot’”;
— “[de administratie heeft] […] het aangifteformulier […] ontvangen binnen
de wettelijke termijn, die voor alle belastingplichtigen werd verlengd tot 10 juli
2001, zoals blijkt uit de ontvangstdatum in de dienstvermelding, in het op de eerste bladzijde voor de administratie bestemde vak”.
Anders gezegd, bij de verklaring die door de lasthebber is ondertekend en de
laatste dag van de wettelijke termijn voor de neerlegging van de aangifte, zijnde
10 juli 2001 werd bezorgd, was geen bewijs gevoegd van de algemene lastgeving
krachtens welke hij optrad. Bovendien preciseerde de begeleidingsbrief bij die
aangifte als volgt: “de ondertekende volmacht zult u in een volgende brief treffen”; dat is dus noodzakelijkerwijs na het verstrijken van de wettelijk vastgestelde termijn.
Het arrest stelt met geen enkele van zijn overwegingen vast dat de belastingadministratie wel degelijk in het bezit was, uiterlijk op 10 juli, van een volmacht die gold voor het aanslagjaar 2001 en bewees dat de aangifte [van de eerste
twee verweerders] voor dat aanslagjaar door de heer Ph. C. was overgelegd. Die
vaststelling kan hoe dan ook niet voortvloeien uit het loutere feit dat “de [eerste twee verweerders] […] nooit de lastgeving ter discussie [hebben] gesteld
waarop de [derde verweerster] zich heeft beroepen om deel I en II van de litigieuze aangifte voor het aanslagjaar 2001 te vervolledigen; daarbij gewagen de partijen trouwens van een lastgeving die daartoe gebruikelijk werd gegeven voor
de aanslagjaren vóór en na het litigieuze aanslagjaar, wat wordt bewezen door
de stukken van de dossiers van de partijen”.
Daaruit volgt dat het arrest, om de redenen die het vermeldt, zijn beslissing
om de toepassing van de in artikel 354 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalde aanslagtermijn te weren en te oordelen dat “het hoger beroep […] gegrond [is] en het hof [van beroep] […] zich verplicht [ziet] het verval
vast te stellen van de inkohiering van de litigieuze bijkomende aanslag die buiten de gewone wettelijke termijn [als bedoeld in artikel 353 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, dat verwijst naar] artikel 359 van dat Wetboek”, niet naar recht verantwoordt, maar de in het middel vermelde wettelijke
bepalingen schendt.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Artikel 305, vijfde lid, WIB92 bepaalt dat de aangiften die de belastingplichtigen, overeenkomstig het eerste lid van dat artikel aan de belastingadministratie moeten overleggen, ook mogen worden

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 484 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

484

ARRESTEN VAN CASSATIE

19.2.15 - N° 131

overgelegd door een lasthebber, die alsdan van de algemene lastgeving
krachtens welke hij optreedt, moet doen blijken.
Noch uit die bepaling, noch uit de artikelen 307 en 308 van dat Wetboek volgt dat de administratie in het bezit moet worden gesteld van
het bewijs van de lastgeving, vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen die aangifte haar moet bereiken, en dat zij, bij ontstentenis
daarvan, die aangifte als onbestaande zou kunnen beschouwen.
Het middel dat op de tegengestelde opvatting steunt, faalt naar recht.
Kosten
Krachtens artikel 1092, tweede en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek
wordt de memorie van antwoord op het cassatieberoep aan de advocaat
van de eiser of, indien hij geen advocaat heeft, naar de eiser zelf gezonden, uiterlijk op de dag van de neerlegging ervan ter griffie en wordt
zij, op straffe van niet-ontvankelijkheid, hun slechts, voorafgaand aan
de indiening ter griffie, betekend, wanneer in de memorie van antwoord
een middel van niet-ontvankelijkheid wordt opgeworpen.
De kosten van de betekening van de memorie van antwoord van de
derde verweerster aan de eiseres, dient ten laste te worden gelaten van
eerstgenoemde, aangezien zij tegen het cassatieberoep geen middel van
niet-ontvankelijkheid opwerpt.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de derde verweerster tot de kosten van de betekening van
haar memorie van antwoord; veroordeelt de eiser tot de overige kosten.
19 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Foriers en de heer Van de
Velden (bij de balie te Brussel).

N° 131
VERENIGDE

KAMERS — 19 februari 2015
(AR C.14.0308.N)

1° RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — BEVOEGDHEID.
— BEROEP TOT NIETIGVERKLARING. — AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID.
2° RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — BEVOEGDHEID.
— BEROEP TOT NIETIGVERKLARING. — AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID. — SUBJECTIEF RECHT.
3° RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — BEVOEGDHEID.
— AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID. — MILIEUVERGUNNING. — BE-
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ROEP TOT NIETIGVERKLARING.
BINTENISSEN.

— BEOORDELING VAN DE DRAAGWIJDTE VAN VER— GEVOLG. — RECHTSMACHT.

4° CONFLICT VAN ATTRIBUTIE. — RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — BEVOEGDHEID. — AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID.
— MILIEUVERGUNNING. — BEROEP TOT NIETIGVERKLARING. — BEOORDELING
VAN DE DRAAGWIJDTE VAN VERBINTENISSEN. — GEVOLG. — RECHTSMACHT.

1° De bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep
tot nietigverklaring (1). (Art. 144 Grondwet; art. 14, § 1, Wet Raad van
State)
2° De Raad van State is op grond van de artikelen 144 en 145 Grondwet zonder
rechtsmacht wanneer de vordering strekt tot de nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling waarbij een administratieve overheid weigert
om een verplichting uit te voeren die overeenstemt met een subjectief recht
van de verzoeker en het ingeroepen annulatiemiddel gebaseerd is op een regel
van materieel recht die deze verplichting in het leven roept en het geschil inhoudelijk bepaalt (2). (Artt. 144 en 145, Grondwet)
3° en 4° Wanneer het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep strekte tot nietigverklaring van de milieuvergunning en niet tot nietigverklaring
van een administratieve rechtshandeling waarbij een administratieve overheid weigert om een verplichting uit te voeren die overeenstemt met een subjectief recht van de verzoeker, doet de omstandigheid dat de uitspraak over
een aangevoerde miskenning van het onpartijdigheidsbeginsel vereist dat de
Raad van State tevens oordeelt over de draagwijdte van de verbintenissen in
het brownfieldconvenant tussen de vergunningverlenende overheid en de
aanvrager van de vergunning, geen afbreuk aan de rechtsmacht van de
Raad van State (3). (Artt. 144 en 145, Grondwet; art. 14, § 1, Wet Raad van
State)

(VLAAMS GEWEST E.A. T. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT E.A.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
FEITEN

EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Deze zaak heeft betrekking op de annulatieberoepen die bij de Raad
van State werden ingesteld en die strekten tot nietigverklaring van het
besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van
30 mei 2012 waarbij de beroepen ingesteld tegen de beslissing van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 14 september 2011, houdende het weigeren aan de N.V. Uplace van de milieuvergunning voor het
exploiteren van een gebouwencomplex te Machelen, gegrond werd verklaard, de beroepen beslissing werd opgeheven en aan de N.V. Uplace de
gevraagde milieuvergunning werd verleend.
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
(3) Zie concl. OM.
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2. Blijkens het feitenrelaas in het bestreden arrest en de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werd met betrekking tot het brownfieldproject “Uplace Machelen” op 5 juni 2009 een brownfieldconvenant
gesloten tussen de Vlaamse Regering, de N.V. Uplace en de N.V. Ring
Airway Park (thans: N.V. Ushop) als “actoren” bij het project en de gemeente Machelen, de provincie Vlaams-Brabant (die zich op dat ogenblik nochtans niet had verbonden middels een handtekening) en de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij als “regisseurs” ervan.
3. Op 28 oktober 2011 verleende de Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport de vereiste stedenbouwkundige vergunning voor het Uplace-project.
4. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011 werd het
GRUP VSBG definitief vastgesteld.
5. Inmiddels, meer bepaald op 3 maart 2011, heeft de N.V. Uplace bij de
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de exploitatie van een “gebouwencomplex met verschillende voorzieningen en functies: kantoren, kleinhandel, parking,
hotel en recreatie”.
Bij besluit van 14 september 2011 weigerde de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de gevraagde milieuvergunning.
6. Tegen deze weigeringsbeslissing werd door de N.V. Uplace op
13 oktober 2011 administratief beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.
Op 17 oktober 2011 diende ook de gemeente Machelen een beroepsschrift
in.
Na ter zake de vereiste adviezen te hebben ingewonnen, verklaarde de
Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur bij besluit van
30 mei 2012 de beroepen gegrond. De beroepen beslissing van de Deputatie
van de provincie Vlaams-Brabant van 14 september 2011 werd opgeheven
en aan de N.V. Uplace werd de gevraagde vergunning verleend voor een
termijn van twintig jaar.
7. Tegen dit besluit werd een annulatieberoep ingesteld bij de Raad van
State door een aantal partijen waaronder de verweerders.
In deze procedure is tweede eiseres de N.V. Uplace tussengekomen.
In het bestreden arrest van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State van 28 mei 2014 vernietigde de Raad het voormelde besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van
30 mei 2012, dit op grond van het eerste annulatiemiddel van de Stad Vilvoorde, thans zesde verweerster.
Ingevolge de gegrondheid van het eerste middel aangevoerd door de
Stad Vilvoorde werden de overige beroepen van de overige verweerders
in cassatie zonder voorwerp verklaard.
8. Het cassatieberoep van eisers tegen het bestreden arrest van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt het voorwerp
uit van de huidige procedure.
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9. In een eerste annulatiemiddel werd door de vierde verzoekende partij
de Stad Vilvoorde, thans zesde verweerster, voor de Raad van State in de
zaak “sub IV” de schending aangevoerd van artikel 33 van de Grondwet
en van het onpartijdigheidsbeginsel. Zij leidde uit de artikelen 5.1.4, 5.1.7
en 7.2.3. van het brownfieldconvenant af dat de Vlaamse Regering zich
ertoe heeft verbonden om de milieuvergunning af te leveren en eventuele
administratieve beroepen tegen de vergunning af te wijzen. Ook bepaalde uitlatingen van diverse ministers in het Vlaams Parlement zouden
daarop wijzen. Zij meende dat zulks in strijd is met artikel 33 van de
Grondwet, dat voorschrijft dat de bevoegdheden van de Vlaamse Regering niet overdraagbaar zijn, met artikel 1128 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de uitoefening van een ambt een zaak betreft die
niet in de handel is, en met het onpartijdigheidsbeginsel (bestreden arrest, nr. 18).
10. De verwerende partij het Vlaamse Gewest, thans eerste eiser, antwoordde dat zij de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen, de
zogenaamde “brownfields”, wenst te stimuleren en te faciliteren door
convenanten af te sluiten met projectontwikkelaars en investeerders.
Zij zette uiteen dat het daarbij de bedoeling is om aan laatstgenoemden
een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen te verschaffen en dat het eigen is aan een brownfieldconvenant dat deze steeds
door de voogdijministers van de betrokken Vlaamse administraties mee
wordt ondertekend. Zij wees op artikel 6, laatste lid, van het decreet van
30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten (hierna: “Brownfielddecreet”), dat bepaalt dat met een brownfieldconvenant geen vrijstelling kan worden verleend van bij of krachtens decreet vastgestelde
procedurevereisten en dergelijk convenant evenmin betrekking kan hebben op de inhoud van de betrokken goedkeuringen, machtigingen, vergunningen of subsidies.
De verwerende partij het Vlaamse Gewest, thans eerste eiser, stelde tevens dat het bestuur moet worden geacht met de geschetste dualiteit te
kunnen omgaan, door zich zorgvuldig en redelijk op te stellen, zoals zij
te dezen heeft gedaan. Zij wees er bovendien op dat de redenering van de
verzoekende partij impliceert dat de overheid geen enkele brownfieldconvenant zou mogen afsluiten en met andere woorden geen enkele
brownfieldconvenant nog zou kunnen tot stand komen.
Voorts zette de verwerende partij het Vlaamse Gewest, thans eerste eiser, uiteen dat door de betrokken partijen afgesloten verbintenissen
worden opgesomd in de artikelen 5 tot en met 9 van het brownfieldconvenant, doch luidens artikel 4 van het brownfieldconvenant “geenszins
(impliceren) dat toepasselijke wetten en reglementen niet zullen worden
toegepast” en derhalve niet inhouden dat de Vlaamse overheid zich er
toe zou hebben verbonden om de noodzakelijke vergunningen af te leveren. Ook wees de verwerende partij het Vlaamse Gewest, thans eerste eiser, op artikel 3 van het addendum bij het brownfieldconvenant, waarin
de in artikel 4 van het brownfieldconvenant vermelde “Redenen” worden
verduidelijkt. De verwerende partij het Vlaamse Gewest stelde dat de
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verbintenissen van de partijen “te allen tijde” geplaatst (dienen) te worden tegenover wat wettelijk mogelijk is”.
De verwerende partij het Vlaamse Gewest, thans eerste eiser, meende
ten slotte dat, wanneer zij louter de haar door de wet of het reglement
toegekende bevoegdheden uitoefent en verplichtingen vervult, er geen
sprake kan zijn van enige partijdigheid (bestreden arrest, nr. 19).
11. De tussenkomende partij de N.V. Uplace, thans tweede eiseres,
wierp in hoofdorde op dat het annulatiemiddel niet ontvankelijk was,
vermits de Raad van State niet bevoegd is om zich over de wettigheid
van het brownfieldconvenant uit te spreken. Zij voerde tevens een aantal
verweermiddelen in ondergeschikte orde aan (bestreden arrest, nr. 20).
12. In het bestreden arrest achtte de Raad van State het annulatiemiddel ontvankelijk. Hij oordeelde dat een brownfieldconvenant een overeenkomst naar burgerlijk recht is; de Raad van State stelde aldus niet
bevoegd te zijn om zich uit te spreken over de geldigheid van een brownfieldconvenant, maar wel te vermogen het sluiten en de inhoud van dergelijk convenant te betrekken bij de beoordeling van een middel, gericht
tegen een bij de Raad van State aanvechtbare administratieve rechtshandeling, waarin de schending wordt aangevoerd van het onpartijdigheidsbeginsel dat als beginsel van behoorlijk bestuur van toepassing is
op de organen van het actief bestuur. De Raad van State besloot dat het
eerste annulatiemiddel van vierde verzoekende partij de Stad Vilvoorde,
thans zesde verweerster, dat voldoende duidelijk was omschreven en dat
geen uitstaans had met een onwettigheidsexceptie gestoeld op
artikel 159 van de Grondwet, op ontvankelijke wijze kan aangevoerd
worden in het kader van een beroep tegen een milieuvergunning die met
toepassing van artikel 14, § 1, van de Wet Raad van State kan worden
vernietigd (bestreden arrest, nr. 26).
13. De Raad van State verklaarde dit annulatiemiddel eveneens gegrond en vernietigde op grond daarvan het besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 30 mei 2012 waarbij de
beroepen ingesteld tegen de beslissing van de Deputatie van de provincie
Vlaams-Brabant van 14 september 2011, houdende het weigeren aan tweede verweerster de N.V. Uplace van de milieuvergunning voor het exploiteren van een gebouwencomplex, gelegen in de gemeente Machelen,
gegrond werden verklaard, de beroepen beslissing werd opgeheven en aan
de N.V. Uplace de gevraagde milieuvergunning werd verleend.
14. Zoals hierboven uiteengezet onder nr. 7 verklaarde de Raad van State in het bestreden arrest, nu ingevolge de gegrondheid van het eerste
annulatiemiddel aangevoerd door de Stad Vilvoorde, thans zesde verweerster in cassatie, de in eerste aanleg genomen beslissing van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 14 september 2011
definitief werd, de overige beroepen van de overige verweerders in cassatie, die niet tot een ruimere nietigverklaring kunnen leiden, zonder
voorwerp; de Raad van State stelde ook afstand van geding vast in hoofde van twee respectieve verzoekers in de zaken VI en VII.
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15. Eisers voeren in hun enig cassatiemiddel schending aan van de artikelen 13, 144 en 145 van de Grondwet, van de artikelen 7 en 14, § 1, 1°,
van de Wet Raad van State, van artikel 556 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 4 en 9 van het Brownfielddecreet.
16. Eisers stellen dat, alhoewel in het bestreden arrest geoordeeld
wordt dat de Raad van State niet bevoegd is om zich uit te spreken over
de geldigheid van een brownfieldconvenant, het arrest wel oordeelt over
de draagwijdte van de verbintenissen van de Vlaamse Regering in het
brownfieldconvenant met betrekking tot het project “Uplace Machelen”
(en dus over de rechten van de andere partijen bij dit convenant, onder
meer tweede eiseres), om uitsluitend op basis van dit oordeel te besluiten
tot een schending van het onpartijdigheidsbeginsel bij het nemen van
het besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
van 30 mei 2012. De beoordeling van de strekking van de betreffende door
de Vlaamse Regering opgenomen burgerrechtelijke verbintenissen
vormt volgens eiseres dus de hoeksteen van de beslissing van de Raad
van State nopens het ontbreken van onpartijdigheid in hoofde van de
Vlaamse Regering.
17. Zij voeren aan dat het werkelijk in betwisting zijnde voorwerp van
het door de Raad van State aangenomen annulatiemiddel aldus de draagwijdte is van het betrokken brownfieldconvenant, nu op basis van de enkele beslechting van die betwisting de Raad van State besluit tot een
schending van het onpartijdigheidsbeginsel in de voor haar bestreden administratieve beslissing. De weerhouden partijdigheid wordt volgens eiseres immers uit geen enkel ander element of gegeven van de zaak
afgeleid.
18. De Raad van State heeft volgens eisers dus in werkelijkheid een
burgerlijk geschil betreffende de draagwijdte van het betrokken brownfieldconvenant beslecht om uitsluitend op basis hiervan te beslissen dat
de voor hem bestreden administratieve beslissing onwettig is wegens
schending van het onpartijdigheidsbeginsel, terwijl de beslechting van
dit burgerlijk geschil ingevolge de artikelen 13 en 144 van de Grondwet
en artikel 556 van het Gerechtelijk Wetboek toekomt aan de hoven en
rechtbanken.
19. Eisers besluiten dan ook dat het bestreden arrest op onwettige wijze
de exceptie van onbevoegdheid van de raad van State heeft verworpen.
BESPREKING

VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

20. Luidens artikel 144, eerste lid, van de Grondwet behoren geschillen
over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
Luidens artikel 145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke
rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet
gestelde uitzonderingen.
Krachtens artikel 14, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, doet de afdeling bestuursrechtspraak, bij wij-
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ze van arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens
overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld
tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve
overheden.
21. De bevoegdheid van de Raad van State wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring (1).
“De grondregel die van toepassing is op het probleem van de verdeling
van de bevoegdheden tussen de gewone gerechten en de Raad van State
wanneer geen enkele bijzondere wettelijke bepaling voorziet in een
rechtsmiddel dat aangewend kan worden voor de gewone gerechten en
waarmee hetzelfde resultaat als een beroep tot nietigverklaring voor de
Raad van State bereikt kan worden, is dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onbevoegd is wanneer het werkelijk en
rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring ertoe strekt
een betwisting op te werpen hetzij over burgerlijke rechten, hetzij politieke rechten behalve wanneer, met betrekking tot de laatstgenoemde
rechten, een gerecht dat niet tot de rechterlijke orde behoort krachtens
de wet bevoegd is verklaard om van het geschil kennis te nemen.” (2)
22. De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een
partij die op een subjectief recht gegrond is. Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht aan een derde
oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft; opdat een partij zich op een dergelijk recht zou kunnen beroepen ten aanzien van de
bestuurlijke overheid, dient de bevoegdheid van die overheid gebonden
te zijn (3).
23. Het werkelijk en rechtstreeks voorwerp is niet altijd hetgeen formeel wordt gevorderd; er moet immers worden nagegaan of een beroe dat
(1) Concl. van procureur-generaal baron J. VELU, toen advocaat-generaal, voor Cass.
(verenigde kamers) 10 april 1987, AC 1986-1987, nr. 477; Cass. (verenigde kamers)
5 februari 1993, AR 8125, AC 1993, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal G. D’HOORE;
Cass. (verenigde kamers) 8 november 1996, AR C.94.0436.N, AC 1996, nr. 425; Cass. (verenigde kamers) 10 september 1999, AR C.97.0402.F, AC 1999, nr. 451; Cass. 16 januari 2006,
AR C.05.0057.F, AC 2006, nr. 37; Cass. (verenigde kamers) 20 december 2007 (2 arresten),
AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, AC 2007, nrs. 655-656, met concl. van advocaat-generaal
T. WERQUIN; RCJB 2009, 401, noot B. BLERO; Cass. (verenigde kamers) 11 juni 2010
(2 arresten), AR C.09.0074.F en C.09.0336.F, AC 2010, nrs. 417-418, met concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN; zie over de invulling van het begrip werkelijk en rechtreeks
voorwerp C. HUBERLANT, “Le Conseil d’Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution”, JT 1960, 37 e.v.; D. VERBIEST,
“Jurisdictionele rechtsbescherming: monistische droom en dualistische realiteit”, TBP
2009, (278) 280-283; B. LOMBAERT, F. TULKENS en A. VAN DER HAEGEN, “Cohérences et
incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du recours”, in H. DUMONT,
P. JADOUL en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), La protection juridictionnelle du citoyen
face à l’administration, Brussel, La Charte 2007, 17-66.
(2) Concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN voor Cass. 11 juni 2010, AR C.09.0336.F,
AC 2010, nr. 418, ro 2.1.
(3) Cass. 16 januari 2006, AR C.05.0057.F, AC 2006, nr. 37; Cass. (verenigde kamers)
20 december 2007 (2 arresten), AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, AC 2007, nrs. 655-656, met
concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN.
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formeel de vernietiging nastreeft van een beslissing van een administratieve overheid in feite toch niet een betwisting over subjectieve rechten
betreft, in welk geval de Raad van State zich zonder rechtsmacht moet
verklaren (1). Zo stelde Advocaat-generaal WERQUIN in zijn conclusie
voor ’s Hofs arrest van 11 juni 2010: “Volgens de leer van het werkelijk en
rechtstreeks voorwerp van het beroep, moet de Raad van State zich onbevoegd verklaren wanneer de verzoeker, op grond van een beroep tot
nietigverklaring dat hij instelt tegen een bestuurshandeling met individuele draagwijdte, in feite vraagt om te oordelen dat de administratie
een subjectief recht moet eerbiedigen dat hij ten aanzien van de administratie bezit” (2). BERX stelt dat de rechter, in functie van de aangevoerde middelen, moet nagaan wat de rechtszoekende daadwerkelijk wil
bereiken met zijn verhaal (3).
24. De omstandigheid dat de nietigverklaring van een voor de Raad van
State aangevochten rechtshandeling een weerslag heeft of kan hebben
op enig burgerlijk of politiek recht of op de uitoefening ervan, is echter
niet voldoende om de bevoegdheid van de Raad van State uit te sluiten (4).
25. Een aan de Raad van State voorgelegd verzoekschrift betreft
slechts een geschil over een subjectief recht als werkelijk voorwerp indien voldaan is aan twee voorwaarden. De eerste is dat de bestreden handeling moet bestaan in de weigering van een administratieve overheid
om een verplichting na ter komen die overeenstemt met een subjectief
recht waarover de verzoeker beweert te beschikken. De tweede voorwaarde bestaat erin dat niet alleen rekening moet worden gehouden met
het voorwerp van de vordering, maar ook met de aangevoerde reden van
nietigverklaring (5). Niet alleen het voorwerp van de vordering (het petitum), maar ook het annulatiemiddel (de causa petendi) dienen dan ook
in ogenschouw te worden genomen (6).
“Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Cassatie is het werkelijk voorwerp van het beroep een subjectief recht en is
de Raad zonder rechtsmacht om er kennis van te nemen wanneer twee
connexe voorwaarden zijn vervuld.
(1) M. PÂQUES en L. DONNAY, “Juridiction ordinaire et juridiction administrative en
droit belge”, CDPK 2007, (73) 83.
(2) Concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN voor Cass. (verenigde kamers) 11 juni
2010, AR C.09.0336.F, AC 2010, nr. 418, ro 2.1.
(3) C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia 2001, 140, nr. 291.
(4) Concl. van procureur-generaal baron J. VELU, toen advocaat-generaal, voor Cass.
(verenigde kamers) 10 april 1987, AC 1986-1987, nr. 477; Cass. (verenigde kamers)
5 februari 1993, AR 8125, AC 1993, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal G. D’HOORE;
Cass. 13 februari 2004, AR C.03.0428.F-C.03.0455.F, AC 2004, nr. 81, met concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN.
(5) Concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN voor Cass. 20 december 2007, AR
C.06.0574.F, AC 2007, nr. 655, en voor Cass. 11 juni 2010, AR C.09.0336.F, AC 2010, nr. 418,
ro 2.1.
(6) J. SALMON, J. JAUMOTTE en E. THIBAUT, Le Conseil d’Etat de Belgique, d. I, Brussel,
Bruylant 2012, 498.
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In de eerste plaats is vereist dat de bestreden rechtshandeling de weigering inhoudt van een administratieve overheid om een rechtsplicht uit
te voeren die beantwoordt aan een subjectief recht, waarvan de rechtzoekende beweert titularis te zijn. ( …)
De eerste voorwaarde houdt m.a.w. verband met het voorwerp van het
beroep (petitum), met datgene wat wordt gevorderd: de erkenning of de
vaststelling van het bestaan van een subjectief recht in hoofde van de
rechtzoekende, aangezien hij voldoet aan alle voorwaarden waarvan het
objectief recht deze aanspraak afhankelijk maakt.
De tweede voorwaarde heeft betrekking op de middelen die tot staving
van het annulatieverzoek worden aangevoerd (causa petendi). De Raad
van State heeft geen rechtsmacht “wanneer het aangevoerde annulatiemiddel wordt afgeleid uit de schending van de rechtsregel welke die verplichting vestigt” (1).
26. Het is bijgevolg niet voldoende dat een annulatiemiddel de Raad
van State in het raam van het wettigheidstoezicht incidenteel of onrechtstreeks verplicht om uitspraak te doen over het bestaan of over de
draagwijdte van een subjectief recht in hoofde van een andere partij dan
de verzoeker, om te beslissen tot de afwezigheid van rechtsmacht van de
Raad van State.
27. Zo oordeelde het Hof in zijn arrest van 10 september 1999 dat wanneer het werkelijke en rechtstreekse doel van het bij de Raad van State
ingestelde beroep de nietigverklaring is van een door de administratieve
overheid getroffen tuchtmaatregel, de omstandigheid dat de Raad hierdoor ook uitspraak moet doen over het bestaan en de omvang van het
stakingsrecht van verzoeker de bevoegdheid van de Raad van State niet
uitsluit (2).
28. De enkele omstandigheid dat de Raad van State zijdelings een overeenkomst tussen de vergunningverlenende overheid en een derde, zoals
in casu het brownfieldconvenant, interpreteert of de draagwijdte ervan
bepaalt in het raam van een annulatieverzoek van een derde tegen de
verleende vergunning, kan naar mijn mening aldus niet leiden tot het
uitsluiten van de rechtsmacht van de Raad.
29. Het bestreden arrest stelt vast dat het beroep tot nietigverklaring
gericht is tegen het besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 30 mei 2012 waarbij de beroepen ingesteld tegen de
beslissing van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 14 september 2011, houdende het weigeren aan de N.V. Uplace van de milieuvergunning voor het exploiteren van een gebouwencomplex te Machelen,
gegrond werd verklaard, de beroepen beslissing werd opgeheven en aan
de N.V. Uplace de gevraagde milieuvergunning werd verleend.
(1) C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia 2001, 140, nrs. 293-95; zie ook B. LOMBAERT, F. TULKENS en A. VAN DER HAEGEN,
“Cohérences et incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du recours”, in
H. DUMONT, P. JADOUL en S. VAN DROOGHENBROECK (eds), La protection juridictionnelle du
citoyen face à l’administration, Brussel, La Charte 2007, 27.
(2) Cass. (verenigde kamers) 10 september 1999, AR C.97.0402.F, AC 1999, nr. 451.
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30. Zoals hierboven uiteengezet onder nr. 9 voerde zesde verweerster de
Stad Vilvoorde voor de Raad van State in een eerste annulatiemiddel de
schending aan van artikel 33 van de Grondwet en van het onpartijdigheidsbeginsel. Zij leidde daarin uit de artikelen 5.1.4, 5.1.7 en 7.2.3. van
het brownfieldconvenant af dat de Vlaamse Regering zich ertoe heeft
verbonden om de milieuvergunning af te leveren en eventuele administratieve beroepen tegen de vergunning af te wijzen. Zij meende dat
zulks in strijd is met artikel 33 van de Grondwet, dat voorschrijft dat de
bevoegdheden van de Vlaamse Regering niet overdraagbaar zijn, met
artikel 1128 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de uitoefening
van een ambt een zaak betreft die niet in de handel is, en met het onpartijdigheidsbeginsel (bestreden arrest, nr. 18).
31. Ik meen dan ook dat het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van
het annulatieberoep bij de Raad van State onmiskenbaar strekte tot de
nietigverklaring van de verleende milieuvergunning. Deze nietigverklaring was een doel dat de verzoekende partij niet kon bereiken door zich
te wenden tot de rechtbanken van de rechterlijke orde.
32. De omstandigheid dat de uitspraak over de door zesde verweerster
de Stad Vilvoorde aangevoerde schending van onder meer het onpartijdigheidsbeginsel vereist dat de Raad van State tevens incidenteel het bestaan en de inhoud van het voormelde brownfieldconvenant beoordeelt,
doet naar mijn mening geen afbreuk aan de rechtsmacht van die Raad.
33. De Raad van State die oordeelt niet bevoegd te zijn om zich uit te
spreken over de geldigheid van een brownfieldconvenant, maar wel te
vermogen het sluiten en de inhoud van dergelijk convenant te betrekken
bij de beoordeling van een middel, gericht tegen een bij de Raad van State aanvechtbare administratieve rechtshandeling, waarin de schending
wordt aangevoerd van het onpartijdigheidsbeginsel dat als beginsel van
behoorlijk bestuur van toepassing is op de organen van het actief bestuur, heeft naar mijn mening zijn beslissing naar recht verantwoord.
34. Het middel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.
Conclusie
35. Verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de Raad van State,
afdeling bestuursrechtspraak, van 28 mei 2014.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 5 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
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Geschonden wetsbepalingen
— de artikelen 13, 144 (in de versie van zowel vóór als na zijn wijziging op
6 januari 2014) en 145 Grondwet;
— de artikelen 7 en 14, § 1, 1°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten
op de Raad van State;
— artikel 556 Gerechtelijk Wetboek;
— voor zoveel als nodig: de artikelen 4 en 9 van het Decreet van de Vlaamse
Raad van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest vernietigt het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 30 mei 2012 op grond van het eerste middel in de
zaak sub IV (het beroep ingeleid door de Stad Vilvoorde, zijnde zesde verweerster in cassatie) na de exceptie van onbevoegdheid van de Raad van State, om
dit middel te beoordelen, te hebben verworpen, en verklaart bijgevolg de beroepen van de overige verweersters tegen hetzelfde besluit zonder voorwerp.
Het bestreden arrest steunt op de motieven vervat in dit arrest en die hier als
hernomen moeten worden beschouwd.
In het bijzonder bevat het bestreden arrest volgende motieven:
“18. De verzoekende partij voert in een eerste middel de schending aan van
artikel 33 Grondwet en van het onpartijdigheidsbeginsel.
Zij leidt uit de artikelen 5.1.4, 5.1.7 en 7.2.3 van het brownfieldconvenant af dat
de Vlaamse regering zich ertoe heeft verbonden om de milieuvergunning af te
leveren en eventuele administratieve beroepen tegen de vergunning af te wijzen.
Ook bepaalde uitlatingen van diverse ministers in het Vlaams parlement zouden
daarop wijzen. Zij meent dat zulks in strijd is met artikel 33 Grondwet dat voorschrijft dat de bevoegdheden van de Vlaamse regering niet overdraagbaar zijn,
met artikel 1128 Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat de uitoefening van een
ambt een zaak betreft die niet in de handel is, en met het onpartijdigheidsbeginsel.
(…)
20. De tussenkomende partij werpt vooreerst op dat het middel onontvankelijk is, vermits de Raad van State niet bevoegd is om zich over de wettigheid van
het brownfieldconvenant uit te spreken. Voorts acht zij de in het middel ontwikkelde grieven die gericht zijn tegen de inhoud, realiseerbaarheid en afdwingbaarheid van een brownfieldconvenant irrelevant, omdat zij niet behoren tot de
aspecten die in het kader van een milieuvergunningsaanvraag moeten worden
beoordeeld.
(…)
21. De verzoekende partij dupliceert dat het middel niet gericht is tegen het
brownfieldconvenant, maar wel tegen de milieuvergunning en in die zin moet
worden begrepen dat het afsluiten van het betrokken brownfieldconvenant tot
gevolg heeft gehad dat de bevoegde minister niet meer op een onpartijdige wijze
heeft kunnen oordelen. De verzoekende partij stelt dat zij niet de schending inroept van artikel 159 Grondwet.
Het feit dat zij zelf betrokken partij is bij andere brownfieldconvenanten, belet volgens haar niet dat zij de milieuvergunning kan aanvechten van een project dat haar beleid hindert, temeer nu de door haar gesloten convenanten
anders zijn geformuleerd dan de betrokken artikelen in het brownfieldconvenant met betrekking tot Uplace. De verzoekende partij besluit tot de ontvankelijkheid van haar middel.
(…)
26. Een brownfieldconvenant is een overeenkomst naar burgerlijk recht
(artikel 9 van het Brownfielddecreet). De Raad van State is bijgevolg niet bevoegd om zich uit te spreken over de geldigheid van een brownfieldconvenant.
Hij vermag het sluiten en de inhoud van dergelijk convenant wel te betrekken
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bij de beoordeling van een middel gericht tegen een bij de Raad van State aanvechtbare administratieve rechtshandeling, waarin de schending wordt aangevoerd van het onpartijdigheidsbeginsel dat als beginsel van behoorlijk bestuur
van toepassing is op de organen van het actief bestuur. Het eerste middel, dat
voldoende duidelijk is omschreven en dat geen uitstaans heeft met een onwettigheidsexceptie gestoeld op artikel 159 Grondwet, kan op ontvankelijke wijze
aangevoerd worden in het kader van een beroep tegen een milieuvergunning die
met toepassing van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State kan worden vernietigd.
Zoals hierna zal blijken bevat het Uplace-convenant specifieke bepalingen
waarvan niet wordt aangetoond dat ze ook voorkomen in andere brownfieldconvenanten.
Derhalve ontbreekt de vereiste feitelijke grondslag voor de bewering dat de
verzoekende partij zelf analoge verbintenissen is aangegaan in andere convenanten.
Het middel is ontvankelijk.
27. Artikel 4 van het brownfieldconvenant met betrekking tot het brownfieldproject ‘Uplace Machelen’ bepaalt aangaande de aard van de overeenkomst:
‘Dit Convenant is een overeenkomst naar burgerlijk recht.
De in dit Convenant door de Regisseurs en door de Vlaamse Regering opgenomen verbintenissen zijn gekwalificeerd door het karakter van openbare overheid van de Regisseurs en van de Vlaamse Regering, en impliceren derhalve
geenszins dat toepasselijke wetten en reglementen niet zullen worden toegepast. Deze verbintenissen kunnen derhalve op geen enkele wijze afbreuk doen
aan de opdracht van de Regisseurs en van de Vlaamse Regering om bij de behandeling van de aanvragen tot goedkeuringen, machtigingen en vergunningen zoals opgelijst in artikel 13, § 1, van het Decreet de geldende wettelijke en
decretale regels toe te passen en de geijkte procedures te doorlopen, zoals bijvoorbeeld (i) het nakomen van de plan- en projectmilieurapportageplicht en (ii)
het organiseren van de nodige openbare onderzoeken in het kader van de Herbestemming, de Stedenbouwkundige Vergunning en de Milieuvergunning.
De Regisseurs en de Vlaamse Regering verbinden zich ertoe enkel tot een aanpassing van de verbintenissen over te gaan indien uit de hoger vermelde toepassing van de geldende wettelijke en decretale regels en het hoger vermelde
doorlopen van de geijkte procedures redenen naar voor komen die een aanpassing van de verbintenissen van de Actoren en van de Regisseurs en de Vlaamse
Regering noodzakelijk maken (hierna ‘Redenen’)’.
In artikel 3 van het addendum bij het brownfieldconvenant verduidelijken de
partijen dat ‘de in artikel 4 van het Convenant dd. 5 juni 2009 vermelde Redenen
redenen zijn die uit de in datzelfde artikel 4 vermelde toepassing van de geldende wettelijke en decretale regels en het in datzelfde artikel 4 vermelde doorlopen van de geijkte procedures naar voor komen en die ofwel redenen van
openbaar belang zijn ofwel redenen die niet op redelijke wijze remedieerbaar of
oplosbaar zijn (zoals bijvoorbeeld milieueffecten die onmogelijk kunnen worden
beperkt met milderende maatregelen) en die derhalve een aanpassing van de
verbintenissen van de Actoren en van de Regisseurs en de Vlaamse Regering
noodzakelijk maken’.
Overeenkomstig artikel 5.1.7 van het convenant heeft de Vlaamse regering er
zich als beroepsinstantie tegen de in eerste aanleg genomen beslissing over de
milieuvergunningsaanvraag toe verbonden het administratief beroep te behandelen ‘met inachtname van de verbintenissen (…) onder dit Convenant’. Aldus
betrekt artikel 5.1.7 de ‘redenen’, zoals verduidelijkt in artikel 3 van het addendum, bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag in graad van beroep.
In haar laatste memorie stelt de verwerende partij dat de hierboven geschetste bepalingen van het Uplace-convenant standaardbepalingen zijn die
voorkomen in ‘elke’ brownfieldconvenant. Zij haalt in dit verband een aantal
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bepalingen aan van de brownfieldconvenanten ‘58. Vilvoorde Renaultsite’ en
‘62. Kuhlmannkaai Industrie Rieme’.
Ook de tussenkomende partij verwijst in haar laatste memorie naar vergelijkbare verbintenissen die in andere convenanten werden aangegaan (meer bepaald
de brownfieldconvenanten ‘2. Watersite Vilvoorde De Molens’, ‘25. Watersite
Vilvoorde herlocalisatie’, ‘30. Fabricom — Novagora Vilvoorde’ en ‘31. MottayPissart Vilvoorde’).
De Raad van State treft in de aangehaalde passages evenwel geen verbintenissen aan die identiek of enigszins vergelijkbaar zijn met artikel 3 van het addendum bij het brownfieldconvenant met betrekking tot het brownfieldproject
‘Uplace Machelen’. Meer nog, op basis van het door de verwerende partij en de
tussenkomende partij bijgebrachte vergelijkingsmateriaal stelt de Raad van
State vast dat precies het Uplace-convenant afwijkt van de steevast in de andere convenanten opgenomen standaardbepaling dat de betrokken overheden vergunningsaanvragen ‘zoveel als mogelijk (zullen) optimaliseren en benaarstigen’
door ‘aan de betreffende aanvragen de nodige aandacht (te) verlenen en regelmatig met de Actoren (te) communiceren over de stand van zaken en zijn positie
over de aanvraag’. De bedenking van de verwerende partij dat door het gegrond
bevinden van voorliggend middel geen enkel brownfieldconvenant nog gesloten
kan worden, is derhalve feitelijk onjuist. Hetzelfde geldt voor de opmerking van
de tussenkomende partij dat een vernietigingsarrest in deze zaak elk bestaand
brownfieldconvenant ‘op de helling’ zou plaatsen.
28. De samenlezing van de verbintenissen die de Vlaamse regering in het raam
van het Uplace-brownfieldconvenant heeft aangegaan, leidt tot de conclusie dat
zij de milieuvergunning slechts zou weigeren in welbepaalde omstandigheden,
namelijk om redenen van ‘openbaar belang’ of om ‘redenen die niet op redelijke
wijze remedieerbaar of oplosbaar zijn (zoals bijvoorbeeld milieueffecten die onmogelijk kunnen worden beperkt met milderende maatregelen)’. Aldus werden
in het kwestieuze brownfieldconvenant afspraken gemaakt over de inhoud van
de milieuvergunning, wat verboden is door artikel 6, tweede lid, van het Brownfielddecreet. Te deze zijn de milderende maatregelen inzake mobiliteit, zoals
voorzien in het brownfieldconvenant van 5 juni 2009 en de ‘Principeovereenkomst Mobiliteit Uplace Machelen’ van 29 april 2010 ten andere als bijzondere
vergunningsvoorwaarde opgelegd (artikel 5.2, punt 13, van het bestreden besluit).
Die bijzondere voorwaarde behoort ontegenzeglijk tot de inhoud van de verleende milieuvergunning. In de mate dat het brownfieldconvenant bepalingen
bevat die meer zijn dan een louter ‘correcte en flexibele procedurele afstemming’ (zie randnr. 25), kunnen de door de Vlaamse regering aangegane verbintenissen ook niet anders gezien worden dan als, minstens een gedeeltelijke,
afstand van de discretionaire beoordelingsbevoegdheid waarover de vergunningverlenende overheid beschikt krachtens de algemeen geldende leefmilieureglementering.
29. Gelet op de bijzondere verbintenissen die de Vlaamse regering in het
Uplace-brownfieldconvenant heeft aangegaan, valt niet in te zien hoe de Vlaamse minister van Leefmilieu de administratieve beroepen van onder meer Uplace
nv — actor bij het brownfieldproject — tegen de beslissing van de deputatie van
de provincie Vlaams-Brabant van 14 september 2011 tot weigering van de gevraagde milieuvergunning, in alle objectiviteit, zonder vooringenomenheid en
zonder gebonden te zijn door eerder aangegane overeenkomsten, heeft kunnen
beoordelen. Uit wat voorafgaat volgt dat het bestreden besluit tot stand gekomen is met schending van het onpartijdigheidsbeginsel.
Het middel is gegrond.”
Grieven
1. Krachtens de artikelen 13 en 144 Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken en krachtens de artikelen 13 en 145 Grondwet behoren geschillen over politieke rechten
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tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen,
Krachtens de artikelen 7 en 14, § 1, 1°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde
wetten op de Raad van State doet de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak bij
wijze van arresten over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen,
overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
Alleen de hoven en rechtbanken zijn bevoegd om een geschil betreffende een
overeenkomst naar burgerlijk recht te beslechten op vordering van elke belanghebbende (zie tevens artikel 556 Gerechtelijk Wetboek).
2. Overeenkomstig artikel 4 van het Decreet van 30 maart 2007 betreffende de
brownfieldconvenanten, is een brownfieldconvenant een overeenkomst die onder bepaalde voorwaarden en met een bepaald doel wordt gesloten. Luidens
artikel 9, eerste lid, van hetzelfde decreet is een brownfieldconvenant een overeenkomst naar burgerlijk recht.
3. Het bestreden arrest vernietigt het besluit van de Vlaamse minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 30 mei 2012 — waarbij de beroepen ingesteld
tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van
14 september 2011 houdende het weigeren aan Uplace nv van de milieuvergunning voor het exploiteren van een gebouwencomplex, gelegen aan de Woluwelaan, de Beaulieustraat, de Rittwegerlaan en de Nieuwbrugstraat te Machelen
gegrond wordt verklaard, de beroepen beslissing wordt opgeheven en de gevraagde vergunning wordt verleend — omdat dit besluit tot stand is gekomen met
schending van het onpartijdigheidsbeginsel (randnr. 29).
De schending van het onpartijdigheidsbeginsel wordt in het bestreden arrest
uitsluitend gesteund op een beoordeling die de Raad van State maakt van de
verbintenissen die de Vlaamse regering in het brownfieldconvenant met betrekking tot het brownfieldproject “Uplace Machelen” heeft aangegaan, onder meer
ten opzichte van Uplace nv. Volgens de Raad van State blijkt uit een samenlezing van die verbintenissen dat de Vlaamse regering de milieuvergunning
slechts zou weigeren in welbepaalde omstandigheden, werden in dit convenant
afspraken gemaakt over de inhoud van de milieuvergunning, wat, volgens de
Raad van State, verboden is door artikel 6, tweede lid, van het brownfielddecreet en, in de mate het brownfieldconvenant bepalingen bevat die meer zijn dan
een louter correcte en flexibele procedurele afstemming, kunnen die verbintenissen niet anders gezien worden als, minstens een gedeeltelijke, afstand van de
discretionaire beoordelingsbevoegdheid waarover de vergunningverlenende
overheid beschikt krachtens de algemeen geldende leefmilieureglementering
(randnr. 28).
4. Zoals gesteld in het bestreden arrest is een brownfieldconvenant een
overeenkomst naar burgerlijk recht (artikel 9 van het Brownfielddecreet)
(randnr. 26).
Zoals blijkt uit het bestreden arrest, waren partijen in betwisting betreffende
de draagwijdte van die overeenkomst. De Stad Vilvoorde (zesde verweerster in
cassatie) was in essentie van mening dat de Vlaamse regering in het betrokken
brownfieldconvenant zich ertoe heeft verbonden om de milieuvergunning af te
leveren en eventuele administratieve beroepen tegen de vergunning af te wijzen
(randnr. 18 en randnr. 24, eerste zin, van het bestreden arrest). Eerste eiser in
cassatie was met die interpretatie van het betrokken brownfieldconvenant niet
eens (zie randnr. 19 en randnr. 23, laatste twee zinnen, van het bestreden arrest).
Ook tweede eiseres in cassatie was het niet eens met die interpretatie (laatste
alinea van randnr. 20 en randnr. 22 van het bestreden arrest).
Alhoewel in het bestreden arrest geoordeeld wordt dat de Raad van State niet
bevoegd is om zich uit te spreken over de geldigheid van een brownfieldconvenant (randnr. 26), oordeelt het bestreden arrest wel over de draagwijdte van de
verbintenissen van de Vlaamse regering in het brownfieldconvenant met betrekking tot het project “Uplace Machelen” (en dus over de rechten van de andere
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partijen bij dit convenant, onder meer tweede eiseres) om uitsluitend op basis
van dit oordeel te besluiten tot de schending van het onpartijdigheidsbeginsel
bij het nemen van het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur
en Cultuur van 30 mei 2012 (randnrs. 27, 28 en 29).
De Raad oordeelt, op grond van een onderzoek van de verplichtingen waarbij
de Vlaamse regering zich in de artikelen 4 en 5.1.7. van het brownfieldconvenant
en in artikel 3 van het addendum bij het brownfieldconvenant had verbonden,
dat de Vlaamse regering afstand heeft gedaan van zijn discretionaire beoordelingsbevoegdheid en zo zijn onpartijdigheid heeft verloren. De beoordeling van
de strekking van de betreffende door de Vlaamse regering opgenomen burgerrechtelijke verbintenissen vormt dus de hoeksteen van de beslissing van de
Raad van State nopens het ontbreken van onpartijdigheid in hoofde van de
Vlaamse regering.
Het is niet het bestaan op zich van een brownfieldconvenant dat de Raad van
State ertoe brengt te beslissen tot een schending van het onpartijdigheidsbeginsel, maar wel de specifieke draagwijdte van het brownfieldconvenant met betrekking tot het project “Uplace Machelen”.
Het werkelijk in betwisting zijnde voorwerp van het door de Raad van State
aangenomen annulatiemiddel is dus de draagwijdte van het betrokken brownfieldconvenant, nu op basis van de enkele beslechting van die betwisting de
Raad van State besluit tot een schending van het onpartijdigheidsbeginsel in de
voor haar bestreden administratieve beslissing. De weerhouden partijdigheid
wordt inderdaad uit geen enkel ander element of gegeven van de zaak afgeleid.
De Raad van State heeft zich dus niet beperkt tot het betrekken, bij haar beoordeling, van het bestaan van een brownfieldconvenant met betrekking tot het
project “Uplace Machelen”, maar zij heeft de draagwijdte van dit convenant,
waarover tussen partijen betwisting bestond, beoordeeld om op basis hiervan te
besluiten tot een schending van het onpartijdigheidsbeginsel in de voor haar bestreden administratieve beslissing.
5. De Raad van State heeft dus in werkelijkheid een burgerlijk geschil betreffende de draagwijdte van het betrokken brownfieldconvenant beslecht om uitsluitend op basis hiervan te beslissen dat de voor haar bestreden
administratieve beslissing onwettig is wegens schending van het onpartijdigheidsbeginsel.
De beslechting van dit burgerlijk geschil komt toe aan de hoven en rechtbanken op vordering van elke belanghebbende (artikelen 13 en 144 Grondwet,
artikel 556 Gerechtelijk Wetboek).
Het bestreden arrest heeft zodoende op onwettige wijze de exceptie van onbevoegdheid van de Raad van State verworpen (schending van alle hierboven aangehaalde wetsbepalingen).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens het hier toepasselijk artikel 14, § 1, 1°, van de op
12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State doet de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens
overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
De bevoegdheid van de Raad van State wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring.
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De Raad van State is op grond van de artikelen 144 en 145 Grondwet
zonder rechtsmacht wanneer de vordering strekt tot de nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling waarbij een administratieve overheid weigert om een verplichting uit te voeren die
overeenstemt met een subjectief recht van de verzoeker en het ingeroepen annulatiemiddel gebaseerd is op een regel van materieel recht die
deze verplichting in het leven roept en het geschil inhoudelijk bepaalt.
2. Het arrest stelt vast dat het beroep tot nietigverklaring gericht is
tegen het besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur van 30 mei 2012 waarbij de beroepen ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 14 september 2011, houdende het weigeren aan Uplace nv van de milieuvergunning
voor het exploiteren van een gebouwencomplex te Machelen, gegrond
werd verklaard en aan Uplace nv de gevraagde milieuvergunning werd
verleend.
De zesde verweerster, de stad Vilvoorde, voerde in een eerste middel
de schending aan van artikel 33 Grondwet en de miskenning van het onpartijdigheidsbeginsel. Zij leidde onder meer uit de artikelen 5.1.4,
5.1.7. en 7.2.3 van het brownfieldconvenant af dat de Vlaamse regering
zich verbonden heeft om de milieuvergunning af te leveren en eventuele
administratieve beroepen tegen de vergunning af te wijzen en argumenteerde dat die handelswijze in strijd is met het onpartijdigheidsbeginsel.
3. Het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep strekte tot
nietigverklaring van de milieuvergunning en niet tot nietigverklaring
van een administratieve rechtshandeling waarbij een administratieve
overheid weigert om een verplichting uit te voeren die overeenstemt
met een subjectief recht van de verzoeker. De omstandigheid dat de uitspraak over de door de zesde verweerster aangevoerde miskenning van
het onpartijdigheidsbeginsel vereist dat de Raad van State tevens oordeelt over de draagwijdte van de verbintenissen in het brownfieldconvenant tussen de vergunningverlenende overheid en de aanvrager van
de vergunning, doet geen afbreuk aan de rechtsmacht van de Raad van
State.
4. De Raad van State die oordeelt dat hij het sluiten en de inhoud van
het convenant vermag te betrekken bij de beoordeling van een middel,
gericht tegen een bij hem aanvechtbare administratieve rechtshandeling, waarin de miskenning wordt aangevoerd van het onpartijdigheidsbeginsel dat als beginsel van behoorlijk bestuur van toepassing is op de
organen van het actief bestuur, schendt geen van de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
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19 februari 2015 — verenigde kamers. — Voorzitter: de heer ridder de
Codt,
eerste
voorzitter.
—
Verslaggever:
de
heer
Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lebbe, de heer Wouters en de
heer van Eeckhoutte.

