ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 552 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 147 - 2.3.15

552

ARRESTEN VAN CASSATIE

N° 147
3°

— 2 maart 2015
(AR C.14.0135.F)

KAMER

LEVENSONDERHOUD. — FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. — DAVO.
— TUSSENKOMST. — WEIGERING. — BEROEP. — BESLAGRECHTER. — VOORWAARDE.

Artikel 9, § 3, van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst
voor alimentatievorderingen bij de Federale Overheidsdienst Financiën dat
bepaalt dat de onderhoudsgerechtigde beroep kan aantekenen bij de beslagrechter tegen de beslissing die niet gunstig beschikt op zijn aanvraag door
middel van een verzoekschrift dat ingediend is binnen een termijn van één
maand vanaf de kennisgeving, is enkel van toepassing wanneer de bestreden
beslissing van de DAVO uitspraak doet over een door de onderhoudsgerechtigde ingediende aanvraag tot tussenkomst van die dienst. (Art. 9, §§ 1, 2
en 3, Wet 21 februari 2003)

(M. T. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN
IN AANWEZIGHEID VAN M.)

FINANCIËN,

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 19 september 2013
van het Hof van Beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 10 februari
2015 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

(…)
Derde onderdeel
Artikel 3, § 2, van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een
Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën belast de
DAVO met de betaling van voorschotten op één of verschillende welbepaalde termijnen van onderhoudsgelden.
Artikel 6 van dezelfde wet bepaalt de voorwaarden waarbinnen de onderhoudsgerechtigde om de tussenkomst van de DAVO kan vragen en
artikel 7, § 1 en § 2, bepaalt de vormvereisten waaraan de aanvragen van
voorschotten moeten beantwoorden.
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Krachtens artikel 9 van die wet, beschikt de DAVO, zodra de aanvraag volledig is, over een termijn van dertig dagen om te beslissen of
de onderhoudsgerechtigde al dan niet recht heeft op de tegemoetkoming van die dienst (§ 1), geeft de DAVO kennis van zijn beslissing aan
de onderhoudsgerechtigde (§ 2) en kan de onderhoudsgerechtigde, wanneer de beslissing niet gunstig beschikt op zijn aanvraag, beroep instellen bij de beslagrechter door middel van een verzoekschrift dat moet
zijn ingediend binnen een termijn van één maand (§ 3).
Het voornoemde artikel 9, § 3, is enkel van toepassing wanneer de bestreden beslissing van de DAVO uitspraak doet over de door de onderhoudsgerechtigde ingediende aanvraag tot tussenkomst van die dienst.
Uit het antwoord op het tweede onderdeel van het middel blijkt dat
op de dag van de bestreden beslissing van 8 december 2011 geen enkele
aanvraag tot verlenging van de beslissing van 8 juni 2011 bij de DAVO
aanhangig was en evenmin een nieuwe aanvraag van voorschotten op
het onderhoudsgeld.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Door de verwerping van het cassatieberoep is de vordering tot bindendverklaring van het arrest zonder belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
2 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Kirkpatrick.

N° 148
3°

— 2 maart 2015
(AR C.14.0229.F)

KAMER

1° RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — GERECHTELIJK
RECHT. — PROCEDURE. — OPDRACHT VAN DE RECHTER. — BESLISSING. —
AMBTSHALVE AANVULLEN VAN REDENEN. — VOORWAARDE. — VERWACHTING
VAN DE PARTIJEN. — MOGELIJKHEID TOT TEGENSPRAAK. — ONDERWERPING AAN
TEGENSPRAAK.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — RECHT
VAN VERDEDIGING. — OPDRACHT VAN DE RECHTER. — BESLISSING. — AMBTSHALVE AANVULLEN VAN REDENEN. — VOORWAARDE. — VERWACHTING VAN DE
PARTIJEN. — MOGELIJKHEID TOT TEGENSPRAAK. — ONDERWERPING AAN TEGENSPRAAK.
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1° en 2° Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging wordt niet
miskend wanneer de rechter zijn beslissing steunt op elementen waarvan de
partijen, gelet op het verloop van het debat, mochten verwachten dat de
rechter ze in zijn oordeel zou betrekken en waarover ze, bijgevolg, tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (Algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging)

(V. T. OCMW ANDERLECHT)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 16 mei 2013 van het
hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 10 februari 2015 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is niet
miskend wanneer de rechter zijn beslissing steunt op elementen waarvan de partijen, gelet op het verloop van het debat, konden verwachten
dat de rechter ze in zijn oordeel zou betrekken en waarover ze bijgevolg
tegenspraak konden voeren.
Het hof van beroep heeft in zijn arrest alvorens recht te doen van
13 september 2012 vermeld dat:
— “de verweerder op de zitting van 25 november 2004 besliste […] om
aan het personeel van zijn administratie een geïndexeerde vergoeding
toe te kennen van 165 euro zo ze geslaagd waren voor de volledige cyclus
overheidsmanagement of de hogere afdeling van de provinciale opleiding bestuursrecht, met ingang van 1 januari 2004 (niet cumuleerbare
vergoeding zo ze voor beide opleidingen geslaagd waren)”;
— “de deliberatie van 25 november 2004 — die de kern van het probleem is — en de interpretatie ervan waartegen de partijen zich verzetten, steunt op de volgende gronden: ‘overwegende dat vóór het Sociaal
Handvest een premie werd toegekend aan de personeelsleden die de opleidingen overheidsmanagement en bestuursrecht volgden; overwegen(1) Cass. 29 september 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514.
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de dat alle premies sinds 1 januari 1997 zijn afgeschaft krachtens
bepalingen van het Sociaal Handvest met als doel het personeelsbeheer
binnen de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te harmoniseren; gelet op de omzendbrief van 17 april 2000 waarin de ministerpresident van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
vraagt om binnen de kortst mogelijke termijn opnieuw een geldelijke
waardering in te invoeren onder de vorm van een aanmoedigingspremie
voor het gemeentepersoneel dat die opleidingen volgt; gelet op het lage
aantal inschrijvingen voor die opleidingen en overwegende dat het gemeentepersoneel dient aangespoord te worden om die opleidingen te
volgen; overwegende dat een vergoeding moet worden heringevoerd na
de beëindiging van de cyclus voor de ambtenaren die geslaagd zijn voor
die opleidingen om hun inspanningen voorlopig te belonen’”;
— “die redenen en overwegingen lijken erop te wijzen dat de verweerder, na alle voordien toegekende premies met ingang van 1 januari 1997
te hebben afgeschaft, zou hebben beslist opnieuw een slaagvergoeding
in te voeren voor zijn personeelsleden die vanaf 1 januari 2004 zouden
slagen voor de volledige cyclus overheidsmanagement of de hogere afdeling van de provinciale opleiding bestuursrecht en dit, om zijn personeelsleden aan te sporen die opleidingen te volgen en succesvol te
beëindigen”, en dat de overlegging moet worden bevolen van de verschillende documenten waarnaar die gronden verwijzen en die een licht
kunnen werpen op de draagwijdte van de deliberatie van 25 november
2004.
Met die overwegingen van het arrest van 13 september 2012 heeft het
hof van beroep de vraag ter discussie gesteld of de nieuwe premie, ingesteld bij verordening van 25 november 2004, enkel van toepassing was
voor de personeelsleden van de verweerder die vanaf 1 januari 2004 zouden slagen voor de volledige cyclus overheidsmanagement of de hogere
afdeling van de provinciale opleiding bestuursrecht.
Het bestreden arrest dat de vordering van de eiser verwerpt op grond
dat die aanvoerde dat men moest slagen voor examens die vóór
1 januari 2004 plaatsvonden en de verordening van 25 november 2004 bijgevolg niet van toepassing was, steunt op een element waarvan de eiser, gelet op het verloop van het debat, kon verwachten dat de rechter
het in zijn oordeel zou betrekken en waarover hij tegenspraak heeft
kunnen voeren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
2 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten: de heer Foriers en de
heer Verbist.
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N° 149
3°

— 2 maart 2015
(AR C.14.0337.F)

KAMER

1° RECHTSMISBRUIK. — PROCEDUREMISBRUIK. — TERGENDE EN ROEKELOZE
PROCEDURE. — BEGRIP.
2° CASSATIE. — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING. — VASTSTELLING VAN DE FEITEN
DOOR DE FEITENRECHTER. — RECHTSMISBRUIK. — PROCEDUREMISBRUIK. — TOEZICHT DOOR HET HOF.
3° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER. — RECHTSMISBRUIK. — PROCEDUREMISBRUIK. — BEOORDELING
VAN DE RECHTER. — TOEZICHT DOOR HET HOF.

1° Een geding kan een tergend en roekeloos karakter hebben wanneer een partij de bedoeling heeft nadeel te berokkenen aan een andere of haar recht om
in rechte op te treden uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen overschrijdt van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en
zorgzaam persoon (1). (Algemeen rechtsbeginsel van verbod op rechtsmisbruik)
2° en 3° Hoewel de rechter op grond van de omstandigheden van de zaak op
onaantastbare wijze nagaat of er proceduremisbruik is, gaat het Hof na of
hij uit die vaststellingen het bestaan van dergelijk misbruik rechtmatig heeft
kunnen afleiden.

(K. T. W. E.A.)
ARREST

I. RECHTSPLEGING

(vertaling).

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 3 december 2013 van
het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 10 februari 2015 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
(1) Cass. 19 februari 2010, AR C.09.0118.F-C.09.0132.F-C.09.0134.F, AC 2010, nr. 114; Cass.
16 maart 2012, AR C.08.0323.F en C.09.0590.F, AC 2012, nr. 175.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Een geding kan een tergend of roekeloos karakter hebben wanneer
een partij de bedoeling heeft nadeel te berokkenen aan de andere of
haar recht om in rechte op te treden uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen overschrijdt van de normale uitoefening van dat recht
door een voorzichtig en zorgzaam persoon.
Wanneer de rechter op grond van de omstandigheden van de zaak op
onaantastbare wijze oordeelt dat er misbruik van procedure is, gaat het
Hof na of hij uit zijn vaststellingen het bestaan van dergelijk misbruik
rechtmatig heeft kunnen afleiden.
Het arrest oordeelt dat het hoger beroep tergend en roekeloos is en
dus onverantwoord op grond dat “het beroepen vonnis volledig met redenen omkleed en duidelijk is; de eiseres geen nieuwe elementen of argumenten aanbrengt in vergelijking met de eerste aanleg; ze blijft
pleiten tegen voorgaande standpunten en tegen de technische vaststellingen van de gerechtsdeskundige”.
Uit die omstandigheden kan niet worden afgeleid dat de uitoefening,
door de eiseres, van de rechten die ze had in de hoedanigheid van appellante, een foutief karakter had.
Het arrest dat op grond van de voornoemde overwegingen oordeelt dat
de eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van procedure,
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht om de eiseres te veroordelen tot een vergoeding wegens een tergend en roekeloos geding.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt
om de verweerders de geldsom van 1000 euro te betalen als schadevergoeding voor het tergend en roekeloos hoger beroep en het uitspraak
doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep Bergen.
2 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de heer Foriers.
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N° 150
2°

— 3 maart 2015
(AR P.13.1040.N)

KAMER

1° MILIEURECHT. — ACHTERLATEN VAN AFVALSTOFFEN. — BEGRIP.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — MISDRIJF. — BEVRIJDINGSBEDING TUSSEN PARTIJEN. — AANSPRAKELIJKHEID VOOR
OPZETTELIJKE FOUT.

1° Met achterlaten van afvalstoffen wordt niet alleen het storten zelf, maar
ook het verzuim om de gedeponeerde afval te verwijderen bedoeld; niet vereist
is dat de beklaagde strafrechtelijk verantwoordelijk is zowel voor het storten
als voor het verzuim de afvalstoffen te verwijderen (1). (Art. 12, Afvalstoffendecreet; art. 12, Materialendecreet)
2° Zo partijen in beginsel een overeenkomst kunnen sluiten over de schadelijke
gevolgen van een misdrijf kan een bevrijdingsbeding de aansprakelijke evenwel niet bevrijden van aansprakelijkheid voor zijn opzettelijke fout (2).

(U.C.B. N.V. T. INDUFLEX

N.V.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 3 mei 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan. Zij doet afstand zonder berusting van haar cassatieberoep in zoverre het arrest, uitspraak doende over de burgerlijke rechtsvordering, haar veroordeelt tot betaling van schadevergoeding en de
kosten, maar één schadepost aanhoudt en de zaak voor verdere behandeling uitstelt.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest ontslaat de eiseres van rechtsvervolging voor de telastlegging B.
(1) Cass. 11 januari 2011, AR P.10.1276.N, AC 2011, nr. 26; Cass. 22 februari 2005, AR
P.04.1346.N, AC 2005, nr. 109 met concl. OM.
(2) A. VAN OEVELEN, “Exoneratiebedingen en vrijwaringsbedingen”, in V. SAGAERT
e.a. (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia
2009, 15.
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In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij gebrek aan belang onontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 12 en 56 Afvalstoffendecreet zoals hier van toepassing, artikel 16.6.3 DABM en de
artikelen 12, § 1, en 69 Materialendecreet: het arrest veroordeelt de eiseres voor het niet-verwijderen van afvalstoffen die door andere personen werden achtergelaten buiten de periode van de feiten waarvoor zij
wordt vervolgd en op een ogenblik dat rechtspersonen nog niet strafrechtelijk aansprakelijk konden worden gesteld; het verbod om afvalstoffen achter te laten, zoals het ten tijde van de feiten gold, hield niet
alleen het storten in, maar ook het verzuim deze te verwijderen, zodat
het misdrijf voortduurt zolang de afvalstoffen niet verwijderd zijn en
het storten en verzuim om de afvalstoffen te verwijderen als één handeling moeten worden beschouwd; de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor het verzuim de afvalstoffen te verwijderen, impliceert
evenwel dat de overtreder ook verantwoordelijk is of kan zijn voor het
storten; een veroordeling voor het achterlaten van afvalstoffen is
slechts mogelijk als de rechter vaststelt dat de beklaagde zowel voor
het storten als voor het verzuim verantwoordelijk is; het arrest veroordeelt de eiseres omdat zij verzuimde een einde te stellen aan de wederrechtelijke toestand, hoewel het niet vaststelt dat de eiseres
verantwoordelijk was voor het creëren en deponeren van de afvalstoffen; het arrest is niet naar recht verantwoord.
3. Krachtens artikel 12 Afvalstoffendecreet is het verboden afvalstoffen achter te laten of te verwijderen in strijd met de voorschriften van
dit decreet of de uitvoeringsbesluiten.
Krachtens artikel 12 Materialendecreet is het verboden afvalstoffen
achter te laten of te beheren in strijd met de voorschriften van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten.
Met achterlaten van afvalstoffen wordt niet alleen het storten zelf,
maar ook het verzuim om de gedeponeerde afval te verwijderen bedoeld.
Niet vereist is dat de beklaagde strafrechtelijk verantwoordelijk is
zowel voor het storten als voor het verzuim de afvalstoffen te verwijderen.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en artikel 1134 Burgerlijk
Wetboek, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel “fraus
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omnia corrumpit”: het arrest oordeelt dat een tussen partijen gesloten
overeenkomst niet verhindert dat de verweerster van de eiseres schadevergoeding kan vorderen wegens de ten laste gelegde feiten; het oordeelt dat het verbod van samenloop tussen contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid niet verhindert dat een vergoeding aan de verweerster wordt toegekend, wanneer de fout geen contractuele wanprestatie uitmaakt en vaststaat dat de eiseres een
opzettelijke zware fout heeft begaan waarvoor de contractuele vrijwaring niet geldt; het arrest stelt evenwel geen bedrog vast aan de zijde
van de eiseres; zij sloot een overeenkomst met de verweerster waarbij
zij geen enkele waarborg gaf over de bodemvervuiling en daarvoor dus
niet verantwoordelijk is; de verweerster erkende dit en zag af van elke
vordering; het arrest kan niet oordelen dat de contractuele vrijwaring
niet geldt alleen omdat de eiseres een zware fout zou hebben begaan,
zonder de vaststelling dat zij wetens en willens een fout beging met het
oogmerk om een ander te schaden; het preciseert niet deze opzettelijke
zware fout en situeert ze niet in de tijd tegenover de overeenkomst tussen partijen; het stelt evenmin vast dat het exoneratiebeding de uitvoering van de verbintenis tussen partijen onmogelijk maakt of de
verweerster opzettelijk schade toebrengt; dat de eiseres afvalstoffen
zou hebben achtergelaten, eventueel vóór de datum van de overeenkomst, ontzegt de partijen het recht niet over de civielrechtelijke gevolgen daarvan een overeenkomst te sluiten; het arrest is niet naar
recht verantwoord en miskent de bindende kracht van de overeenkomst
tussen de partijen.
8. Partijen kunnen in beginsel een overeenkomst sluiten over de
schadelijke gevolgen van een misdrijf.
Een bevrijdingsbeding kan de aansprakelijke evenwel niet bevrijden
van aansprakelijkheid voor zijn opzettelijke fout.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
9. Het arrest (ro 13.4) dat oordeelt dat de eiseres wetens en willens afvalstoffen achterliet zodat het vaststaat dat zij een opzettelijke fout
beging, verantwoordt zijn beslissing naar recht dat het exoneratiebeding ongeldig is en dat de verweerster schadevergoeding kan vorderen
op grond van de aan de eiseres ten laste gelegde feiten.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiseres akte van haar afstand zonder berusting.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
3 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. —
Advocaten: de heer Verbist en mevr. Larmuseau (bij de balie te Gent).

N° 151
2°

KAMER

— 3 maart 2015

(AR P.13.1261.N)
MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — RECHTSPERSONEN. — EENMANSBVBA. — EIGEN SCHULDPATROON. — OMVANG.

Uit artikel 5, eerste lid, Strafwetboek volgt dat, behoudens de in het vierde lid
van deze bepaling vermelde publiekrechtelijke rechtspersonen, elke rechtspersoon en dus ook een eenmans-bvba strafrechtelijk verantwoordelijk kan
worden gesteld voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met
de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die,
naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd;
in hoofde van een eenmans-bvba kan wel degelijk een eigen schuldpatroon
worden vastgesteld en de omstandigheid dat voor het doen van die vaststelling rekening wordt gehouden met de gedragingen of verzuimen van de enige
vennoot of zaakvoerder belet zulks niet (1).

(LOUDHAL CAR B.V.B.A. E.A. T.

ABB

KLEIN BIJGAARDEN

N.V.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 3 juni 2013.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

(1) Zie Cass. 20 april 2011, AR P.10.2026.F, AC 2011, nr. 269 en Cass. 30 april 2013, AR
P.12.1290.N, AC 2013, nr. 270.
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Beoordeling
Middel van de eiseres I
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 5 Strafwetboek: het arrest gaat voorbij aan het pertinent verweermiddel van de eiseres I dat zij een eenmansvennootschap is, waardoor het onmogelijk is om in haren hoofde een eigen schuldpatroon
vast te stellen; in een dergelijk geval gebruikt de natuurlijke persoonzaakvoerder de rechtspersoon als instrument om bepaalde handelingen
te stellen; het arrest beantwoordt het in de appelconclusie van de eiseres I aangevoerde verweer op dit punt niet.
2. Uit artikel 5, eerste lid, Strafwetboek volgt dat, behoudens de in
het vierde lid van deze bepaling vermelde publiekrechtelijke rechtspersonen, elke rechtspersoon en dus ook een eenmans-bvba strafrechtelijk
verantwoordelijk kan worden gesteld voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de
waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.
In hoofde van een eenmans-bvba kan wel degelijk een eigen schuldpatroon worden vastgesteld. De omstandigheid dat voor het doen van die
vaststelling rekening wordt gehouden met de gedragingen of verzuimen
van de enige vennoot of zaakvoerder belet zulks niet.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
3. Met de redenen dat de eiseres I een exploitatiepolitiek heeft gevoerd waarbij op ernstige wijze milieunormen werden geschonden, als
rechtspersoon niets heeft ondernomen om een einde te stellen aan deze
misdrijven en tevens genoot van de vermogensvoordelen die daaruit
voortvloeiden, heeft het arrest de aanvoering van de eiseres dat het
niet mogelijk is om in hoofde van een eenmansvennootschap een eigen
schuldpatroon vast te stellen, beantwoord en verworpen.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
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3 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaatgeneraal. — Advocaat: de heer Baudoncq (bij de balie te Leuven).

N° 152
2°

— 3 maart 2015
(AR P.14.0032.N)

KAMER

1° EED. — EED BIJ BOEDELBESCHRIJVING. — OMVANG.
2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — BOEDELBESCHRIJVING. — DOEL. — DRAAGWIJDTE. — DOOR DE WET BESCHERMD GESCHRIFT.

1° De eed die bij de boedelbeschrijving wordt afgelegd, heeft betrekking op de
vermeldingen die nuttig zijn voor het vaststellen van de omvang van de boedel, niet op verklaringen omtrent de oorsprong of de eigendom van de goederen waarover de strafrechter niet bevoegd is te oordelen, maar die aan bod
zullen komen ter gelegenheid van de vereffening en verdeling (1). (Art. 226,
Strafwetboek)
2° De boedelbeschrijving die wordt opgesteld met het oog op de vereffening en
verdeling van een gemeenschap, heeft tot doel de inventaris van de boedel
vast te stellen, maar niet de oorsprong of de eigendom van de goederen te bepalen; wat met de werkelijkheid dient overeen te stemmen, zijn aldus de vermeldingen die nuttig zijn voor het vaststellen van de omvang van de boedel;
de boedelbeschrijving is geen door de wet beschermd geschrift in de mate hij
opinies bevat omtrent de oorsprong of de eigendom van bepaalde goederen (2). (Art. 1175, Gerechtelijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 28 februari 2012, AR P.11.0925.N, AC 2012, nr. 137.
(2) Zie Cass. 29 oktober 1973, AC 1974, 237.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 564 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 152 - 3.3.15

II. BESLISSING

ARRESTEN VAN CASSATIE

564

VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel
Eerste onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1175 en 1183 Gerechtelijk Wetboek en 226 Strafwetboek: het arrest stelt de verweerster
buiten vervolging voor het afleggen van een valse eed bij de boedelbeschrijving; het oordeelt dat de eed niet zozeer betrekking heeft op de
oprechtheid en het waarheidsgetrouw karakter van de verklaringen bij
de boedelbeschrijving, maar wel op het feit dat niets werd verduisterd;
het oordeelt ten onrechte dat geen valse eed uitmaakt,
— de eventuele onjuistheid van verweersters verklaringen over de
oorsprong van de gelden die gediend hebben voor de aankoop van de gezinswoning,
— de al dan niet juistheid van haar verklaringen over de oorsprong
van de gelden die de eiser van zijn ouders kreeg,
— de al dan niet juistheid van haar verklaringen over de vindplaats
en eigendom van waardepapieren.
9. De boedelbeschrijving die wordt opgesteld met het oog op de vereffening en verdeling van een gemeenschap, heeft tot doel de inventaris
van de boedel vast te stellen. De partijen bij de boedelbeschrijving hebben de verplichting elk goed aan te geven waarvan het bestaan onbekend zou kunnen blijven en dat een invloed kan hebben op de
samenstelling van de massa.
Onder verduistering, in de zin van artikel 1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek, moet worden verstaan iedere daad of iedere nalatigheid die ertoe
strekt een goed te onttrekken aan de boedel van de gemeenschap. De
eed die bij de boedelbeschrijving wordt afgelegd, heeft aldus betrekking
op de vermeldingen die nuttig zijn voor het vaststellen van de omvang
van de boedel, niet op verklaringen omtrent de oorsprong of de eigendom van de goederen waarover de strafrechter niet bevoegd is te oordelen, maar die aan bod zullen komen ter gelegenheid van de vereffening
en verdeling.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
10. Met de redenen die het arrest bevat, verantwoordt het zijn beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Derde middel
14. Het middel voert schending aan van artikel 196 Strafwetboek en
de artikelen 1175 en 1183, 8°, Gerechtelijk Wetboek: in strijd met het
door de eiser in een appelconclusie ontwikkeld verweer en de voorge-
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legde stukken, beslist het arrest tot buitenvervolgingstelling voor de
misdrijven van valsheid in een notariële akte van boedelbeschrijving
en gebruik van dit valse stuk; de boedelbeschrijving bevat de opgave
van de verklaringen door de belanghebbenden gedaan ten laste of ten
bate van de boedel; zij maken deel uit van de notariële akte die een door
de wet beschermd geschrift is en zich opdringt aan het openbaar vertrouwen; verklaringen in strijd met de waarheid in die boedelbeschrijving over de oorsprong van de financiële middelen tot aankoop van de
gezinswoning, de concrete vindplaats van waardepapieren die de eigendom ervan kan aanwijzen en de afwezigheid van schenkingen en van eigen middelen bij de echtgenoot, vermommen de waarheid en zijn een
constitutief element van valsheid in geschriften zodat het arrest niet
naar recht verantwoord is.
15. Het misdrijf valsheid in geschrifte als bedoeld in de artikelen 193,
196, 213 en 214 Strafwetboek, bestaat erin in een door de wet beschermd
geschrift, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de
waarheid te vermommen op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een mogelijk nadeel kan ontstaan. Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in een zekere mate tot bewijs kan strekken,
dit is zich aan het openbare vertrouwen opdringt, zodat de overheid of
particulieren die ervan kennis nemen of aan wie het wordt voorgelegd,
kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of
van het juridisch feit in dat geschrift vastgelegd of kunnen gerechtigd
zijn daaraan geloof te hechten.
16. De boedelbeschrijving die wordt opgesteld met het oog op de vereffening en verdeling van een gemeenschap, heeft tot doel de inventaris
van de boedel vast te stellen, maar niet de oorsprong of de eigendom
van de goederen te bepalen. Wat met de werkelijkheid dient overeen te
stemmen, zijn aldus de vermeldingen die nuttig zijn voor het vaststellen van de omvang van de boedel. De boedelbeschrijving is geen door de
wet beschermd geschrift in de mate hij opinies bevat omtrent de oorsprong of de eigendom van bepaalde goederen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
17. Met de redenen die het arrest (ro 3.4) bevat, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de buitenvervolgingstelling van de verweerster bevestigt voor de telastleggingen C, D en E,
wat het niet-aangeven van een KBC-spaarrekening bij de boedelbeschrijving betreft en de eiser veroordeelt tot de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de overige helft
ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
3 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. —
Advocaat: de heer Spriet (bij de balie te Turnhout).

N° 153
2°

— 3 maart 2015
(AR P.14.0048.N)

KAMER

1° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — PROCES-VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. —
STAVINGSSTUKKEN DIE DE KLACHT TOELICHTEN. — ANDERSTALIGE PASSAGES. —
GEVOLG.
2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — STRAFZAKEN. — BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — PROCES-VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — TAALGEBRUIK. — STAVINGSSTUKKEN DIE DE
KLACHT TOELICHTEN. — ANDERSTALIGE PASSAGES. — GEVOLG.
3° ONDERZOEKSRECHTER. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. — PROCES-VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. —
TAALGEBRUIK. — STAVINGSSTUKKEN DIE DE KLACHT TOELICHTEN. — ANDERSTALIGE PASSAGES. — GEVOLG.

1°, 2° en 3° Het feit dat geschriften die ter gelegenheid van de wilsverklaring
tot burgerlijke partijstelling aan de onderzoeksrechter werden overhandigd,
anderstalige passages bevatten, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van
het door de onderzoeksrechter opgestelde proces-verbaal van burgerlijke partijstelling dat zelf aan de taalvereisten voldoet (1). (Art. 12, Taalwet Gerechtszaken)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 november 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
(1) Zie Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.
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Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc de Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest verklaart de vordering van de verweerder tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep ongegrond.
De eiser heeft geen belang tegen die beslissing op te komen.
In zoverre daartegen gericht, is het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM,
artikel 14 IVBPR en de artikelen 35 en 40 Taalwet Gerechtszaken, alsmede miskenning van het recht van verdediging: het arrest verklaart
onterecht de burgerlijkepartijstelling van de eiser niet ontvankelijk;
de Taalwet Gerechtszaken bevat geen uitdrukkelijke bepaling over de
taal waarin de akte van burgerlijkepartijstelling moet worden gesteld;
er wordt gesuggereerd dat omdat de burgerlijke partij door haar aanstelling de strafvordering in werking stelt, de regels van de rechtstreekse dagvaarding van toepassing zouden zijn; de schriftelijke
klacht van de eiser is in het Nederlands gesteld en vervult alle eisen
van artikel 63 Wetboek van Strafvordering; van de overhandiging van
deze klacht werd door de onderzoeksrechter proces-verbaal opgesteld;
de vermelding van de Engelse internetsites, de anderstalige passages en
de internetuittreksels heeft slechts een illustratief karakter; ook de
bijgevoegde stukken zijn slechts informatief en illustratief; deze stukken zijn overigens niet noodzakelijk en niet bestemd voor de overtuiging van de rechter; alle vereiste vermeldingen in de klacht zijn in het
Nederlands gesteld; de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie
hebben geen enkele opmerking gemaakt over de Engelstalige adressen
van de internetsites en over de taal van de bijgevoegde uittreksels van
het internet; de beroepen beschikking verklaarde de strafvordering
ontvankelijk en de verweerder heeft er evenmin in zijn voor de raadkamer genomen conclusie gewag van gemaakt; geen enkele bepaling van
de Taalwet Gerechtszaken ontslaat de rechter kennis te nemen van de
stukken die in een andere taal zijn gesteld; wanneer volgens het interne
recht de behandeling van de burgerlijke vordering voor de strafrechter
mogelijk is, dient de rechtspleging voor die burgerlijke belangen de
waarborgen van artikel 6 EVRM te respecteren ook ten aanzien van de
burgerlijke partij; de taalwetgeving is bedoeld ter bescherming van de
rechtzoekende.
3. Artikel 12 Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat de onderzoeksrechter voor de daden van rechtsvervolging en van onderzoek gebruik
maakt van de taal voorzien in strafzaken voor de rechtbank waartoe hij
behoort.
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Krachtens artikel 63 Wetboek van Strafvordering kan hij die beweert
door een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld, daarover bij de
bevoegde onderzoeksrechter klacht doen en zich burgerlijke partij stellen.
De burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter geschiedt door
een ondubbelzinnige wilsverklaring ten overstaan van de onderzoeksrechter voor wie wordt verschenen. De onderzoeksrechter stelt van de
burgerlijkepartijstelling een proces-verbaal op waaruit onder meer
blijkt wie zich bij hem voor welke feiten burgerlijke partij heeft gesteld. Het is ingevolge dit proces-verbaal dat de strafvordering is ingesteld.
Dit proces-verbaal dient overeenkomstig artikel 12 Taalwet Gerechtszaken te worden opgesteld in de taal van de rechtbank waartoe
de onderzoeksrechter behoort.
4. Ter gelegenheid van de burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter en het opstellen van het proces-verbaal van die stelling
kan de burgerlijke partij aan de onderzoeksrechter stavingsstukken
overhandigen die de klacht kunnen toelichten. Noch de Taalwet Gerechtszaken, noch enige andere wettelijke bepaling schrijft voor dat
die stukken in de taal van de rechtbank waartoe de onderzoeksrechter
behoort, moeten zijn opgesteld.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
door de onderzoeksrechter opgestelde proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling in het Nederlands is opgesteld. Het feit dat de geschriften
die ter gelegenheid van de wilsverklaring tot burgerlijkepartijstelling
aan de onderzoeksrechter werden overhandigd, anderstalige passages
bevatten, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van het door de onderzoeksrechter opgestelde proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling dat zelf aan de taalvereisten voldoet.
De beslissing die de burgerlijkepartijstelling niet ontvankelijk verklaart omdat ze niet in de Nederlandse taal is opgesteld, is bijgevolg
niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
6. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing waarbij eisers burgerlijkepartijstelling onontvankelijk wordt verklaard, brengt
de vernietiging mee van de daaruit voortvloeiende beslissing die de eiser veroordeelt tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding voor beide aanleggen en de kosten.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eisers burgerlijkepartijstelling onontvankelijk verklaart en hem veroordeelt tot betaling
van rechtsplegingsvergoedingen en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot een derde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling anders samengesteld.
3 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. —
Advocaat: de heer Antychin (bij de balie te Antwerpen).

N° 154
2°

— 3 maart 2015
(AR P.14.0130.N)

KAMER

WEGVERKEER.
—
WEGVERKEERSWET.
—
WETSBEPALINGEN.
—
ARTIKEL 42. — VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN. — LICHAMELIJKE OF GEESTELIJKE ONGESCHIKTHEID. — DUUR VAN HET VERVAL. — VOORWAARDEN.

Het verval van het recht tot het besturen van een voertuig wegens lichamelijke
of geestelijke ongeschiktheid kan door de rechter slechts voorgoed worden
uitgesproken wanneer wordt vastgesteld dat de ongeschiktheid blijvend
is (1). (Art. 42, Wegverkeerswet)

(V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Antwerpen van 19 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 42 Wegverkeerswet:
het bestreden vonnis verklaart de eiser levenslang vervallen van het
recht tot het besturen van alle motorvoertuigen bij toepassing van
artikel 42 Wegverkeerswet, zonder vast te stellen dat de ongeschikt(1) Cass. 15 maart 1989, AR nr. 7306, AC 1988-1989, nr. 402.
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heid tot het besturen van een motorvoertuig, om reden waarvan het de
eiser vervallen verklaart, blijvend is.
2. Artikel 42 Wegverkeerswet bepaalt: “Verval van het recht tot sturen moet uitgesproken worden wanneer, naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of
wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van
de dader, de schuldige lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig; in dat geval wordt het
verval uitgesproken, hetzij voorgoed, hetzij voor een termijn gelijk aan
de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid al naargelang deze blijvend of voorlopig blijkt te zijn”. Het verval van het recht tot het besturen van een voertuig kan slechts voorgoed wordt uitgesproken,
wanneer wordt vastgesteld dat de ongeschiktheid blijvend blijkt te
zijn.
3. Het bestreden vonnis verklaart de eiser levenslang vervallen van
het recht om een motorvoertuig te besturen, omdat het vaststaat, verwijzend naar de redenen die het vermeldt, dat er zich reeds een alcoholproblematiek voordoet gedurende meer dan tien jaar en deze op dit
moment nog hardnekkig is.
Met deze redenen stelt het bestreden vonnis niet vast dat de vastgestelde ongeschiktheid tot het besturen van een motorvoertuig blijvend
blijkt te zijn, en is de beslissing de eiser bij toepassing van artikel 42
Wegverkeerswet voorgoed vervallen te verklaren van het recht tot het
besturen van een voertuig niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
4. Het middel dat niet kan leiden tot een cassatie zonder verwijzing,
behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank Antwerpen, rechtszitting houdend in hoger beroep, anders samengesteld.
3 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. —
advocaat: mevr. Geinger.
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N° 155
2°

— 4 maart 2015
(AR P.14.1221.F)

KAMER

1° ARBEID. — ARBEIDSBESCHERMING. — STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID. — WERKGEVER. — AANGESTELDEN. — BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
2° STRAF. — VRIJHEIDSSTRAFFEN. — RECHTSPERSONEN. — OMZETTING VAN
DE VRIJHEIDSSTRAF. — VRIJHEIDSSTRAF VAN MINDER DAN EEN MAAND. — MINIMUMGELDBOETE.
3° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — RECHTSPERSONEN. — OMZETTING VAN DE VRIJHEIDSSTRAF. — VRIJHEIDSSTRAF VAN MINDER DAN EEN
MAAND. — MINIMUMGELDBOETE.

1° De overdracht van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de werkgever op zijn aangestelden of lasthebbers belet de rechter evenwel niet om vast
te stellen dat de werkgever, in het kader van de effectieve controle op de arbeids- en de beschermingsmiddelen en de controle van de verdeling van de taken, in concreto een fout heeft begaan die zijn strafrechtelijke
verantwoordelijkheid in het gedrang kan brengen (1). (Art. 81, 1°, Wet Welzijn Werknemers; art. 13, 3° en 5°, KB 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk)
2° en 3° Wanneer de vrijheidsstraf minder dan een maand bedraagt en in dagen wordt uitgedrukt, voorziet artikel 41bis van het Strafwetboek, ten aanzien van de rechtspersoon, niet in een vermenigvuldiging van de
minimumgeldboete van 500 euro, zodat in dat geval de toegepaste straf het
voormelde minimum bedraagt, dat nooit lager mag zijn dan de minimumgeldboete die op het feit is gesteld (2) (3). (Art. 41bis, Strafwetboek)

(BAM TECHNICS N.V. E.A. T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN,
VERENIGING VAN ONDERLINGE LEVENSVERZEKERINGEN, E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, correctionele kamer, van 11 juni 2014.
De eerste twee eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is
gehecht, twee middelen aan.
Op de rechtszitting van 18 februari 2015 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo geconcludeerd.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 155.
(2) Cass. 28 juni 2005, RG P.04.1628.N, AC 2005, nr. 378.
(3) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 155.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
De eiseressen, in het bestreden arrest de naamloze vennootschappen
Travaux Galère en Fortis Corporate Insurance genaamd, dienen te worden vereenzelvigd met de hogervermelde naamloze vennootschappen
Bam Technics en Amlin Corporate Insurance.
A. Cassatieberoep van Bam Technics nv
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering tegen de eiseres
Eerste middel
Eerste onderdeel

Het middel voert schending aan van artikel 13, 3° en 5°, koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en van artikel 81, 1°, Wet
Welzijn Werknemers.
Die bepalingen bestraffen de leden van de hiërarchische lijn die het
beleid van de werkgever uitvoeren in de uitoefening van de effectieve
controle op de arbeids- en de beschermingsmiddelen en de controle van
de verdeling van de taken.
De eiseres, die onder de telastlegging B.1.3 wordt vervolgd wegens
schending van die regels, in de hoedanigheid van dader of mededader,
voert aan dat haar strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet in het
gedrang kon komen aangezien de in artikel 13, 3° en 5°, van het voormelde koninklijk besluit bedoelde inbreuk enkel de leden van de hiërarchische lijn ten laste kan worden gelegd die het beleid van hun
werkgever uitvoeren.
De overdracht van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de
werkgever op zijn aangestelden of lasthebbers belet de rechter evenwel
niet om vast te stellen dat de werkgever, in het kader van de voormelde
controle, in concreto een fout heeft begaan die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het gedrang kan brengen.
Het arrest stelt eerst vast dat de eiseres de geëigende maatregelen
niet heeft genomen om een einde te stellen aan de inbreuken die de gezondheids- en veiligheidscoördinator dertien keer heeft vastgesteld en
niet heeft onderzocht of de steigers conform waren. Het oordeelt voorts
dat de eiseres, in haar hoedanigheid van hoofdaannemer belast met het
optrekken van het gebouw waar het arbeidsongeval zich heeft voorgedaan, niet heeft gecontroleerd of de verdeling van de taken op een zodanige wijze was geschied dat de verschillende taken werden uitgevoerd
door de werknemers die de daartoe vereiste bekwaamheid hadden en de
vereiste opleiding en instructies hadden ontvangen. Het wijst er ook op
dat de informatie die de eiseres bij het opstarten van de bouwwerf heeft
verstrekt, ontoereikend was.
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Met die overwegingen verklaren de appelrechters de eiseres naar
recht schuldig aan de telastlegging B.1.3.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiseres verwijt het arrest dat het de telastlegging B.1.4 bewezen
verklaart op grond van artikel 81, 1°, Wet Welzijn Werknemers, hoewel
de gesanctioneerde gedragingen bedoeld werden in artikel 87, 5° en 6°,
van dezelfde wet.
Het voormelde artikel 81, 1°, straft de werkgever die de bepalingen
van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan heeft overtreden, onverminderd de bepalingen van artikel 87 van die wet die specifiekere inbreuken opsomt en daarop zwaardere straffen stelt.
Het middel dat de appelrechters verwijt dat ze een algemene, minder
strenge bepaling hebben toegepast, is niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang.
Derde, vierde, vijfde en zesde onderdeel samen
Het middel komt op tegen de schuldigverklaring van de eiseres aan
de telastleggingen B.1.4 en B.1.5. Het verwijt het arrest dat het enkel
een inbreuk op de artikelen 23, 24, 25, 26 en 29, 3°, Wet Welzijn Werknemers of op de bepalingen van het Algemeen reglement op de arbeidsbescherming in aanmerking neemt, waarvan wordt betwist of ze op de
onderhavige zaak wettig kunnen worden toegepast.
Met overneming van de redenen van de eerste rechter, die zelf uitdrukkelijk toepassing heeft gemaakt van de in het citaat bedoelde bepalingen, verklaart het arrest de telastleggingen bewezen omdat die
gedraging bedoeld werd in de bepalingen van het Algemeen reglement
op de arbeidsbescherming, die intussen zijn opgeheven maar die op het
ogenblik van de feiten van toepassing waren, en dat die gedraging strafbaar blijft op grond van de bepalingen van het koninklijk besluit van
25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, inzonderheid op grond van artikel 51 van dat koninklijk besluit.
Het middel dat uitgaat van een onvolledige lezing van het arrest,
mist feitelijke grondslag.
Zevende onderdeel
De eiseres voert aan dat zij niet schuldig kon worden verklaard aan
onopzettelijke slagen en verwondingen, een telastlegging die gegrond
is op de telastleggingen bedoeld sub B.1.3, B.1.4 en B.1.5 en die niet naar
recht bewezen zijn.
Aangezien de appelrechters hun beslissing betreffende de telastleggingen B.1.3, B.1.4 en B.1.5 naar recht hebben bewezen, hebben ze zonder
de artikelen 418 en 420 Strafwetboek te schenden, geoordeeld dat die
feiten de fout opleverden die volgens die bepalingen is vereist.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede middel
Het middel voert aan dat het arrest niet zonder zichzelf tegen te spreken kan beslissen dat het de eiseres tot het minimum van de bij wet bepaalde geldboete veroordeelt en, uitspraak doende met eenparigheid
van de stemmen van de leden van het hof van beroep, de door de eerste
rechter opgelegde geldboete van vijftig euro op zesduizend euro brengen.
De appelrechters hebben de eiseres tot één enkele straf veroordeeld
wegens onopzettelijke slagen en verwondingen en verschillende inbreuken op het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.
Strenger dan de straf bepaald bij artikel 399 Strafwetboek, is de hier
toepasselijke straf niet die bepaald in artikel 128, tweede lid, Sociaal
Strafwetboek, maar die bepaald in de wetsbepalingen die op de datum
van de feiten van kracht waren, namelijk de Wet Welzijn Werknemers.
Voor de te dezen bewezen verklaarde misdrijven voorzag artikel 81
Wet Welzijn Werknemers in de veroordeling tot een gevangenisstraf
van acht dagen tot één jaar en/of een minimumgeldboete van vijftig euro.
Wanneer de vrijheidsstraf minder dan een maand bedraagt en in dagen wordt uitgedrukt, voorziet artikel 41bis Strafwetboek, ten aanzien
van de rechtspersoon, niet in een vermenigvuldiging van de minimumgeldboete van 500 euro, zodat in dat geval de toegepaste straf het voormelde minimum bedraagt, dat nooit lager mag zijn dan de
minimumgeldboete die op het feit is gesteld.
Te dezen bedroeg de op de eisende vennootschap toepasselijke straf
500 euro, zodat het tegenstrijdig is haar een geldboete van 6.000 euro op
te leggen na te hebben beslist om haar slechts tot het wettelijke minimum te veroordelen.
In zoverre is het middel gegrond.
Die onwettigheid leidt tot de vernietiging van de straf en van de bijdrage aan het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, maar heeft geen invloed op de schuldigverklaring.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is, behoudens de onwettigheid die hierna ongedaan moet worden gemaakt, overeenkomstig de
wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op
de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eiseres,
uitspraak doen over
a. het beginsel van aansprakelijkheid

De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
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b. de omvang van de schade

Het arrest kent de verweerders provisionele vergoedingen toe, houdt
de uitspraak over de overige punten van de vordering aan, heropent het
debat en stelt de zaak sine die uit.
Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, in de versie zoals
van toepassing op de zaak, en houden geen verband met de gevallen bedoeld in het tweede lid van dat artikel.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. Cassatieberoep van Amlin Corporate Insurance nv
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid.
De eiseres voert geen middel aan.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die
uitspraak doen over de omvang van de schade
Om de hierboven onder A.2.b vermelde reden is het cassatieberoep
niet ontvankelijk.
C. Cassatieberoep van Federale Verzekeringen nv
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid
De eiseres voert geen middel aan.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over de omvang van de schade
Om de hierboven onder A.2.b vermelde reden is het cassatieberoep
niet ontvankelijk.
D. Cassatieberoep van Travhydro nv
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering tegen de eiseres
Ambtshalve middel: schending van artikel 149 Grondwet

Omwille van de in antwoord op het tweede middel van Bam Technics
nv vermelde redenen is het tegenstrijdig om de eiseres een geldboete op
te leggen van 6.000 euro, na te hebben gesteld dat er grond was om haar
tot het minimum van de bij wet bepaalde geldboete te veroordelen.
Die onwettigheid leidt tot vernietiging van de straf en van de bijdrage
aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, maar heeft geen invloed op de schuldigverklaring.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is, behoudens de onwet-
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tigheid die hierna ongedaan moet worden gemaakt, overeenkomstig de
wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op
de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eiseres,
uitspraak doen over
a. het beginsel van aansprakelijkheid

De eiseres voert geen middel aan.
b. de omvang van de schade

De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de naamloze
vennootschap Travhydro in zoverre het gericht is tegen de beslissingen
die uitspraak doen over de omvang van de schade van de verweerders,
De Federale Verzekeringen nv en B. P.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
straf die is opgelegd aan elk van de naamloze vennootschappen Bam
Technics en Travhydro alsook over hun bijdrage aan het Fonds tot hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt elk van de eiseressen, de naamloze vennootschappen Bam
Technics en Travhydro, tot de helft van de kosten van hun cassatieberoep en laat de andere helft ten laste van de Staat.
Veroordeelt elk van de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
4 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Deels
gelijkluidende conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal opdracht.
— Advocaten: de heer Maes en mevr. Oosterbosch.

N° 156
2°

— 4 maart 2015
(AR P.14.1571.F)

KAMER

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. — NIETIGHEIDSGROND DIE EEN ONDERZOEKSVERRICHTING AANTAST. — UITBREIDING VAN DE NIETIGHEID TOT DE EROP VOLGENDE AMBTSVERRICHTINGEN. — FEITELIJKE BEOORDELING.
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — NIETIGHEIDSGROND DIE EEN ONDERZOEKSVERRICHTING AANTAST. — UITBREIDING VAN DE NIETIGHEID TOT DE EROP VOLGENDE
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— ONDERZOEKSGERECHTEN. — FEITELIJKE BEOORDE-

LING.

3° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE TOT DE KOSTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. —
TOEPASSING.
4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT DE
KOSTEN. — TOEPASSING.
5° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VEROORDELING
TOT DE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP. — VEROORDELING TOT DE KOSTEN VAN
DE STRAFVORDERING. — BEGRIP.