N° 132
— 19 februari 2015
(AR C.14.0369.N)

VERENIGDE KAMERS

1° RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — BEVOEGDHEID.
— BEROEP TOT NIETIGVERKLARING. — AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID.
2° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 144.
— RECHTERLIJKE MACHT. — BEVOEGDHEID.
3° MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — BEVOEGDHEID. — CRITERIUM.
4° BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — RECHTERLIJKE
MACHT. — BEVOEGDHEID.
5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEVOEGDHEID.
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE).
6° RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — BEVOEGDHEID.
— BEROEP TOT NIETIGVERKLARING. — AKTE VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID. — SUBJECTIEF RECHT.
7° AMBTENAAR. — ALLERLEI. — INSPECTEUR VAN FINANCIËN. — ANCIËNNITEIT. — BEREKENING. — NUTTIGE BEROEPSERVARING IN EEN ANDERE FUNCTIE.
— BEOORDELING. — BEVOEGDHEID. — AARD.
8° MACHTEN. — UITVOERENDE MACHT. — AMBTENAAR. — INSPECTEUR VAN
FINANCIËN. — ANCIËNNITEIT. — BEREKENING. — NUTTIGE BEROEPSERVARING IN
EEN ANDERE FUNCTIE. — BEOORDELING. — BEVOEGDHEID. — AARD.

1° De bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep
tot nietigverklaring (1). (Art. 144 Grondwet; art. 14, § 1, Wet Raad van
State)
2°, 3°, 4° en 5° Geschillen over subjectieve rechten behoren in de regel tot de
bevoegdheid van de justitiële rechter (2). (Artt. 144 en 145 Grondwet)
6° De Raad van State moet zijn bevoegdheid op grond van de artikelen 144 en
145 Grondwet afwijzen wanneer de vordering strekt tot nietigverklaring van
een administratieve rechtshandeling waarbij een administratieve overheid
weigert een verplichting uit te voeren die overeenstemt met een subjectief
recht van de verzoeker en het ingeroepen annulatiemiddel gebaseerd is op
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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een regel van materieel recht die de verplichting in het leven roept en het geschil inhoudelijk bepaalt; de Raad van State blijft bevoegd wanneer het ontstaan van het subjectief recht afhangt van een voorafgaande beslissing van
de administratieve overheid, die wat die beslissing betreft over een discretionaire bevoegdheid beschikt, ook al is haar bevoegdheid op bepaalde vlakken
gebonden (1). (Artt. 144 en 145 Grondwet)
7° en 8° De overheid die uitspraak doet over de vraag of de in een andere functie opgedane beroepservaring nuttig is voor de functie van inspecteur van financiën, oefent een discretionaire bevoegdheid uit, omdat zij beschikt over
een beoordelingsvrijheid met betrekking tot de relevantie van de vorige beroepservaring, ook al is haar bevoegdheid op het vlak van de maximale valorisatie gebonden (2). (Art. 48, § 3, tweede lid, 2, KB 1 april 2003)

(BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

BEGROTING T. S.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal:
FEITEN

EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Blijkens het feitenrelaas in het bestreden arrest en de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan maakt verweerster deel uit van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, nadat zij bij
Koninklijk besluit van 27 september 2009 als stagedoend personeelslid
werd benoemd, en dit met ingang van 1 augustus 2009.
Bij Koninklijk besluit van 27 februari 2013 werd zij benoemd tot de
graad van inspecteur van financiën, met ingang van 17 februari 2013.
Op 24 april 2013 werd door de Raad van het interfederaal Korps van de
Inspectie van financiën gunstig geadviseerd dat de prestaties, verricht
door verweerster in diverse functies, die haar een ervaring hebben verschaft die nuttig is voor de functie van inspecteur van financiën, een globale duur van 15 jaar en 10 maanden hebben.
Bij Ministerieel besluit van 13 mei 2013 werd bij toepassing van
artikel 48, § 3, tweede lid, 2 van het Koninklijk besluit van 1 april 2003 tot
vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps
van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het Koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de
Inspectie van financiën aan verweerster een anciënniteit van 7 jaar, verworven in functies die een ervaring verschaft hebben die nuttig is voor
de functie van inspecteur van financiën, toegekend.
2. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de Raad van State op
8 augustus 2013, diende verweerster een annulatieberoep in tegen dit Ministerieel besluit van 13 mei 2013 en vroeg zij “de bestreden beslissing
voor zover deze de beroepservaring van verzoekster beperkt tot 7 jaar te
vernietigen”.
Eiser wierp een exceptie van onbevoegdheid van de Raad van State op.
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 502 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

502

ARRESTEN VAN CASSATIE

19.2.15 - N° 132

3. Bij het bestreden arrest van 19 juni 2014 verklaarde de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, de exceptie van onbevoegdheid ongegrond, heropende hij het debat en belastte hij het auditoraat met het
verder onderzoek van de zaak.
4. Het cassatieberoep van eiser tegen dit arrest van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt het voorwerp uit van de
huidige procedure.
HET

ENIG CASSATIEMIDDEL

5. Eiser komt met zijn enig cassatiemiddel op tegen de beslissing van
de Raad van State dat deze bevoegd is kennis te nemen van het annulatieberoep van de verweerster tegen het bestreden besluit en voert in zijn
enig cassatiemiddel schending aan van de artikelen 10, 11, 144, 145 en 159
van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, van de artikelen 7,
14, § 1, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van
19 januari 2014, en 33 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd
bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973 (hierna afgekort “Wet Raad
van State”), van artikel 609, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 3, 4, 8°, 5, 9, 14 en 15 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
bepaalde vormen van discriminatie en van artikel 48, § 3, van het Koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de
leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van
het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën.
6. Eiser voert aan dat de bevoegdheid van de Raad van State wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep en
geenszins door de wijze waarop het voorwerp van het beroep formeel
wordt omschreven in het verzoekschrift.
Blijkt het werkelijk en rechtstreeks voorwerp de erkenning van een
subjectief recht tot voorwerp te hebben, dan is de Raad van State onbevoegd.
Om uit te maken wat het werkelijk en rechtstreeks voorwerp is, moet
niet alleen rekening gehouden worden met het voorwerp van het verzoek, maar ook met de ingeroepen vernietigingsgronden.
7. Daarbij voert de eiser in essentie aan dat de vordering van verweerster in wezen strekte tot erkenning van een subjectief recht op de berekening van haar geldelijke anciënniteit, rekening houdend met al haar
nuttige ervaring, zonder plafond van 7 jaar.
Immers, de buiten toepassing verklaring van voornoemd artikel 48, § 3,
tweede lid, 2, van het Koninklijk besluit van 1 april 2003 op grond van de
exceptie van onwettigheid, zoals vastgelegd in artikel 159 van de Grondwet, wegens de aangevoerde onwettigheden zou tot gevolg hebben dat de
overheid geen acht kan slaan op de beperking tot zeven jaar, waarvan
sprake in dit artikel, en alle jaren van nuttige ervaring zou dienen te erkennen ter berekening van de geldelijke anciënniteit van verweerster.
8. Eiser besluit dan ook dat het bestreden arrest op onwettige wijze de
exceptie van onbevoegdheid van de raad van State heeft verworpen.
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In zoverre de Raad van State in het bestreden arrest oordeelt dat “de
Raad van State bijgevolg wel degelijk bevoegd (is) om kennis te nemen
van het thans bestreden besluit” omdat het feit “dat dergelijke prestaties krachtens artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit
van 1 april 2003 echter voor maximum zeven jaar in aanmerking kunnen
worden genomen een begrenzing (is) van de valorisatie van deze prestaties die eertijds door de overheid is vastgesteld omwille van budgettaire
redenen” en “die begrenzing evenwel geen afbreuk (doet) aan de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de (eisende) partij”, terwijl uit de gedane vaststellingen evenals uit de procedurestukken, inzonderheid het
verzoekschrift, blijkt dat verweerster enkel opkwam tegen de begrenzing van haar nuttige beroepservaring tot zeven jaar, zich daarbij beroepend op een exceptie van onwettigheid, die de overheid verhinderde zich
op de beperking van artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van het Koninklijk besluit van 1 april 2003 te beroepen, verantwoordt het volgens eiser zijn beslissing dat het beroep een discretionaire beslissing van de eisende partij
betrof niet naar recht en kon de Raad niet wettig beslissen bevoegd te
zijn om van het bestreden besluit kennis te nemen.
BESPREKING

VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

9. In het Belgisch recht ligt het fundament van de verdeling van de bevoegdheden tussen de rechtscolleges van de rechterlijke orde en de andere rechtscolleges in het algemeen in het door de Grondwet gemaakte
onderscheid tussen twee categorieën subjectieve rechten, met name de
burgerlijke rechten en de politieke rechten.
Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
Krachtens artikel 145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke
rechten in beginsel ook tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Uit die
artikelen volgt dat de gewone hoven en rechtbanken geroepen zijn om
geschillen met betrekking tot subjectieve burgerlijke en (in beginsel
ook) subjectieve politieke rechten te beoordelen.
Het arrest van Uw Hof van 21 december 1956 verduidelijkte dat de geschillen over subjectieve rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken
behoren en niet tot die van de actieve administratie, hetgeen wil zeggen
dat er geen burgerlijke of politieke subjectieve rechten bestaan zonder
jurisdictionele bescherming (1).
Aldus behoort het “subjectief contentieux” tot de bevoegdheid van de
rechtscolleges van de rechterlijke orde. De hoven en rechtbanken nemen
kennis van de vordering wanneer zij gegrond is op een subjectief
recht (2).
Het beroep dat overeenkomstig de artikelen 14 van de Wet Raad van
State kan worden ingesteld tegen een akte of reglement van de administratieve overheid, is daarentegen een objectief beroep.
(1) Cass. 21 december 1956, AC 1957, 279, met concl. van procureur-generaal W. GANSMEERSCH, toen advocaat-generaal, in Bull. en Pas. 1957, I, 430.
(2) Cass. 20 december 2007 (2 arresten), AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, AC 2007, nrs. 655
en 656, beide met concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN in Pas. 2007, nrs. 655 en 656.