1° en 2° De onderzoeksgerechten beoordelen in feite of en in hoeverre er grond
is om de nietigheid waardoor een handeling van het voorbereidend onderzoek om welke reden dan ook is aangetast, uit te breiden tot de erop volgende
ambtsverrichtingen. (Artt. 131, § 1, en 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering)
3° en 4° De artikelen 162 en 194 van het Wetboek van Strafvordering, krachtens welke het tegen de beklaagde uitgesproken veroordelend vonnis laatstgenoemde in de kosten moet verwijzen, houden geen verband met de regeling
van de rechtspleging. (Artt. 162 en 194, Wetboek van Strafvordering)
5° De veroordeling van een beklaagde, van een inverdenkinggestelde of van
een burgerlijke partij tot de kosten van het hoger beroep kan enkel beschouwd worden als een veroordeling tot de kosten van de strafvordering als
die kosten ook die van het hoger beroep van het openbaar ministerie inhouden. (Artt. 162 en 194, Wetboek van Strafvordering)

(P. T. R. 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 24 september 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser, inverdenkinggestelde
Eerste middel
De eiser verwijt de appelrechters dat ze niet op zijn conclusie hebben
geantwoord waarin hij het opzettelijke karakter aanklaagt van de nie-
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tigheid waardoor het verhoor van een der verweerders is aangetast. Hij
voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die dat opzettelijke karakter niet afwijst, de nietigheid had moeten uitbreiden tot de
erop volgende onderzoekshandelingen.
Het arrest verklaart het omstreden stuk nietig, niet op grond van een
miskenning van het recht van verdediging of van de loyaliteit van de
bewijsvoering, zoals door de eiser wordt aangevoerd, maar met toepassing van artikel 47bis, § 1, 5°, Wetboek van Strafvordering en van de
artikelen 31 en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.
De onderzoeksgerechten beoordelen in feite of en in hoeverre er grond
is om de nietigheid waardoor een handeling van het voorbereidend onderzoek om welke reden dan ook is aangetast, uit te breiden tot de erop
volgende onderzoekshandelingen.
De appelrechters die het omstreden stuk nietig verklaren, zij het om
een andere reden dan die welke door de eiser is aangevoerd, en die beslissen dat de regelmatigheid van de latere onderzoekshandelingen
daardoor niet wordt aangetast, antwoorden zodoende op de voormelde
conclusie en verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)
Derde middel
Het middel, dat schending aanvoert van de artikelen 162 en 194 Wetboek van Strafvordering alsook miskenning van het vermoeden van onschuld, verwijt het arrest dat het de eiser verwijst in de kosten van het
hoger beroep, hoewel hij niet werd veroordeeld op de tegen hem ingestelde strafvordering.
Krachtens de voormelde artikelen moet het tegen de beklaagde uitgesproken veroordelend vonnis, deze in de kosten verwijzen.
Die bepalingen houden geen verband met de regeling van de rechtspleging.
De verwijzing van een beklaagde, van een inverdenkinggestelde of
van een burgerlijke partij in de kosten van het hoger beroep kan enkel
beschouwd worden als een verwijzing in de kosten van de strafvordering
als deze kosten ook die van het hoger beroep van het openbaar ministerie inhouden, wat te dezen niet het geval is.
Aangezien de eiser niet werd verwezen in de kosten van de strafvordering maar enkel in die van zijn eigen hoger beroep, dat niet-gegrond
werd bevonden, kan de eiser niet beweren dat hij schuldig werd bevonden aan feiten die hem alleen maar ten laste zijn gelegd.
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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(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
4 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Van Hooland (bij de
balie te Brussel).

N° 157
2°

— 4 maart 2015
(AR P.14.1796.F)

KAMER

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — ONREGELMATIG VERKREGEN BEWIJSELEMENT. — BESLISSING TOT AFWIJZING. — VOORWAARDE. — AANWENDING
VAN HET BEWIJS BRENGT DE EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK IN HET GEDRANG. — BEGRIP.
2° ONDERZOEKSRECHTER. — BEHOEFTEN VAN DE DIENST RECHTVAARDIGEN
DE AANWIJZING VAN EEN WERKEND RECHTER OM HET AMBT VAN ONDERZOEKSRECHTER WAAR TE NEMEN. — BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK. — VOORAFGAAND ADVIES VAN DE PROCUREUR DES KONINGS. —
DRAAGWIJDTE.
3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEKSRECHTER. — BEHOEFTEN VAN DE DIENST RECHTVAARDIGEN DE AANWIJZING VAN EEN
WERKEND RECHTER OM HET AMBT VAN ONDERZOEKSRECHTER WAAR TE NEMEN. —
BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK. — VOORAFGAAND ADVIES
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — DRAAGWIJDTE.
4° ONDERZOEKSRECHTER. — BEHOEFTEN VAN DE DIENST RECHTVAARDIGEN
DE AANWIJZING VAN EEN WERKEND RECHTER OM HET AMBT VAN ONDERZOEKSRECHTER WAAR TE NEMEN. — BESCHIKKING TOT AANWIJZING. — NIET-VERMELDEN VAN HET VOORAFGAAND ADVIES VAN DE PROCUREUR DES KONINGS. —
GEVOLG.
5° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEKSRECHTER. — BEHOEFTEN VAN DE DIENST RECHTVAARDIGEN DE AANWIJZING VAN EEN
WERKEND RECHTER OM HET AMBT VAN ONDERZOEKSRECHTER WAAR TE NEMEN. —
BESCHIKKING TOT AANWIJZING. — NIET-VERMELDEN VAN HET VOORAFGAAND ADVIES VAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — GEVOLG.
6° ONDERZOEKSRECHTER. — BEHOEFTEN VAN DE DIENST RECHTVAARDIGEN
DE AANWIJZING VAN EEN WERKEND RECHTER OM HET AMBT VAN ONDERZOEKSRECHTER WAAR TE NEMEN. — BESCHIKKING TOT AANWIJZING. — DOSSIER VAN DE
RECHTSPLEGING. — AANWEZIGHEID VAN EEN GEWOON DAN WEL VAN EEN EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN DE BESCHIKKING. — GEVOLG. — RECHT
OM DE GEGEVENS À CHARGE OF À DECHARGE TEGEN TE SPREKEN.
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7° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEKSRECHTER. — BEHOEFTEN VAN DE DIENST RECHTVAARDIGEN DE AANWIJZING VAN EEN
WERKEND RECHTER OM HET AMBT VAN ONDERZOEKSRECHTER WAAR TE NEMEN. —
BESCHIKKING TOT AANWIJZING. — DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING. — AANWEZIGHEID VAN EEN GEWOON DAN WEL VAN EEN EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN DE BESCHIKKING. — GEVOLG. — RECHT OM DE GEGEVENS À CHARGE
OF À DECHARGE TEGEN TE SPREKEN.
8° VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. —
OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ. — ARREST ALVORENS RECHT
TE DOEN WIJST DE BEWIJSELEMENTEN AF DIE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER
ZIJN VERKREGEN.

— ARREST DAT DE TELASTLEGGINGEN NIET-BEWEZEN OF VER— CASSATIEBEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN BEIDE ARRESTEN. — VERNIETIGING VAN HET ARREST ALVORENS RECHT TE DOEN. — UITWERKING.
JAARD VERKLAART EN DAT HET BESLAG OPHEFT.

1° Er wordt enkel tot afwijzing van een onregelmatig verkregen bewijselement
besloten indien de nietigheid bij wet is bepaald, indien het verzuim de betrouwbaarheid van het bewijs verloren heeft doen gaan of indien de aanwending van het bewijs de eerlijke behandeling van de zaak in het gedrang
brengt; een proces is niet langer eerlijk wanneer het met name ondanks zijn
onregelmatigheid ontvankelijk verklaarde bewijs het risico inhoudt van een
veroordeling op grond van twijfelachtige gegevens, terwijl de partij tegen wie
ze worden aangevoerd ze niet op nuttige wijze kan tegenspreken om de waarheid te herstellen. (Art. 32, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
2° en 3° Het advies van de procureur des Konings, dat aan de aanwijzing van
een werkend rechter om het ambt van onderzoeksrechter te vervullen voorafgaat indien de behoeften van de dienst dit rechtvaardigen, licht de voorzitter
van de rechtbank in over de wenselijkheid om een onderzoeksrechter aan te
wijzen en over de keuze van een magistraat; dat advies is voor de voorzitter
niet bindend (1). (Art. 80, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek)
4° en 5° Het niet-vermelden van het advies van de procureur des Konings in
een beschikking van de voorzitter van de rechtbank waarbij een werkend
rechter wordt aangewezen om het ambt van onderzoeksrechter waar te nemen indien de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan als dusdanig
geen afbreuk doen aan het vermogen van de aangewezen magistraat om het
onderzoek zowel à charge als à decharge te voeren alsook om te waken over
de wettigheid en de loyaliteit van de bewijsvoering; dat verzuim kan evenmin
doen veronderstellen dat de aangewezen magistraat niet langer over de eigenschappen beschikt waarvoor hij door de voorzitter van de rechtbank werd
gekozen. (Art. 80, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek)
6° en 7° Het recht om gegevens à charge of à decharge tegen te spreken hangt
niet af van de aanwezigheid in het dossier van een gewoon dan wel van een
eensluidend verklaard afschrift van de beschikking waarbij de onderzoeks(1) Parl.st., Kamer, zitting 1995-1996, nr. 263/2, 2; Parl.st., Kamer, zitting 1995-1996,
nr. 263/4, 4 en 5.
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rechter wordt aangewezen. (Art. 80, tweede en derde lid, Gerechtelijk
Wetboek)
8° De vernietiging van het arrest alvorens recht te doen dat de bewijselementen
afwijst die door de onderzoeksrechter zijn verkregen, leidt tot vernietiging
van de eindbeslissing die, op grond van die afwijzing, die telastleggingen
niet-bewezen of verjaard verklaart en het beslag opheft, omdat de tweede beslissing onvermijdelijk uit de eerste beslissing voortvloeit (1).

(PROCUREUR-GENERAAL

HOF VAN BEROEP TE

LUIK T. S.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 19 februari en 15 oktober 2014.
De eiser voert in zijn verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest
is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest alvorens
recht te doen van 19 februari 2014
Het arrest verklaart de tussen 19 oktober 2007 en 30 september 2011
verkregen bewijselementen nietig, omdat voor die periode de hoedanigheid van onderzoeksrechter van de daartoe aangewezen magistraat niet
naar recht bewezen is door de stukken van het dossier waaruit een miskenning van het recht op een eerlijk proces volgt.
De eiser voert aan dat die beslissing met name artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering schendt.
Krachtens de aangevoerde wetsbepaling wordt enkel tot nietigheid
van een onregelmatig verkregen bewijselement besloten indien de nietigheid bij wet is bepaald, indien het verzuim de betrouwbaarheid van
het bewijs heeft aangetast of indien het gebruik van het bewijs de eerlijke behandeling van de zaak in het gedrang brengt.
Een proces is niet langer eerlijk wanneer het bewijs dat ondanks zijn
onregelmatigheid ontvankelijk wordt verklaard, het risico inhoudt van
een veroordeling op grond van twijfelachtige gegevens, terwijl de partij
tegen wie ze worden aangevoerd in de onmogelijkheid verkeert ze op
nuttige wijze tegen te spreken en de waarheid te herstellen.
Het arrest oordeelt dat de aanwijzing van de onderzoeksrechter blijkt
uit beschikkingen waarvan de geldigheid niet is bewezen, hetzij omdat
ze geen melding maken van het advies van de procureur des Konings,
hetzij omdat de aanwijzing van de onderzoeksrechter is hernieuwd op
(1) R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant 2006, 579, nr. 1013.
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grond van artikel 80, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, hoewel de oorspronkelijke titel was gegrond op artikel 80, eerste lid, hetzij ten slotte
omdat het stuk een gewoon afschrift en geen door de griffier eensluidend verklaard afschrift is.
Het advies van de procureur des Konings, dat bij artikel 80, tweede en
derde lid, Gerechtelijk Wetboek is vereist, licht de voorzitter van de
rechtbank in over de wenselijkheid om een onderzoeksrechter aan te
wijzen en over de keuze van een magistraat. Dat advies is niet bindend
voor de voorzitter.
Het niet-vermelden van dat advies, dat door het arrest wordt aangeklaagd, in één of verschillende op grond van het tweede lid van het
voormelde artikel genomen beschikkingen, kan als dusdanig geen afbreuk doen aan het vermogen van de aangewezen magistraat om het onderzoek zowel à charge als à decharge te voeren alsook om te waken over
de wettigheid en de loyaliteit van de bewijsvoering.
Het door het hof van beroep aangeklaagde verzuim kan evenmin doen
veronderstellen dat de aangewezen magistraat niet langer beschikt
over de eigenschappen waarvoor hij door de voorzitter van de rechtbank werd gekozen.
Het recht om gegevens à charge of à decharge tegen te spreken hangt
evenmin af van de aanwezigheid in het dossier van een gewoon dan wel
eensluidend verklaard afschrift van de beschikking waarbij de onderzoeksrechter wordt aangewezen.
Het bestreden arrest vermeldt ten slotte niet hoe de uitoefening van
het recht op tegenspraak in concreto in het gedrang wordt gebracht door
de wijziging met terugwerkende kracht, naar aanleiding van een hernieuwing, van de wettelijke basis van de aanwijzing van de onderzoeksrechter.
Anders dan het arrest oordeelt, laat het formele karakter van de door
de appelrechters in aanmerking genomen onregelmatigheden niet toe
te besluiten dat het recht van verdediging en het recht op een eerlijk
proces zijn miskend.
Die conclusie is evenmin verantwoord op grond van artikel 13 Grondwet, dat eveneens door het arrest wordt aangevoerd. De fouten die het
voorbereidend onderzoek worden verweten, hebben immers niet tot gevolg dat de zaak voor een onbevoegde rechtbank wordt gebracht.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing bijgevolg niet naar
recht.
Het middel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van
15 oktober 2014 dat uitspraak doet over
1. de telastleggingen A.5, A.12 en A.16
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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2. de overige telastleggingen en het bewarend beslag op onroerend goed
De hierna uit te spreken vernietiging van het arrest alvorens recht te
doen dat de bewijselementen uitsluit die door de onderzoeksrechter
tussen 19 oktober 2007 en 30 september 2011 zijn verkregen, leidt tot vernietiging van de eindbeslissing die, op grond van die uitsluiting, die telastleggingen niet bewezen of verjaard verklaart en het beslag opheft,
omdat de tweede beslissing onvermijdelijk uit de eerste beslissing
voortvloeit.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest van 19 februari 2014.
Vernietigt het arrest van 15 oktober 2014 in zoverre het de telastleggingen A.9, A.14, A.20 tot 23, B.24 tot 26 en C.27 niet bewezen verklaart,
in zoverre het de telastleggingen A.1 tot 4, A.6 tot 8, A.10, A.11, A.13,
A.15, A.17 tot 19 verjaard verklaart en in zoverre het arrest het onroerend beslag opheft.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde en van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder tot vier vijfde van de kosten van het cassatieberoep en laat het overige gedeelte ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
4 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Nudelholc.

N° 158
2° KAMER — 4 maart 2015
(AR P.14.1835-P.14.1836.F)
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — MISDADEN EN WANBEDRIJVEN.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ DE BEKLAAGDE WEGENS EEN MISDAAD NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN ZONDER EEN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEID AAN TE NEMEN.

— ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP DOET UIT-

SPRAAK OVER DE GEGRONDHEID VAN DE STRAFVORDERING ZONDER DE FEITEN
EERST TE CORRECTIONALISEREN.

— WETTIGHEID.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — MATERIËLE ONBEVOEGDHEID VAN EEN RECHTSCOLLEGE. — OPENBARE ORDE. — GEVOLG.
— GEEN BEZWAAR VANWEGE DE BEKLAAGDE.

1° De correctionele rechtbank is in de regel bevoegd om wanbedrijven te berechten, terwijl alleen het hof van assisen kennis kan nemen van misdaden,
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met uitzondering van de gevallen waarin deze zijn gecorrectionaliseerd.
(Artt. 179 en 216novies, Wetboek van Strafvordering; artt. 2 en 3, derde
lid, Wet Verzachtende Omstandigheden)
2° Wanneer de raadkamer, met overneming van de redenen van de vordering
van de procureur des Konings, de beklaagde naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen wegens een misdaad zonder bij name een verzachtende omstandigheid te zijnen gunste aan te nemen, schendt het hof van beroep de
regels betreffende de correctionele bevoegdheid door uitspraak te doen over
de gegrondheid van de strafvordering zonder de aanhangig gemaakte feiten
eerst te correctionaliseren. (Artt. 179 en 216novies, Wetboek van Strafvordering; art. 3, derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden)
3° De materiële onbevoegdheid van een rechtscollege is van openbare orde en
kan niet worden gedekt door het feit dat de beklaagde geen bezwaar heeft
ingediend.

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten die op 5 november
2014, respectievelijk met de nummers 3698 en 3694 van het repertorium
zijn gewezen door het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer.
De eisers voeren in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, elk
een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Het behoort de zaken samen te voegen aangezien de cassatieberoepen
door twee medebeklaagden zijn ingesteld en zij gericht zijn tegen beslissingen die in een zelfde rechtspleging zijn gewezen, die rechtspleging gemeen is aan de beide eisers en de stukken ervan gelijktijdig aan
het onderzoek van het Hof zijn voorgelegd.
A. Cassatieberoep van R. U.
Ambtshalve middel: schending van de artikelen 179 en 216novies
Wetboek van Strafvordering
Uit de in het middel aangehaalde bepalingen volgt dat de correctionele rechtbank in de regel bevoegd is om wanbedrijven te berechten,
terwijl alleen het hof van assisen kennis kan nemen van misdaden, met
uitzondering van de gevallen waarin deze met toepassing van de
artikelen 2 of 3, derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden zijn gecorrectionaliseerd.
Met overneming van de redenen van de vordering van de procureur
des Konings, heeft de beschikking van de raadkamer van de rechtbank
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van eerste aanleg van 22 februari 2013 de eiser naar de correctionele
rechtbank verwezen wegens criminele brandstichting zonder met name
een verzachtende omstandigheid te zijnen gunste aan te nemen.
Het hof van beroep, dat uitspraak heeft gedaan over de gegrondheid
van de strafvordering zonder, met toepassing van het voormelde
artikel 3, derde lid, de aanhangig gemaakte feiten eerst te correctionaliseren, heeft net als de correctionele rechtbank de regels betreffende
de correctionele bevoegdheid geschonden.
De materiële onbevoegdheid van een rechtscollege is van openbare
orde en kan niet worden gedekt door het feit dat de beklaagde geen
klacht heeft ingediend.
Het door de eiser aangevoerde middel, dat niet tot ruimere vernietiging of tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden, behoeft geen antwoord.
(…)
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken samen ingeschreven op de algemene rol onder de nummers P.14.1835.F en P.14.1836.F.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
strafvordering tegen R. U.
Verwerpt het cassatieberoep van Z. F.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt Z. F. tot de kosten van zijn cassatieberoep en laat de kosten van het cassatieberoep van R. U. ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
4 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Close. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Mary (bij de balie
te Brussel), de heer Moisse (bij de balie te Brussel) en mevr. Gallant (bij
de balie te Brussel).

N° 159
2°

— 4 maart 2015
(AR P.14.1873.F)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — OUDERS. — SCHADE VEROORZAAKT DOOR HUN MINDERJARIG KIND. —
VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. — WEERLEGBAAR VERMOEDEN. — GEVOLG.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — OUDERS. — SCHADE VEROORZAAKT DOOR HUN MINDERJARIG KIND. —
VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. — DRAAGWIJDTE. — FOUT IN DE OPVOE-
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— WEERLEGGING VAN HET VERMOEDEN. — VOORWAAR-

DEN.

1° De aansprakelijkheid van de ouders voor de schade die door hun minderjarig kind is veroorzaakt, komt in het gedrang behoudens indien de vader en
moeder bewijzen dat zij de daad die daartoe aanleiding geeft, niet hebben
kunnen beletten; het vermoeden van aansprakelijkheid dat daarbij wordt ingevoerd is op een persoonlijke fout gegrond en kan dus, naar de geest van de
wet, door het bewijs van het tegendeel worden weerlegd (1). (Art. 1384,
tweede en vijfde lid, Burgerlijk Wetboek)
2° Om te worden ontslagen van de ouderlijke aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door hun minderjarig kind, dient niet aangetoond te worden
dat het schadelijke feit een externe oorzaak heeft die geen verband houdt met
de invloed waarover de ouders beschikken door het vervullen van hun opdrachten van bewaking en opvoeding; om dat vermoeden te weerleggen moet
worden aangetoond dat de daad waardoor de aansprakelijkheid in het gedrang komt, niet het gevolg is van een gebrek aan bewaking noch van een
tekortkoming van de vader en moeder in de opvoeding van hun minderjarig
kind, dat hen kan worden verweten (2). (Art. 1384, tweede en vijfde lid,
Burgerlijke Wetboek)

(O E.A. T. M. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, jeugdkamer, van 4 november 2014.
De eerste eiser voert twee middelen aan in een memorie en de twee
anderen voeren drie middelen aan, eveneens in een memorie. Een eensluidend verklaard afschrift van die memories is aan dit arrest gehecht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 25 februari 2015 een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 4 maart 2015 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
B. Cassatieberoepen van G. en L. O.
(…)
(1) Zie uittreksel concl. OM in Pas. 2015, nr. 159.
(2) Id.
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2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eisers
Derde middel
De eisers voeren aan dat het arrest artikel 1384 Burgerlijk Wetboek
schendt door te beslissen dat enkel het bewijs van een vreemde oorzaak
een ouder kan ontslaan van de aansprakelijkheid voor de schade die
door hun minderjarige kinderen is veroorzaakt.
Krachtens het vijfde lid van dat artikel houdt de daarin geregelde
aansprakelijkheid op indien de vader en moeder bewijzen dat zij de
daad die daartoe aanleiding geeft, niet hebben kunnen beletten.
De door het middel aangevoerde bepaling legt niet het beginsel van
een objectieve aansprakelijkheid van de ouders vast. Het vermoeden
van aansprakelijkheid dat daarbij wordt ingevoerd is daarentegen op
een persoonlijke fout gegrond. Het vermoeden kan dus, naar de geest
van de wet, worden weerlegd door het bewijs van het tegendeel.
Om van de ouderlijke aansprakelijkheid te worden ontslagen, dient
bijgevolg niet aangetoond te worden dat het schadelijke feit een externe oorzaak heeft die geen verband houdt met de invloed waarover de ouders beschikken door het vervullen van hun opdrachten van bewaking
en opvoeding.
Om dat vermoeden te weerleggen moet worden aangetoond dat de
daad waardoor de aansprakelijkheid in het gedrang komt, niet het gevolg is van een gebrek aan bewaking noch van een tekortkoming van
de vader en moeder in de opvoeding van hun minderjarig kind, dat hen
kan worden verweten.
Om de eisers burgerrechtelijk aansprakelijk te verklaren, wijst het
arrest erop dat de minderjarige een goede opvoeding heeft genoten en
niet onder de bewaking van zijn ouders stond op het ogenblik van de feiten, maar dat dezen niet aantonen dat zij alle beschikbare middelen
hebben aangewend ter voorkoming van de handelingen die hun aansprakelijkheid in het gedrang brengt en evenmin het bestaan aantonen van
een oorzaak die geen verband houdt met het door hun zoon gepleegde
en als misdrijf omschreven feit.
Het arrest, dat aan artikel 1384, vijfde lid, Burgerlijk Wetboek een
draagwijdte toekent die het niet heeft, is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het G. en L. O. burgerrechtelijk aansprakelijk stelt en hen veroordeelt om de verweerders te vergoeden.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt N. O. tot de kosten van zijn cassatieberoep.
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Veroordeelt de verweerders tot een derde van de kosten van de cassatieberoepen van G. en L. O.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de jeugdkamer van het hof van
beroep te Bergen.
4 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Andersluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Taye
(bij de balie te Brussel) en mevr. Pango-Vermeersch (bij de balie te
Brussel).

N° 160
1°

— 5 maart 2015
(AR C.11.0371.F)

KAMER

1° EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — ALGEMEEN. — GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR LUXEMBURGS RECHT. — BEWARENDE
BANK. — VENNOOTSCHAP NAAR LUXEMBURGS RECHT. — AANWIJZING IN BELGIË
VAN EEN INSTELLING DIE INSTAAT VOOR DE UITKERINGEN AAN DE DEELNEMERS.
— BEGRIP BETALING AAN DE DEELNEMERS.
2° EFFECTEN AAN TOONDER. — GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS
NAAR LUXEMBURGS RECHT. — BEWARENDE BANK. — VENNOOTSCHAP NAAR
LUXEMBURGS RECHT. — AANWIJZING IN BELGIË VAN EEN INSTELLING DIE INSTAAT VOOR DE UITKERINGEN AAN DE DEELNEMERS. — BEGRIP BETALING AAN DE
DEELNEMERS.

1° De verplichting volgens welke een instelling voor collectieve belegging in effecten die haar rechten van deelneming verhandelt op het grondgebied van
een andere lidstaat dan die waar zij zich bevindt, zorg moet dragen voor de
uitkeringen aan de deelnemers in de lidstaat van verhandeling, moet aldus
worden uitgelegd dat zij geen betrekking heeft op de afgifte aan de deelnemers van certificaten van deelbewijzen die op hun naam zijn ingeschreven in
het door de emittent bijgehouden register van houders van deelbewijzen.
(Art. 45, Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985)
2° Het middel, dat aanvoert dat de in dat artikel 138, tweede lid, van de wet
van 4 december 1990 opgenomen uitkering van de deelbewijzen aan de deelnemers ook doelt op de levering van deelbewijzen, faalt naar recht. (Art. 138,
tweede lid, Wet 4 december 1990)

(G. T. BEOBANK

N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 11 januari 2011.
Het Hof heeft, bij arrest van 24 januari 2013, de eerste twee cassatiemiddelen verworpen en heeft aan het Hof van Justitie van de Europese
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Unie een prejudiciële vraag gesteld die is beantwoord door het arrest C88/13, dat door dat gerecht is gewezen op 11 september 2014.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten van de zaak, zoals ze blijken uit het bestreden arrest en uit
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samengevat:
1. Het fonds Citiportfolios is een gemeenschappelijk beleggingsfonds
naar Luxemburgs recht dat wordt beheerd door de vennootschap naar
Luxemburgs recht Citiportfolios en waarvan de vennootschap naar
Luxemburgs recht Citibank Luxembourg de bewarende bank is.
2. Het prospectus van het fonds Citiportfolios werd in België verdeeld
door de verweerster in haar hoedanigheid van instelling die door de
vennootschap Citiportfolios werd aangewezen overeenkomstig
artikel 138, tweede lid, van de wet van 4 november [lees: december] 1990
op de financiële transacties en de financiële markten.
3. De eiser heeft tussen 12 en 24 januari 1996 in het fonds Citiportfolios
belegd en daartoe rechtstreeks in Luxemburg bij de bank Citibank
Luxembourg ingetekend. De verweerster is niet opgetreden als inschrijvingswoonplaats en heeft ook geen enkel commissieloon in die
hoedanigheid ontvangen.
4. Citibank Luxembourg heeft op 9 september 1996, met uitwerking op
17 september 1996, een einde gemaakt aan al haar bank- en zakenrelaties met de eiser. Zij heeft hem gevraagd om vóór die datum alle gelden
en effecten die daar nog op zijn rekeningen stonden weg te halen. Citibank Luxembourg heeft de eiser gemeld dat zij, indien zij van hem geen
instructies ontving over de aan te wenden verrichtingen om de deelbewijzen in het fonds Citiportfolios te gelde te maken, ze op zijn naam
zouden worden ingeschreven in het register van de deelbewijzen dat de
emittent bijhoudt.
5. Omdat de eiser Citibank Luxembourg geen instructies heeft gegeven, heeft zij op 14 oktober 1996 die inschrijving gedaan.
6. Begin december 1996, dus drie maanden na de beëindiging van de relaties met Citibank Luxembourg, heeft de eiser de verweerster aangeschreven om de levering te verkrijgen van al zijn certificaten van
deelbewijzen aan toonder in het fonds Citiportfolios. De verweerster
heeft de eiser geantwoord dat de deelbewijzen, aangezien ze werden
aangekocht bij Citibank Luxembourg, niet bij haar in een dossier zaten
en hem gemeld dat zij het dossier voor verder gevolg had overgezonden
naar Citibank Luxembourg.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Derde middel
Krachtens artikel 138, tweede lid, van de wet van 4 december 1990 op
de financiële transacties en de financiële markten, zoals het op het geschil van toepassing is, moet de in het eerste lid bedoelde beleggingsinstelling naar het recht van een andere Lidstaat van de Europese
Gemeenschappen die voornemens is haar rechten van deelneming in
België te verhandelen, een instelling aanwijzen als bedoeld in artikel 3,
1° of 2°, die instaat voor de uitkeringen aan de deelnemers en de verkoop of de inkoop van de rechten van deelneming alsmede voor de verspreiding van de informatie die de beleggingsinstelling moet
verstrekken in het Nederlands, in het Frans of in het Duits.
Die wet is de omzetting van richtlijn 85/611/EEG van de Raad van
20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Krachtens artikel 45 van die richtlijn, samen gelezen met artikel 44,
moet de instelling voor collectieve belegging in effecten die haar rechten van deelneming in een andere Lidstaat verhandelt, met inachtneming van de in de Lidstaat van verhandeling geldende wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen, onder meer de nodige maatregelen
treffen opdat aldaar voor de uitkeringen aan de deelnemers, de inkoop
van of terugbetaling op de rechten van deelneming alsmede de verspreiding van de informatie die de voormelde instelling moet verstrekken,
zorg wordt gedragen.
Het Hof heeft bij arrest van 24 januari 2013 aan het Hof van Justitie
van de Europese Unie de prejudiciële vraag gesteld of dat artikel 45 in
die zin moet worden uitgelegd dat het begrip “uitkeringen aan de deelnemers” ook doelt op de levering aan de deelnemers van certificaten
van deelbewijzen op naam.
Bij arrest C-88/13 van 11 september 2014 heeft het Hof van Justitie voor
recht gezegd dat de in dat artikel vastgestelde verplichting, volgens
welke een instelling voor collectieve belegging in effecten die haar
rechten van deelneming verhandelt op het grondgebied van een andere
lidstaat dan die waar zij zich bevindt, zorg moet dragen voor de uitkeringen aan de deelnemers in de lidstaat van verhandeling, aldus moet
worden uitgelegd dat zij niet mede betrekking heeft op de afgifte aan
de deelnemers van certificaten van deelbewijzen die op hun naam zijn
ingeschreven in het door de emittent bijgehouden register van houders
van deelbewijzen.
Met de omzetting van die verplichting in artikel 138, tweede lid, van
de wet van 4 december 1990 heeft de wetgever aan die verplichting geen
ruimere strekking willen verlenen dan die welke eraan werd gegeven
door de richtlijn.
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Het middel, dat aanvoert dat de in dat artikel 138, tweede lid, opgenomen uitkering van de deelbewijzen aan de deelnemers ook doelt op
de levering van deelbewijzen, faalt naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter.
—
Verslaggever:
de
heer
Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Foriers en de heer Kirkpatrick.

N° 161
1°

— 5 maart 2015
(AR C.13.0358.F)

KAMER

1° VERWIJZING NA CASSATIE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TOESTAND
VAN DE PARTIJEN.
2° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. — BEOORDELING T.A.V. DE BESTREDEN BESLISSING EN NIET T.A.V. DE BESLISSING VAN DE
RECHTER OP VERWIJZING.
3° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
— GRENZEN.

1° Wanneer de vernietiging wordt uitgesproken en in de mate waarin zij wordt
uitgesproken, worden de partijen voor de rechter naar wie de zaak wordt verwezen teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter
wiens beslissing wordt vernietigd; zij kunnen, binnen de grenzen van de verwijzing, het geschil opnieuw bepleiten, nieuwe feiten aan het oordeel van de
rechter op verwijzing voorleggen, nieuwe middelen aanvoeren of zelfs, indien
zij dat nog op een ontvankelijke wijze kunnen doen, hoger beroep instellen
tegen beschikkingen van het beroepen vonnis die zij vooralsnog niet hadden
bekritiseerd (1).
2° Het gebrek aan belang van een cassatiemiddel kan in de regel niet worden
beoordeeld op grond van de beslissing die de rechter op verwijzing zal nemen (2).
3° Hoewel hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens
recht te doen het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt,
staat het evenwel aan de partijen door het hoger beroep of het incidenteel
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 161.
(2) Id.
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beroep de grenzen te bepalen waarbinnen de appelrechter uitspraak moet
doen over de betwisting die aan de eerste rechter is voorgelegd (1).
(Art. 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 14 december 2012.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 18 februari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geoncludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 9, 19, 1068 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
— algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoofdberoep van de verweerster, haar
nieuwe vorderingen, uitbreidingen van vorderingen, het incidenteel beroep en de
nieuwe vorderingen van de eiseres ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, vernietigt het beroepen vonnis “ten behoeve van de leesbaarheid van het […] dictum”
en veroordeelt de eiseres, in nieuwe beschikkingen, om aan [de verweerster] de
volgende bedragen te betalen, in plaats van de bedragen die eventueel door de
eerste rechter in die hoedanigheid waren toegekend (bedragen te vermeerderen
met de interest, zoals het dictum van het bestreden vonnis preciseert):
• tijdelijke morele schade: 6.979,50 euro;
• tijdelijke materiële schade: 1.250 euro;
• tijdelijke huishoudelijke schade: 2.684,62 euro;
• tijdelijk pretium doloris: 315 euro;
• blijvende morele schade: 27.837 euro;
• blijvende materiële schade: 118.701,01 euro;
• blijvende huishoudelijke schade: 47.438,90 euro;
• blijvende esthetische schade: 8.300 euro;
• genoegenschade: 3.000 euro;
• diverse kosten: 3.377,50 euro;
• kosten van de zolen: 7.165,55 euro ;
• kosten van technische raadslieden: 950 euro,
zijnde 227.999,08 euro, vermeerderd met de interest en na aftrek van de voorlopige bedragen die de eiseres heeft betaald, en veroordeelt laatstgenoemde tot de
kosten van de twee aanleggen.
(1) Cass. 17 november 2011, AR C.10.0453.N, AC 2011, nr. 620.
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Grieven
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat
met name is vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de
rechter geen uitspraak doen over niet-gevorderde zaken.
De partijen kunnen, via hoger beroep of incidenteel hoger beroep, de mate
waarin de zaak bij de appelrechter aanhangig is, beperken tot bepaalde beslissingen van het beroepen vonnis zodat dit vonnis, wat betreft de punten die niet
aan de appelrechter zijn voorgelegd, een eindvonnis is dat bij die rechter niet
aanhangig is.
Het bestreden vonnis preciseert trouwens dat “enkel de schadeposten waarover nog onenigheid bestaat of waarvoor de wijziging van het vonnis wordt gevorderd of die een nieuwe vordering vormen, hierna onderzocht zullen worden”.
Het bestreden vonnis geeft ook een overzicht van alle aan de verweerster in
hoger beroep toegekende bedragen, namelijk:
• tijdelijke materiële schade: 1.250 euro;
• blijvende materiële schade: 118.701,01 euro;
• huishoudelijke schade: 47.438,90 euro;
• genoegenschade: 3.000 euro;
• kosten van de zolen: 7.165,55 euro;
• kosten van technische raadslieden: 950 euro.
In dit geval werden bepaalde posten van verweersters schade in hoger beroep
niet meer betwist. Zo vermeldt het dictum van het beroepen vonnis een post “diverse kosten”, die zelf bestaat uit vier verschillende posten: kleding (375 euro),
administratieve kosten (125 euro), medische kosten (2.227,50 euro) en verplaatsingskosten (150 euro), terwijl die posten in hoger beroep niet meer betwist werden. Dat geldt ook voor het tijdelijk pretium doloris (375 euro), de tijdelijke
morele schade (6.979, 50 euro) en de blijvende esthetische schade (8.300 euro).
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat het vonnis in zijn geheel vernietigt
ten behoeve van leesbaarheid van het dictum, zelfs wat betreft de schadeposten
die in hoger beroep niet werden betwist en waarover de eerste rechter zijn
rechtsmacht volledig had uitgeoefend, de mate waarin de zaak bij de rechter
aanhangig is, overschrijdt (schending van de artikelen 9, 19 en 1068, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek) en uitspraak doet over niet-gevorderde zaken
(miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd,
en schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek), in zoverre bepaalde schadeposten van de verweerster niet meer betwist werden in hoger beroep, zodat het beroepen vonnis, wat betreft die posten, een eindbeslissing
vormde die niet bij het rechtbank in hoger beroep aanhangig was.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
De door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het middel heeft geen belang
De verweerster voert aan dat het middel, gesteld dat het gegrond is,
slechts kan leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis in zoverre
dat vonnis opnieuw uitspraak zou doen over schadeposten die voor de
appelrechter niet werden betwist en dat de rechter op verwijzing, aangezien hij voor de vergoeding van die posten dezelfde bedragen als de
eerste rechter heeft toegekend, zou vaststellen dat het hoger beroep
geen betrekking heeft op die punten van het dictum van het beroepen
vonnis en zou vaststaan dat de eiseres wat betreft die schadeposten de-
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finitief is veroordeeld om aan de verweerster de door de eerste rechter
toegekende bedragen te betalen.
Enerzijds verwijt het middel het bestreden vonnis niet enkel dat het
opnieuw uitspraak doet over bepaalde posten van verweersters schade
die niet voor de appelrechter werden betwist, maar ook dat het een vonnis vernietigt waartegen slechts een beperkt hoger beroep voor hem
was ingesteld.
Anderzijds worden de partijen, wanneer de vernietiging wordt uitgesproken en in de mate waarin zij wordt uitgesproken, voor de rechter
op verwijzing teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden
voor de rechter wiens beslissing wordt vernietigd; binnen de grenzen
van de verwijzing staat hen vrij het geschil opnieuw te bepleiten, nieuwe feiten aan het oordeel van de feitenrechter voor te leggen, nieuwe
middelen aan te voeren of zelfs, indien zij dat nog op een ontvankelijke
wijze kunnen doen, hoger beroep in te stellen tegen beschikkingen van
het beroepen vonnis die zij tot dan toe niet hadden bekritiseerd.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen
het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, kunnen
de partijen door het hoger beroep of het incidenteel beroep de grenzen
bepalen waarbinnen de appelrechter uitspraak moet doen over de betwisting die aan de eerste rechter is voorgelegd.
Uit de stukken van de rechtspleging en uit het bestreden vonnis
blijkt dat enkel de “schadeposten waarover nog onenigheid best[ond] of
waarvoor de wijziging van het vonnis [werd] gevorderd of die een nieuwe vordering vorm[d]en”, nog in hoger beroep onderzocht dienden te
worden.
Het bestreden vonnis, dat “het hoofdberoep van [de verweerster], haar
nieuwe vorderingen, uitbreidingen van vorderingen, het incidenteel beroep en de nieuwe vorderingen van de [eiseres]” ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaart en vervolgens “het beroepen vonnis, ten
behoeve van de leesbaarheid van het […] dictum”, vernietigt, doet uitspraak over het gehele geschil “in nieuwe beschikkingen” en schendt
aldus het voormelde artikel 1068, eerste lid.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het in die mate het beroepen vonnis vernietigt en in nieuwe beschikkingen uitspraak doet over
de tijdelijke morele schade, het tijdelijk pretium doloris, de blijvende esthetische schade en de diverse kosten, het totaalbedrag, in hoofdsom,
van de aan de verweerster verschuldigde vergoeding vaststelt op tweehonderdzevenentwintigduizend negenhonderdnegenennegentig euro en
acht cent, en uitspraak doet over de kosten.
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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
Waals-Brabant, zitting houdende in hoger beroep.
5 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Wouters en mevr. Nudelholc.

N° 162
1°

— 5 maart 2015
(AR C.14.0017.F)

KAMER

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. — HUISHOUDELIJKE SCHADE VAN DE
OVERLEVENDE ECHTGENOOT. — BEGRIP.

De huishoudelijke schade van de overlevende echtgenoot bestaat in de derving
van het voordeel dat laatstgenoemde zelf uit de huishoudelijke activiteit van
het slachtoffer haalde; om te voorkomen dat niet-geleden schade vergoed
wordt, moet bij het berekenen van die schade rekening worden gehouden met
het aandeel “persoonlijk onderhoud” van het slachtoffer dat door het huishouden wordt uitgespaard. (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)

(AXA BELGIUM N.V. T. P.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 18 september 2013.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als
volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 29bis, §§ 1 en 5, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat het hoger beroep van de verweerder gedeeltelijk gegrond verklaart, bevestigt het vonnis van de eerste rechter, met uitzondering
van de volgende wijziging: “de huishoudelijke schade wordt gebracht op een be-
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drag van 137.453,61 euro”, vermeerderd met de compensatoire en gerechtelijke
interesten, om de volgende redenen:
“Huishoudelijke schade
1. De eerste rechter heeft voor die post een totaalbedrag van 82.467,86 euro toegekend, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet;
— op het bedrag van 11.187,64 euro, vanaf 1 oktober 2008,
— op het bedrag van 7.504,66 euro, vanaf 1 juni 2010,
— en op het bedrag van 19.666,96 euro, vanaf 8 juni 2011.
[De verweerder vordert] de wijziging van het vonnis van de eerste rechter en
vordert dus dat zijn huishoudelijke schade wordt gebracht:
— voor de verleden schade, op een bedrag van 37.482,25 euro, vermeerderd met
de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet, vanaf 8 maart 2010, gemiddelde datum,
— en voor de toekomstige schade, op een bedrag van 124.113,93 euro.
[…] 2. [De verweerder] verklaart
— dat ‘wijlen P. H. op de datum van het ongeval niet werkte’
— en dat zij dus de meeste huishoudelijke taken verrichtte, aangezien haar
echtgenoot op het ogenblik van het ongeval daarenboven met ziekteverlof was’,
zodat, net als de eerste rechter, een graad van deelneming van de overledene
aan de huishoudelijke taken van 65 pct. in aanmerking moet worden genomen.
3. De eerste rechter heeft evenwel ten onrechte geoordeeld dat ‘bij de berekening van die schade rekening [moest] worden gehouden met het aandeel 'persoonlijk onderhoud' van P. H.’.
Zoals [de verweerder] terecht aanvoert, kan men zich onmogelijk voorstellen
hoe de verdwijning van een echtgenoot de andere echtgenoot zou bevrijden van
de gebruikelijke huishoudelijke taken.
Daarenboven is in de graad van deelneming aan de huishoudelijke taken reeds
rekening gehouden met de huishoudelijke activiteit die de overledene aan haar
eigen onderhoud besteedde.
[…] 5. In navolging van de eerste rechter moet de economische waarde van het
huishouden vastgesteld worden op 35 euro, min 5 euro per kind dat het echtelijk
dak verlaat.
[…] 6. Op het ogenblik van het ongeval had het huishouden drie kinderen waaronder J., een leerling-kok, en L., een leerling-verkoopster in een bakkerswinkel.
In dat verband heeft de eerste rechter terecht geoordeeld dat ‘de twee laatstgenoemden de echtelijke verblijfplaats, gelet op het type beroep waarvoor zij gekozen hebben, zullen verlaten op hun eenentwintigste’.
Er zijn dus vier verschillende periodes:
a) Eerste periode (van 14 november 2007, datum van het overlijden, tot
1 september 2009, datum van de 21ste verjaardag van L. P.)
Voor die periode moet een huishouden met drie kinderen in aanmerking worden genomen.
[…] De berekening geschiedt dus als volgt: 35 euro × 657 dagen × 65 pct. × 0,998
= 14.916,86 euro.
[…] b) Tweede periode (van 2 september 2009 tot 7 maart 2011, datum van de
21ste verjaardag van J. P.)
Voor die periode moet een huishouden met twee kinderen in aanmerking worden genomen.
[…] De berekening geschiedt dus als volgt: 30 euro × 552 dagen × 65 pct. × 0,996
= 10.720,94 euro.
[…] c) Derde periode (van 8 maart 2011 tot 22 december 2016, datum van de 21ste
verjaardag van C. P.)
Voor die periode moet een huishouden met één kind in aanmerking worden genomen.
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[…] De berekening geschiedt dus als volgt:
— van 8 maart 2011 tot 18 september 2013, datum van dit vonnis: 25 euro × 926
dagen × 65 pct. × 0,989 = 14.881,98 euro;
— van 19 september 2013 tot 22 december 2016: 25 euro × 1.191 dagen × 65 pct.
× 0,989 = 19.140,86 euro ;
Totaal: 34.022,84 euro.
[…] d) Vierde periode (vanaf 23 december 2016)
Voor deze periode moet een basisdagvergoeding van 17,50 euro per kind in aanmerking worden genomen, zoals voorzien in de indicatieve tabel voor een huishouden zonder kind.
[…] De berekening geschiedt dus als volgt: 17,50 euro × 365 dagen × 23,347
× 65 pct.= 96.933,83 euro.
Het bestreden vonnis zal dus op dat punt gewijzigd worden”.
Grieven
Het vonnis van de eerste rechter, dat op dat punt bevestigd wordt door het bestreden vonnis, had beslist dat de eiseres enkel tot schadevergoeding gehouden
kan zijn op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
De eerste paragraaf van die wetsbepaling betreft “alle schade geleden door de
slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of
het overlijden”.
De vijfde paragraaf preciseert dat “de regels betreffende de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van toepassing blijven op alles wat niet uitdrukkelijk bij dit
artikel wordt geregeld”.
De regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid zijn vastgelegd in de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijke moet de
schade van het slachtoffer in de regel geheel vergoeden, maar die vergoeding
kan die geleden schade niet overtreffen.
Het vonnis van de eerste rechter had beslist dat “bij de berekening van de
schade rekening moet worden gehouden met het aandeel ‘persoonlijk onderhoud’ van P. H.” en dat, bij gebrek aan bewijs van het netto-inkomen van het
huishouden, het gedeelte van de huishoudelijke activiteit die laatstgenoemde
aan zichzelf besteedde, overeenkwam met “een gemiddelde onderhoudspercentage van 25 pct. voor de eerste periode (3 kinderen ten laste), 30 pct. voor de tweede
(2 kinderen), 35 pct. voor de derde (één kind) en 45 pct. voor de vierde (geen kinderen meer ten laste)”.
Dat vonnis, dat de economische dagwaarde van het huishouden op de datum
van het ongeval vaststelt op 35 euro, welk bedrag vervolgens verminderd wordt
met 5 euro per kind dat het echtelijk dak verlaat, had met dat aandeel “persoonlijk onderhoud” van P. H. rekening gehouden door, voor elke vergoedingsperiode, de voormelde percentages af te trekken van de economische waarde van het
huishouden.
Het bestreden vonnis bevestigt de door de eerste rechter vastgestelde economische waarde van het huishouden.
Ook P. H.’s aandeel betreffende haar persoonlijk onderhoud trekt het niet in
twijfel.
Het bestreden vonnis oordeelt daarentegen dat de eerste rechter, in zijn berekening van de schade, ten onrechte het aandeel “persoonlijk onderhoud” van
P.H. in aanmerking heeft genomen.
De huishoudelijke schade van de overlevende echtgenoot bestaat in de derving
van het voordeel dat laatstgenoemde zelf uit de huishoudelijke activiteit van
het slachtoffer haalde.
Om te voorkomen dat niet-geleden schade vergoed wordt, moet bij het berekenen van die schade rekening worden gehouden met het aandeel “persoonlijk
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onderhoud” van het slachtoffer, dat na diens overlijden door het huishouden
wordt uitgespaard.
In deze zaak beslist het bestreden vonnis dat “de economische waarde van het
huishouden, in navolging van de eerste rechter, vastgesteld moet worden op
35 euro, min 5 euro per kind dat het echtelijk dak verlaat”, maar overweegt het
dat de eerste rechter ten onrechte het aandeel “persoonlijk onderhoud” van verweerders overleden echtgenote heeft afgetrokken van het bedrag van de huishoudelijke schade.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, dat bij het berekenen van de huishoudelijke schade van de verweerder weigert rekening te houden met het aandeel
“persoonlijk onderhoud” van het slachtoffer dat na diens overlijden door het
huishouden wordt uitgespaard en dat “de post huishoudelijke schade op een bedrag van 137.453,61 euro” vaststelt, kent aan de verweerder aldus een vergoeding
toe die de werkelijk geleden schade te boven gaat en schendt zodoende de eerste
paragraaf van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, alsook de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, zoals ze krachtens de vijfde
paragraaf van de voormelde wetsbepaling op deze zaak van toepassing zijn.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
De huishoudelijke schade van de overlevende echtgenoot bestaat in
de derving van het voordeel dat laatstgenoemde zelf uit de huishoudelijke activiteit van het slachtoffer haalde. Om te voorkomen dat nietgeleden schade vergoed wordt, moet bij het berekenen van die schade
rekening worden gehouden met het aandeel “persoonlijk onderhoud”
van het slachtoffer, dat na diens overlijden door het huishouden wordt
uitgespaard.
Het bestreden vonnis overweegt dat bij het berekenen van de huishoudelijke schade van de verweerder het aandeel “persoonlijk onderhoud”
van zijn overleden echtgenote niet in aanmerking mag worden genomen, op grond dat “men zich onmogelijk kan voorstellen hoe de verdwijning van een echtgenoot de andere echtgenoot zou bevrijden van de
gebruikelijke huishoudelijke taken” en dat “in de graad van deelneming aan de huishoudelijke taken daarenboven reeds rekening is gehouden met de huishoudelijke activiteit die de overledene aan haar
eigen onderhoud besteedde”.
Het bestreden vonnis, dat bij het berekenen van verweerders huishoudelijke schade rekening weigert te houden met het aandeel “persoonlijk onderhoud” van het slachtoffer dat door het huishouden
uitgespaard wordt, kent de verweerder een vergoeding toe die de werkelijk geleden schade te boven gaat en schendt derhalve de in het middel bedoelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige middelen, die niet
kunnen leiden tot ruimere vernietiging.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de
huishoudelijke schade van de verweerder en over de kosten van het hoger beroep.
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
Waals-Brabant, zitting houdende in hoger beroep.
5 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Fettweis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
De Bruyn.