HOF VAN DER
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Krachtens artikel 14, § 1, van de Wet Raad van State doet de afdeling
bestuursrechtspraak, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen
tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij
op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
10. De bevoegdheid van de Raad van State wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring (1).
“De grondregel die van toepassing is op het probleem van de verdeling
van de bevoegdheden tussen de gewone gerechten en de Raad van State
wanneer geen enkele bijzondere wettelijke bepaling voorziet in een
rechtsmiddel dat aangewend kan worden voor de gewone gerechten en
waarmee hetzelfde resultaat als een beroep tot nietigverklaring voor de
Raad van State bereikt kan worden, is dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onbevoegd is wanneer het werkelijk en
rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring ertoe strekt
een betwisting op te werpen hetzij over burgerlijke rechten, hetzij politieke rechten behalve wanneer, met betrekking tot de laatstgenoemde
rechten, een gerecht dat niet tot de rechterlijke orde behoort krachtens
de wet bevoegd is verklaard om van het geschil kennis te nemen” (2).
11. De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een
partij die op een subjectief recht gegrond is. Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht aan een derde
oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft; opdat een partij zich op een dergelijk recht zou kunnen beroepen ten aanzien van de
bestuurlijke overheid, dient de bevoegdheid van die overheid gebonden
te zijn (3).
(1) Concl. van procureur-generaal baron J. VELU, toen advocaat-generaal, voor Cass.
(verenigde kamers) 10 april 1987, AC 1986-1987, nr. 477; Cass. (verenigde kamers)
5 februari 1993, AR 8125, AC 1993, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal G. D’HOORE;
Cass. (verenigde kamers) 8 november 1996, AR C.94.0436.N, AC 1996, nr. 425; Cass. (verenigde kamers) 10 september 1999, AR C.97.0402.F, AC 1999, nr. 451; Cass. 16 januari 2006,
AR C.05.0057.F, AC 2006, nr. 37; Cass. (verenigde kamers) 20 december 2007 (2 arresten),
AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, AC 2007, nrs. 655-656, beide met concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN in Pas. 2007, nrs. 655-656; RCJB 2009, 401, noot B. BLERO; Cass. (verenigde kamers) 11 juni 2010 (2 arresten), AR C.09.0074.F en C. 09.0336.F, AC 2010, nrs. 417418, met concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN; zie over de invulling van het begrip
werkelijk en rechtreeks voorwerp C. HUBERLANT, “Le Conseil d’État et la compétence
générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution”, JT
1960, 37 e.v.; D. VERBIEST, “Jurisdictionele rechtsbescherming: monistische droom en
dualistische realiteit”, TBP 2009, (278) 280-283; B. LOMBAERT, F. TULKENS en A. VAN DER
HAEGEN, “Cohérences et incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du
recours”, in H. DUMONT, P. JADOUL en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, Brussel, La Charte 2007, 17-66.
(2) Concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN voor Cass. 11 juni 2010, AR C.09.0336.F,
AC 2010, nr. 418, ro 2.1.
(3) Cass. 16 januari 2006, AR C.05.0057.F, AC 2006, nr. 37; Cass. (verenigde kamers)
20 december 2007 (2 arresten), AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, AC 2007, nrs. 655-656, met
concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN in Pas. 2007, nrs. 655-656.
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Het is aldus belangrijk te verduidelijken wat onder een subjectief
recht wordt verstaan. Procureur-generaal baron VELU beantwoordde
deze vraag, na een zeer diepgaande studie van de rechtsleer met betrekking tot de algemene theorie van het recht en van de rechtspraak zowel
van de Raad van State als van het Hof van Cassatie, in zijn conclusie
voor het in verenigde kamers van Uw Hof uitgesproken arrest van
10 april 1987. Hij wees erop dat een subjectief recht niet denkbaar is zonder een belang, d.w.z. zonder de noodzaak of het verlangen een bepaald
voordeel te verkrijgen. Maar, stelde hij, hoewel er steeds een belang aanwezig is bij een subjectief recht, toch gaat het belang vanzelfsprekend
niet altijd gepaard met een subjectief recht. Hij die een zeker belang
heeft, kan van een subjectief recht slechts houder zijn indien hij onder
zekere voorwaarden de bekwaamheid heeft om van een derde een bepaald
gedrag te eisen, in voorkomend geval door het instellen van een vordering van jurisdictionele aard. De essentie van een subjectief recht bestaat eerst en vooral in de bekwaamheid om iets van een derde te eisen.
Die bekwaamheid om te eisen moet overigens worden beschermd door
een rechtsmiddel van jurisdictionele aard.
Procureur-generaal baron VELU wees er verder op dat het subjectief
recht, dat aldus is opgevat als de bekwaamheid om iets te eisen door het
aanwenden van een rechtsmiddel, enkel en alleen bestaat indien althans
aan twee vereisten is voldaan: het eerste vereiste betreft de juridische
verplichting van het passieve rechtssubject; het tweede, het belang van
het actieve subject.
“Het eerste vereiste is dat een welbepaalde juridische verplichting rust
op andere personen: het of de passieve rechtssubject(en). Vereist is dat
het gedrag — een handeling of een onthouding — dat door het actief subject is gevorderd ingevolge een regel van het objectief recht, het voorwerp zij van een welbepaalde aan (het) passieve subject(en) opgelegde
juridische verplichting. Die bepaalde verplichting moet dus vooraf door
een norm van het objectief recht gedefinieerd zijn.” (1).
Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dus dat de eiser zich
beroept op een welbepaalde juridische verplichting die door een regel van
het objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij
wiens uitvoering de eiser belang heeft (2).
12. Opdat een partij zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid op
een dergelijk subjectief recht zou kunnen beroepen, is het dus vereist dat
de bevoegdheid van die overheid gebonden is (3).
(1) Concl. van procureur-generaal baron J. VELU, toen advocaat-generaal, voor Cass.
(verenigde kamers) 10 april 1987, AR 5590-5619, AC 1986-1987, nr. 477; zie ook de concl.
van advocaat-generaal G. DUBRULLE voor Cass. 25 april 1996, AR C.94.0013.N, AC 1996,
nr. 137.
(2) Cass. 20 december 2007 (2 arresten), AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, AC 2007, nrs. 655
en 656, beide met concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN in Pas. 2007, nrs. 655-656.
(3) Cass. 20 december 2007 (2 arresten), AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, AC 2007, nrs. 655
en 656, beide met concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN in Pas. 2007, nrs. 655-656.
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In de reeds geciteerde conclusie van procureur-generaal baron VELU
wordt op verhelderende wijze uiteengezet wanneer een overheid een gebonden bevoegdheid heeft:
“Dientengevolge zal men, om vast te stellen wanneer in de rechtsbetrekkingen tussen de administratieve overheid en de burgers, dezen ten
opzichte van de overheid over subjectieve rechten beschikken, dienen na
te gaan of er een rechtsregel bestaat waarbij aan de burger rechtstreeks
het recht wordt verleend om van de overheid een bepaald gedrag te eisen.
Alles zal afhangen van de vraag of de overheid, door een beslissing te nemen, zich al dan niet in een toestand bevindt waarbij haar bevoegdheid
honderd ten honderd gebonden is.
Men zegt van een overheid dat zij zich in een toestand bevindt waarbij
haar bevoegdheid gebonden is, wanneer zij krachtens een rechtsregel
verplicht is om in een bepaalde richting te handelen en zij over geen keuzemogelijkheden beschikt. Het begrip ‘gebonden bevoegdheid’ staat tegenover het begrip ‘discretionaire macht’. Men zegt van een overheid dat
zij een discretionaire macht uitoefent wanneer zij over een beoordelingsruimte beschikt voor de beslissing die zij ten opzichte van bepaalde feitelijke omstandigheden moet nemen; zij kan uit meerdere juridisch
gefundeerde oplossingen die kiezen welke haar het meest geschikt lijkt
te zijn; die rechtsregel laat haar vrij oordelen over de opportuniteitsvereisten van het algemeen belang. De administratieve rechtsleer en rechtspraak van de laatste jaren hebben erop gewezen dat, voor eenzelfde
handeling, de overheid van wie ze uitgaat, in talrijke gevallen, kan verkeren in een toestand waarbij zij enerzijds, gebonden is ten aanzien van
bepaalde elementen van die handeling en, anderzijds, over een discretionaire macht beschikt ten aanzien van andere elementen van die handeling.
Opdat de burger zich ten aanzien van de administratieve overheid op
een subjectief recht kan beroepen, moet de bevoegdheid van de administratieve overheid volledig honderd ten honderd gebonden (1) zijn, d.w.z.
dat alle voorwaarden waaraan de uitoefening van de bevoegdheid onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd, zodat de overheid over geen enkele beoordelingsbevoegdheid beschikt; de Grondwet,
de wet of het reglement hebben al de voorwaarden vastgelegd op grond
waarvan, voor degenen die bedoelde voorwaarden vervullen, een subjectief recht ontstaat om een welbepaald voordeel te verkrijgen. In zodanig
geval kan de administratieve overheid enkel vaststellen, verklaren, erkennen dat die voorwaarden bestaan, zonder te hunnen opzichte een beoordelingsmacht te kunnen uitoefenen. Die beslissing is dan een
beslissing tot aanwijzing van subjectieve rechten (‘une décision déclarative de droits’).
Wanneer daarentegen de bevoegdheid van de administratieve overheid
geen gebonden bevoegdheid is, is het ontstaan van het subjectief recht
afhankelijk van de uitoefening van de discretionaire macht van die overheid: de beslissing van die overheid is derhalve geen beslissing tot aan(1) Eigen onderlijning.
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wijzing van subjectieve rechten, maar wel tot vestiging ervan (‘une
décision constitutive de droits’).
(…) Maar de Raad van State blijft bevoegd wanneer het ontstaan van
het subjectief recht eigenlijk afhangt van een voorafgaande beslissing
van de administratieve overheid, die wat die beslissing betreft over een
discretionaire bevoegdheid beschikt, ook al is haar bevoegdheid op bepaalde vlakken gebonden.” (1).
Wanneer er in hoofde van de overheid een juridische verplichting bestaat die voortspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid
geen keuze laat om over de toepassing van die norm in het concrete geval
te beslissen, beschikt de overheid aldus over een gebonden bevoegdheid.
De norm van het objectief recht bepaalt dan de inhoud of het voorwerp
van een beslissing die de overheid moet nemen van zodra de gestelde
voorwaarden vervuld zijn. In dat geval zal de overheid geen speelruimte
hebben en louter toepassing moeten maken van de norm van het objectief recht (2).
13. Uw Hof besliste reeds meermaals dat de administratieve overheid
die op grond van haar discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt,
over een beoordelingsbevoegdheid beschikt die haar de mogelijkheid
biedt zelf te oordelen over de wijze waarop zij haar bevoegdheid uitoefent
en de haar meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de
wet gestelde grenzen (3).
De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden,
maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te stellen; de rechter in kort geding mag dit evenmin doen (4).
14. Uw Hof bevestigde uitdrukkelijk in een arrest van 16 januari 2006
dat opdat een partij zich t.a.v. de administratieve overheid kan beroepen
op een subjectief recht, de bevoegdheid van die overheid volledig gebonden moet zijn (5).
Zodra de gevorderde prestatie als een absolute verplichting naar voren
komt, waarmee wordt bedoeld een verplichting die als onmiddellijk
rechtsgevolg voortspruit uit direct werkende wettelijke of reglementaire voorschriften, doordat de inhoud en de bestaansvoorwaarden van de
verplichting volledig, in alle onderdelen, door die voorschriften zijn bepaald en de toepassing van die regels het derhalve niet mogelijk maakt
(1) Concl. van procureur-generaal baron J. VELU, toen advocaat-generaal, voor Cass.
(verenigde kamers) 10 april 1987, AR 5590-5619, AC 1986-1987, nr. 477.
(2) A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het
Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer 2006, 796, nr. 856.
(3) Cass. 24 november 2005, AR C.04.0317.N, AC 2005, nr. 625; Cass. 24 november 2006,
AR C.05.0436.N, AC 2006, nr. 599; Cass. 3 januari 2008, AR C.06.0322.N, AC 2008, nr. 4; Cass.
24 september 2010, AR C.08.0429.N, AC 2010, nr. 546, met concl. OM.
(4) Cass. 4 maart 2004, AR C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N, AC 2004, nr. 124, met
concl. van advocaat-generaal G. DUBRULLE; Cass. 3 januari 2008, AR C.06.0322.N, AC
2008, nr. 4; zie Cass. 24 september 2010, AR C.08.0429.N, AC 2010, nr. 546, met concl. OM.
(5) Cass. 16 januari 2006, AR C.05.0057.F, AC 2006, nr. 37.
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of zelfs toelaat dat door de overheid op één of ander punt nog een discretionaire appreciatie zou worden aangebracht, beschikt de rechtszoekende over een subjectief recht.
15. Het werkelijk en rechtstreeks voorwerp is niet altijd hetgeen formeel wordt gevorderd; er moet immers worden nagegaan of een beroep
dat formeel de vernietiging nastreeft van een beslissing van een administratieve overheid in feite toch niet een betwisting over subjectieve
rechten betreft, in welk geval de Raad van State zich zonder rechtsmacht moet verklaren (1). Zo stelde Advocaat-generaal WERQUIN in
zijn conclusie voor ’s Hofs arrest van 11 juni 2010: “Volgens de leer van
het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep, moet de Raad
van State zich onbevoegd verklaren wanneer de verzoeker, op grond van
een beroep tot nietigverklaring dat hij instelt tegen een bestuurshandeling met individuele draagwijdte, in feite vraagt om te oordelen dat de
administratie een subjectief recht moet eerbiedigen dat hij ten aanzien
van de administratie bezit” (2). BERX stelt dat de rechter, in functie van
de aangevoerde middelen, moet nagaan wat de rechtszoekende daadwerkelijk wil bereiken met zijn verhaal (3).
16. De omstandigheid dat de nietigverklaring van een voor de Raad van
State aangevochten rechtshandeling een weerslag heeft of kan hebben
op enig burgerlijk of politiek recht of op de uitoefening ervan, is echter
niet voldoende om de bevoegdheid van de Raad van State uit te sluiten (4).
17. Een aan de Raad van State voorgelegd verzoekschrift betreft
slechts een geschil over een subjectief recht als werkelijk voorwerp indien voldaan is aan twee voorwaarden. De eerste is dat de bestreden handeling moet bestaan in de weigering van een administratieve overheid
om een verplichting na ter komen die overeenstemt met een subjectief
recht waarover de verzoeker beweert te beschikken. De tweede voorwaarde bestaat erin dat niet alleen rekening moet worden gehouden met
het voorwerp van de vordering, maar ook met de aangevoerde reden van
nietigverklaring (5). Niet alleen het voorwerp van de vordering (het petitum), maar ook het annulatiemiddel (de causa petendi) dienen dan ook
in ogenschouw te worden genomen (6).
(1) M. PÂQUES en L. DONNAY, “Juridiction ordinaire et juridiction administrative en
droit belge”, CDPK 2007, (73) 83.
(2) Concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN voor Cass. (verenigde kamers) 11 juni
2010, AR C.09.0336.F, AC 2010, nr. 418, ro 2.1.
(3) C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia 2001, 140, nr. 291.
(4) Concl. van procureur-generaal baron J. VELU, toen advocaat-generaal, voor Cass.
(verenigde kamers) 10 april 1987, AC 1986-1987, nr. 477; Cass. (verenigde kamers)
5 februari 1993, AR 8125, AC 1993, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal G. D’HOORE;
Cass. 13 februari 2004, AR C.03.0428.F-C.03.0455.F, AC 2004, nr. 81, met concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN.
(5) Concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN voor Cass. 20 december 2007, AR
C.06.0574.F, Pas. 2007, nr. 655, en voor Cass. 11 juni 2010, AR C.09.0336.F, AC 2010, nr. 418,
ro 2.1.
(6) J. SALMON, J. JAUMOTTE en E. THIBAUT, Le Conseil d’Etat de Belgique, d. I, Brussel,
Bruylant 2012, 498.
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“Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Cassatie is het werkelijk voorwerp van het beroep een subjectief recht en is
de Raad zonder rechtsmacht om er kennis van te nemen wanneer twee
connexe voorwaarden zijn vervuld.
In de eerste plaats is vereist dat de bestreden rechtshandeling de weigering inhoudt van een administratieve overheid om een rechtsplicht uit
te voeren die beantwoordt aan een subjectief recht, waarvan de rechtzoekende beweert titularis te zijn. (…)
De eerste voorwaarde houdt m.a.w. verband met het voorwerp van het
beroep (petitum), met datgene wat wordt gevorderd: de erkenning of de
vaststelling van het bestaan van een subjectief recht in hoofde van de
rechtzoekende, aangezien hij voldoet aan alle voorwaarden waarvan het
objectief recht deze aanspraak afhankelijk maakt.
De tweede voorwaarde heeft betrekking op de middelen die tot staving
van het annulatieverzoek worden aangevoerd (causa petendi). De Raad
van State heeft geen rechtsmacht ‘wanneer het aangevoerde annulatiemiddel wordt afgeleid uit de schending van de rechtsregel welke die verplichting vestigt’” (1).
Advocaat-generaal WERQUIN beschreef in zijn conclusie voor ’s Hofs
arrest van 11 juni 2010 de eerste voorwaarde als volgt:
“De eerste voorwaarde is alleen maar vervuld wanneer de bevoegdheid
van de administratie volledig gebonden is. Indien de administratie over
een zekere discretionaire bevoegdheid beschikt, dan kan de burger, bij
wege van een rechtsvordering, van de administratie niet eisen dat zij
zich gedraagt op een manier die in het objectief recht is vastgelegd; hij
kan alleen maar van een gewoon belang blijk geven en de Raad van State
is steeds bevoegd om hiervan kennis te nemen.”
Hij preciseerde tevens dat om te bepalen of een bevoegdheid volledig
gebonden dan wel gedeeltelijk discretionair is, rekening moet worden
gehouden met twee criteria: het verplicht of facultatief karakter van de
bevoegdheid en de objectieve of beoordelende aard van de voorwaarden
waaronder de bevoegdheid wordt aangewend (2).
18. Het is niet voldoende dat een annulatiemiddel de Raad van State in
het raam van het wettigheidstoezicht incidenteel of onrechtstreeks verplicht om uitspraak te doen over het bestaan of over de draagwijdte van
een subjectief recht om te beslissen tot de afwezigheid van rechtsmacht
van de Raad van State.
19. Zo oordeelde het Hof in zijn arrest van 10 september 1999 dat wanneer het werkelijke en rechtstreekse doel van het bij de Raad van State
ingestelde beroep de nietigverklaring is van een door de administratieve
overheid getroffen tuchtmaatregel, de omstandigheid dat de Raad hier(1) C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia 2001, 140, nrs. 293-95; zie ook B. LOMBAERT, F. TULKENS en A. VAN DER HAEGEN,
“Cohérences et incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du recours”, in
H. DUMONT, P. JADOUL en S. VAN DROOGHENBROECK (eds), La protection juridictionnelle du
citoyen face à l’administration, Brussel, La Charte 2007, 27.
(2) Concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN voor Cass. (verenigde kamers) 11 juni
2010, AR C.09.0336.F, AC 2010, nr. 418, ro 2.1 en voetnoot 12.
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door ook uitspraak moet doen over het bestaan en de omvang van het
stakingsrecht van verzoeker de bevoegdheid van de Raad van State niet
uitsluit (1).
In zijn arrest van 11 juni 2010 besliste Uw Hof dat “de omstandigheid
dat de ingetrokken handelingen een situatie zou hebben geschapen die
een weerslag had op het subjectieve recht van de verweerster op het rustpensioen, ongeacht de grondslag van de theorie van de intrekking, niet
van die aard (is) dat zij haar een subjectief recht op het behoud van die
besluiten zou toekennen of dat zij de bevoegdheid van de Raad van State
zou uitsluiten” (2).
20. Thans kan worden nagegaan hoe de hierboven uiteengezette principes in de onderhavige zaak dienen te worden toegepast.
21. Het bestreden arrest stelt vast dat:
— het beroep tot nietigverklaring gericht is tegen het ministerieel besluit nr. 16 dd. 13 mei 2013 houdende de toekenning van een geldelijke anciënniteit aan verweerster, voor zover deze beperkt wordt tot zeven jaar;
— de bestreden beslissing genomen is met toepassing van dit artikel 48,
§ 3, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het Koninklijk besluit van
28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de inspectie
van financiën.
22. Luidens dit artikel komt de anciënniteit verworven in elke andere
functie die een ervaring verschaft die nuttig is voor de functie van inspecteur van financiën in aanmerking voor de berekening van de anciënniteit en dit met een maximum van zeven jaar.
23. De overheid die uitspraak doet over de vraag of de in een andere
functie opgedane beroepservaring nuttig is voor de functie van inspecteur van financiën, oefent naar mijn mening een discretionaire bevoegdheid uit omdat zij beschikt over de beoordelingsvrijheid met betrekking
tot het nuttig karakter van die beroepservaring.
Zoals door de Raad van State gesteld, meen ik dat deze beoordeling
niet geschiedt op grond van toetsing van de door betrokkene aangebrachte gegevens in verband met de vorige beroepswerkzaamheden aan
precieze reglementaire voorwaarden, maar op grond van een concreet
onderzoek en appreciatie van de kwaliteit van de uitgeoefende functies.
Een beslissing in dat verband wordt dan ook niet genomen in de uitoefening van een gebonden bevoegdheid, maar is wezenlijk discretionair.
24. Te dezen heeft eiser geoordeeld dat de door verweerster voorheen
uitgeoefende functies als adjunct-auditeur bij het Rekenhof, als adjunctkabinetschef en adviseur bij het kabinet van de Vlaamse Minister van
Financiën en Begroting en als financial controller bij Maasland Beheer
en Logistiek, van universitair niveau waren in de domeinen van het
recht, de economie en het overheidsbeheer, en dat deze prestaties die er(1) Cass. (verenigde kamers) 10 september 1999, AR C.97.0402.F, AC 1999, nr. 451.
(2) Cass. 11 juni 2010, AR C.09.0336.F, AC 2010, nr. 418, met concl. van advocaat-generaal T. WERQUIN.
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varing verschaft hebben die nuttig is voor de functie van inspecteur van
financiën een globale duur hebben van 15 jaar en 10 maanden. Deze beslissing heeft een discretionair karakter.
Het feit dat dergelijke prestaties krachtens voornoemd artikel 48, § 3,
tweede lid, 2, van het Koninklijk besluit van 1 april 2003 slechts voor
maximum zeven jaar in aanmerking kunnen worden genomen, zoals
vastgesteld en toegepast door de bestreden beslissing, is een begrenzing
van de valorisatie van deze prestaties om budgettaire redenen maar doet
geen afbreuk aan de voormelde discretionaire beoordelingsmacht van de
overheid die noodzakelijk de eventuele toepassing van deze wettelijke
begrenzing voorafgaat.
25. Minstens kan gesteld worden dat de bevoegdheid van de overheid
niet “volledig honderd ten honderd” gebonden is. Met procureur-generaal
baron VELU moet dan ook aangenomen worden dat “de Raad van State
bevoegd (blijft) wanneer het ontstaan van het subjectief recht eigenlijk
afhangt van een voorafgaande beslissing van de administratieve overheid, die wat die beslissing betreft over een discretionaire bevoegdheid
beschikt, ook al is haar bevoegdheid op bepaalde vlakken gebonden” (zie
supra, nr. 12) (1).
Uw Hof bevestigde dit nogmaals in zijn arrest van 16 januari 2006, waarin het preciseerde dat “opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid kan beroepen op een subjectief recht, de bevoegdheid
van die overheid volledig (2) gebonden (moet) zijn” (3).
26. Gezien die discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de overheid,
is er geen sprake van een subjectief recht dat de rechtszoekende tegen
die overheid kan doen gelden. De omstandigheid dat de nietigverklaring
van de bestreden akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht
van verweerster op haar weddebetaling, doet hieraan geen afbreuk.
27. Verweerster voerde overigens in haar verzoekschrift in essentie aan
dat voormeld artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van het Koninklijk besluit van
1 april 2003, waarvan de bestreden beslissing toepassing maakt, strijdig
is met hogere rechtsnormen. Zij steunde haar annulatiemiddel op artikelen 10, tweede lid, en 11 van de Grondwet en het erin vervatte gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod, en op de artikelen 3, 4, 8°, 5, 9, 14
en 15 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie.
Uw Hof preciseerde in zijn arrest van 24 september 2010 dat de wijze
waarop het bestuur de gelijkheid en de niet-discriminatie van haar burgers moet waarborgen concreet wordt ingevuld door het bestuur dat
daarvoor over een zekere mate van beoordelingsvrijheid beschikt (4).
28. De vordering van verweerster behoort dus onmiskenbaar tot het objectief contentieux.
(1) Concl. van procureur-generaal baron J. VELU, toen advocaat-generaal, voor Cass.
(verenigde kamers) 10 april 1987, AR 5590-5619, AC 1986-1987, nr. 477.
(2) Eigen onderlijning.
(3) Cass. 16 januari 2006, AR C.05.0057.F, AC 2006, nr. 37.
(4) Cass. 24 september 2010, AR C.08.0429.N, AC 2010, nr. 546, met concl. OM.
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29. De Raad van State die de door eiser opgeworpen exceptie van onbevoegdheid afwijst, heeft naar mijn mening dan ook zijn beslissing naar
recht verantwoord.
30. Het middel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.
Conclusie
31. Verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de Raad van State,
afdeling bestuursrechtspraak, van 19 juni 2014.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 29 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden grondwets- en wetsbepalingen
— de artikelen 10, 11, 144, 145 en 159 gecoördineerde Grondwet van 17 februari
1994;
— de artikelen 7, 14, § 1, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de
wet van 19 januari 2014, en 33 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd
bij koninklijk besluit van 12 januari 1973;
— artikel 609, 2°, Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 3, 4, 8°, 5, 9, 14 en 15 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding
van bepaalde vormen van discriminatie;
— artikel 48, § 3, koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het
statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën
en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van
het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 19 juni 2014 verklaart de Raad van State de exceptie van onbevoegdheid, opgeworpen door de eiser, ongegrond, waarna de Raad
het debat heropent en het auditoraat belast met het verder onderzoek van de
zaak. Deze beslissing is op volgende overwegingen gestoeld:
“Uit de artikelen 144 en 145 Grondwet volgt dat de geschillen over subjectieve
rechten — altijd, wat de geschillen over burgerlijke rechten betreft, en in principe, wat de geschillen over politieke rechten betreft — tot de bevoegdheid van
de hoven en rechtbanken behoren. Onder voorbehoud van een toewijzing van bevoegdheid inzake politieke rechten, is de Raad van State dan ook niet bevoegd
om kennis te nemen van beroepen tot nietigverklaring waarvan het werkelijke
en rechtstreekse voorwerp een geschil over subjectieve rechten betreft. Dat is
het geval wanneer het annulatieberoep gericht is op de erkenning van een subjectief recht waaromtrent het bestuur geen discretionaire, maar slechts een gebonden bevoegdheid bezit.
Opdat er sprake zou zijn van een vordering op grond van een subjectief recht,
en dus van de onbevoegdheid van de Raad van State, is vereist dat verzoekster
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zich beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan verzoekster belang heeft. Om zich ten aanzien van de bestuurlijke overheid op een
subjectief recht te kunnen beroepen is het, zoals gezegd, noodzakelijk dat de bevoegdheid van de overheid gebonden is.
De vraag rijst dus of te dezen (de eisende) partij bij het nemen van het bestreden besluit van 13 mei 2013 over enige discretionaire beoordelingsbevoegdheid
beschikte, dan wel slechts over een gebonden bevoegdheid en in dat opzicht
slechts heeft moeten vaststellen of de reglementaire vastgestelde voorwaarden,
zoals zijzelf als overheid die interpreteert, vervuld waren.
7. De bestreden beslissing is genomen met toepassing van artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 1 april 2003.
Artikel 48, § 3, van het koninklijk besluit van 1 april 2003 luidt als volgt:
‘§ 3. In afwijking van de artikelen 2, 14, 15 en 17 van het koninklijk besluit van
29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale
overheidsdiensten komen enkel de diensten in aanmerking voor de toekenning
van de tussentijdse verhogingen in een weddenschaal die verricht zijn als titularis van deze weddenschaal.
In afwijking van het eerste lid komt voor de berekening van de anciënniteit
in aanmerking:
1. de anciënniteit verworven in de graden van adjunct-inspecteur van financiën, van inspecteur van financiën en van inspecteur-generaal van financiën.
2. de anciënniteit verworven in elke andere functie die een ervaring verschaft
die nuttig is voor de functie van inspecteur van financiën en dit met een maximum van 7 jaar.
De diensten verricht als titularis van de wedde bedoeld in § 2, c, van dit artikel
worden gelijkgesteld met deze verricht als titularis van de weddenschaal bedoeld in § 2, a, voor de toekenning van de verhogingen in deze weddenschaal.’
Uit artikel 48, § 3, tweede lid, 2, volgt dat de overheid voor de berekening van
de anciënniteit dient na te gaan of de door betrokkene voorheen uitgeoefende
functies effectief een ervaring verschaffen die nuttig is voor de functie van inspecteur van financiën. Dit kan niet worden gedaan op grond van een toetsing
van de door betrokkene aangebrachte gegevens met betrekking tot de andere
door hem of haar uitgeoefende functies aan precieze reglementaire voorwaarden, maar vergt een concrete beoordeling en appreciatie van de kwaliteit van de
uitgeoefende functies. Een beslissing in dat verband wordt dan ook niet genomen in de uitoefening van een gebonden bevoegdheid, maar is wezenlijk discretionair.
Te dezen heeft de (eisende) partij na een onderzoek van de door verzoekster
voorheen uitgeoefende functies vastgesteld dat het gaat om functies van universitair niveau in de domeinen van het recht, de economie en het overheidsbeheer.
Een dergelijke beoordeling en appreciatie volgt niet uit de voormelde reglementering zelf maar hangt af van een discretionaire beslissing van de (eisende) partij. Deze heeft namelijk geoordeeld dat de prestaties die door verzoekster in
andere functies zijn verricht en die een ervaring verschaffen die nuttig is voor
de inspectie van financiën, een globale duur hebben van vijftien jaar en tien
maanden. Dat dergelijke prestaties krachtens artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van
het koninklijk besluit van 1 april 2003 echter voor maximum zeven jaar in aanmerking kunnen worden genomen is een begrenzing van de valorisatie van deze
prestaties die eertijds door de overheid is vastgesteld omwille van budgettaire
redenen. Die begrenzing doet evenwel geen afbreuk aan de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de (eisende) partij. De Raad van State is bijgevolg wel degelijk bevoegd om kennis te nemen van het thans bestreden besluit.
De door de (eisende) partij opgeworpen exceptie van onbevoegdheid is niet gegrond.”
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Grieven
Naar luid van de artikelen 609, 2°, Gerechtelijk Wetboek en 33 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State doet het Hof van Cassatie uitspraak over de voorziening in cassatie tegen de arresten, waarbij de
afdeling administratie van de Raad van State beslist van de vordering geen kennis te kunnen nemen, daar deze behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke
overheid, evenals tegen de arresten, waarbij de genoemde afdeling afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, gegrond op de overweging dat de vordering tot de bevoegdheid van deze overheid behoort.
Blijkens artikel 144, eerste lid, Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Artikel 145
Grondwet stelt voorts dat geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid
van de rechtbanken behoren, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
De hoven en rechtbanken nemen aldus kennis van vorderingen die gesteund
zijn op een subjectief recht, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen,
zoals volgt uit artikel 144, tweede lid, Grondwet, zoals recent ingevoegd.
Naar luid van artikel 7 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State doet de afdeling administratie van deze
raad uitspraak bij wijze van arresten in de gevallen, voorzien bij deze wet en de
bijzondere wetten.
Artikel 14, § 1, van deze gecoördineerde wetten, zoals van toepassing vóór de
inwerkingtreding van de wet van 19 januari 2014, stelt dat de Raad van State uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van
de onderscheiden administratieve overheden, evenals van de wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij
deze assemblees, van het Rekenhof en van het Arbitragehof, van de Raad van
State en de administratieve rechtscolleges evenals van organen van de rechterlijke macht en van de Hoge Raad van Justitie met betrekking tot overheidsopdrachten en leden van hun personeel.
De bevoegdheid van de Raad van State wordt bepaald door het werkelijk en
rechtstreeks voorwerp van het beroep en geenszins door de wijze waarop het
voorwerp van het beroep formeel wordt omschreven in het verzoekschrift.
Blijkt het werkelijk en rechtstreeks voorwerp de erkenning van een subjectief
recht tot voorwerp te hebben, dan is de Raad van State onbevoegd.
Om uit te maken wat het werkelijk en rechtstreeks voorwerp is, moet niet alleen rekening gehouden worden met het voorwerp van het verzoek, maar ook
met de ingeroepen vernietigingsgronden.
Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt het bestaan van een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan
een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft.
Opdat een partij zich op een dergelijk recht zou kunnen beroepen ten aanzien
van de bestuurlijke overheid, dient de bevoegdheid van die overheid gebonden te
zijn.
Te dezen verzocht verweerster in haar verzoekschrift de Raad van State om de
beslissing, d.i. het ministerieel besluit nr. 16 van 13 mei 2013, dat in haar hoofde
een nuttige ervaring van 7 jaar weerhield voor de berekening van haar geldelijke
anciënniteit, “voor zover deze [beslissing] de beroepservaring van verzoekster
beperkt tot 7 jaar te vernietigen”.
Voornoemde beslissing werd genomen op grond van artikel 48 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het
interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van
de Inspectie van financiën, dat bepaalt dat:
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“§ 3. In afwijking van de artikelen 2, 14, 15 en 17 van het koninklijk besluit van
29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale
overheidsdiensten komen enkel de diensten in aanmerking voor de toekenning
van de tussentijdse verhogingen in een weddenschaal die verricht zijn als titularis van deze weddenschaal.
In afwijking van het eerste lid komt voor de berekening van de anciënniteit
in aanmerking:
1. (…);
2. de anciënniteit verworven in elke andere functie die een ervaring verschaft
die nuttig is voor de functie van inspecteur van financiën en dit met een maximum van 7 jaar. (…)”
Uit deze bepaling volgt dat de overheid in eerste instantie zelf dient na te gaan
of andere functies een ervaring verschaffen die nuttig is voor de functie van inspecteur van finan-ciën, wat een discretionaire bevoegdheid is.
Zodra vaststaat dat de betrokkene beschikt over een nuttige beroepservaring,
dient de overheid hiermee rekening te houden ter berekening van de geldelijke
anciënniteit van de betrokken inspecteur, met dien verstande dat de nuttige referentieperiode door het koninklijk besluit beperkt wordt tot een periode van
zeven jaar.
De bevoegdheid van de minister is op dat vlak derhalve een gebonden bevoegdheid, vermits hij niet wettig zou kunnen beslissen met de bewuste nuttige ervaring geen rekening te houden.
Dat verweerster over een nuttige ervaring van vijftien jaar en tien maanden
beschikte stond als zodanig niet ter discussie voor de Raad van State. De realiteit hiervan werd zowel door de Raad van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën als door het aangevochten ministerieel besluit nr. 16 erkend.
Wat wel werd betwist was de beperking van de ter berekening van de geldelijke anciënniteit in aanmerking te nemen nuttige ervaring tot zeven jaar, zulks
overeenkomstig artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van
1 april 2003, waarvan verweerster de wettigheid betwist en die naar haar oordeel
buiten toepassing moet worden gelaten bij de bepaling van haar geldelijke anciënniteit.
De verweerster liet in haar verzoekschrift meer bepaald gelden dat zij ten aanzien van de overheid beschikt over een recht op de erkenning van een termijn
van vijftien jaar en tien maanden, zich daarbij beroepend op het recht op dezelfde wijze behandeld te worden als de andere federale ambtenaren, voor wie geen
beperking tot zeven jaar geldt, dat zij put zowel uit de artikelen 10 en 11 Grondwet, welke de gelijke behandeling en het verbod van niet-discriminatie garanderen, als uit de artikelen 3, 4, 8°, 5, 9, 14 en 15 van de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, welke elke vorm van discriminatie, zowel direct als indirect, onder meer op grond van leeftijd en van vermogen, verbieden en waarvan de eerbiediging ten aanzien van eenieder, de
overheid inbegrepen, afdwingbaar is.
De verweerster voerde meer bepaald aan dat:
a) zij anders werd behandeld dan de federale ambtenaren, nu artikel 48, § 3, van
het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de
leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging
van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal
Korps van de Inspectie van financiën bepaalt dat “In afwijking van de
artikelen 2, 14, 15 en 17 van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten enkel de
diensten in aanmerking (komen) voor de toekenning van de tussentijdse verhogingen in een weddenschaal die verricht zijn als titularis van deze weddenschaal.
In afwijking van het eerste lid komt voor de berekening van de anciënniteit
in aanmerking:
1. (…);
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2. de anciënniteit verworven in elke andere functie die een ervaring verschaft
die nuttig is voor de functie van inspecteur van financiën en dit met een maximum van 7 jaar”,
b) de beperking van haar anciënniteit tot maximum 7 jaar strijdig is met de
bepalingen van de wet van 10 mei 2007, nu een dergelijke beperking een indirect
onderscheid inhoudt op basis van leeftijd en vermogen tussen personen met minder dan zeven jaar anciënniteit en personen met meer dan zeven jaar anciënniteit, waartoe zij behoorde, doordat personen met meer anciënniteit normaliter
ook ouder zijn en de beperking van de anciënniteit tot zeven jaar een impact
heeft op de verloning, zulks in strijd met:
— artikel 3 dat stelt dat de wet van 10 mei 2007 tot doel heeft met betrekking
tot de in artikel 5 bedoelde aangelegenheden een algemeen kader te creëren voor
de bestrijding van discriminatie op grond van onder meer leeftijd en vermogen,
— artikel 5, waaruit volgt dat deze wet ook van toepassing is in de overheidssector met betrekking tot de arbeidsbetrekkingen (§ 1, 5°), inzonderheid op de
regeling inzake de arbeidsvoorwaarden en beloning waaronder de toekenning en
bepaling van het loon (§ 2, 2°),
— artikel 9, dat stelt dat elk indirect onderscheid op grond van een van de beschermde criteria een indirecte discriminatie vormt, — tenzij de ogenschijnlijk
neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die aan de grondslag ligt van dit indirecte onderscheid objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en
de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn,
— artikel 4, 8°, dat een indirect onderscheid omschrijft als de situatie die zich
voordoet wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze
personen gekenmerkt door een bepaald beschermd criterium, in vergelijking
met andere personen bijzonder kan benadelen,
— artikel 14, dat stelt dat in de aangelegenheden die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen, elke vorm van discriminatie verboden is,
— artikel 15, dat bepaalt dat de bepalingen die strijdig zijn met deze wet alsook de bedingen die bepalen dat een of meer contracterende partijen bij voorbaat afzien van de rechten die door deze wet gewaarborgd worden, nietig zijn.
Zij besloot in haar verzoekschrift dat derhalve overeenkomstig artikel 159
Grondwet artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 1 april 2003
wegens de schending van het grondwettelijk gelijkheids- en antidiscriminatiebeginsel en de schending van de Antidiscriminatiewet buiten toepassing moet
worden gelaten, zodat er haar geen beperking van zeven jaar kan worden opgelegd.
In wezen strekt verweersters vordering zodoende tot erkenning van een subjectief recht op de berekening van haar geldelijke anciënniteit, rekening houdend met al haar nuttige ervaring, zonder plafond van zeven jaar.
Immers, de buiten toepassing verklaring van voornoemd artikel 48, § 3, tweede
lid, 2, van het koninklijk besluit van 1 april 2003 op grond van de exceptie van
onwettigheid, zoals vastgelegd in artikel 159 Grondwet, wegens de aangevoerde
onwettigheden zou tot gevolg hebben dat de overheid geen acht kan slaan op de
beperking tot zeven jaar, waarvan sprake in dit artikel, en alle jaren van nuttige ervaring zou dienen te erkennen ter berekening van de geldelijke anciënniteit van verweerster.
Besluit
In zoverre de Raad van State in het bestreden arrest oordeelt dat “de Raad van
State bijgevolg wel degelijk bevoegd (is) om kennis te nemen van het thans bestreden besluit” omdat het feit “dat dergelijke prestaties krachtens artikel 48,
§ 3, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 1 april 2003 echter voor maximum zeven jaar in aanmerking kunnen worden genomen een begrenzing (is) van
de valorisatie van deze prestaties die eertijds door de overheid is vastgesteld
omwille van budgettaire redenen” en “die begrenzing evenwel geen afbreuk
(doet) aan de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de (eisende) partij”, ter-
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wijl uit de gedane vaststellingen evenals uit de procedurestukken, inzonderheid
het verzoekschrift, blijkt dat verweerster enkel opkwam tegen de begrenzing
van haar nuttige beroepservaring tot zeven jaar, zich daarbij beroepend op een
exceptie van onwettigheid, die de overheid verhinderde zich op de beperking van
artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van het koninklijk besluit van 1 april 2003 te beroepen, verantwoordt het zijn beslissing dat het beroep een discretionaire beslissing van de eisende partij betrof niet naar recht (schending van de artikelen 10,
11, 144, 145 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 14, § 1, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 19 januari 2014, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
12 januari 1973, 3, 4, 8°, 5, 9, 14 en 15 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
bepaalde vormen van discriminatie en 48, § 3, tweede lid, 2, van het koninklijk
besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van
de Inspectie van financiën) en kon de Raad niet wettig beslissen bevoegd te zijn
om van het bestreden besluit kennis te nemen (schending van de artikelen 144
en 145 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 7, 14, § 1, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 19 januari 2014, en 33 van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973,
en 609, 2°, Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens het hier toepasselijk artikel 14, § 1, 1°, van de op
12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State doet de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens
overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks
voorwerp van het beroep tot nietigverklaring.
2. Krachtens de artikelen 144 en 145 Grondwet behoren geschillen over
subjectieve rechten in de regel tot de bevoegdheid van de justitiële
rechter.
De Raad van State moet zijn bevoegdheid op grond van de artikelen
144 en 145 Grondwet afwijzen wanneer de vordering strekt tot nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling waarbij een administratieve overheid weigert een verplichting uit te voeren die
overeenstemt met een subjectief recht van de verzoeker en het ingeroepen annulatiemiddel gebaseerd is op een regel van materieel recht die
de verplichting in het leven roept en het geschil inhoudelijk bepaalt.
De Raad van State blijft bevoegd wanneer het ontstaan van het subjectief recht afhangt van een voorafgaande beslissing van de administratieve overheid, die wat die beslissing betreft over een
discretionaire bevoegdheid beschikt, ook al is haar bevoegdheid op bepaalde vlakken gebonden.
3. Luidens artikel 48, § 3, tweede lid, 2, koninklijk besluit van 1 april
2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal
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Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps
van de Inspectie van financiën, komt de anciënniteit verworven in elke
andere functie die een ervaring verschaft die nuttig is voor de functie
van inspecteur van financiën in aanmerking voor de berekening van de
anciënniteit en dit met een maximum van 7 jaar.
De overheid die uitspraak doet over de vraag of de in een andere functie opgedane beroepservaring nuttig is voor de functie van inspecteur
van financiën, oefent een discretionaire bevoegdheid uit, omdat zij beschikt over een beoordelingsvrijheid met betrekking tot de relevantie
van de vorige beroepservaring.
4. Het arrest stelt vast dat het beroep tot nietigverklaring gericht is
tegen het ministerieel besluit nr. 16 van 13 mei 2013 houdende toekenning van de geldelijke anciënniteit aan de verweerster en dat dit besluit werd genomen in toepassing van artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van
het voornoemde koninklijk besluit van 1 april 2003.
In het ministerieel besluit erkent de overheid dat de prestaties die
door de verweerster in andere functies zijn verricht een ervaring verschaffen die nuttig is voor de functie van inspecteur van financiën en
dat deze prestaties een globale duur hebben van 15 jaar en 10 maanden.
Het ministerieel besluit beperkt de valorisatie van deze prestaties tot
zeven jaar op grond van artikel 48, § 3, tweede lid, 2, van het koninklijk
besluit van 1 april 2003.
5. Het ontstaan van het subjectief recht in hoofde van de verweerster
is dienvolgens afhankelijk van de voorafgaande beslissing van de administratieve overheid over de nuttige ervaring. De overheid heeft op dit
punt een discretionaire bevoegdheid, ook al is haar bevoegdheid op het
vlak van de maximale valorisatie gebonden.
6. De beslissing van de Raad van State die de door de eiser opgeworpen
exceptie van onbevoegdheid afwijst, is naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
19 februari 2015 — verenigde kamers. — Voorzitter: de heer ridder de
Codt,
eerste
voorzitter.
—
Verslaggever:
mevr.
Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.
— Advocaten: mevr. Geinger en de heer van
Eeckhoutte.
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N° 133
1°