N° 163
1°

— 5 maart 2015
(AR C.14.0047.F)

KAMER

1° EIGENDOM. — MEDE-EIGENDOM. — BEWAARDER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN VAN HET GEBOUW. — BEPALING.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — GEBOUWEN. — MEDE-EIGENDOM. — BEWAARDER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN. — BEPALING.
3° EIGENDOM. — MEDE-EIGENDOM. — BEWAARDER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN VAN HET GEBOUW. — BEPALING. — GEEN GEBRUIK OF GENOT. —
UITWERKING.
4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — GEBOUWEN. — MEDE-EIGENDOM. — BEWAARDER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN. — BEPALING. — GEEN GEBRUIK OF GENOT. —
UITWERKING.
5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT.
— ZAKEN. — GEBREKKIGE ZAAK. — BEGRIP. — TUIN. — STAGNEREND WATER.

1° en 2° De artikelen 577-5, § 3, en 577-7, § 1, 1°, b), van het Burgerlijk Wetboek
verlenen de vereniging van mede-eigenaars een bevoegdheid van toezicht, leiding en controle op de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of van
de groep van gebouwen, die zij bewaart en die zij bijgevolg voor eigen rekening
beheert; de vereniging van mede-eigenaars heeft derhalve, in de regel, de bewaring van de gemeenschappelijke gedeelten in de zin van artikel 1384, eerste
lid (1). (Artt. 577-5, § 3, en 577-7, § 1, 1°, b), Burgerlijk Wetboek)
(1) Cass. 28 mei 2010, AR C.09.0233.F, AC 2010, nr. 371, met concl. van advocaat-generaal WERQUIN in Pas. 2010, nr. 371.
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3° en 4° De omstandigheid dat de vereniging van mede-eigenaars gemeenschappelijke gedeelten niet voor eigen rekening gebruikt of geniet, volstaat
niet om haar de hoedanigheid van bewaarder van die gedeelten te ontnemen.
(Artt. 577-5, § 3, en 577-7, § 1, 1°, b), Burgerlijk Wetboek)
5° Een zaak is gebrekkig als zij een ongewoon kenmerkt vertoont, waardoor zij
in sommige omstandigheden schade kan veroorzaken (1). (Art. 1384, eerste
lid, Burgerlijk Wetboek)

(VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN DE RESIDENTIE
VIA QUATTRO FONTANE T. S. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29 maart 2013.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan, waarvan de eerste twee gesteld
zijn als volgt.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet;
— artikel 1384, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerders gedeeltelijk gegrond, verklaart het incidenteel beroep van de eiseres ongegrond en verwerpt het, vernietigt het vonnis van de eerste rechter, doet opnieuw uitspraak
en veroordeelt de eiseres om aan de verweerders een provisioneel bedrag, in
hoofdsom, van 20.000 euro te betalen, houdt de uitspraak voor het overige aan en
heropent het debat.
Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing op de redenen die het weergeeft en
die hier als geheel weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid op de volgende redenen:
“Het geschil betreffende de gebrekkige afwatering van de tuin
14.1. Het kan niet worden betwist dat het water op ongewone wijze bleef staan
in de tuin naast de benedenverdieping waarvan [de verweerders] het privatief genot hadden (zie in dat verband de — niet-betwiste — brieven, waaronder die van
de makelaar van het gebouw, de attesten en de foto’s die in het dossier zijn neergelegd).
De rechtbank leidt hieruit af dat die tuin klaarblijkelijk is aangetast door een
gebrek, waardoor hij niet geschikt is voor het gebruik waartoe hij is bestemd.
14.2. Al betreurt de rechtbank dat geen enkele partij het nodig vond de basisakte en het reglement van mede-eigendom neer te leggen, blijft het niettemin
(1) Cass. 17 januari 2014, AR C.12.0510.F, AC 2014, nr. 39, met concl. van procureurgeneraal LECLERCQ.
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een feit dat [de eiseres] niet betwist dat de tuin een gemeenschappelijk karakter
heeft en dat enkel het genot ervan privatief is, wat overigens uit het debat op
de zitting is gebleken.
Het staat thans juridisch vast dat een vereniging van mede-eigenaars aansprakelijk kan worden gesteld op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aangezien zij als bewaarder van de gemeenschappelijke gedeelten
kan worden beschouwd: ‘De bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, is degene die deze zaak voor eigen rekening gebruikt, of het genot ervan heeft of ze bewaart met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen. De vereniging van mede-eigenaars
beschikt over een bevoegdheid van toezicht, leiding en controle op de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of van de groep van gebouwen, die zij bewaart en die zij bijgevolg voor eigen rekening beheert. Zij heeft bijgevolg, in de
regel, de bewaring van de gemeenschappelijke gedeelten, in de zin van
artikel 1384, eerste lid’ (Cass., 28 mei 2010, J.T., 438 (…) ; zie ook: Rb Brussel,
29 februari 2008, R.C.D.I., 2008, 37; C. MOSTIN, ‘Le contentieux: questions choisies’, in La copropriété par appartements, Bruxelles, La Charte 2008, 281-282,
nr. 35).
Hieruit volgt dat [de eiseres] de bewaarder van de litigieuze tuin is, met verwijzing naar artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en dat zij op
die grond aansprakelijk is.
De omstandigheid dat de [verweerders] hun appartement hebben gekocht met
genot van de tuin en daarvan perfect op de hoogte waren, kan die redenering
evenmin ontzenuwen, aangezien [de eiseres] zich niet kan onttrekken aan de
aansprakelijkheid die artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek om
die reden op haar doet rusten.
14.3. [De verweerders] begroten hun schade op 20 pct. van de huurwaarde van
het goed, die zij schatten op 3.800 euro per maand (volgens de marktwaarde van
het gebouw), maar evenwel beperken tot 400 euro per maand, gedurende 67 maanden (hun slotsom).
[De eiseres] betwist die berekening en verwijst naar de huurovereenkomst van
het litigieuze goed, vóór de aankoop van dat goed door de [verweerders], waarin
melding wordt gemaakt van een huur van 2.950 euro per maand.
Volgens de rechtbank moet rekening worden gehouden met de aanpassing van
de prijzen aan de vastgoedmarkt en komt een huur van 3.200 euro overeen met
een juiste prijs, rekening houdend met de evolutie van de prijzen, met de ligging
en de uitstraling van het goed en met de duur van de bewezen stoornissen.
Een aandeel van 20 pct. lijkt met de werkelijkheid overeen te stemmen: een
tuin draagt niet alleen bij tot de oppervlakte waarvan elke bewoner van een
goed met een tuin kan genieten maar de facto [ook] tot de uitstraling van dat
goed. Zo zal een ondergelopen tuin niet alleen beletten dat men zich daarin kan
begeven, wandelen of uitrusten, maar zal hij de plaatsen die daarop uitgeven
ook een sinistere uitstraling bezorgen.
De duur is aangetoond. Daarenboven wijst de rechtbank op de talrijke brieven,
de beloftes die op de algemene vergaderingen werden gedaan maar niet werden
nagekomen, enz.
De [verweerders] berekenen hun vordering echter op grond van een maandbedrag van 400 euro. De rechtbank vraagt zich bijgevolg af of er misschien geen
rekenfout is begaan en beveelt de heropening van het debat over dat punt.
In de tussentijd moet hen een provisioneel bedrag van 20.000 euro worden toegekend”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. De bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, is degene die deze zaak voor eigen rekening gebruikt, of het
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genot ervan heeft of ze bewaart met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen.
De feitenrechter beoordeelt in concreto, volgens de omstandigheden van de
zaak, de hoedanigheid van bewaarder van de zaak.
Een vereniging van mede-eigenaars kan weliswaar aangemerkt worden als bewaarder van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of van een groep
van gebouwen die zij in bewaring heeft en beheert. Toch moet de rechter nog
steeds in concreto nagaan of een dergelijke vereniging de bewaarder ervan is, op
grond van de omstandigheden van de zaak die hem wordt voorgelegd en, met name, van het gemeenschappelijk of privatief gebruik van de betrokken gemeenschappelijke gedeelten.
2. Het bestreden vonnis, dat vaststelde dat, in dit geval, de litigieuze tuin wel
gemeenschappelijk was maar de verweerders het privatief genot ervan hadden,
kon bijgevolg niet naar recht overwegen dat de eiseres, die de voormelde tuin
dus niet kon gebruiken of ervan kon genieten, de bewaarder ervan was in de zin
van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, alleen op grond van de
algemene overweging dat “nu naar recht is bewezen dat een vereniging van
mede-eigenaars aansprakelijk kan worden gesteld op grond van artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aangezien zij als bewaarder van de gemeenschappelijke gedeelten kan worden beschouwd”. Zodoende miskent het bestreden vonnis immers het wettelijk begrip bewaring van de zaak in de zin van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (schending van dat
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en verantwoordt het derhalve zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek).
3. Het bestreden vonnis, dat overweegt dat de eiseres de bewaarder is van de
litigieuze tuin, waarvan het vaststelt dat hij deel uitmaakt van de gemeenschappelijke gedeelten maar door de verweerders privatief wordt gebruikt, zonder de redenen op te geven waarom de eiseres zodoende de bewaarder van die
zaak zou zijn in de concrete omstandigheden van de zaak, niettegenstaande dat
de verweerders over het exclusieve gebruik en genot van die tuin beschikten,
stelt het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid zijn wettigheidstoezicht op de
beslissing van het bestreden vonnis uit te oefenen en is derhalve niet regelmatig
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
1. Een gebrek, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, is het ongewone kenmerk van de zaak dat, in sommige omstandigheden,
anderen schade kan berokkenen.
Bijgevolg vormt de enkele omstandigheid dat een zaak een abnormaal kenmerk vertoont, wat haar ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe zij is bestemd, geen gebrek van de zaak in de zin van die wetsbepaling.
2. Het bestreden vonnis, dat overweegt dat de litigieuze tuin waarin het water
op ongewone wijze bleef staan, was aangetast door een gebrek in de zin van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, op grond dat dit kenmerk
die tuin ongeschikt maakte voor het gebruik waartoe hij was bestemd, miskent
derhalve het wettelijk begrip gebrek van de zaak en verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht (schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).
(…)

III. BESLISSING
(…)

VAN HET HOF
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Overige punten van het cassatieberoep
Eerste middel
Eerste onderdeel
De bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, is degene die deze zaak voor eigen rekening gebruikt
of het genot ervan heeft of ze bewaart met de mogelijkheid er toezicht,
leiding en controle op uit te oefenen.
De artikelen 577-5, § 3, en 577-7, § 1, 1°, b), Burgerlijk Wetboek verlenen de vereniging van mede-eigenaars een bevoegdheid van toezicht,
leiding en controle op de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw
of van de groep van gebouwen, die zij bewaart en die zij bijgevolg voor
eigen rekening beheert; de vereniging van mede-eigenaars heeft derhalve, in de regel, de bewaring van de gemeenschappelijke gedeelten in de
zin artikel 1384, eerste lid.
De omstandigheid dat de vereniging van mede-eigenaars gemeenschappelijke gedeelten niet voor eigen rekening gebruikt of geniet, volstaat niet om haar de hoedanigheid van bewaarder van die gedeelten te
ontnemen.
Het onderdeel, dat geheel ervan uitgaat dat de vereniging van medeeigenaars haar hoedanigheid van bewaarder van een gemeenschappelijk
gedeelte verliest wanneer het gebruik of het genot daarvan privatief is,
faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis stelt vast dat “het water op ongewone wijze
bleef staan in de tuin naast de benedenverdieping waarvan [de verweerders] het privatief genot hadden”.
Het bestreden vonnis leidt uit die vaststelling weliswaar af dat “die
tuin […] is aangetast door een gebrek, waardoor hij niet geschikt is
voor het gebruik waartoe hij is bestemd”.
Het bestreden vonnis overweegt echter dat “een tuin niet alleen bijdraagt tot de oppervlakte waarvan elke bewoner van een goed met een
tuin kan genieten maar de facto [ook] tot de uitstraling van dat goed”
en dat “een ondergelopen tuin niet alleen zal beletten dat men zich
daarin kan begeven, wandelen of uitrusten, maar de plaatsen die daarop
uitgeven ook een sinistere uitstraling zal bezorgen”.
Uit die redenen volgt dat het bestreden vonnis beslist dat het ongewone kenmerk waardoor de tuin is aangetast in sommige omstandigheden schade kan veroorzaken.
Het verantwoordt derhalve naar recht zijn beslissing dat de tuin is
aangetast door een gebrek in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de
vordering van de eiseres tot betaling van de lasten van de mede-eigendom.
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 eiseres in twee derde 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
Waals-Brabant, zitting houdende in hoger beroep.
5 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter.
—
Verslaggever:
de
heer
Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Foriers.

N° 164
1°

— 5 maart 2015
(AR C.14.0197.F)

KAMER

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — ALGEMEEN. — OVERHEID. — WERKGEVER. — INSTELLING VAN HET VRIJE GESUBSIDIEERDE NET. — DOOR EEN DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL OP DE WEG NAAR EN
VAN HET WERK. — WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN. — BETALING VAN EEN LOON.

De werkgever uit de openbare sector die krachtens zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder
daarvoor prestaties te ontvangen, heeft recht op een vergoeding wanneer hij
aldus schade lijdt (1). (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)

(FRANSE GEMEENSCHAP T. AG INSURANCE N.V.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 27 november 2012.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 24 januari 2013, AR C.12.0113.F, AC 2013, nr. 59, met concl. van advocaatgeneraal WERQUIN in Pas. 2013, nr. 59; zie Cass. 7 november 2014, AR C.13.0199.N, AC 2014,
nr. 679.
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De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 25, tweede lid, 29, eerste lid, en 36, § 1, tweede lid, van de wet
van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, in
zoverre het betrekking heeft op de toepassing, op het geschil, van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek, na te hebben beslist dat de eiseres haar rechtsvordering niet mocht gronden op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek omdat zij
niet de werkgever van het slachtoffer is maar enkel als subsidiërende overheid
optreedt en, in die hoedanigheid, niet het nadeel van het verlies van de arbeidsprestaties ondervindt en door de betaling van de salaristoelagen dus geen schade lijdt.
Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
“1. Toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende [de preventie van of] de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, [voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten] in de overheidssector bepaalt dat ‘de hierboven bedoelde rechtspersonen of instellingen die de last van de bezoldiging dragen van rechtswege in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen treden die
het slachtoffer overeenkomstig § 1 mocht kunnen doen gelden tegen de persoon
die verantwoordelijk is voor het arbeidsongeval of de beroepsziekte tot het bedrag van de bezoldiging uitgekeerd gedurende de periode van tijdelijke ongeschiktheid’.
In deze zaak grondt de [eiseres] haar rechtsvordering tegen de verzekeraar van
de voor het ongeval aansprakelijke persoon niet op die bepaling, die een subrogatieregeling invoert, maar op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, en vordert zij aldus de vergoeding van een eigen schade.
Zij steunt daarbij op de rechtspraak die het Hof van Cassatie heeft uitgewerkt
vanaf zijn arresten van 19 februari 2001 en sindsdien vaak heeft herhaald. Volgens die rechtspraak ‘is een publiekrechtelijke rechtspersoon die, ten gevolge
van de fout van een derde, krachtens contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichtingen aan een van haar ambtenaren de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt; het bestaan
van een dergelijke verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene
die zich op grond daarvan ertoe heeft verbonden’. (…)
[De verweerster], die overigens, in navolging van een gedeelte van de rechtsleer en van een aantal rechtbanken, kritiek heeft op die rechtspraak, meent dat
zij hier in elk geval niet kan worden toegepast, aangezien de [eiseres] niet de
werkgever van het slachtoffer is maar enkel optreedt als subsidiërende overheid.
Zij preciseert dat ‘een van de voorwaarden waaronder die leer kan worden toegepast, dus hierin bestaat dat de overheid de lonen moet doorbetalen, zonder in
ruil de prestaties van het slachtoffer te ontvangen.
Wanneer de overheid de werkgever van het slachtoffer is, vormt die voorwaarde geen probleem.
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Dat is daarentegen niet het geval wanneer de overheid niet de werkgever is en
het loon van het slachtoffer betaalt in het kader van de regeling van de salaristoelagen. In dat laatste geval komt er een driehoeksverhouding tot stand tussen de ambtenaar, zijn werkgever en de subsidiërende overheid;
— de ambtenaar levert prestaties ten gunste van zijn werkgever;
— de subsidiërende overheid stort toelagen aan de werkgever in de vorm van
een salaris die aan de ambtenaar wordt betaald’.
Zij leidt hieruit af dat, aangezien de arbeidsprestaties van de leerkracht niet
de [eiseres] maar uitsluitend de werkgever, met name de subsidiërende overheid,
ten goede komen, de [eiseres] door de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer
geen schade lijdt.
[De eiseres] betwist dat argument, op grond dat de wet (artikelen 25 en 36 van
de wet van 29 mei 1959, de zogeheten ‘Schoolpactwet’) de overheid (destijds de
Staat en thans de gemeenschappen) belast met de betaling van de lonen van de
leerkrachten, ongeacht het net waarvan ze afhangen, via salaristoelagen die
door de gemeenschappen rechtstreeks aan de leerkrachten worden betaald. Hetzelfde geldt voor de betaling van het loon in geval van een arbeidsongeval, daar
de wet van 3 juli 1967 geen onderscheid maakt naargelang de leerkracht afhangt
van het net dat is ingericht door de gemeenschappen dan wel door een gesubsidieerde overheid.
Zij meent dat, in alle gevallen, de schade wordt geleden door de gemeenschap
en niet door het gesubsidieerde bevoegde gezag, dat na een arbeidsongeval geen
enkel bedrag dient te betalen.
Zij steunt daarbij op de voormelde arresten van het Hof van Cassatie, dat volgens haar zeer algemeen spreekt van ‘overheid’ en niet van ‘openbare werkgevers’, alsook op enkele beslissingen over de zaak zelf.
De rechtbank volgt die stelling niet en geeft [de verweerster] gelijk.
De rechtbank wijst allereerst erop dat het Hof van Cassatie weliswaar in sommige arresten spreekt van de ‘overheid’, zonder verdere verduidelijking, maar
nooit specifiek uitspraak heeft gedaan over het vraagstuk van de subsidiërende
overheid; het Hof verwijst daarentegen systematisch naar de schade die bestaat
in de verplichting om het salaris te betalen zonder tegenprestatie.
Niet de betaling van het loon vormt de eigen schade, maar het feit dat er voor
die betaling geen tegenprestatie wordt ontvangen.
Het arrest van 21 september 2009 van het Hof van Cassatie is in dat verband
duidelijk: ‘de overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar
rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde
rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is
gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt’ (…).
Welnu, in deze zaak is het slachtoffer een leerkracht van het gesubsidieerde
net, zodat de niet-ontvangen prestaties niet de [eiseres] maar de werkgever nadeel berokkenen.
Het Grondwettelijk Hof, dat uitspraak heeft gedaan over een mogelijke schending van de Grondwet door de rechtspraak van het Hof van Cassatie, waaruit een
verschil in behandeling tussen de openbare werkgevers en de privéwerkgevers
wordt afgeleid (en waarop het Grondwettelijk Hof ontkennend heeft geantwoord), brengt de schade ook uitdrukkelijk in verband met het ontbreken van
arbeidsprestaties in ruil voor de betaling van het loon: ‘B.3.1. De prejudiciële
vragen hebben betrekking op het verschil in behandeling dat artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek zou invoeren onder de derden die aansprakelijk zijn
voor een ongeval naargelang het slachtoffer een ambtenaar bij de overheid of
een werknemer van de privésector zou zijn, in zoverre de overheid volgens de
rechtspraak van het Hof van Cassatie tegen de aansprakelijke derde of diens
verzekeraar niet alleen een subrogatoire vordering zou kunnen instellen, maar
ook een vordering op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, terwijl
een werkgever van de privésector niet over die laatste mogelijkheid zou beschikken. B.3.2. In tegenstelling tot wat Ethias Verzekering aanvoert, gaat het
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hierbij om vergelijkbare situaties, vermits beide de mate beogen waarin de
werkgever zich kan keren tegen de derde die aansprakelijk is voor een ongeval
waarvan het slachtoffer arbeidsprestaties ten behoeve van de eerstgenoemde
verrichtte. B.8. Er kan worden aangenomen dat de schade waarmee de publieke
werkgever wordt geconfronteerd die, als gevolg van de arbeidsongeschiktheid
van zijn ambtenaar die het slachtoffer is van een ongeval dat door een derde is
veroorzaakt, ten aanzien van die ambtenaar, zonder in ruil daarvoor iets te verkrijgen, financiële prestaties moet waarborgen en zijn diensten moet reorganiseren, gemeenschappelijke punten vertoont met de schade waarmee een
werkgever van de privésector in vergelijkbare omstandigheden zou worden geconfronteerd’ (…).
De rechtbank meent bijgevolg dat [de eiseres] haar rechtsvordering in voorliggend geval niet mag gronden op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en
dat zij zich enkel kan beroepen op het mechanisme van artikel 14 van de wet van
3 juli 1967”.
Grieven
1. Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is degene die, door zijn
fout, een ander schade berokkent, verplicht die schade geheel te vergoeden.
2. De publiekrechtelijke rechtspersoon die, tijdens de periode van tijdelijke
ongeschiktheid van een van zijn ambtenaren die door de fout van een derde is
veroorzaakt, hem zijn loon moet doorbetalen krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen (te dezen artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de
overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en
van het werk), heeft recht op een vergoeding op grond van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre hij hierdoor schade lijdt.
De publiekrechtelijke rechtspersoon lijdt schade wanneer hij het loon uitbetaalt zonder in ruil daarvoor arbeidsprestaties te genieten.
3. Het feit dat de publiekrechtelijke rechtspersoon die het loon van het slachtoffer betaalt in het kader van het stelsel van de salaristoelagen handelt, en dus
niet als de werkgever van het slachtoffer maar als subsidiërende overheid optreedt, belet niet dat hij schade kan lijden.
Hij lijdt schade omdat de salaristoelagen die hij krachtens de wet moet betalen de tegenprestatie vormen voor de arbeidsprestaties van de leerkrachten.
4. Artikel 25, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige
bepalingen van de onderwijswetgeving bepaalt dat de Staat (daarna vervangen
door de gemeenschappen) kent, onder bepaalde voorwaarden, salaristoelagen
toe aan de in artikel 24 bedoelde instellingen en afdelingen van instellingen van
onderwijs.
Luidens artikel 29, eerste lid, van die wet is de salaristoelage gelijk aan het
met de verschillende vergoedingen verhoogde salaris waarop de betrokkene,
overeenkomstig zijn bekwaamheidsbewijzen, recht zou hebben indien hij tot het
personeel van het Rijksonderwijs behoorde.
Artikel 36, § 1, tweede lid, van die wet bepaalt dat de Staat (en vervolgens de
gemeenschappen) rechtstreeks en maandelijks de salaristoelagen betaalt aan de
leden van de gesubsidieerde instellingen. Tegenover die verplichting van de
Staat ten aanzien van die personeelsleden staat een subjectief recht dat laatstgenoemden ten aanzien van die overheden kunnen doen gelden.
Uit het voorgaande volgt dat die salaristoelagen een tegenprestatie voor de
arbeidsprestaties van die personeelsleden vormen en een loon zijn (met name in
de zin van artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers).
5. Daaruit volgt dat, wanneer de [eiseres] krachtens artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 het loon van de ambtenaar moet doorbetalen tijdens de gehele duur van de tijdelijke ongeschiktheid die voortvloeit uit een
arbeidsongeval of uit een ongeval op de weg naar en van het werk, de betaling
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van dat loon, dat de tegenprestatie vormt voor de arbeidsprestaties van het
slachtoffer, is een schade die vergoedbaar is in de zin van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek.
De [eiseres] dient niet te bewijzen dat zij een onderscheiden schade lijdt, doordat zij ook het loon betaalt van een andere leerkracht die de arbeidsongeschikte
leerkracht heeft vervangen.
6. Het bestreden vonnis, dat beslist dat de eiseres haar vordering tot terugbetaling van de salaristoelagen niet mag gronden op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, op grond dat zij geen schade lijdt doordat zij die salaristoelagen
moet betalen zonder de arbeidsprestaties van de getroffen leerkracht te ontvangen, aangezien zij niet de werkgever van het slachtoffer is maar enkel optreedt
in de hoedanigheid van subsidiërende overheid, verantwoordt zijn beslissing derhalve niet naar recht.
Het bestreden vonnis schendt bijgevolg de artikelen 25, tweede lid, 29, eerste
lid, en 36, § 1, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige
bepalingen van de onderwijswetgeving, waaruit de aard van de salaristoelagen
kan worden afgeleid, alsook de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, die het rechtsbeginsel van het recht op de gehele vergoeding van de schade
uit een quasi-delictuele fout bevatten.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
De openbare werkgever die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen, loon aan zijn personeelslid moet betalen zonder
daarvoor prestaties te ontvangen, heeft recht op een vergoeding indien
hij aldus schade lijdt.
Het bestreden vonnis stelt vast dat “[een] leerkracht [van] een instelling dat tot het vrij, door de [eiseres] gesubsidieerd onderwijsnet behoort, het slachtoffer is geworden van een verkeersongeval op de weg
naar en van het werk”, dat “het ongeval te wijten is aan een fout van
[de] verzekerde [van de verweerster]”, dat “[de eiseres] het salaris van
[het slachtoffer] heeft doorbetaald tijdens haar tijdvakken van tijdelijke ongeschiktheid”, dat “zij de terugbetaling ervan heeft gevorderd van
[de verweerster]” en dat zij “haar rechtsvordering tegen de verzekeraar
van de voor het ongeval aansprakelijke persoon niet grondt op
[artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967], dat een subrogatieregeling
invoert, maar op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, en aldus de
vergoeding van eigen schade vordert”.
Het bestreden vonnis, dat overweegt dat “niet de betaling van het
loon vormt de eigen schade, maar het feit dat er voor die betaling geen
tegenprestatie wordt ontvangen” en dat “in deze zaak het slachtoffer
een leerkracht van het gesubsidieerde net is, zodat de niet-ontvangen
prestaties niet de [eiseres] maar de werkgever nadeel berokkenen”, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat “[de eiseres] haar rechtsvordering in voorliggend geval niet mag gronden op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en dat zij zich enkel kan beroepen op het mechanisme van artikel 14 van de wet van 3 juli 1967”.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
5 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Fettweis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Baets
en mevr. Oosterbosch.