— 20 februari 2015
(AR C.14.0163.N)

KAMER

1° HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — ALLERLEI. — RUILPACHT. — BEGRIP.
2° HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — ONDERVERHURING EN OVERDRACHT
VAN HUUR. — RUILPACHT. — BEGRIP.
3° HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — VOORKOOPRECHT. — RUILPACHT. —
BEGRIP.

1°, 2° en 3° Met de “ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen” waarvan sprake in de artikelen 30, derde lid, en 52, 1°, tweede lid, Pachtwet wordt
zowel de ruilpacht beoogd die de pachter afsluit met een andere pachter als
de ruilpacht die hij afsluit met een andere eigenaar van landbouwgronden (1). (Artt. 30, derde lid, en 52, 1°, tweede lid, Pachtwet)

(S. E.A. T. COMAPRO B.V.B.A. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 21 november 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 30, derde lid, Pachtwet bepaalt dat ruil met het oog op het
betelen van pachtgoederen niet als onderpacht wordt beschouwd en dat
een dergelijke ruil geen invloed heeft op de rechten van de pachters
noch van de verpachters.
(1) Het OM concludeerde tot verwerping; het was van mening dat het hier niet gepubliceerde tweede onderdeel, dat betrekking had op rechtsmisbruik, niet aangenomen
kon worden en dat de in dit tweede onderdeel tevergeefs bekritiseerde zelfstandige
reden de beslissing schraagde, zodat het eerste onderdeel bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk was. Het Hof besliste tot de gegrondheid van beide onderdelen.
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Artikel 52, 1°, tweede lid, Pachtwet bepaalt dat ruil met het oog op
het betelen van pachtgoederen geen invloed heeft op het recht van
voorkoop van de pachter.
De wetgever heeft aldus aan de pachter de mogelijkheid willen geven
om een ruilpacht, die bijdraagt tot een rationele exploitatie van landbouwgronden, af te sluiten zonder zijn rechten als pachter te verliezen.
Hieruit volgt dat met de “ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen” waarvan sprake in de artikelen 30, derde lid, en 52, 1°, tweede lid,
Pachtwet zowel de ruilpacht wordt beoogd die de pachter afsluit met
een andere pachter als de ruilpacht die hij afsluit met een andere eigenaar van landbouwgronden.
2. Door te oordelen dat de ruil waarvan de eisers gewag maken aanvankelijk een ruil was tussen een pachter en een eigenaar die een landbouwbedrijf exploiteerde, dat er bijgevolg geen sprake is van een
ruilpacht in de zin van de Pachtwet en dat de eerste eiser en wijlen zijn
broer bijgevolg niet beschikten over een recht van voorkoop en zij dit
evenmin konden overdragen aan de tweede eiseres, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre dit het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, rechtszitting houdend in hoger beroep.
20 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Andersluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 134
1°

— 20 februari 2015
(AR C.14.0202.N)

KAMER

1° AFSTAMMING. — NATUURLIJK KIND. — AKTE VAN ERKENNING. — VERPLICHTING TOT HOMOLOGATIE. — REDENEN. — GEVOLG.
2° KIND. — NATUURLIJK KIND. — AKTE VAN ERKENNING. — VERPLICHTING TOT
HOMOLOGATIE. — REDENEN. — GEVOLG.
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1° en 2° Overeenkomstig het toepasselijk artikel 319bis Burgerlijk Wetboek zoals van kracht voor de vervanging ervan door de wet van 1 juli 2006, dient
wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat is verwekt bij een vrouw
waarvan hij niet de echtgenoot is, de akte van erkenning tevens bij verzoekschrift ter homologatie voorgelegd te worden aan de rechtbank van eerste
aanleg van de woonplaats van het kind en dient de echtgenoot of de echtgenote van de verzoeker in het geding betrokken te worden; deze bepaling
strekt ertoe aan de echtgenote de mogelijkheid te bieden zich tegen de erkenning te verzetten; deze verplichting tot homologatie is niet meer aan de orde
na de ontbinding van het huwelijk dat zonder gemeenschappelijke kinderen
is gebleven (1). (Art. 319bis, Burgerlijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 12 december 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijken de volgende
feiten:
— de erflater R. D. N. overleed op 27 december 2006;
— wijlen R. D. N. had twee kinderen, nl. Y. D. N. en I. D. N. (de tweede
verweerster);
— de eerste verweerster is de dochter van I.d. N.;
— de eiseressen, geboren in respectievelijk 1985 en 1983, zijn de natuurlijke kinderen van Y. D.N.;
— Y. D. N. was van 27 september 1991 tot 7 januari 2003 getrouwd met
N. D. die niet de moeder van de eiseressen is en met wie hij geen gemeenschappelijke kinderen heeft gehad;
— Y. D. N. heeft bij akte van 21 november 1991 de eiseressen erkend
zonder dat de akte van erkenning werd aangeboden ter homologatie;
— Y. D. N. overleed op 5 mei 2004;
— de eiseressen zijn bij verzoekschrift van 10 december 2008 tussengekomen in de verdeling van de nalatenschap van hun grootvader R. D. N.
(1) Het OM concludeerde tot vernietiging van het enig middel op grond van het eerste onderdeel in de mate dat volgens de vaste rechtspraak van het Hof (o.a. Cass.
23 februari 2012, AR C.11.0259.N, AC 2012, nr. 130, met concl. van advocaat-generaal VANDEWAL) de procespartij die beweert houdster te zijn van een subjectief recht, ook al
wordt dit recht betwist, het vereiste belang heeft opdat haar vordering ontvankelijk
kan worden verklaard en het onderzoek van het bestaan en de omvang van het subjectief recht dat die partij aanvoert geen verband houdt met de ontvankelijkheid maar
met de gegrondheid van de vordering.
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III. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht
is, een middel aan.
IV. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Derde onderdeel
1. Luidens artikel 731 Burgerlijk Wetboek, zoals hier van toepassing,
komen de erfenissen toe aan de kinderen en afstammelingen van de
overledene, aan zijn noch uit de echt noch van tafel en bed gescheiden
echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de opgaande lijn en aan zijn
bloedverwanten in de zijlijn, in de orde en overeenkomstig de regels die
hierna worden bepaald.
Krachtens artikel 739 Burgerlijk Wetboek, zoals hier van toepassing,
is plaatsvervulling een fictie van de wet, volgens welke de vertegenwoordigers in de plaats, de graad en de rechten van de vertegenwoordigde treden.
Artikel 745 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de kinderen of hun afstammelingen erven van hun ouders, grootouders of verdere bloedverwanten in de opgaande lijn, zonder onderscheid van geslacht of van
eerstgeboorte, ook al hebben zij niet dezelfde ouders en ongeacht de
wijze waarop hun afstamming is vastgesteld. Zij erven voor gelijke delen en bij hoofden, wanneer zij allen in de eerste graad staan en uit eigen hoofde geroepen worden. Zij erven bij staken, wanneer zij allen of
een gedeelte van hen bij plaatsvervulling opkomen.
2. Overeenkomstig het toepasselijk artikel 319bis Burgerlijk Wetboek zoals van kracht voor de vervanging ervan door de wet van 1 juli
2006, dient wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat is verwekt bij een vrouw waarvan hij niet de echtgenoot is, de akte van erkenning tevens bij verzoekschrift ter homologatie voorgelegd worden
aan de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind en
dient de echtgenoot of de echtgenote van de verzoeker in het geding betrokken te worden.
Deze bepaling strekt ertoe aan de echtgenote de mogelijkheid te bieden zich tegen de erkenning te verzetten. Deze verplichting tot homologatie is niet meer aan de orde na de ontbinding van het huwelijk dat
zonder gemeenschappelijke kinderen is gebleven.
3. De appelrechter die onder verwijzing naar de redenen van de eerste
rechter oordeelt dat de eiseressen niet kunnen opkomen in de nalatenschap van wijlen R. D. N., hun grootvader, omdat hun erkenning door
wijlen Y. D. N., hun vader, niet gevolgd werd door een homologatie
niettegenstaande het kinderloos huwelijk tussen Y. D. N. en N. D.l
reeds ontbonden was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
20 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Vanlerberghe.

N° 135
1°

— 20 februari 2015
(AR C.14.0219.N)

KAMER

1° HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — WETTELIJK STELSEL. — EIGEN GOEDEREN. — AANDELEN IN VENNOOTSCHAPPEN. — LIDMAATSCHAPSRECHTEN. — TOEBEDEELD AAN OF INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN ECHTGENOOT
ALLEEN. — REGELING. — AARD. — ONTBINDING VAN HET HUWELIJK. — GEVOLG.
2° VENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN.GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS. — HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — WETTELIJK STELSEL. — EIGEN
GOEDEREN. — AANDELEN IN VENNOOTSCHAPPEN. — LIDMAATSCHAPSRECHTEN. —
TOEBEDEELD AAN OF INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN ECHTGENOOT ALLEEN. —
REGELING. — AARD. — ONTBINDING VAN HET HUWELIJK. — GEVOLG.
3° VENNNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — BESLOTEN
VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. — UITTREDING. —
OVERNAME VAN AANDELEN OM GEGRONDE REDENEN. — WAARDEBEPALING VAN
DE AANDELEN. — TIJDSTIP. — WIJZE.

1° en 2° Artikel 1401, 5, van het Burgerlijk Wetboek bevat een eigendomsregeling van de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die
toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen.
(Art. 1401, 5, Burgerlijk Wetboek)
3° De waarde van de aandelen moet, in beginsel, worden geraamd op het tijdstip waarop de rechter de overdracht ervan beveelt, aangezien het recht op
betaling van de prijs van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de eigendomsoverdracht; bij die raming moet de rechter abstractie maken van zowel
de omstandigheden die geleid hebben tot de vordering tot overname van de
aandelen als van het gedrag van de partijen ten gevolge van de vordering (1); dit houdt in dat indien de rechter in concreto vaststelt dat deze om(1) Zie Cass. 5 oktober 2012, AR C.11.0398.N, AC 2012, nr. 514, met conclusie van advocaat-generaal met opdracht VAN INGELGEM.
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standigheden of dit gedrag een invloed hebben gehad op de waarde van de
aandelen zoals deze vastgesteld wordt op datum van overdracht, hij de invloed hiervan buiten beschouwing dient te laten; te dien einde is het de rechter ook toegestaan om als peildatum voor de waardering van de prijs een
ander tijdstip in aanmerking te nemen. (Artt. 340, eerste lid, en 341, eerste
lid, Wetboek van Vennootschappen)

(V. T. B.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 23 december 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1401, 5, Burgerlijk Wetboek zijn eigen, ongeacht
het tijdstip van verkrijging, de lidmaatschapsrechten verbonden aan
gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen
op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op
naam van één echtgenoot alleen.
2. Uit de tekst van deze bepaling, de plaats ervan in het Burgerlijk
Wetboek onder het hoofdstuk “baten van de eigen vermogens” en de
wetsgeschiedenis volgt dat artikel 1401, 5, Burgerlijk Wetboek een eigendomsregeling bevat van de lidmaatschapsrechten.
3. De ontbinding van het huwelijk heeft niet tot gevolg dat de kwalificatie als eigen goed wijzigt.
4. Het middel dat aanvoert dat artikel 1401, 5, Burgerlijk Wetboek
louter een bestuursregeling betreft die ophoudt uitwerking te hebben
na de ontbinding van het huwelijk, zodat na de ontbinding van het huwelijk, de lidmaatschapsrechten deel uitmaken van de postcommunautaire onverdeeldheid derwijze dat de echtgenoten afzonderlijk deze
lidmaatschapsrechten niet kunnen uitoefenen en geen vordering tot
uittreding overeenkomstig de artikelen 340 en 341 Wetboek van Vennootschappen kunnen instellen, faalt naar recht.
Tweede middel
5. Artikel 340, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat
iedere vennoot om gegronde redenen in rechte kan vorderen dat zijn
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aandelen worden overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde
redenen betrekking hebben.
Krachtens artikel 341, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen veroordeelt de rechter de gedaagde om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, de aandelen tegen
betaling van de vastgestelde prijs over te nemen en de eiser om zijn effecten aan de gedaagde over te dragen.
6. De waarde van de aandelen moet, in beginsel, worden geraamd op
het tijdstip waarop de rechter de overdracht ervan beveelt, aangezien
het recht op betaling van de prijs van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de eigendomsoverdracht.
Bij die raming moet de rechter abstractie maken van zowel de omstandigheden die geleid hebben tot de vordering tot overname van de
aandelen als van het gedrag van de partijen ten gevolge van de vordering. Dit houdt in dat indien de rechter in concreto vaststelt dat deze
omstandigheden of dit gedrag een invloed hebben gehad op de waarde
van de aandelen zoals deze vastgesteld wordt op datum van overdracht,
hij de invloed hiervan buiten beschouwing dient te laten. Te dien einde
is het de rechter ook toegestaan om als peildatum voor de waardering
van de prijs een ander tijdstip in aanmerking te nemen.
7. De appelrechters stellen vast dat de definitieve beëindiging van het
huwelijk met een blijvende en fundamenteel verstoorde verstandhouding tussen de gewezen partners een weerslag heeft op zowel de aandeelhouders individueel als op de vennootschappen in het bijzonder.
Door op grond van deze vaststelling en “in acht genomen al de omstandigheden eigen aan deze zaak en gelet op de door de partijen voorgelegde stukkenbundels” te oordelen dat, om tot een zo objectief
mogelijke waardering van de aandelen te komen, de peildatum kan
worden vastgesteld op 31 december 2010, namelijk het ogenblik waarop
de verstoorde verstandhouding is ontstaan, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
— Advocaten: de
heer Maes en mevr. Geinger.
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N° 136
3°

— 23 februari 2015
(AR C.14.0396.N)

KAMER

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
BESLISSING IN LAATSTE AANLEG. — TENUITVOERLEGGING. — CASSATIE. — VERNIETIGING. — VERWIJZING. — ONGEGRONDHEID VAN DE VORDERING. — INTREST.
— GEVOLG.
2° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE. — VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BESLISSING IN LAATSTE AANLEG. — TENUITVOERLEGGING. — CASSATIE. — VERNIETIGING. — VERWIJZING. —
ONGEGRONDHEID VAN DE VORDERING. — INTREST. — GEVOLG.

1° en 2° Artikel 1398, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat een risicoaansprakelijkheid in het leven roept, moet beperkend worden uitgelegd en is niet van
toepassing wanneer de uitvoering plaatsvindt op grond van een in kracht
van gewijsde gegane rechterlijke beslissing die na een cassatieberoep wordt
vernietigd; in dat geval is de schuldeiser gehouden tot terugbetaling op grond
van de regels van de onverschuldigde betaling; hieruit volgt dat wanneer de
schuldeiser de betaling te goeder trouw heeft ontvangen, intrest verschuldigd
is vanaf de datum van het cassatiearrest.

(RSZ T. VANTHIENEN

N.V.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 4 maart 2014.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 december
2014 verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijken de
volgende feiten:
— de verweerder werd bij vonnis van 8 maart 2004 door de arbeidsrechtbank te Leuven veroordeeld tot betaling aan de RSZ (de eiser) van
achterstallige socialezekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en intrest;
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— dit vonnis werd bevestigd door het arrest van 9 maart 2006 van het
arbeidshof te Brussel;
— de verweerster betaalde aan de RSZ een bedrag van 15.545,67 euro;
— het arrest van 9 maart 2006 werd betekend op 19 oktober 2006 en de
verweerster tekende hiertegen cassatieberoep aan;
— het arrest van 9 maart 2006 werd vernietigd door het arrest van het
Hof van 12 november 2007 en de zaak werd verwezen naar het arbeidshof
te Antwerpen;
— dit hof heeft bij arrest van 10 september 2010 de oorspronkelijke
vordering van de RSZ als ongegrond afgewezen;
— de verweerster liet op 4 mei 2012 een bevel tot betaling betekenen
tot terugbetaling van het bedrag van 15.545, 67 euro en intrest;
— de RSZ is in verzet gekomen tegen dit bevel voor de beslagrechter.
2. Krachtens artikel 1398, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, geschiedt de tenuitvoerlegging van een vonnis waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging is toegestaan alleen op risico van de partij die daartoe
last geeft en onverminderd de regels inzake kantonnement.
Indien dit vonnis strekt tot de betaling van een geldsom en de veroordeelde partij overgaat tot betaling, dan is, wanneer het vonnis in hoger
beroep wordt vernietigd, de schuldeiser gehouden tot de terugbetaling
van de ontvangen gelden, te verhogen met de intrest vanaf het tijdstip
van de betaling.
Deze bepaling die een risicoaansprakelijkheid in het leven roept,
moet beperkend worden uitgelegd en is niet van toepassing wanneer de
uitvoering plaatsvindt op grond van een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissing die na een cassatieberoep wordt vernietigd.
In dat geval is de schuldeiser gehouden tot terugbetaling op grond
van de regels van de onverschuldigde betaling. Hieruit volgt dat wanneer de schuldeiser de betaling te goeder trouw heeft ontvangen, intrest verschuldigd is vanaf de datum van het cassatiearrest.
3. Het arrest dat oordeelt dat artikel 1398, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek, ook van toepassing is wanneer de betaling plaatsvond krachtens een rechtelijke beslissing die in cassatie wordt vernietigd zodat de
RSZ gehouden is tot de betaling “van de vergoedende intrest tot aan
het cassatiearrest en van dan af de verwijlintrest aan de wettelijke intrestvoet”, is niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet
over de intresten en over kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de
feitenrechter.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
23 februari 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vanderlinden,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer de Foestraets.

N° 137
2°

— 24 februari 2015
(AR P.13.0845.N)

KAMER

1° STRAF. — ALLERLEI. — BIJDRAGE TOT FINANCIERING VAN HET SLACHTOFFERFONDS. — AARD. — GEVOLGEN.
2° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — BIJDRAGE TOT FINANCIERING VAN HET SLACHTOFFERFONDS. — AARD. — GEVOLGEN.
3° STRAF. — GELDBOETE EN OPDECIEMEN. — OPDECIEMEN. — BIJDRAGE
TOT FINANCIERING VAN HET SLACHTOFFERFONDS. — AARD. — VERHOGING VAN
DE OPDECIEMEN. — TOEPASSELIJKHEID.
4° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — WERKING IN DE TIJD. — WET WAARBIJ DE OPDECIEMEN WORDEN VERHOOGD. — BIJDRAGE TOT FINANCIERING VAN HET
SLACHTOFFERFONDS. — TOEPASSELIJKHEID.

1°, 2°, 3° en 4° Uit eensdeels de bedoeling van de wetgever en anderdeels het
feit dat de bijdrage bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet van
1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen geen straf is, volgt
dat noch artikel 2 Burgerlijk Wetboek, noch artikel 2 Strafwetboek, noch
artikel 7 EVRM op die bijdrage toepasselijk is, zodat ze moet worden opgelegd zoals bepaald op de dag van de veroordeling, ongeacht de datum waarop
het bestrafte misdrijf werd gepleegd, en moet worden verhoogd met de opdeciemen die op de dag van de veroordeling van kracht zijn, dit is te dezen met
50 deciemen ingevolge de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011
houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) (1).

(S. T. G. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Leuven van 28 maart 2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 4 december 2012, AR P.12.0844.N, AC 2012, nr. 661.
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VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 2 Burgerlijk Wetboek:
de appelrechters leggen de eiser K R E S een bijdrage aan het Slachtofferfonds van 150 euro op; aldus legt het bestreden vonnis ingevolge de
wetswijziging van 28 december 2011 waarbij de opdeciemen werden verhoogd, een hogere bijdrage op dan deze die van toepassing was op het
ogenblik van het feit waarvoor de eiser veroordeeld wordt en verleent
het aan deze wet terugwerkende kracht.
3. Artikel 2 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in beginsel de wet geen
terugwerkende kracht heeft.
Al is het principe van de niet-terugwerkende kracht van de wet een
voorschrift voor de wetgever, een verplichting voor de rechter en een
waarborg voor de burgers, toch heeft het beginsel geen absoluut karakter en moet de rechter de nieuwe wet op het verleden toepassen indien
zulks de bedoeling van de wetgever is geweest.
Het was de bedoeling van de wetgever om budgettaire redenen de opdeciemen en aldus ook de bijdrage aan het Slachtofferfonds te verhogen
met ingang van 1 januari 2012.
4. Krachtens artikel 29, tweede lid, van de Wet van 1 augustus 1985
houdende fiscale en andere bepalingen spreekt de rechter bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf de verplichting
uit om een bijdrage van 25 euro te betalen als bijdrage aan het Slachtofferfonds. Het bedrag van de bijdrage is onderworpen aan de verhoging
bepaald in de Wet Opdeciemen Geldboeten.
Deze bijdrage heeft een eigen karakter en is geen straf.
5. Uit eensdeels de bedoeling van de wetgever en anderdeels het feit
dat deze bijdrage geen straf is, volgt dat noch artikel 2 Burgerlijk Wetboek, noch artikel 2 Strafwetboek, noch artikel 7 EVRM op die bijdrage toepasselijk is, zodat ze moet worden opgelegd zoals bepaald op de
dag van de veroordeling, ongeacht de datum waarop het bestrafte misdrijf werd gepleegd, en moet worden verhoogd met de opdeciemen die
op de dag van de veroordeling van kracht zijn, dit is te dezen met 50 deciemen ingevolge de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011
houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
24 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.
—
Advocaat: de heer Durnez (bij de balie te Leuven).

N° 138
2°

— 24 februari 2015
(AR P.14.0275.N)

KAMER

1° DOUANE EN ACCIJNZEN. — OPSTELLEN VAN PROCES-VERBAAL. — VERVALTERMIJN.
2° DOUANE EN ACCIJNZEN. — OPSTELLEN VAN PROCES-VERBAAL. — LAATTIJDIGHEID. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — GEVOLG.
3° RECHT VAN VERDEDIGING. — BELASTINGZAKEN. — DOUANE EN ACCIJNZEN. — OPSTELLEN VAN PROCES-VERBAAL. — VERVALTERMIJN.
4° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — DOUANE EN ACCIJNZEN.
— OPSTELLEN VAN PROCES-VERBAAL. — VERVALTERMIJN.
5° RECHT VAN VERDEDIGING. — BELASTINGZAKEN. — DOUANE EN ACCIJNZEN. — OPSTELLEN VAN PROCES-VERBAAL. — LAATTIJDIGHEID. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — GEVOLG.
6° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — DOUANE EN ACCIJNZEN.
— OPSTELLEN VAN PROCES-VERBAAL. — LAATTIJDIGHEID. — BEOORDELING
DOOR DE RECHTER. — GEVOLG.
7° DOUANE EN ACCIJNZEN. — VORDERING TOT BETALING VAN ONTDOKEN
RECHTEN. — GRONDSLAG.
8° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — DOUANE EN ACCIJNZEN. — VORDERING TOT BETALING VAN ONTDOKEN ACCIJNZEN, BIJZONDERE ACCIJNZEN EN ENERGIEBIJDRAGEN.
— TOEPASSELIJKHEID.
9° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 13. — DOUANE EN ACCIJNZEN. — VORDERING TOT BETALING VAN ONTDOKEN ACCIJNZEN, BIJZONDERE ACCIJNZEN EN ENERGIEBIJDRAGEN. — TOEPASSELIJKHEID.
10° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. —
VOEGING VAN EEN ANDER STRAFDOSSIER. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER. —
WIJZE. — RECHTSMACHT.
11° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — VOEGING VAN
EEN ANDER STRAFDOSSIER. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — WIJZE. —
RECHTSMACHT.
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1°, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Uit de bepaling van artikel 267 AWDA volgt niet dat er
voor het opstellen van een proces-verbaal een vervaltermijn bestaat, maar
het laattijdig opstellen van een proces-verbaal kan niettemin tot nietigheid
ervan aanleiding geven indien daardoor het recht van verdediging van de geverbaliseerden werd miskend; de rechter oordeelt onaantastbaar in feite of
het laattijdig opstellen van een proces-verbaal daadwerkelijk het recht van
verdediging van een geverbaliseerde heeft miskend (1).
7°, 8° en 9° Geschillen over verplichtingen in belastingzaken zijn geen betwistingen die verband houden met de vaststelling van burgerlijke rechten of verplichtingen noch met de bepaling van de gegrondheid van de strafvordering;
de vordering van de Belgische Staat tot betaling van ontdoken rechten vloeit
niet voort uit het aan een beklaagde ten laste gelegde misdrijf, maar vindt
haar rechtstreekse grondslag in de fiscale wet die de betaling van die rechten
oplegt; op de vordering tot betaling van ontdoken accijnzen, bijzondere accijnzen en energiebijdragen zijn de artikelen 6.1 en 13 EVRM dan ook niet
van toepassing (2).
10° en 11° De rechter oordeelt onaantastbaar in feite over de noodzaak, het
nut of de raadzaamheid van een door een partij gedaan verzoek tot het laten
voegen bij het dossier van het dossier van een andere strafzaak (3).

(PETROWOLF

N.V. E.A. T.

BELGISCHE STAAT,

FOD

FINANCIËN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 15 januari 2014.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM,
alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende het
recht op behoorlijke rechtsbedeling: het arrest laat na de door eisers’
opgeworpen miskenning van de overschrijding van de redelijke termijn
met inbegrip van de laattijdige opstelling van het proces-verbaal te beoordelen en desgevallend rechtsherstel te verlenen; ook een fiscaal geschil is onderworpen aan de vereiste van een behoorlijke
rechtsbedeling; er ligt een lange en onverantwoorde periode tussen
eensdeels de vaststellingen en anderdeels het opstellen van het proces(1) Zie Cass. 1 oktober 2008, AR P.08.0288.F, AC 2008, nr. 514.
(2) Zie Cass. 21 november 1997, AR F.97.0048.F, AC 1997, nr. 498; Cass. 14 januari 1999,
AR F.98.0047.F, AC 1999, nr. 24; Cass. 15 mei 2012, AR P.11.0679.N, AC 2012, nr. 303.
(3) Zie Cass. 1 april 2014, AR P.13.1957.N, AC 2014, nr. 255.
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verbaal, wat het recht van verdediging miskent aangezien de verdediging op ontoelaatbare wijze wordt bemoeilijkt; een dergelijk procesverbaal kan geen bewijswaarde hebben; de appelrechters geven bovendien niet aan waarom het dossier niet moet worden vervolledigd met
het Luikse strafdossier (lees: het strafdossier uit Charleroi) waarbij zij
de verklaringen van de EPC-vertegenwoordiger in dit strafdossier negeren.
5. In zoverre het middel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waartoe het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
6. Artikel 267 AWDA bepaalt: “Wanneer de misdrijven, fraudes of
overtredingen van de wet worden geconstateerd bij processen-verbaal,
zullen deze akten dadelijk, of zo spoedig mogelijk worden opgemaakt,
door ten minste twee daartoe bevoegde personen, waarvan de ene moet
zijn aangesteld of van commissie voorzien vanwege de administratie
der douane en accijnzen.”
Uit die bepaling volgt niet dat er voor het opstellen van dit procesverbaal een vervaltermijn bestaat. Het laattijdig opstellen van een proces-verbaal kan niettemin tot nietigheid ervan aanleiding geven indien
door dit laattijdig opstellen het recht van verdediging van de geverbaliseerden werd miskend.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
7. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of het laattijdig opstellen van een proces-verbaal daadwerkelijk het recht van verdediging
van een geverbaliseerde heeft miskend.
In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel van de
appelrechters, is het niet ontvankelijk.
8. Het arrest oordeelt op grond van de volgende redenen dat het tijdsverloop tussen de vaststellingen en het afsluiten van het proces-verbaal
het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces van de eisers niet heeft miskend:
— fraudeonderzoeken inzake minerale oliën hebben een complex, omvangrijk en tijdrovend karakter;
— de eiser werd binnen een aanvaardbare termijn gehoord, namelijk
op 30 juni 2004, 15 oktober 2004, 3 oktober 2005 en 19 december 2006;
— de vaststellingen zijn geschied op basis van de doorheen de tijd ongewijzigd gebleven boekhouding van de eiseres;
— het proces-verbaal werd afgesloten op 2 februari 2007;
— het proces-verbaal werd niet onverantwoord laat afgesloten en de
eisers werden ruimschoots en tijdig in de gelegenheid gesteld om de
vaststellingen van de verweerder te weerleggen en een tegenbewijs van
het vermoeden van artikel 205 AWDA te leveren.
Met die redenen beantwoordt het arrest het desbetreffende verweer
van de eisers en verantwoordt het de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
9. Geschillen over verplichtingen in belastingzaken zijn geen betwistingen die verband houden met de vaststelling van burgerlijke rechten
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of verplichtingen noch met de bepaling van de gegrondheid van de strafvordering.
De vordering van de verweerder tot betaling van ontdoken rechten
vloeit niet voort uit het aan een beklaagde ten laste gelegde misdrijf,
maar vindt haar rechtstreekse grondslag in de fiscale wet die de betaling van die rechten oplegt.
Op de vordering van de verweerder tot betaling van ontdoken accijnzen, bijzondere accijnzen en energiebijdragen zijn de artikelen 6.1 en
13 EVRM dan ook niet van toepassing.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
10. Het arrest oordeelt eensdeels dat op de fiscale rechtsvordering
van de verweerder de artikelen 6.1 en 13 EVRM niet van toepassing zijn
en anderdeels dat het proces in zijn geheel met inbegrip van de beoordeling van de fiscale rechtsvordering van de verweerder eerlijk is verlopen en de bewijsvoering en het recht van verdediging op generlei
wijze op ernstige en onherstelbare wijze zijn aangetast.
Aldus beantwoordt het arrest het desbetreffende verweer van de eisers en verantwoordt het die beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
11. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite over de noodzaak, het
nut of de raadzaamheid van een door een partij gedaan verzoek tot het
laten voegen bij het dossier van het dossier van een andere strafzaak.
12. Het arrest verwerpt het verzoek tot overlegging van het dossier
dat wordt gevoerd door onderzoeksrechter Baeckeland te Charleroi met
de volgende redenen:
— uit niets blijkt of wordt aannemelijk gemaakt dat de inhoud van
dit dossier enige invloed zou kunnen hebben op de gedane vaststellingen, die resulteerden uit de boekhoudkundige controle;
— evenmin blijkt dat dit dossier mogelijk repercussies zou kunnen
hebben voor het voorliggend dossier op grond van het gezag van gewijsde, nu er niet de minste indicatie is dat dit gerechtelijk onderzoek zou
gericht zijn op de eisers, die evenmin een hen betreffende in kracht van
gewijsde getreden beslissing voorleggen die op dezelfde feiten slaat.
Met die redenen beantwoorden de appelrechters eisers verzoek en verantwoorden zij hun de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
24 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer De Broeck (bij de
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balie te Brussel), de heer de Foestraets en de heer De Vleeschouwer (bij
de balie te Brussel).

N° 139
2°

— 24 februari 2015
(AR P.14.1013.N)

KAMER

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — VORDERING TOT VERBETERING VAN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING. — INSTELLING. — TERMIJN.
2° VERJARING. — ALGEMEEN. — VORDERING TOT VERBETERING VAN EEN
RECHTERLIJKE BESLISSING. — INSTELLING. — TERMIJN.

1° en 2° Geen enkele wetsbepaling bepaalt een termijn waarbinnen een vordering tot verbetering van een rechterlijke beslissing moet worden ingesteld; de
vordering tot verbetering van een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing kan worden ingesteld zolang de tenuitvoerlegging van die beslissing mogelijk is (1). (Artt. 793-801bis, Gerechtelijk Wetboek)

(D. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR BEVOEGD
VOOR DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 12 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middelen
1. Het eerste middel voert schending aan van de algemene verjaringstermijn van tien jaar: het arrest verklaart ten onrechte de vordering tot verbetering onverjaarbaar; indien er tussen de partijen geen
procedureband bestaat betreffende de door de verweerder ingestelde
vordering tot verbetering van de gerechtelijke beslissing van 18 juni
1996 verjaart deze vordering na tien jaar; er werd geen enkele vordering
(1) G. GILLIAMS en T. GILLIAMS, “Interpreteren en rectificeren zonder te bezeren: de
microchirurgie van de uitleggende en verbeterende vonnissen”, Soc.Kron. 2001, (169) 173174; A. FRY, “L’interprétation et la rectification des jugements”, JT 2013, (451) 453-454;
A. FRY, “Interprétation, rectification et réparation des décisions judiciaires”, JT 2015,
(161) 162.
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tot verbetering door de betrokken partijen ingesteld vóór 18 juni 2006,
zodat die vordering is verjaard.
Het tweede middel voert schending aan van artikel 26 Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering en artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek: het arrest oordeelt ten onrechte dat de vordering tot verbetering
onverjaarbaar is; een vordering tot verbetering van een beslissing over
de herstelvordering, namelijk het arrest van 18 juni 1996, verjaart overeenkomstig de in artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn
van vijf jaar.
2. Geen enkele wetsbepaling bepaalt een termijn waarbinnen een vordering tot verbetering van een rechterlijke beslissing moet worden ingesteld. De vordering tot verbetering van een in kracht van gewijsde
getreden rechterlijke beslissing kan worden ingesteld zolang de tenuitvoerlegging van die beslissing mogelijk is.
In zoverre de middelen uitgaan van een andere rechtsopvatting, falen
ze naar recht.
3. Zonder door de middelen op dit punt te worden bekritiseerd, oordeelt het arrest met verwijzing naar het vonnis van de beslagrechter te
Brussel van 24 april 2013 dat de vordering tot tenuitvoerlegging van het
arrest van 18 juni 1996 niet is verjaard. Het arrest kan dan ook oordelen
dat aangezien de titel van 18 juni 1996 nog steeds uitvoerbaar is, de verweerder belang heeft bij de vordering tot verbetering van het arrest van
18 juni 1996. Met die redenen verantwoordt het arrest naar recht de afwijzing van eisers beroep op de verjaring.
In zoverre kunnen de middelen niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer De Brabanter (bij de
balie te Brussel).

N° 140
2°

— 24 februari 2015
(AR P15.0188.N)

KAMER

1° STRAFUITVOERING. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — HERROEPING
VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. — VERPLICHTING OM HET GEDEELTE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DAT NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE BEPALEN. — DRAAGWIJDTE.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEID-
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— VERPLICHTING OM HET GEDEELTE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DAT
— DRAAGWIJDTE.

NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE BEPALEN.

3° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. —
VERPLICHTING OM HET GEDEELTE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DAT NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE BEPALEN. — DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° Krachtens artikel 68, § 5, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006,
bepaalt de strafuitvoeringsrechtbank ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet ondergaan, rekening houdend met de periode van de
proeftijd die goed is verlopen en met de inspanningen die de veroordeelde
heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die hem waren opgelegd; uit
deze wetsbepaling volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank niet uitdrukkelijk
het aantal dagen van de vrijheidsstraf dient te vermelden die de eiser nog
moet ondergaan, maar wel is het vereist dat de strafuitvoeringsrechtbank het
gedeelte van de reeds ondergane proefperiode, dat voor de aftrek van de overblijvende vrijheidsstraf in aanmerking komt, bepaalt (1).

(F.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 23 januari 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Sidney Berneman 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 68, § 5, tweede lid, Wet
Strafuitvoering: het vonnis herroept de voorwaardelijke invrijheidstelling van de eiser, zonder het gedeelte van de vrijheidsstraf te bepalen
dat de eiser nog moet ondergaan rekening houdend met de periode van
de proeftijd die goed is verlopen en met de inspanningen die de eiser
heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die hem waren opgelegd.
(1) Cass. 10 oktober 2007, AR P.07.1357.F, AC 2007, nr. 473, RDPC 2008, 80 en noot X.,
“La peine restant à subir après la révocation de la libération conditionnelle”; Cass.
30 maart 2010, AR P.10.0431.N, AC 2010, nr. 232; Cass. 19 december 2012, AR P.12.1931.N,
AC 2012, nr. 702, RDPC 2013, 366 en noot M.-A. BEERNAERT, “De quelques questions délicates autour de la révocation de la libération conditionnelle”.
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2. Krachtens artikel 68, § 5, tweede lid, Wet Strafuitvoering bepaalt
de strafuitvoeringsrechtbank ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de
veroordeelde nog moet ondergaan, rekening houdend met de periode
van de proeftijd die goed is verlopen en met de inspanningen die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die hem waren opgelegd.
3. Uit deze wetsbepaling volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank niet
uitdrukkelijk het aantal dagen van de vrijheidsstraf dient te vermelden dat de eiser nog dient te ondergaan. Het is wel vereist dat de
strafuitvoeringsrechtbank het gedeelte van de reeds ondergane proefperiode, dat voor aftrek van de overblijvende vrijheidsstraf in aanmerking komt, bepaalt.
4. Het vonnis verzuimt dienaangaande uitspraak te doen.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing voor het overige
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het verzuimt het gedeelte
van de proefperiode, dat voor aftrek van de overblijvende vrijheidsstraf
in aanmerking komt, te bepalen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, anders samengesteld.
24 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Berneman. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal met opdracht.
— Advocaat: de heer
Langerock (bij de balie te Brugge).

N° 141
2°

— 25 februari 2015
(AR P.13.2087.F)

KAMER

1° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — ALLERLEI. — STRAF VAN AFZETTING —
MILITAIR STRAFWETBOEK. — FINALITEIT.
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2° MILITAIR. — MILITAIR STRAFWETBOEK. — STRAF VAN AFZETTING. — FINALITEIT.
3° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — ALLERLEI. — STRAF VAN AFZETTING. —
MILITAIR STRAFWETBOEK. — VOORWAARDE. — HOEDANIGHEID VAN MILITAIR OP
HET OGENBLIK DAT DE STRAF WORDT UITGESPROKEN.
4° MILITAIR. — MILITAIR STRAFWETBOEK. — STRAF VAN AFZETTING. — VOORWAARDE. — HOEDANIGHEID VAN MILITAIR OP HET OGENBLIK DAT DE STRAF
WORDT UITGESPROKEN.

1° en 2° De straf van afzetting, als bepaald bij artikel 6 van het Militair Strafwetboek, die in de gevallen bepaald door dat Wetboek een verplichte aanvulling is van de hoofdstraf, heeft tot doel de waardigheid van het ambt te
waarborgen, ongeacht of de houder van het ambt nog deel uitmaakt van het
leger. (Art. 6, Militair Strafwetboek)
3° en 4° De straf van afzetting, als bepaald bij artikel 6 van het Militair Strafwetboek, hangt niet af van de voorwaarde dat de veroordeelde op het ogenblik dat de straf wordt uitgesproken nog steeds de hoedanigheid van militair
bezit, zodat de omstandigheid dat hij op dat ogenblik met definitief verlof is
daarop geen invloed heeft. (Art. 6, Militair Strafwetboek)

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

MINISTER VAN

LANDSVERDEDIGING)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 20 november 2013.
In memories die aan dit arrest zijn gehecht, voert de eiser R. S. zes
middelen en de eiser T. H. twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
B. Cassatieberoep van T. H.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering tegen de eiser
(…)
Tweede middel
De eiser voert aan dat, aangezien hij het leger definitief heeft verlaten op 31 maart 2004, het arrest hem niet tot de bijkomende straf van
afzetting kon veroordelen. Hij voert wat dat betreft aan dat wanneer de
rechter een officier veroordeelt wegens verduistering, wat bij artikel 54
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Militair Strafwetboek strafbaar is gesteld, hij geen afzetting meer kan
uitspreken wanneer laatstgenoemde op het ogenblik van de beslissing
met definitief verlof is, wat inhoudt dat hij vrij is van militaire verplichtingen.
Krachtens artikel 54 Militair Strafwetboek wordt de officier die verduisteringen in de zin van die bepaling heeft gepleegd, gestraft overeenkomstig de bepalingen van het gewoon Strafwetboek, maar moet de
rechter die hem veroordeelt bovendien de straf van afzetting opleggen,
bepaald bij artikel 6 Militair Strafwetboek.
Die straf, die in de gevallen bepaald in het voormelde Wetboek een
verplichte aanvulling is op de hoofdstraf, heeft tot doel de waardigheid
van het ambt te waarborgen, ongeacht of de houder ervan nog deel uitmaakt van het leger.
Daaruit volgt dat die straf niet afhangt van de voorwaarde dat de veroordeelde op het ogenblik dat ze wordt uitgesproken nog steeds militair is, zodat de omstandigheid dat hij op dat ogenblik met definitief
verlof is daarop geen invloed heeft.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het T. H. veroordeelt om de
verweerder te vergoeden op grond van de sub telastlegging E.4 van zaak
II bedoelde feiten.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser T. H. tot negen tiende van de kosten van zijn cassatieberoep en de verweerder tot het overige gedeelte van die kosten.
Veroordeelt de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
25 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer van Eeckhoutte, de heer Van Damme (bij de balie te Brussel) en
mevr. Geinger.
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N° 142
2°

— 25 februari 2015
(AR P.14.1764.F)

KAMER

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — VALSHEID IN GESCHRIFTE. — BESTANDDELEN.
2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — VALSHEID IN GESCHRIFTE. — BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF. — BESCHERMD GESCHRIFT. —
BEGRIP.
3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — VALSHEID IN GESCHRIFTE. — PROCES-VERBAAL WAARIN EEN VALSE AANGIFTE VAN DIEFSTAL
WORDT GEACTEERD. — TOEPASSING.