N° 165
1°

— 5 maart 2015
(AR D.14.0027.F)

KAMER

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TUCHTPROCEDURE. — RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN VAN HET BRUSSELSHOOFDSTAD EN VAN WAALS-BRABANT. — BESLISSING TOT VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR DE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN VAN DE PROVINCIE HENEGOUWEN. — BEVOEGDHEID.
2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). — REGELING
VAN RECHTSGEBIED. — TUCHTPROCEDURE. — RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN VAN HET BRUSSELS-HOOFDSTAD EN VAN WAALS-BRABANT. — BESLISSING TOT VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE RAAD VAN DE ORDE VAN
ARCHITECTEN VAN DE PROVINCIE HENEGOUWEN. — BEVOEGDHEID.

1° en 2° De raad van de Orde van Architecten van Brussel-Hoofdstad en van
Waals-Brabant dient zichzelf niet van de zaak te onttrekken en deze naar
een andere raad te verwijzen.

(NATIONALE RAAD

VAN DE

ORDE

VAN

ARCHITECTEN T. W.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Bij verzoekschrift, ondertekend door mr. John Kirkpatrick, advocaat
bij het Hof van Cassatie, dat op 17 november 2014 is neergelegd op de
griffie van het Hof, verzoekt de eiser te mogen dagvaarden tot regeling
van rechtsgebied.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Enerzijds heeft het bureau van de raad van de Orde van Architecten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van Waals-Brabant, bij beslissing van 17 april 2012 die op 30 juli 2014 ter kennis is gebracht van de
voorzitter van de nationale raad van de Orde van Architecten, de tucht-
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procedure die gevolgd werd inzake architect P. W., op klacht van architect V. D., verwezen naar de raad van de Orde van Architecten van de
provincie Henegouwen.
Anderzijds heeft de raad van de Orde van Architecten van de provincie
Henegouwen zich, bij beslissing van 30 december 2013 die op 28 januari
2014 ter kennis is gebracht van de voorzitter van de nationale raad van
de Orde van Architecten, onbevoegd verklaard om kennis te nemen van
de naar haar verwezen vervolgingen.
Het naast elkaar bestaan van twee beslissingen van verschillende
tuchtgerechten, die uitspraak doen over dezelfde vervolgingen, belemmert de rechtsgang en geeft aanleiding tot regeling van rechtsgebied.
De eiser moet worden gemachtigd om P. W. te dagvaarden tot regeling van rechtsgebied.
Dictum
Het Hof
Machtigt de eiser om P. W. te dagvaarden tot regeling van rechtsgebied op de terechtzitting van de eerste kamer van het Hof van 5 maart
2015;
Houdt de kosten aan.
5 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal.
— Advocaten: de heer Kirkpatrick en mevr.
Nudelholc.

N° 166
1°

— 6 maart 2015
(AR F.14.0021.N)

KAMER

1° INKOMSTENBELASTINGEN. — KADASTRAAL INKOMEN. — BETWISTING. — BEVOEGDE RECHTER.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BELASTINGZAKEN. — INKOMSTENBELASTING. — BETWISTING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN. — BEVOEGDE RECHTER.
3° RECHTBANKEN. — BELASTINGZAKEN. — RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. — BEVOEGDHEID. — GRENZEN.
4° INKOMSTENBELASTINGEN. — KADASTRAAL INKOMEN. — VASTSTELLING. — BEZWAARPROCEDURE. — BIJ K.B. UITGEWERKTE REGELS. — GRONDWETTELIJKHEID.

1° en 2° Het bezwaar tegen het kadastraal inkomen is een bijzondere geschillenprocedure die betrekking heeft op het bedrag van dat inkomen en bij gebrek aan akkoord tussen de onderzoekende ambtenaar en de
bezwaarindiener, is hetzij de administratie, hetzij de bezwaarindiener verplicht is om een beroep te doen op de arbitrageprocedure; het bestaan van die

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 611 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

611

ARRESTEN VAN CASSATIE

6.3.15 - N° 166

specifieke procedure heeft tot gevolg dat de rechtbank van eerste aanleg niet
bevoegd is om bij toepassing van artikel 569, 32°, Gerechtelijk Wetboek kennis
te nemen van betwistingen in verband met de vaststelling van het bedrag van
het kadastraal inkomen (1). (Artt. 497, 499, 502, eerste en tweede lid,
WIB92; art. 569, 32°, Gerechtelijk Wetboek)
3° De bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg voor fiscale geschillen
geldt niet indien de fiscale wet zelf in een bijzondere procedure van geschillenbeslechting voorziet zoals bij de betwisting van het bedrag van het kadastraal inkomen die gebeurt onder controle door de vrederechter (2).
(Art. 569, 32°, Gerechtelijk Wetboek)
4° De Koning heeft de door artikel 502, tweede lid, WIB92 verleende machtiging niet overschreden door te voorzien in een bepaling die tot gevolg heeft
dat het kadastraal inkomen definitief wordt indien het proces-verbaal niet
door de belastingplichtige wordt ondertekend en indien hij niet tijdig een
verzoekschrift heeft ingeleid bij de vrederechter tot aanstelling van een
scheidsrechter (3). (Art. 159, Grondwet; art. 502, tweede lid, WIB92;
art. 10, § 2, tweede lid, KB 10 oktober 1979)

(RENT AND VENDING N.V. T. BELGISCHE
MINISTER VAN FINANCIËN)

STAAT,

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. De feiten en procedurevoorgaanden
De feitelijke gegevens worden door de appelrechters als volgt samengevat.
Eiseres is eigenaar van een onroerend goed dat oorspronkelijk een
vleesfabriek was (met grote vrieskamers, die zij aanvankelijk een tijd
als opslagplaats heeft gebruikt).
Eiseres heeft de bestemming van dat gebouw gewijzigd en het daartoe
aangepast. In het gebouw werd een speelstad ondergebracht bestaande
uit allerlei klimsystemen, springkastelen, e.d.m. en een bowlingcenter
met 21 bowlingbanen, een aantal snookertafels en een taverne/restaurant. Vooraan werd een parking aangelegd. De bowlingbanen waren geen
eigendom van de eiseres. Zij maakten het voorwerp uit van een overeenkomst van financieringshuur van 15 december 1999 gesloten met Gemeentekrediet Lease nv voor 72 maanden. Daarvoor leasede de eiseres
die bowlingbanen van Cera Lease nv, vanaf 30 december 1988 voor
84 maanden (overeenkomst die kennelijk voortijdig beëindigd werd).
Met een brief van 26 juli 1999 heeft de Administratie van het Kadaster
aan de eiseres een eenzijdige herschatting van het kadastraal inkomen
van het onroerend goed betekend. Bij de gegevens staat als “aard van het
perceel”: ‘Sportgeb.’ met eronder ‘ongebouwd’, ook staat vermeld: ‘motivering: herschatting, aanz. wijz., verandering exploitatie’.
(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
(3) Id.
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Het bedrag van het oorspronkelijk kadastraal inkomen werd verhoogd
van 570.000 (14.129,93 euro) (kadastraal inkomen gewone goederen) en 8700
frank (215,67 euro) (kadastraal inkomen outillering) tot 800.200 frank
(19.836,44 euro).
De eiseres heeft tegen die betekening van het verhoogde kadastraal inkomen bezwaar ingediend op 7 september 1999 volgens de procedure voorzien in de artikelen 497 e.v. WIB92. De eiseres riep in dat de uitrusting
die ze in het gebouw heeft aangebracht geen onroerend karakter heeft en
dat er zelfs onroerende uitrusting verdween. Volgens haar zienswijze was
de verhoging van het kadastraal inkomen met 38 procent onterecht.
Aangezien de onderhandelingen tussen de onderzoekende ambtenaar
en de bezwaarindiener geen resultaat opleverden (omdat eiseres bleef betwisting voeren over het al dan niet onroerend karakter van de bowlingmachines) heeft de onderzoekende ambtenaar op 11 april 2000 een procesverbaal van niet-akkoord opgesteld. Een eensluidend verklaard afschrift
van dit proces-verbaal van niet-akkoord werd op 6 juli 2000 aan de eiseres
betekend.
Daarop heeft de eiseres zich bij verzoekschrift van 10 juli 2000 tot de
rechtbank van eerste aanleg te Gent gericht om de betwisting over de
verhoging van het kadastraal inkomen te laten beslechten, doch werd in
het ongelijk gesteld.
Eiseres vorderde voor de appelrechters de integrale vernietiging van
het bestreden vonnis en de nietigheid van de beslissing van de administratie van het kadaster om over te gaan tot een herschatting van het
kadastraal inkomen, zoals dit tot uiting komt in het proces-verbaal d.d.
11 april 2000 en het per 26 juli 1999 betekend kadastraal inkomen. Die beslissing zou strijdig zijn met de Wet Motivering Bestuurshandelingen
van 29 juli 1991.
Zij vroeg een vermindering van het kadastraal inkomen tot 12.394,68
euro en vorderde tevens dat de appelrechters voor recht zouden zeggen
dat de bowlingbanen die zij heeft geplaatst een roerend karakter hebben (1).
2. Het bestreden arrest
De appelrechters oordelen dat:
— de wetgever de uitwerking met betrekking tot de vaststelling van
het (oorspronkelijk of gewijzigd) kadastraal inkomen aan de Koning
heeft overgelaten;
— anders dan eiseres aanvoert, het de scheidsrechter op grond van het
KB van 10 oktober 1979 niet verboden is standpunt in te nemen over de
aard van het perceel wanneer die aard door de bezwaarindiener wordt betwist (2);
— de scheidsrechterlijke procedure dan ook een forum biedt voor een
volwaardig debat dat kan bijdragen tot de oplossing van het geschil;
(1) Zie bestreden arrest p. 3.
(2) Zie artikel 14, § 2, b, a contrario.
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— het onderzoek door de scheidsrechter(s) bovendien de technische gegevens naar boven brengt waarop elk van de partijen en de scheidsrechter(s) zich beroepen en het de bedoeling moet zijn daarvan sporen terug
te vinden in het scheidsrechterlijk verslag;
— de belastingplichtige aan de hand van die gegevens kan inschatten
of er nog reden bestaat om het oordeel van de scheidsrechter(s) aan te
vechten voor de fiscale rechter;
— (deze elementen doen besluiten) dat de scheidsrechterlijke procedure wel degelijk een inherent deel uitmaakt van het door of krachtens de
wet georganiseerd administratief beroep met betrekking tot de vaststelling van het kadastraal inkomen;
— de omstandigheid dat het eerste lid van artikel 502 WIB92 slechts in
de “mogelijkheid” voorziet voor de bezwaarindiener en de administratie
om een scheidsrechterlijke beslissing te vorderen, daaraan niets vanaf
doet omdat de wetgever enkel heeft uitgedrukt dat er twee mogelijkheden zijn: ofwel zich (toch) neerleggen bij het aanvankelijk betekende kadastraal inkomen ofwel de betwisting toch verder zetten door het
oordeel van derden, namelijk de scheidsrechters, in te winnen.
— dit de Koning niet kan beletten om in artikel 10, § 2, tweede lid, KB
te voorzien dat het aanvankelijk betekende kadastraal inkomen definitief wordt wanneer de bezwaarindiener nalaat om binnen de maand na de
toezending van het proces-verbaal van niet-akkoord tussen de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener, een verzoekschrift tot aanstelling van een of meer scheidsrechters in te dienen omdat de Koning
daarmee slechts een termijn heeft vastgelegd waarbinnen de bezwaarindiener standpunt moet innemen omtrent de vraag of hij de betwisting
nog wenst verder te zetten of niet;
— de eerste rechter dan ook met reden heeft vastgesteld dat de eiseres,
in weerwil van artikel 1385undecies, eerste lid, Ger.W. heeft nagelaten om
het krachtens de wet georganiseerde administratief beroep uit te putten
en de vordering terecht onontvankelijk heeft verklaard.
3. De voorziening in cassatie
3.1. In het eerste onderdeel van het eerste middel voert eiseres aan dat de
appelrechters de artikelen 1385undecies Ger.W. samen met de
artikelen 497 e.v. WIB en artikel 6 KB van (10 oktober) 1979 hebben geschonden door te beslissen dat de bezwaarprocedure inzake het kadastraal inkomen een verplicht uit te putten administratief beroep
uitmaakt en door te beslissen dat de besproken scheidsrechtelijke procedure daarvan een inherent en verplicht uit te putten deel uitmaakt. In
dit verband voert de eiseres ook aan dat de schattingsprocedure kan worden uitgeoefend of niet en dat de arbitrage wel degelijk een zuiver facultatief karakter heeft toebedeeld gekregen door de wetgever.
3.2. In het tweede onderdeel argumenteert eiseres dat partijen er evenzeer voor kunnen opteren het geschil aanhangig te maken voor de fiscale
rechter gelet op diens bevoegdheid krachtens artikel 569, eerste lid, 32°,
Ger.W. Vermits artikel 502 WIB92 het vorderen van een scheidsrechtelijke beslissing louter als een facultatieve mogelijkheid heeft opgevat en
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artikel 569, eerste lid, 32°, Ger.W. een algemene bevoegdheid heeft toegekend aan de rechter om kennis te nemen van de geschillen inzake de toepassing van de fiscale wet, kan de ontstentenis van de vordering tot
aanstelling van een scheidsrechter volgens eiseres geen grond van onontvankelijkheid uitmaken.
3.3. In het derde onderdeel van het eerste middel voert eiseres aan dat
de appelrechters artikel 1385undecies Ger.W. schenden in samenhang met
artikel 502 WIB92 en de artikelen 9 van het KB van (10 oktober) 1979 nu
zij de arbitrageprocedure beschouwen als een expertise en om die reden
oordelen dat deze procedure moet worden doorlopen in het licht van het
uitputtingsvereiste in de gerechtelijke geschillenbeslechting.
3.4. In het tweede middel verwijt eiseres de appelrechters dat zij
artikel 1385undecies hebben geschonden. Eiseres voert meer bepaald aan
dat het bestreden arrest, dat kennis heeft genomen van het feit dat geen
uitspraak was gedaan over het bezwaar binnen de zes maanden na de indiening ervan en van het feit dat de bezwaarindiener het geschil aanhangig maakte bij de rechtbank na het verstrijken van de termijn van zes
maanden, niet wettig kon beslissen dat de bezwaarindiener heeft nagelaten het krachtens de wet georganiseerde administratief beroep uit te
putten. Verzoeker zou op het ogenblik dat de vordering werd ingeleid bij
de rechtbank dus volledig in de omstandigheden verkeerd hebben bedoeld in artikel 1385undecies, tweede lid, Ger.W.
3.5. In het derde middel gaat eiseres ervan uit dat de delegatie die de
wetgever aan de Koning heeft gegeven, enkel kan begrepen worden vanuit de bekommernis partijen aan te zetten een akkoord te vinden, bij gebreke waarvan een scheidsrechtelijke beslissing kon gevorderd worden.
De delegatie is volgens eiseres dan ook beperkt gebleven tot het bepalen
van de termijnen waarbinnen de procedure moet worden ingesteld, de opdracht van de scheidsrechters, het bedrag van de kosten en wie deze zal
dragen.
De Koning heeft bepaald dat het kadastrale inkomen definitief wordt
bij gebreke aan een verzoek tot arbitrage vanwege de belastingplichtige,
zodat hij de rechtspositie van de belastingplichtige gevoelig slechter
heeft gemaakt. De Koning heeft volgens eiseres derhalve veel meer gedaan dan het louter bepalen van een termijn: hij heeft het niet inleiden
van een verzoekschrift door de belastingplichtige gesanctioneerd met
een soort verval van recht: het betwiste kadastraal inkomen is dan definitief geworden; hij was hiertoe niet gemachtigd.
Ook ten aanzien van het verzoekschrift dat door de administratie
wordt ingeleid (ingeval er geen akkoord is over het kadastrale inkomen
maar wel over het principe van de arbitrage) heeft de Koning een termijn
bepaald: het verzoekschrift moet dan door de ambtenaar zijn ingediend
binnen de maand na de ondertekening van het proces-verbaal. Aan zulke
overschrijding van deze termijn wordt evenwel geen sanctie gekoppeld.
Het verval van recht waarin de Koning dus lijkt te voorzien in
artikel 10, § 2, KB is niet geheel in overeenstemming met de tekst noch
met de geest van de delegatie die hij ontvangen heeft. Zo hij al gemachtigd was een termijn te bepalen, dan is niet gebleken dat hij eveneens ge-
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machtigd was het onbenut verstrijken van die termijn te sanctioneren
met een verval van recht. En al zeker was hij niet gemachtigd dit te doen
ten nadele van de belastingplichtige en dit tegelijkertijd niet te doen ten
aanzien van de administratie.
Door de exceptie van onwettelijkheid met betrekking tot artikel 10,
§ 2, tweede lid, KB 10 oktober 1979 te verwerpen, heeft het bestreden arrest volgens de eiseres artikel 159 Grondwet geschonden.
4. Bespreking
4.1. De belastingplichtige mag tegen het hem betekend kadastraal inkomen bezwaar indienen. Vrij algemeen wordt aanvaard dat met een bezwaar tegen de ingekohierde onroerende voorheffing niet kan worden
opgekomen tegen een inmiddels definitief vastgesteld kadastraal inkomen, vermits dit via de geëigende procedure dient te geschieden.
Noch de gewestelijke directeur, noch het hof van beroep heeft de bevoegdheid het kadastraal inkomen te herzien wanneer geen verhaalprocedure werd ingesteld (1).
Auteur VAN HOUTTE merkt echter op dat de exclusieve bevoegdheid
van het kadaster beperkt is tot de schatting der percelen om er het kadastraal inkomen van vast te stellen. Alleen de schatting van de percelen is de taak van de administratie der kadaster; of de verschillende
voorwaarden voor de belastbaarheid van inkomsten uit onroerend goed
wel verenigd zijn, wordt beoordeeld door de administratie der directe belastingen (2).
Vermits het bezwaar tegen het kadastraal inkomen op straffe van verval het inkomen moet vermelden dat de bezwaarindiener stelt tegen datgene dat aan zijn onroerend goed is toegekend (artikel 499 WIB92), is deze
bezwaarprocedure wellicht uitsluitend een procedure om het bedrag van
het kadastraal inkomen te betwisten.
In de arbitrale procedure die moet worden gevolgd als het bezwaar en
de onderhandelingen tussen belastingplichtige en fiscus geen resultaat
(1) Zie Memorie van Toelichting van de Wet van 19 juli 1979, Pasin., 1979, 719;
J. MALHERBE et J. AUTENNE, “Réforme de la fiscalité immobilière par la loi du
19 juillet 1979”, JT 1980, 41; TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht, 2006, 72, nr. 1037.
Vgl. de volgende arresten van het Hof die echter dateren van voor de wet van 19 juli
1979: Cass. 10 januari 1939, AC 1939, 8; Cass. 10 maart 1970, AC 1970, 655; Cass. 19 februari
1976, AC 1976, 721 en de noot; JDF 1978, 271 en de interessante noot; T.Not. 1977, 326.
Anders P. VAN ORSHOVEN, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Antwerpen, Kluwer 1987, 194, nr. 154 en 220, nr. 181: de belastingplichtige zou volgens deze auteur steeds (op grond van artikel 159 van de Grondwet) de illegaliteit van
het kadastraal inkomen kunnen aanvoeren in het contentieux van de inkomstenbelasting die op deze grondslag wordt gevestigd — bij bezwaar tegen de aanslag, het verzet
tegen de vervolging of de vordering tot terugbetaling van ten onrechte geheven
belasting — om te verhinderen dat onwettig belasting zou worden geheven.
(2) J. VAN HOUTTE, “De resp. bevoegdheid van het kadaster en van de administratie
der directe belastingen bij de bepaling van de grondslag van de belasting op het inkomen uit onroerend goed”, T.Not. 1977, 323, nr. 11.
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opleveren, is de scheidsrechter overigens niet bevoegd om uitspraak te
doen over de belastbaarheid van het te schatten goed (1).
4.2. In een arrest van 12 december 2008 oordeelde Uw Hof dat uit de samenhang van de artikelen 472,497, 499, 501 en 502 WIB92 volgt dat het
voorwerp van de in de artikel 497 WIB92 bedoelde procedure van bezwaar
verband houdt met de exclusieve bevoegdheid van de administratie van
het kadaster om het kadastraal inkomen te bepalen en beperkt is tot de
betwistingen over het bedrag van dat inkomen. Dit arrest preciseert tevens dat deze bezwaarprocedure geen betwisting toelaat over de aard van
de goederen en de aanduiding van de belastingplichtige.
In mijn conclusie bij dit arrest concludeerde ik reeds dat “betwistingen
over de aard van het betrokken goed, de hoedanigheid van de belastingplichtige of de belastbaarheid in de onroerende voorheffing in deze bezwaarprocedure niet aan bod (kunnen) komen”. (Cass. 12 december 2008,
AR F.07.0101.N, AC 2008, nr. 731)
4.3. De rechtspraak van Uw Hof sluit aan bij de stelling van auteur
VANBIERVLIET die ter zake het volgende stelt:
“De exclusieve bevoegdheid van het kadaster brengt inderdaad met
zich mee dat de geschillen omtrent de door haar genomen beslissingen,
waarvoor zij alleen bevoegd is, langs een andere procedure worden beslecht dan via de gewone bezwaarprocedure voorzien in de art. 366 e.v.
W.I.B. 1992.
M.i. kan echter ook met evenveel gezag worden gesteld dat het voorwerp van de bezwaarprocedure tegen het kadastraal inkomen een aanduiding is betreffende de omvang van de exclusieve bevoegdheid van de
Administratie van het kadaster. Ter zake blijkt nu uit artikel 472 W.I.B.
1992 en het K.B. 10 oktober 1979 dat de wetgever aan de Administratie van
het kadaster de exclusieve bevoegdheid heeft gegeven om tot de schatting van de percelen over te gaan teneinde het kadastraal inkomen ervan
vast te stellen. De rechtspraak die stelt dat het bedrag van het kadastraal inkomen uitsluitend via de bezwaarprocedure tegen het kadastraal inkomen betwist kan worden en de gewestelijke directeur der
directe belastingen zich niet zonder bevoegdheidsoverschrijding kan uitspreken over het bedrag van het kadastraal inkomen, moet dan ook bijgetreden worden. Voor het overige dient men m.i. uit het ontbreken van
een andere wettelijke bepalingen die aan de administratie van het kadaster een bijkomende exclusieve bevoegdheid geven en uit het voorwerp
van de bezwaarprocedure, dat toch in correlatie staat met de exclusieve
bevoegdheid van de Administratie van het kadaster en beperkt is tot het
cijfermatig bedrag van het kadastraal inkomen, af te leiden dat de exclusieve bevoegdheid van de Administratie van het kadaster beperkt is
tot het bepalen van het bedrag van het kadastraal inkomen. Bijgevolg
behoren de betwistingen of de verschillende voorwaarden voor de belastbaarheid van inkomsten uit onroerend goed wel verenigd zijn, wel dege(1) KB 10 oktober 1979, artikel 14, § 2; A. DELAHAYE, De belasting op het inkomen uit
onroerende goederen in België, Brussel, Bruylant 1978, 51, nr. 4.8.2, noot 1: zijn opdracht
beperkt zich uitsluitend tot het nazicht van het cijfer, zijnde het kadastraal inkomen.
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lijk tot de bevoegdheid van de Administratie der directe
belastingen” (1).
4.4. Uit het hoger besproken arrest van uw Hof van 12 december 2008
blijkt duidelijk dat de bezwaarprocedure van artikel 502 WIB92 geen betwisting toelaat over de aard van de goederen. Die discussie kan door de
belastingplichtige worden gevoerd met een bezwaar tegen de onroerende
voorheffing (2).
De appelrechters kwalificeren het geschilpunt tussen partijen als een
betwisting over de vaststelling van het bedrag van een kadastraal inkomen (3). De voorziening bekritiseert dit standpunt van de appelrechters
niet.
4.5. Eiseres is van oordeel dat de arbitragefase niet verplicht is.
De wet spreekt weliswaar over ‘de mogelijkheid’ om een scheidsrechtelijke beslissing te vorderen, maar hieraan mag m.i. geen doorslaggevend belang worden gehecht.
De bedoeling van de wetgever was in elk geval het laten opeenvolgen
van beide fases (fase van het bezwaar en de arbitragefase), zodat de procedure tot vaststelling van het bedrag van het kadastraal inkomen zou
gelijklopen met de procedure die bestaat voor de betwisting van de waarde van een onroerend goed bij de belasting over de toegevoegde waarde
of de controleschatting inzake registratie- en successierechten (4).
(1) F. VANBIERVLIET, “De bevoegdheid van de Administratie der directe belastingen
en het hof van beroep om zich in het kader van een betwisting inzake onroerende voorheffing uit te spreken over het onroerend karakter van een welbepaald goed, het aan
dat goed toegekend kadastraal inkomen en de identiteit van de belastingplichtige”,
noot onder Brussel 22 oktober 1999, TFR 2002/12, (127), 129; C. CARDYN, H. DEPRET en
M. LOOCKX, Procédure fiscale contentieuse, Brussel, Bruylant 1992, 3, nr. 4 en 382, nr. 331;
zie tevens de goedkeurende noot van SVC onder het bestreden arrest, Fiscoloog 2007,
nr. 1076, 19; J. VAN HOUTTE, “De resp. bevoegdheid van het kadaster en van de administratie der directe belastingen bij de bepaling van de grondslag van de belasting op het
inkomen uit onroerend goed”, T.Not. 1977, 323-324: de administratieve daad die het
bestuur van het kadaster stelt wanneer het een persoon als belastingplichtige voor de
onroerende voorheffing inschrijft, behoort niet, zoals de schatting van het inkomen
van een perceel, tot de uitoefening van een eigen exclusieve bevoegdheid. Vgl. P. VAN
ORSHOVEN, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Antwerpen, Kluwer 1987, 194, nr. 154 die stelt dat de bijzondere geschillenprocedure slechts een
beperkt voorwerp heeft nl. de wijziging van het cijfermatig bedrag van het kadastraal
inkomen en geen betrekking heeft op de belasting of de voorheffing die op die grondslag wordt geheven en waarvoor de geëigende procedure moet worden gevolgd.
(2) zie artikel 366 WIB92 in de versie zoals van toepassing voor wat de onroerende
voorheffing in het Vlaamse Gewest betreft.
(3) Pagina 6, onder 4.
(4) Zie nader: P. VAN ORSHOVEN, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe
rijksbelastingen, Antwerpen, Kluwer 1987, 203, nr. 165; zie Parl. St., Kamer, B.Z. 1979,
nr. 126/7, rdn. 21: “Het onderhavige wetsontwerp bepaalt in artikel 34 (artikel 391nieuw
van het WIB) enerzijds dat beide partijen een beroep mogen doen op de scheidsrechter,
waardoor de rechten van de verdediging beter worden gevrijwaard, en, anderzijds, dat
de procedureregels zullen worden vastgelegd bij koninklijk besluit (dat zal gebeuren
zoals thans is bepaald inzake BTW, registratie en successierechten). Buiten een betere
vrijwaring van de rechten van verdediging, streeft het ontwerp dus naar een harmonisatie van de desbetreffende procedureregels in de verschillende fiscale wetgevingen”.
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4.6. In het Handboek Tiberghien, editie 2006, nr. 1041 lezen we niettemin
het volgende: “Indien bij onenigheid tussen de belastingplichtige en de
Administratie van het kadaster eerstgenoemde beslist niet naar de vrederechter te gaan, dan is de procedure tot de administratieve fase beperkt. De belastingplichtige kan dan de onregelmatigheden in deze fase
inroepen in een annulatieberoep bij de Raad van State”.
De verwijzing naar de bevoegdheid van de Raad van State lijkt mij niet
correct te zijn. Indien we aannemen dat de arbitrageprocedure facultatief zou zijn (quod non), dan zou de rechtbank van eerste aanleg bevoegd
zijn op grond van artikel 569, 32° Ger.W. Die bevoegdheidstoewijzing in
fiscale geschillen sluit de (residuaire) bevoegdheid van de Raad van State uit.
In de editie 2012-2013 (rdn. 1041) wordt in dit handboek evenwel het volgend standpunt ingenomen: “Het indienen van een bezwaar volstaat
evenwel niet om vervolgens, bij uitblijven van een beslissing, een vordering in te stellen bij verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg.
Dit veronderstelt immers dat alle andere verhaalmogelijkheden zijn uitgeput, zoals het voeren van onderhandelingen en het vorderen van een
scheidsrechterlijke beslissing. Dit volgt de algemene regels. Alle geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet behoren — in
eerste aanleg — tot de uitsluitende bevoegdheid van de fiscale rechtbanken van eerste aanleg. Maar vooraleer men een beroep op de rechter kan
doen, moet aan de zogenaamde uitputtingsvereiste voldaan zijn. Dit
houdt in dat de betrokkene “voorafgaandelijk het door of krachtens de
wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld”.
4.7. Auteur JACQUES is het niet eens met de kwalificatie van de arbitrageprocedure als een verplicht voorafgaand administratief beroep in
de zin van artikel 1385undecies Ger.W. en merkt op dat de arbitrageprocedure meer de karakteristieken heeft van een gerechtelijk deskundigenonderzoek, waarbij de gerechtelijke deskundige een bindende
derdenbeslissing kan nemen (1).
Het is inderdaad zo dat deze procedure niet direct beantwoordt aan de
karakteristieken van een administratieve procedure omdat ze deel uitmaakt van een “jurisdictionele” procedure die de kenmerken heeft van
een arbitrageprocedure met een beperkte controle door de vrederechter.
4.8. De vraagstelling die in de voorziening aan bod komt — houdt de arbitrageprocedure een verplicht voorafgaand administratief beroep in? –
is bijgevolg misleidend.
De arbitrageprocedure is verplicht en staat onder een beperkte controle van de vrederechter. Omwille van deze specifieke procedure kan de belastingplichtige in beginsel niet terug vallen op het gemeenrechtelijk
artikel 569, 32°, Ger.W, tenzij er natuurlijk een reden is om die specifieke
procedure niet toe te passen wegens ongrondwettigheid.
(1) D. JACQUES, “Betwisting van het kadastraal inkomen: welke procedure moet
gevolgd worden?” (noot onder het bestreden arrest), TFR 2014, (448) 450; P. VAN ORSHOVEN vindt zowel de kwalificatie “bindend deskundigenonderzoek” als “derdenbeslissing” plausibel (zie zijn proefschrift: Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe
rijksbelastingen, 213, nr. 175).
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Tegen de uitspraak van de vrederechter over het verzoek tot aanstelling van de scheidsrechters staat hoger beroep open op grond van de algemene regel van artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek. Dit werd
meermaals bevestigd door de rechtspraak van Uw Hof (Zie en vgl.: Cass.
17 april 1989, AC 1989, nr. 459; Cass. 25 maart 1982, nr. 451 en Cass.
26 november 1981, nr. 206: “Wanneer een belastingplichtige een bezwaar
heeft ingediend tegen het kadastraal inkomen van een onroerend goed
en, omdat er geen akkoord wordt bereikt tussen de bezwaarindiener en
de onderzoekende ambtenaar van het Bestuur van het kadaster, die inzonderheid met het onderzoek van dat bezwaar belast is, een van de partijen om de arbitrageprocedure heeft verzocht en, bij gebrek aan
akkoord van de partijen over de keuze van de scheidsrechters, de onderzoekende ambtenaar of de bezwaarindiener bij de vrederechter een verzoek heeft ingediend ten einde één of drie scheidsrechters aan te stellen,
staat hoger beroep open tegen de beslissing van de vrederechter over dat
verzoek.”).
De vraag rijst of we dat kunnen doortrekken tot elke beslissing van de
vrederechter en of de rechter in hoger beroep (de rechtbank van eerste
aanleg) zelf een beslissing zou kunnen nemen over het bedrag van het kadastraal inkomen of, net als de vrederechter, slechts een beperkte controle kan uitoefenen op de beslissing van de scheidsrechters.
Recente rechtspraak opteert voor een restrictieve opvatting van de
taak van de appelrechter (1).
4.9. Het bestaan van de specifieke procedure bij de vrederechter heeft
m.i. tot gevolg dat de rechtbank van eerste aanleg niet bevoegd is om bij
toepassing van artikel 569, 32°, Gerechtelijk Wetboek kennis te nemen
van betwistingen in verband met de vaststelling van het bedrag van het
kadastraal inkomen.
De drie onderdelen van het eerste middel en het tweede middel, die geheel gesteund zijn op de onjuiste rechtsopvatting dat de belastingplichtige in verband met de vaststelling van het bedrag van het kadastraal
inkomen een fiscale voorziening kan instellen bij de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 569, 32°, Ger.W., en de arbitrageprocedure
slechts facultatief zou zijn, falen dan ook naar recht.
4.10. De ongrondwettigheid van het KB van 10 oktober 1979 die aan bod
komt in het derde middel, wordt volledig in verband gebracht met
artikel 10, § 2, van dit KB.
Krachtens het in deze zaak toepasselijk artikel 502, tweede lid, van het
WIB92, bepaalt de Koning de regelen in verband met de arbitrageprocedure. Hij bepaalt de termijn waarbinnen die procedure moet worden ingesteld, wat de opdracht is van de scheidsrechters, het bedrag van de
kosten van de arbitrage en wijst aan wie die bedoelde kosten moet dragen.
Door in artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1979
te bepalen dat, indien de bezwaarindiener verzuimt binnen de maand na
de verzendingsdatum van het proces-verbaal een verzoekschrift tot be(1) Gent, 10 januari 2012, TFRnet, nr. 2012/N40.
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noeming van één of drie scheidsrechters te richten aan de vrederechter
van de plaats waar het onroerend goed is gelegen en dezelfde dag van die
zending aan de onderzoekende ambtenaar kennis te geven bij ter post
aangetekende brief, het betekende kadastraal inkomen definitief wordt,
is de Koning zijn bevoegdheid geenszins te buiten gegaan.
Zoals verweerder opwerpt in de memorie van antwoord, was hij immers
ertoe gemachtigd de termijn te bepalen waarbinnen de procedure moet
worden ingesteld. Logischerwijze betreft het een vervaltermijn, welke
meebrengt dat de eerder genomen (en niet langer bestreden) beslissing
definitief wordt.
Het derde middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
In zoverre het middel een ongelijke behandeling opwerpt, doch nalaat
om de schending aan te voeren van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
is het m.i. onontvankelijk.
Besluit: VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 29 januari 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
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,
drie middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste en tweede onderdeel samen
1. Artikel 497 WIB92 bepaalt dat de belastingplichtige tegen het hem
betekend kadastraal inkomen bezwaar kan indienen.
Artikel 499 WIB92 bepaalt dat het bezwaar op straffe van verval moet
worden ingediend, behoudens in geval van overmacht, binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van betekening van het kadastraal inkomen, bij een ter post aangetekende brief moet zijn gericht
aan de ambtenaar belast met de controle van het kadaster waar het onroerend goed gelegen is en het inkomen moet vermelden dat de bezwaarindiener stelt tegenover datgene dat aan zijn onroerend goed is
toegekend.
Artikel 502, eerste lid, WIB92, vóór de opheffing ervan bij artikel 122
van de Wet van 25 april 2007, bepaalt dat indien na onderhandelingen,
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geen akkoord wordt bereikt, de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener de mogelijkheid hebben een scheidsrechtelijke beslissing te vorderen teneinde het kadastraal inkomen dat aan het
onroerend goed dient te worden toegekend, vast te stellen.
Artikel 502, tweede lid, WIB92 bepaalt dat de Koning de regelen bepaalt in verband met de arbitrageprocedure. Hij bepaalt de termijn
waarbinnen die procedure moet worden ingesteld, wat de opdracht is
van de scheidsrechters, het bedrag van de kosten van de arbitrage en
wijst aan wie de bedoelde kosten moet dragen.
Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 502 WIB92 blijkt dat
de wetgever ervoor opteerde om de bijzondere geschillenprocedure voor
de betwisting van het bedrag van het kadastraal inkomen af te stemmen op gelijkaardige regelingen die destijds van toepassing waren voor
de belasting over de toegevoegde waarde en de registratie- en successierechten en waarbij telkens een deskundige of schatter of een college
van deskundigen of schatters gehouden is om uitspraak te doen over de
waarde van een onroerend goed onder een beperkte controle door de
rechter.
2. Hieruit volgt dat het bezwaar tegen het kadastraal inkomen een
bijzondere geschillenprocedure is die betrekking heeft op het bedrag
van dat inkomen en dat bij gebrek aan akkoord tussen de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener, hetzij de administratie, hetzij de
bezwaarindiener verplicht is om een beroep te doen op de arbitrageprocedure.
Het bestaan van die specifieke procedure heeft tot gevolg dat de
rechtbank van eerste aanleg niet bevoegd is om bij toepassing van
artikel 569, 32°, Gerechtelijk Wetboek kennis te nemen van betwistingen in verband met de vaststelling van het bedrag van het kadastraal
inkomen.
3. De onderdelen die ervan uitgaan dat de arbitrageprocedure niet
verplicht is om het bedrag van het kadastraal inkomen te betwisten indien er geen akkoord is tussen de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener, falen naar recht.
Derde onderdeel
4. Anders dan het onderdeel aanvoert, oordelen de appelrechters niet
dat de procedure voorzien in artikel 502 WIB92 en in de artikelen 9 en
volgende van het koninklijk besluit van 10 oktober 1979 als een expertise moet worden omschreven.
Het onderdeel steunt op een foutieve lezing van de beslissing van de
appelrechters en mist mitsdien feitelijke grondslag.
Tweede middel
5. Het middel berust op de veronderstelling dat de belastingplichtige
in verband met de vaststelling van het bedrag van het kadastraal inkomen een fiscaal verhaal kan instellen bij de rechtbank van eerste aanleg indien er geen uitspraak werd gedaan over het bezwaar binnen zes
maanden na de indiening ervan.
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6. Krachtens artikel 569, 32°, Gerechtelijk Wetboek neemt de rechtbank van eerste aanleg kennis van geschillen betreffende de toepassing
van een belastingwet.
De bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg voor fiscale geschillen geldt niet indien de fiscale wet zelf in een bijzondere procedure
van geschillenbeslechting voorziet zoals bij de betwisting van het bedrag van het kadastraal inkomen die gebeurt onder controle door de
vrederechter.
Het middel dat gesteund is op de veronderstelling dat de belastingplichtige tegen de vaststelling van het bedrag van het kadastraal inkomen een fiscale voorziening kan instellen bij de rechtbank van eerste
aanleg op grond van artikel 569, 32°, Gerechtelijk Wetboek, steunt op
een onjuiste rechtsopvatting en faalt mitsdien naar recht.
Derde middel
7. Artikel 502, eerste lid, WIB92, vóór de opheffing ervan bij
artikel 122 van de Wet van 25 april 2007, bepaalt dat indien na onderhandelingen, geen akkoord wordt bereikt, de onderzoekende ambtenaar en
de bezwaarindiener de mogelijkheid hebben een scheidsrechtelijke beslissing te vorderen teneinde het kadastraal inkomen dat aan het onroerend goed dient te worden toegekend, vast te stellen.
Artikel 502, tweede lid, WIB92 bepaalt dat de Koning de regelen bepaalt in verband met de arbitrageprocedure. Hij bepaalt de termijn
waarbinnen die procedure moet worden ingesteld, wat de opdracht is
van de scheidsrechters, het bedrag van de kosten van de arbitrage en
wijst aan wie de bedoelde kosten moet dragen.
Krachtens artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit richt de onderzoekende ambtenaar, wanneer het proces-verbaal het beroep op de arbitrage in het vooruitzicht stelt maar beide partijen niet akkoord gaan
over de keuze van de scheidsrechters, binnen de maand na de ondertekening van het proces-verbaal, een verzoekschrift aan de vrederechter
van de plaats waar het onroerend goed gelegen is om een of drie scheidsrechters te benoemen.
Krachtens artikel 10, § 2, van dit koninklijk besluit wordt aan de bezwaarindiener, wanneer het proces-verbaal niet door hem is ondertekend, van dat proces-verbaal een eensluidend verklaard afschrift bij ter
post aangetekende brief toegezonden en wordt het betekende kadastraal inkomen definitief indien hij verzuimt om binnen de maand na
de verzendingsdatum van het proces-verbaal een verzoekschrift te richten aan de vrederechter van de plaats waar het onroerend goed is gelegen om een of drie scheidsrechters te benoemen.
8. Uit het antwoord op het eerste en tweede onderdeel van het eerste
middel volgt dat de arbitrageprocedure voorzien in artikel 502 WIB92
niet facultatief is.
In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
9. De door de wetgever verleende machtiging om de voorschriften te
bepalen van de arbitrageprocedure en meer bepaald om te voorzien in
de termijn waarbinnen de procedure moet worden ingesteld, houdt in
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dat de Koning de gevolgen kan bepalen die verbonden zijn aan het niettijdig instellen van de procedure.
Door te voorzien in een bepaling die tot gevolg heeft dat het kadastraal inkomen definitief wordt indien het proces-verbaal niet door
de belastingplichtige wordt ondertekend en indien hij niet tijdig een
verzoekschrift heeft ingeleid bij de vrederechter tot aanstelling van
een scheidsrechter, heeft de Koning bijgevolg de door artikel 502, tweede lid, WIB92 verleende machtiging niet overschreden.
In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
10. In zoverre het middel aanvoert dat er sprake is van een ongelijke
behandeling maar nalaat om de schending aan te voeren van de
artikelen 10 en 11 Grondwet, is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
6 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Coopman (bij de balie te Brussel) en de heer van Eeckhoutte.

N° 167
1°

— 6 maart 2015
(AR F.14.0038.N)

KAMER

SUCCESSIERECHTEN. — BEWIJSVOERING. — ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS. — BEWIJSUITSLUITING. — DRAAGWIJDTE.

In geval wordt besloten tot bewijsuitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijselementen, treft de bewijsuitsluiting ook de resultaten van alle volgende,
regelmatig uitgevoerde onderzoeksmaatregelen die steunen op het eerder verkregen onrechtmatig verkregen bewijs; de enkele omstandigheid dat onrechtmatig verkregen bewijzen aanleiding waren tot het uitvoeren van een nieuwe
onderzoeksmaatregel heeft niet tot gevolg dat de resultaten van deze nieuwe
onderzoeksmaatregel die zelf niet steunen op de onrechtmatig verkregen bewijzen, niet in aanmerking mogen worden genomen (1).

(B. E.A. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Voorliggende betwisting betreft de door eisers verschuldigde successierechten op de nalatenschap van F. V. die toekwam aan eisers ingevolge wettelijke devolutie.
(1) Zie concl. OM.
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Uit stukken van het zogenaamde KB-LUX dossier was gebleken dat de
erflater over een rekening te Luxemburg zou beschikken waarvan geen
aangifte was gedaan. Een bankonderzoek verricht op 28 augustus 2001 bij
de FORTIS BANK bracht verder aan het licht dat van een rekening van
de erflater, binnen de drie jaar vóór zijn overlijden, in totaal 15.000.000
BEF was afgehaald.
Nu eisers ter zake geen bijvoeglijke aangifte hadden ingediend, vaardigde de administratie op 7 oktober 2003 een dwangbevel uit lastens hen.
Bij dagvaarding van 29 oktober 2003 vorderden eisers voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen de vernietiging van dit dwangbevel.
Deze rechtbank verklaarde bij vonnis van 31 maart 2010 het dwangbevel gegrond in zoverre het steunde op de resultaten van het bankonderzoek bij de FORTIS BANK. De vordering met betrekking tot de beweerde
rekening bij KB-LUX werd daarentegen geschorst tot zolang niet definitief was beslist over de strafvordering met betrekking tot dit strafdossier.
In graad van beroep oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen bij het
thans bestreden arrest dd. 7 februari 2012 dat er geen successierechten
zijn verschuldigd op de tegoeden die de erflater volgens verweerder had
bij KB-LUX aangezien de fiches uit de strafzaak KB-LUX affaire niet
door de administratie als bewijs kunnen worden aangewend bij gebrek
aan bewezen toelating vanwege de Procureur-generaal tot inzage van dat
dossier.
Wat de geldafnames betreft bij de FORTIS BANK werd het vonnis van
de eerste rechter bevestigd. Het loutere feit dat er zonder de KB-LUX
zaak geen bankonderzoek bij de FORTIS BANK zou zijn ingesteld, was
volgens de appelrechters niet van belang om uit te maken of de administratie rechtmatig tot het bankonderzoek is overgegaan.
2. Het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert aan dat het
bestreden arrest op grond van het enkele motief “dat het feit dat er zonder de KB-LUX zaak geen bankonderzoek zou zijn ingesteld, niet van belang is om uit te maken of de administratie rechtmatig tot dit
(bank)onderzoek (bij de FORTIS BANK) is overgegaan”, niet wettig
heeft beslist dat de successierechten, bijhorende boetes en intresten zijn
verschuldigd op de geldafnames bij de FORTIS BANK nu de appelrechters met dit motief:
— niet antwoorden op het verweer uit de besluiten van eisers dat ook
de elementen opgeleverd door het op 28 augustus 2001 ingestelde bankonderzoek als onrechtstreekse vrucht van de op onregelmatige wijze bekomen fiches zelf onbruikbaar zijn, vermits de opgeworpen betwisting niet
was of verweerder rechtmatig tot dit bankonderzoek is overgegaan,
maar wel of het dwangbevel wettig kon steunen op de gegevens die het
bankonderzoek had opgeleverd (1);
— niet uitsluiten dat die elementen, minstens onrechtstreeks, de
vrucht zijn van de door de appelrechters weerhouden onrechtmatige ver(1) Schending van artikel 149 Gw.
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krijging door de fiscale administratie van de fiches uit de strafzaak KBLUX affaire die niet kunnen aangewend worden als bewijs bij gebreke
aan bewezen toelating tot inzage door de Procureur-generaal (1), waardoor de appelrechters Uw Hof in de onmogelijkheid plaatsen zijn wettigheidscontrole uit te oefenen op de niet uitsluiting als bewijs van het
resultaat van het bankonderzoek (schending van artikel 149 Gw. en van
de regels inzake het bewijs en de bewijslast in strafzaken);
— niet wettig oordelen dat verweerder het dwangbevel vermocht te laten steunen op de elementen, die het voormeld bankonderzoek opleverde
m.b.t. de geldafnames door de erflater bij de FORTIS BANK, vermits deze
elementen, minstens onrechtstreeks de vrucht zijn van de weerhouden
begane onregelmatige verkrijging door de fiscale administratie van de fiches uit de KB-LUX affaire, die niet kunnen aangewend worden als bewijs
bij gebreke aan bewezen toelating tot inzage door de Procureur-generaal
(schending van de artikelen 125 van het Tarief in Strafzaken, 100, 105 en
108 W.Succ., voor zoveel als nodig de artikelen 6 EVRM en 14 BUPO, en
van de regels inzake het bewijs en de bewijslast in strafzaken);
— minstens de vraag ontwijken of die elementen onrechtstreeks de
vrucht waren van de eerder onrechtmatig verkregen fiches, welke vraag
wel van belang is om de in het dwangbevel van eisers nagevorderde successierechten verschuldigd te kunnen verklaren omdat dit niet kan wanneer ook die elementen als dergelijk onrechtmatig verkregen bewijs
moeten weerhouden worden (2).
3. Zoals verweerder in de memorie van antwoord uiteenzet, bevat het
Belgisch fiscaal rechtstelsel geen enkele concrete wettelijke bepaling,
noch een specifiek algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt onrechtmatig verkregen bewijs in het kader van de fiscale procesvoering
aan te wenden.
Hoewel uit de fiscale rechtspraak blijkt dat tot bewijsuitsluiting van
het ingezamelde bewijs wordt besloten telkens wanneer fiscale ambtenaren in het kader van de fiscale controle een materiële of formele wetsovertreding hebben begaan, ontbreekt hiervoor elke wettelijke
grondslag, enkele geïsoleerde bepalingen niet te na gesproken (3).
4. De rechtsleer gaat er in deze omstandigheden terecht van uit dat de
problematiek van het onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken
bijgevolg, zoals in strafzaken, dient beoordeeld te worden in het licht
van de Antigoonrechtspraak van Uw Hof (4).
(1) Schending van de artikelen 125 van het Tarief in Strafzaken, 100, 105 en 108
W.Succ., voor zoveel als nodig de artikelen 6 EVRM en 14 BUPO, en van de regels
inzake het bewijs en de bewijslast in strafzaken.
(2) Schending van de artikelen 125 van het Tarief in Strafzaken, 100, 105 en 108
W.Succ., voor zoveel als nodig de artikelen 6 EVRM en 14 BUPO, en van de regels
inzake het bewijs en de bewijslast in strafzaken.
(3) J. DE BROECK en J. ROSELETH, “Onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale strafzaken”, in M. MAUS en J. ROZIE (eds.), Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Antwerpen, Intersentia 2011, 375-376, nr. 43; M. MAUS, “Het (on)rechtmatige optreden van de
belastingadministratie bij de fiscale controle”, RW 2003-2004, 1605.
(4) Zie T. JANSEN, “Moet ook fiscale rechter uitsluiting onregelmatig verkregen
bewijs voortaan motiveren?”, Fisc.Act. 2011, nr. 1, 10; L. DE BROECK, o.c., 392, nr. 69.
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Zulks impliceert dat bewijsuitsluiting slechts geoorloofd is:
(1) hetzij bij schending van op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormvoorschriften;
(2) hetzij wanneer de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast;
(3) hetzij wanneer het gebruik van het bewijs strijdt met het recht op
een eerlijk proces;
(4) hetzij bij schending van substantiële voorschriften die de organisatie van hoven en rechtbanken betreffen met betrekking tot de verdeling
van hun respectieve bevoegdheden (1).
5. Bewijsuitsluiting zal bovendien niet steeds en onmiskenbaar tot de
nietigheid van de rechtsvordering tot invordering van ontdoken belastingen moeten leiden.
Zo kan bijv. tot de nietigheid van een aanslag maar worden besloten
indien ofwel blijkt dat de wetgever de nietigheid van de aanslag als sanctie op de onrechtmatigheid heeft gesteld, ofwel indien blijkt dat de belastingheffing volledig is gesteund op bewijsstukken die op onrechtmatige wijze werden verkregen.
Het staat aan de rechter om te oordelen of de rechtsvordering/dwangbevel/aanslag, na de bewijsuitsluiting van het onrechtmatig verkregen
bewijs, nog te rechtvaardigen valt op grond van de overige op rechtmatige wijze ingewonnen bewijselementen (2).
6. Auteur DE BROECK stelt terecht als principe voorop dat de bewijsuitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs niet alleen geldt voor het
onrechtmatig verkregen bewijs zelf, maar ook voor alle bewijzen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeien. De resultaten van alle
volgende regelmatig uitgevoerde onderzoeksmaatregelen die steunen op
het eerder onrechtmatig verkregen bewijs worden geacht, op grond van
de leer van de “fruits of the poisonous tree”, door dezelfde onrechtmatigheid te zijn aangetast (3).
Auteur DE SMET licht deze leer als volgt toe: “Ook bewijs verkregen
na de onregelmatigheid mag meewerken aan de veroordeling, behalve als
dit een rechtstreeks gevolg is van de onregelmatige handeling. Bewijzen
die voortkomen uit onrechtmatig verkregen bewijs zijn besmet en moeten eveneens worden geweerd uit de debatten. De grondslag van deze
fruits of the poissonous tree — doctrine is de integriteit van de strafvordering. Het recht op een eerlijk proces kan worden uitgehold als de politie toch kan profiteren van ontoelaatbare handelingen, door informatie
die het product is van de nietigheid toch aan te bieden” (4).
Deze leer impliceert dat wanneer de nieuwe onderzoeksmaatregelen
geenszins voortbouwen op bewijselementen die onrechtmatig werden
(1) Zie Cass. 10 maart 2008, AR S.07.0073.N, AC 2008, nr. 166; Cass. 24 april 2013, AR
P.12.1919.F, AC 2013, nr. 254.
(2) L. DE BROECK, o.c., 393.
(3) L. DE BROECK, o.c., 393, nr. 73.
(4) B. DE SMET, “Stromingen in het stelsel van de nietigheden. Nieuwe criteria voor
de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs”, T.Strafr. 2005, 262.
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verkregen, met de resultaten van die onderzoeksmaatregelen wel degelijk rekening kan worden gehouden bij de taxatie.
In dat geval zijn die onderzoeksresultaten immers geen “vruchten” van
de begane onregelmatigheid die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg ervan zijn, maar betreft het bewijselementen die volledig onafhankelijk van die onregelmatige bewijsgaring werden verkregen.
Waar elk rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de onregelmatige bewijsgaring ontbreekt, kunnen de desbetreffende onderzoeksresultaten bijgevolg regelmatig als bewijs worden aangewend.
7. Het loutere feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs op zich mogelijks de aanzet heeft gevormd om nieuwe onderzoeksdaden te stellen,
doet hieraan geen afbreuk.
Niets verbiedt de administratie immers om een nieuw onderzoek in te
stellen teneinde andere bewijselementen te vergaren dan deze die onrechtmatig werden verkregen, voor zover dat onderzoek in geen enkel
opzicht steunt op het onrechtmatig verkregen bewijs.
De bewijsuitsluiting verhindert niet dat de administratie op rechtmatige wijze nieuwe onderzoeksdaden kan stellen, voor zover geen onrechtmatig bevonden bewijselementen tot grondslag hebben gediend van die
nieuwe onderzoeksdaden, hetgeen de rechter onaantastbaar in feite beoordeelt.
Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
8. Het bestreden arrest stelt vast “dat het feit dat er zonder de KB-LUX
zaak geen bankonderzoek zou zijn ingesteld, niet van belang is om uit te
maken of de administratie rechtmatig tot dit (bank)onderzoek (bij de
FORTIS BANK) is overgegaan”.
Met deze vaststelling geeft het bestreden arrest impliciet maar zeker
te kennen dat het bankonderzoek rechtmatig was ingesteld in die zin dat
het niet steunde op de onrechtmatige bewijsgaring in het kader van de
KB-LUX zaak.
Waar het bankonderzoek niet steunde op de weerhouden onregelmatige
bewijsgaring in de KB-LUX zaak, waren de resultaten van het bankonderzoek bij de FORTIS BANK in de opvatting van de appelrechters bijgevolg geen vrucht van de begane onregelmatigheid.
De vaststelling “dat het feit dat er zonder de KB-LUX zaak geen bankonderzoek zou zijn ingesteld, niet van belang is om uit te maken of de
administratie rechtmatig tot dit (bank)onderzoek (bij de FORTIS
BANK) is overgegaan”, houdt aldus de beslissing in dat de resultaten van
het bankonderzoek op geen enkele manier, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, een gevolg zijn van de bewijsgaring in de KB-LUX affaire.
Precies omdat het bankonderzoek als zodanig niet voortbouwde op de
resultaten van het onderzoek in de KB-LUX zaak, was het volgens de appelrechters “niet van belang” te weten of er zonder de KB-LUX zaak geen
bankonderzoek zou zijn ingesteld. In zoverre door de appelrechters werd
aangenomen dat het bankonderzoek volledig losstond van de onrechtmatig verkregen informatie uit de KB-LUX zaak, was die vraag irrelevant.
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Het loutere feit dat het KB-LUX onderzoek mogelijks de aanzet of de
aanleiding was om een bankonderzoek bij de FORTIS BANK uit te voeren, heeft op zich inderdaad niet tot gevolg dat de resultaten van het
bankonderzoek een vrucht zijn van het KB-LUX-onderzoek.
Het bankonderzoek vond plaats bij de FORTIS BANK en bracht aan het
licht dat van een rekening van de erflater, binnen de drie jaar vóór zijn
overlijden, in totaal 15.000.000 BEF was afgehaald. Dit bankonderzoek
heeft niets te zien met de rekeningen van de erflater bij de Luxemburgse
KREDIETBANK. De bewijzen verkregen in de KB-LUX zaak brachten
bijgevolg niets bij voor het bankonderzoek bij de FORTIS BANK.
9. Met de vaststelling dat “het feit dat er zonder de KB-LUX zaak geen
bankonderzoek zou zijn ingesteld, niet van belang is om uit te maken of
de administratie rechtmatig tot dit (bank)onderzoek (bij de FORTIS
BANK) is overgegaan”:
— antwoorden de appelrechters zodoende, impliciet maar zeker, op de
besluiten van eisers dat de elementen opgeleverd door het bankonderzoek als onrechtstreekse vrucht zijn te beschouwen van de onregelmatige bewijsgaring in het KB-LUX dossier, nu de appelrechters dit
tegenspreken;
— sluiten de appelrechters uit dat de elementen opgeleverd door het
bankonderzoek, minstens onrechtstreeks, de vrucht zijn van de onregelmatige bewijsgaring in het KB-LUX dossier;
— oordelen de appelrechters wettig dat verweerder het dwangbevel
vermocht te laten steunen op de elementen die het voormeld bankonderzoek opleverde m.b.t. de geldafnames door de erflater bij de FORTIS
BANK;
— ontwijken de appelrechters geenszins de vraag of de resultaten van
het bankonderzoek onrechtstreeks de vrucht waren van de eerder onrechtmatig verkregen fiches in de KB-LUX zaak.
Het eerste onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen. (cf. memorie van antwoord, 3-11)
10. In het tweede onderdeel voeren eisers aan dat het bestreden arrest
niet wettig heeft beslist dat de successierechten, bijhorende boetes en
intresten zijn verschuldigd op de geldafnames bij de FORTIS BANK, door
slechts te oordelen “dat de administratie op regelmatige wijze een bankonderzoek heeft gevoerd in toepassing van artikel 100 W.Succ.”, terwijl
de vaststelling dat dit bankonderzoek zelf regelmatig werd gevoerd onverkort laat, nu verweerder zelf erkende dat in het kader van de KB-LUX
affaire automatisch een bankonderzoek wordt doorgevoerd, dat verweerder op die manier onrechtstreeks een voordeel blijft halen uit de onregelmatige bewijsgaring in de KB-LUX affaire (schending van de
artikelen 125 van het Tarief in Strafzaken, 100, 105 en 108 W.Succ., voor
zoveel als nodig de artikelen 6 EVRM en 14 BUPO, en van de regels inzake het bewijs en de bewijslast in strafzaken).
11. Het onderdeel gaat ervan uit dat in de besluiten van eisers zou zijn
aangehaald dat verweerder het feit erkent dat er in het kader van de KBLUX zaak automatisch een bankonderzoek wordt voorgesteld en doorgevoerd.
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Het bestreden arrest neemt deze vaststelling evenwel niet over zodat
niet blijkt dat het als vaststaand mag worden beschouwd dat er in het
kader van de KB-LUX zaak automatisch een bankonderzoek wordt voorgesteld en doorgevoerd.
Het tweede onderdeel mist feitelijke grondslag, minstens dwingt het
Uw Hof tot een onderzoek van feiten waartoe het niet bevoegd is.
12. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, kan het loutere feit dat het KB-LUX onderzoek wellicht de aanleiding was om een
bankonderzoek bij de FORTIS BANK uit te voeren, niet tot gevolg hebben dat de resultaten van dat bankonderzoek een vrucht zijn van het KBLUX onderzoek.
Bijgevolg kan ook het tweede onderdeel niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 7 februari 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. FEITEN
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, het volgende:
— de eisers zijn de erfgenamen van wijlen F. v. S.;
— in het kader van het KB-Lux dossier is gebleken dat wijlen F. v. S.
en de eiseres over een rekening in Luxemburg zouden beschikken waarvan door de eisers geen melding werd gemaakt in de aangifte van nalatenschap;
— de verweerder heeft, na inzage in het KB-Lux dossier, een bankonderzoek ingesteld bij de Fortis bank;
— dit bankonderzoek bracht aan het licht dat van een rekening van
F. v. S., binnen drie jaar voor zijn overlijden, in totaal 15.000.000 BEF
was afgehaald;
— de eisers werden door de verweerder verzocht om een bijvoeglijke
aangifte in te dienen zowel voor de tegoeden bij KB-Lux als voor de voor
het overlijden afgehaalde tegoeden bij Fortis Bank;
— aangezien de eisers dit nalieten, werd ten hunne laste een dwangbevel uitgevaardigd.
De appelrechters oordelen dat niet is aangetoond dat de microfiches
afkomstig uit het KB-Lux dossier waarop de namen van wijlen F. v. S.
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en de eiseres voorkomen, op regelmatige wijze in het bezit zijn gekomen van de verweerder. Op die grond beslissen zij dat geen successierechten verschuldigd zijn op de tegoeden die de erflater volgens de
verweerder had bij KB-Lux.
Wat de geldafnames bij Fortis Bank betreft, oordelen zij dat het feit
dat er zonder de KB-Lux zaak geen bankonderzoek zou zijn ingesteld,
niet van belang is om uit te maken of de administratie regelmatig tot
dit onderzoek is overgegaan en dat het bankonderzoek op regelmatige
wijze werd gevoerd. Op die gronden beslissen zij dat op de geldafnames
bij Fortis Bank wel successierechten verschuldigd zijn, met bijhorende
boete en interesten.
IV. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Door te oordelen dat het feit dat er zonder de KB-Lux zaak geen
bankonderzoek zou zijn ingesteld niet van belang is om uit te maken of
de administratie rechtmatig tot dit onderzoek is overgegaan, beantwoorden de appelrechters het verweer dat ook de elementen opgeleverd
door het bankonderzoek als onrechtstreekse vrucht van de op onregelmatige wijze verkregen fiches zelf onbruikbaar zijn.
In zoverre het onderdeel miskenning van de motiveringsverplichting
aanvoert, mist het feitelijke grondslag.
2. In geval wordt besloten tot bewijsuitsluiting van onrechtmatig
verkregen bewijselementen, treft de bewijsuitsluiting ook de resultaten van alle volgende, regelmatig uitgevoerde onderzoeksmaatregelen
die steunen op het eerder verkregen onrechtmatig verkregen bewijs.
De enkele omstandigheid dat onrechtmatig verkregen bewijzen aanleiding waren tot het uitvoeren van een nieuwe onderzoeksmaatregel
heeft niet tot gevolg dat de resultaten van deze nieuwe onderzoeksmaatregel die zelf niet steunen op de onrechtmatig verkregen bewijzen,
niet in aanmerking mogen worden genomen.
3. In zoverre het onderdeel in zijn overige grieven volledig uitgaat
van de veronderstelling dat wanneer wordt vastgesteld dat een onderzoeksmaatregel niet zou hebben plaatsgevonden zonder de op onregelmatige wijze verkregen bewijselementen, de door deze onderzoeksmaatregel opgeleverde elementen evenmin als bewijs mogen worden
aangewend, steunt het op een onjuiste rechtsopvatting en faalt het derhalve naar recht.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel dat steunt op de voormelde onjuiste rechtsopvatting, faalt eveneens naar recht.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
6 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Wouters, de heer De Bruyn en de heer De Vleeschouwer (bij de balie te
Brussel).

N° 168
1°

— 6 maart 2015
(AR F.14.0084.N)

KAMER

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN. — VLAAMS GEWEST. —
LEEGSTANDSHEFFING BEDRIJFSRUIMTEN. — INVENTARIS VAN DE LEEGSTAANDE
BEDRIJFSRUIMTEN. — REGISTRATIE VAN EEN ONROEREND GOED. — BEROEPSMOGELIJKHEDEN.

De mogelijkheid de registratie van een onroerend goed in de inventaris van de
leegstaande bedrijfsruimten aan te vechten op grond van artikel 7 Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek sluit uit dat wanneer de heffingsplichtige die mogelijkheid niet heeft
benut of ze tevergeefs heeft uitgeput, de rechter die op grond van artikel 26,
§ 3 (voorheen § 4), Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en artikel 569, eerste
lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van het tegen de heffing ingediende bezwaar, nog uitspraak doet over de wettigheid van de registratie op
grond waarvan de heffing is vastgesteld (1). (Artt. 5, 7, en 26, §§ 3 en 7,
Leegstanddecreet Bedrijfsruimten; art. 569, eerste lid, 32°, en 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(VLAAMS

GEWEST T.

VLAAMSE

BROUWERIJ N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Op 8 maart 2002 werd de bedrijfsruimte van verweerster wegens leegstand opgenomen in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten, overeenkomstig het Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten van 19 april 1995.
Tegen die registratie tekende de verweerster geen bezwaar aan.
Verweerster tekende vervolgens bezwaar aan tegen de op 20 augustus
2003 ingekohierde heffing voor het jaar 2002, hetwelk werd afgewezen bij
beslissing van de gemachtigde ambtenaar dd. 1 juni 2004.
Bij verzoekschrift dd. 9 juli 2004 vorderde verweerster daarop de rechtbank van eerste aanleg te Brussel deze beslissing te vernietigen, minstens de ontheffing en de veroordeling van eiser tot schrapping van de
bedrijfsruimte uit de inventaris.
(1) Zie concl. OM.
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In graad van beroep werd verweerster in het gelijk gesteld. Bij het bestreden arrest van 21 januari 2014 besliste het hof van beroep te Brussel
dat de registratie voor het jaar 2002 onvoldoende gemotiveerd en dus onregelmatig is, zodat de bestreden heffing eveneens als onregelmatig en
nietig moet beschouwd worden.
2. In het eerste middel voert eiser aan dat de appelrechters door in die
zin te oordelen, onder meer de artikelen 569, eerste lid, 32°, en 1385undecies Ger.W. en 2, 3°, 5, 7, 15 en 26, §§ 4 en 8, van het Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten van 19 april 1995, hebben geschonden.
3. Bij arrest van 17 mei 2013 (1) oordeelde Uw Hof reeds in een analoge
zaak dat de mogelijkheid de registratie van een onroerend goed in de inventaris van de leegstaande bedrijfsruimten aan te vechten op grond van
artikel 7 Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en artikel 569, eerste lid,
32°, Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat wanneer de heffingsplichtige die
mogelijkheid niet heeft benut of ze tevergeefs heeft uitgeput, de rechter
die op grond van artikel 26, § 4, Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en
artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van het
tegen de heffing ingediende bezwaar, nog uitspraak doet over de wettigheid van de registratie op grond waarvan de heffing is vastgesteld.
Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij dit arrest hetwelk voor de appelrechters de aanleiding was om de debatten te
heropenen bij tussenarrest dd. 17 september 2013.
4. Uit de rechtspraak van Uw Hof volgt dat de registratie van een bedrijfsruimte in de inventaris door de eigenaar uitsluitend kan worden betwist door het instellen van een administratief beroep bij de Vlaamse
regering binnen dertig kalenderdagen na de betekening van het registratieattest overeenkomstig artikel 7 van het Leegstandsdecreet.
Wanneer dat beroep wordt ingewilligd, wordt de vestiging en de inning
van de heffing als niet bestaande beschouwd.
Wordt het beroep verworpen, dan kan de eigenaar tegen de afwijzende
beslissing over zijn administratief beroep, een procedure inleiden bij de
rechtbank van eerste aanleg door middel van een verzoekschrift op tegenspraak.
Heeft de heffingsplichtige de mogelijkheid de registratie aan te vechten echter niet benut of tevergeefs uitgeput, dan kan de rechter die kennis neemt van het tegen de heffing ingediende bezwaar, geen uitspraak
meer doen over de wettigheid van de registratie op grond waarvan de heffing is vastgesteld.
De omstandigheid dat de heffing, overeenkomstig het in casu nog toepasselijk artikel 15, § 1, tweede lid, van het Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten, wordt ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede
opeenvolgende registratie in de inventaris, zodat één registratie niet
noodzakelijk het bestaan van het belastbaar feit tot stand brengt, doet
hieraan geen afbreuk.
Die omstandigheid belet immers niet dat de eigenaar van een geregistreerde bedrijfsruimte steeds over het vereiste belang beschikt om die
(1) AR F.12.0093.N, AC 2013, nr. 3080.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 633 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

633

ARRESTEN VAN CASSATIE

6.3.15 - N° 168

registratie te betwisten, a fortiori wanneer het, zoals in deze zaak, een
tweede opeenvolgende registratie betreft.
5. Het hof van beroep gaat er in het bestreden arrest dan ook ten onrechte van uit dat de onregelmatigheid van de inventarisatie noodzakelijkerwijze nog kan worden aangevoerd in het kader van de betwisting
van de heffing in een zaak waarin de heffingsplichtige tegen de inventarisatie geen administratief beroep had ingesteld bij de Vlaamse regering.
Het eerste middel komt mij dan ook gegrond voor.
6. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat artikel 26 van het Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten werd opgeheven bij artikel 4.3.0.0.7 van
het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (1), met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 3.5.3.0.4 van deze