1° en 2° Valsheid in geschrifte bestaat erin de waarheid te vermommen met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, op een bij de wet bepaalde wijze, in een door de wet beschermd geschrift, waaruit een nadeel kan ontstaan;
een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere mate tot
bewijs kan strekken, met andere woorden dat zich aan het openbaar vertrouwen opdringt zodat de overheid of particulieren die er kennis van nemen of
aan wie het wordt voorgelegd, overtuigd kunnen worden van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het rechtsfeit die in dat geschrift zijn
vastgelegd of gerechtigd kunnen zijn daaraan geloof te hechten (1).
(Artt. 193, 196 en 197, Strafwetboek)
3° Een proces-verbaal opgemaakt door de politie, op initiatief van een persoon
die eenzijdig een valse aangifte van diefstal laat acteren, kan valsheid in geschriften opleveren; niettegenstaande het feit dat dergelijke akte wellicht zal
worden gecontroleerd, kan zij bewijs opleveren aangezien derden immers
overtuigd kunnen worden van de waarachtigheid van het valselijk aangegeven rechtsfeit of gerechtigd kunnen zijn daaraan geloof te hechten (2).
(Artt. 193, 196 en 197, Strafwetboek)

(D. T. AG INSURANCE

N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 14 oktober 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 21 juni 2005, AR P.05.0073.N, AC 2005, nr. 360.
(2) Cass. 21 juni 2005, AR P.05.0073.N, AC 2005, nr. 360.
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VAN HET HOF

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering
Middel
Het middel voert aan dat het arrest, door de eiser schuldig te verklaren aan valsheid in geschriften, de artikelen 193, 196 en 214 Strafwetboek schendt, aangezien een valse aangifte van diefstal, gedaan bij de
politie, in de regel niet het openbare vertrouwen geniet, zodat zij dat
misdrijf niet kan opleveren.
Valsheid in geschrifte bestaat in een verdraaiing van de waarheid met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, op een wijze die bij
wet is bepaald, in een door de wet beschermd geschrift, waaruit een nadeel kan ontstaan.
Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in een zekere
mate tot bewijs kan strekken, met andere woorden dat zich opdringt
aan het openbare vertrouwen, zodat de overheid of de particulieren die
kennis ervan nemen of aan wie het wordt voorgelegd, overtuigd kunnen
zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het in dat geschrift vastgelegde rechtsfeit dan wel gerechtigd kunnen zijn daaraan
geloof te hechten.
Een proces-verbaal dat door de politie is opgemaakt, op initiatief van
een persoon die eenzijdig een valse aangifte van diefstal laat acteren,
kan valsheid in geschriften opleveren.
Immers, niettegenstaande het feit dat dergelijke akte wellicht zal
worden gecontroleerd, kan die akte bewijs opleveren aangezien derden
overtuigd kunnen worden van de waarachtigheid van het valselijk aangegeven rechtsfeit of gerechtigd zijn geloof eraan te hechten.
Het arrest stelt eerst vast dat de eiser klacht heeft ingediend wegens
diefstal van zijn voertuig met geweld en dat de politie hem heeft ondervraagd na vernomen te hebben dat het voertuig daags voor de vermeende diefstal uitgebrand was teruggevonden in Nederland. Het hof van
beroep heeft voorts geoordeeld dat de eiser een verklaring had afgelegd,
opgenomen in een proces-verbaal van een politieagent, om zijn verzekeringsmaatschappij in een diefstal te doen geloven en dat is aangetoond dat de aangegeven carjacking nooit had plaatsgevonden.
Met die redenen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht
dat de valse aangifte van diefstal een beschermd geschrift is in de zin
van artikel 193 Strafwetboek.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het
gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 februari 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Dewez (bij de balie te Luik) en de heer Masset (bij de balie te
Verviers).

N° 143
1°

— 26 februari 2015
(AR C.13.0324.F)

KAMER

BETICHTING VAN VALSHEID. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER OM DE VALSHEIDSPROCEDURE TOE TE PASSEN. — VOORWAARDEN.

Wanneer bij de rechter een tussenvordering wegens valsheid in burgerlijke zaken regelmatig aanhangig is gemaakt, dient hij, in de regel, de uitspraak
over het geschil zelf uit te stellen en de in het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
valsheidsprocedure toe te passen, voor zover geen uitspraak over de zaak zelf
kan worden gedaan zonder rekening te houden met het van valsheid betichte
stuk (1). (Artt. 897 en 898, Gerechtelijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik van 2 november 2012.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op
19 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
(1) Zie (grotendeels gelijkl.) concl. OM in Pas. 2015, nr. 143.
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CASSATIEMIDDELEN

De eiseressen voeren twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901 en 906 van het Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
— algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verwerpt de valsheidsvordering van de eiseressen en
grondt zijn beslissing op de redenen die het vermeldt op de pagina’s 8 tot 19, die
geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en inzonderheid op de onderstaande overwegingen:
“De vordering tot onderzoek van de akte van 16 augustus 2009 in het licht van
de valsheidsvordering zoals zij door [de eiseressen] wordt verwoord, is niet relevant.
In deze zaak komt het er immers op aan te bepalen of de kennisgeving in [de
brief] van 16 augustus 2009 die [de verweerders] aan de [eiseressen] hebben gezonden, geldig en regelmatig is en of zij rechtsgeldig gevolgen kon hebben en de
door de wet voor dat type kennisgeving bepaalde uitwerking kon hebben.
Volgens [de eiseressen] zelf is de geldigheid van dat stuk verbonden met de
vooraf bestaande eventuele pachtoverdracht, waardoor de litigieuze kennisgeving nietig en van onwaarde zou worden.
Dat zal door de rechtbank worden nagegaan, los van elke valsheidsvordering.
Het staat dus aan de [eiseressen], in hun hoedanigheid van oorspronkelijke eisers en appellanten, het bewijs te leveren van wat zij aanvoeren, namelijk dat
[de verweerders] de pacht van hun vader niet als erfgenamen hadden overgenomen, daar M. D. zijn pacht vóór zijn dood aan een of twee van zijn zonen had
overgedragen.
Zij dienen dus het bewijs te leveren van de pachtoverdracht, van de identiteit
van de overdragende persoon of personen en van het tijdstip waarop die overdracht zou hebben plaatsgevonden.”
Grieven
De valsheidsprocedure, zoals zij is vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek, en
die het mogelijk maakt een eventuele valsheid aan het licht te brengen, is van
openbare orde.
Bijgevolg kan de rechter ambtshalve een valsheidsprocedure inleiden of een
schriftonderzoek instellen. Van een rechter kan immers niet worden verwacht
dat hij passief toekijkt hoe de bewijsvoering wordt verstoord door een ernstige
aantasting van het goede verloop van het proces, zoals het gebruik van een vals
stuk.
Overeenkomstig artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek kan “aan de wetten die
de openbare orde en de goede zeden betreffen, (…) door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan”.
Het tegengestelde beweren zou erop neerkomen dat het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” wordt miskend: in deze zaak kan een valsheid niet
worden gedekt door de mogelijkheid voor de rechter om het geschil te beslechten op basis van andere gegevens en van andere stukken uit het dossier.
In hun syntheseconclusie in hoger beroep vorderden de eiseressen in hoofdzaak dat de rechtbank:
“de uitspraak over de hoofdvordering aanhoudt tot de valsheidsprocedure beslecht is;

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 544 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

544

ARRESTEN VAN CASSATIE

26.2.15 - N° 143

de tussenvordering wegens valsheid in burgerlijke zaken ontvankelijk en gegrond verklaart en, door erop recht te doen, toepassing maakt van de
artikelen 897 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;
voor recht zegt dat de kennisgeving van 16 augustus 2009 die [de verweerders]
als stuk overleggen, moet worden aangemerkt als een vals stuk in burgerlijke
zaken;
bijgevolg van die beslissing melding maakt op de kant van het kwestieuze
stuk, proces-verbaal van die kantvermelding opmaakt en beveelt dat genoemd
stuk in beslag wordt genomen opdat het aan het ambt van de procureur des Konings wordt gezonden […]” en, subsidiair, dat de verweerders worden veroordeeld
tot betaling aan de eiseressen “van het bedrag van 732.632 euro, te vermeerderen
met wettelijke en gerechtelijke interest vanaf 1 maart 2010 tot de algehele betaling”.
Het bestreden vonnis verwerpt de door de eiseressen gevorderde valsheidsprocedure op grond dat het die procedure niet geschikt acht voor de beslechting van
het geschil.
Dat vonnis motiveert zijn weigering met de vaststelling dat “de geldigheid
van dat [van valsheid betichte] stuk [van 16 augustus 2009] verbonden [is] met
het vooraf bestaan van een eventuele pachtoverdracht, waardoor de litigieuze
kennisgeving nietig en van onwaarde zou worden” en dat zulks “door de rechtbank [zal] worden nagegaan, los van elke valsheidsvordering”.
Het bestreden vonnis, dat van oordeel is dat het, los van elke valsheidsprocedure, het bestaan kon nagaan van een eventuele pachtoverdracht vóór de kennisgeving van de bevoorrechte pachtoverdracht na het overlijden van M. D.,
hoewel die burgerrechtelijke procedure van openbare orde is, schendt de artikelen 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901 en 906 van het Gerechtelijk Wetboek alsook
artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek en miskent het algemeen rechtsbeginsel
“fraus omnia corrumpit”.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Luidens artikel 897 Gerechtelijk Wetboek stelt de rechter voor wie de
hoofdvordering aanhangig is, in geval van een tussenvordering wegens
valsheid in burgerlijke zaken, zijn uitspraak hierover uit, indien geen
uitspraak kan worden gedaan zonder rekening te houden met het van
valsheid betichte stuk.
Volgens artikel 898 van dat Wetboek beveelt de rechter, in geval van
een tussenvordering wegens valsheid in burgerlijke zaken, de partijen
voor hem te verschijnen, in voorkomend geval bijgestaan door hun advocaten, en gelast hij de verweerder het van valsheid betichte stuk over
te leggen.
Uit die bepalingen, die de openbare orde raken, volgt dat de rechter
bij wie een tussenvordering wegens valsheid in burgerlijke zaken regelmatig aanhangig is gemaakt, in de regel, de uitspraak over het geschil
zelf dient aan te houden en de in de artikelen 895 tot 906 Gerechtelijk
Wetboek bepaalde valsheidsprocedure toe te passen, voor zover geen
uitspraak over de zaak zelf kan worden gedaan zonder rekening te houden met het van valsheid betichte stuk.
Blijkens het bestreden vonnis hebben de appelrechters uitspraak gedaan over de zaak zelf en hebben zij rekening gehouden met de van valsheid betichte brief van 16 augustus 2009.
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De appelrechters, die overwegen dat “de vordering tot onderzoek van
de akte van 16 augustus 2009 in het licht van de valsheidsvordering zoals zij door de echtgenoten C.- L. wordt verwoord, […] niet relevant [is]”
op grond dat “het er immers op aan [komt] te bepalen of de kennisgeving in [de brief] van 16 augustus 2009 die [de verweerders] aan de echtgenoten C.-L. hebben gezonden, geldig en regelmatig is en of zij
rechtsgeldig gevolgen kon hebben en de door de wet voor dat type kennisgeving bepaalde uitwerking kon hebben” en dat, “volgens de echtgenoten C.-L. zelf […] de geldigheid van dat stuk verbonden [is] met het
vooraf bestaan van een eventuele pachtoverdracht, waardoor de litigieuze kennisgeving nietig en van onwaarde zou worden”, hebben hun beslissing om de zaak zelf te onderzoeken, zonder voorafgaandelijk
toepassing te maken van de valsheidsprocedure, niet naar recht verantwoord.
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 feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Namen, zitting houdend in hoger beroep.
26 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter.
—
Verslaggever:
de
heer
Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Grotendeels gelijkluidende conclusie: de heer
Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lefèbvre en de
heer Kirkpatrick.

N° 144
1°

— 26 februari 2015
(AR C.14.0140.F)

KAMER

1° WATERLOPEN. — ONBEVAARBARE WATERLOPEN. — WERKEN. — BUITENGEWONE WERKEN VAN VERBETERING. — BUITENGEWONE WERKEN VAN WIJZIGING. —
MACHTIGING. — VISTEELT.
2° WATERS. — ONBEVAARBARE WATERLOPEN. — WERKEN. — BUITENGEWONE
WERKEN VAN VERBETERING. — BUITENGEWONE WERKEN VAN WIJZIGING. —
MACHTIGING. — VISTEELT.
3° VISSERIJ. — RIVIERVISSERIJ. — WATERLOPEN. — ONBEVAARBARE WATERLOPEN. — WERKEN. — BUITENGEWONE WERKEN VAN VERBETERING. — BUITENGEWONE WERKEN VAN WIJZIGING. — MACHTIGING. — VISTEELT.
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1°, 2° en 3° Noch uit artikel 23 van de wet van 7 mei 1877 op de politie van de
niet-bevaarbare en niet-vlotbare waterlopen, noch uit de artikelen 32, 33 en
40 van het provinciaal reglement van 8 oktober 1954 op de niet-bevaarbare en
niet-vlotbare waterlopen van de provincie Brabant, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 11 december 1954, noch uit de artikelen 10, 12 en 14 van de
wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen volgt dat
het verkrijgen door een viskweker of door diens rechtsvoorganger van een, in
de reglementering betreffende het water bedoelde vergunning voor de bouw
van vier schuiven op een tijdstip tussen 1932 et 31 augustus 2004, zou impliceren dat de bouw van bekkens of van broedinstallaties zelf onderworpen
was aan de machtigingsplicht in de zin van de voornoemde wettelijke en verordenende bepalingen (1). (Artt. 10, 12 en 14, Wet 28 december 1967)

(GEMEENTE CHAUMONT-GISTOUX E.A. T. COOLS-DUMONT,
CURATOR FAILLISSEMENT DE C.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Brussel van 13 juni 2012 en 20 juni 2013.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op
19 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 13 juni
2012
Middel
(…)
Tweede onderdeel
Uit de wettelijke en verordenende bepalingen waarvan het middel de
schending aanvoert, valt niet af te leiden dat de aanleg van bekkens of
van broedinstallaties machtigingsplichtig is.
Het onderdeel, dat uitgaat van een tegengestelde opvatting, faalt
naar recht.
(…)
(1) Zie grotendeels gelijkluidende concl. OM in Pas. 2015, nr. 144.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
26 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Grotendeels
gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. —
Advocaten: de heer Verbist en de heer T’Kint.

N° 145
1°

— 27 februari 2015
(AR C.14.0344.N)

KAMER

1° HUUR VAN DIENSTEN. — AANNEMINGSOVEREENKOMST. — ONDERNEMER. —
RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE BOUWHEER. — EXCEPTIES. — TEGENWERPELIJKHEID. — OMVANG.
2° SCHULDVERGELIJKING. — WEDERKERIGE OVEREENKOMST. — RECHT OP
SCHULDVERGELIJKING. — GEVOLG.
3° VERBINTENIS. — WEDERKERIGE OVEREENKOMST. — RECHT OP SCHULDVERGELIJKING. — GEVOLG.
4° OVEREENKOMST. — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING). —
WEDERKERIGE OVEREENKOMST. — RECHT OP SCHULDVERGELIJKING. — GEVOLG.

1°, 2°, 3° en 4° De bouwheer tegen wie een rechtstreekse vordering wordt ingesteld, kan aan de onderaannemer in de regel al de excepties tegenwerpen
waarover hij beschikt op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse
vordering (1); tot deze excepties behoort ook het recht een beroep te doen op
schuldvergelijking met een schuldvordering, zoals te dezen de vordering tot
schadevergoeding wegens wanprestatie, die gegrond is op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, welke exceptie behoort tot het wezen van de wederkerige overeenkomst, zodat zij
bestaat vóór de wanprestatie en vóór de uitoefening van de rechtstreekse vordering (2). (Art. 1798, eerste lid, Burgerlijk Wetboek)

(ALGEMENE BORGSTELLINGEN C.V.B.A. T. DE VOORKEMPEN-H.E.,
B.V. ONDER DE VORM VAN C.V.B.A. MET SOCIAAL OOGMERK)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 19 december 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
(1) Cass. 25 maart 2005, AR C.03.0318.N, AC 2005, nr. 188.
(2) Cass. 15 mei 2014, AR C.13.0552. N, AC 2014, nr. 348.
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Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden arrest blijkt dat:
— de verweerster aan BBO nv (hierna: de aannemer) een bouwopdracht gunde;
— de eiseres zich jegens de verweerster borg stelde voor de aannemer
voor een bedrag van 114.080,60 euro;
— de aannemer op 1 oktober 2002 failliet werd verklaard;
— de verweerster aanspraak maakt op betaling van de forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd krachtens artikel 20, § 6, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden en op die gronden de vrijgave vordert
van de borgstelling verschaft door de eiseres;
— de eiseres zich hiertegen verzet onder verwijzing naar artikel 20,
§ 7, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden volgens welke de door de
aannemer verschuldigde bedragen dienen verrekend te worden met de
schuldvordering van de aannemer en dienen ingehouden op de borgtocht;
— Archiforum bvba op 13 januari 2003 een eindafrekening opstelde
waarin het aan de aannemer nog verschuldigde bedrag op 150.787,
26 euro inclusief btw wordt begroot, welk bedrag werd goedgekeurd
door de verweerster en de curator;
— diverse onderaannemers krachtens artikel 1798 Burgerlijk Wetboek een rechtstreekse vordering hebben ingesteld tegen de verweerster;
— de verweerster op 28 oktober 2008 werd veroordeeld om een bedrag
van 34.202,85 euro te betalen aan een bepaalde onderaannemer en het totaal van de nog hangende rechtstreekse vorderingen van onderaannemers in het totaal 215.887, 32 euro bedraagt.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
IV. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1798, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, hebben
metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering
tot beloop van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het
ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld.
2. De bouwheer tegen wie een rechtstreekse vordering wordt ingesteld, kan aan de onderaannemer in de regel al de excepties tegenwerpen waarover hij beschikt op het ogenblik van het instellen van de
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rechtstreekse vordering. Tot deze excepties behoort ook het recht een
beroep te doen op schuldvergelijking met een schuldvordering, zoals te
dezen de vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie, die gegrond is op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, welke exceptie behoort tot het wezen van de
wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaat vóór de wanprestatie en
vóór de uitoefening van de rechtstreekse vordering.
3. De appelrechters stellen vast dat in de overeenkomst van
13 januari 2003 de schuldvordering van de hoofdaannemer op de verweerster, de bouwheer, begroot wordt op 150.787,26 euro, “onder voorbehoud van eventuele rechtstreekse vorderingen gesteld door
onderaannemers”, dat het totaal bedrag van de rechtstreekse vorderingen 215.887,32 euro bedraagt en dat de verweerster aanspraak maakt op
het totaal bedrag van de borgtocht van 114.080,60 euro. Door op grond
hiervan te oordelen dat gelet op het bedrag van de rechtstreekse vorderingen er “geen te compenseren schuld bestaat in de zin van artikel 20,
§ 7, A.A.V.” zodat de verweerster gerechtigd is op het volledige bedrag
van de borgstelling, verantwoorden de appelrechters hun beslissing
niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
27 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Kirkpatrick en de heer Verbist.

N° 146
1°

— 27 februari 2015
(AR C.14.0355.N)

KAMER

BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — BESLAG OP ONROEREND GOED. — GESCHILLEN. — TOEWIJZING. — TERMIJN VOOR DE TOEWIJZING.
— BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

Uit de bepalingen van artikel 1582, vierde en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek
volgt dat de rechter een nieuwe termijn kan bepalen voor de toewijzing zodra
hij door de neerlegging van het proces-verbaal van de notaris ter griffie uitspraak moet doen over de geschillen en dat het wat dat betreft niet ter zake
doet dat de oorspronkelijke termijn van zes maanden, bedoeld in artikel 1587
van hetzelfde Wetboek, al dan niet verstreken is op het ogenblik waarop hij

PASICRISIE_FEVRIER_2015_NLL.fm Page 550 Lundi, 29. février 2016 1:41 13

550

ARRESTEN VAN CASSATIE

27.2.15 - N° 146

uitspraak doet (1). (Artt. 1582, vierde en vijfde lid, en 1587, Gerechtelijk
Wetboek)

(WESTBURY BERMUDA LTD.,
BERMUDAANS RECHT T. IMMO COTTAGE N.V.)

VENNOOTSCHAP NAAR

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van
de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, van
8 juli 2014.
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
1. Krachtens artikel 1582, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek maakt de
notaris, in geval van geschil over de verkoopsvoorwaarden, daarvan
proces-verbaal op en schorst hij alle verrichtingen.
Het vijfde lid van dat artikel bepaalt dat, na neerlegging van het proces-verbaal door de notaris ter griffie, de rechter de dag en het uur voor
het onderzoek en de berechting van de geschillen bepaalt, de partijen
vooraf gehoord of bij gerechtsbrief opgeroepen door toedoen van de griffier en dat, in voorkomend geval, de rechter een nieuwe termijn stelt
voor de toewijzing.
Uit die bepalingen volgt dat de rechter een nieuwe termijn kan bepalen voor de toewijzing zodra hij door de neerlegging van het proces-verbaal van de notaris ter griffie uitspraak moet doen over de geschillen
en dat het wat dat betreft niet ter zake doet dat de oorspronkelijke termijn van zes maanden, bedoeld in artikel 1587 van hetzelfde Wetboek,
al dan niet verstreken is op het ogenblik waarop hij uitspraak doet.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— bij beschikking van de beslagrechter van 3 november 2013, overeenkomstig artikel 1580 Gerechtelijk Wetboek, notaris Van Walleghem
werd aangeduid om over te gaan tot de toewijzing en de rangregeling;
— de verkoopvoorwaarden op 28 april 2014 werden betekend aan de beslagene, de verweerster;
— de datum van de openbare verkoop in de verkoopvoorwaarden werd
bepaald op 2 juni 2014;
(1) Cass. 1 februari 2007, AR C.06.0254.F, AC 2007, nr. 61.
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— de verweerster bij exploot van 6 mei 2014 tegenspraak formuleerde
op de verkoopvoorwaarden;
— de notaris op 28 mei 2014 het proces-verbaal van tegenspraak neerlegde ter griffie;
— de zaak voor behandeling werd vastgesteld op 25 juni 2014;
— de eiseres op 20 juni 2014 bij conclusie, de beslagrechter verzocht
tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de toewijzing.
3. De beslagrechter die oordeelt dat geen gevolg kan worden gegeven
aan het verzoek tot vaststelling van een nieuwe termijn voor toewijzing omdat dit verzoek gedaan werd buiten de termijn van zes maanden
bedoeld in artikel 1587 Gerechtelijk Wetboek, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
27 februari 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

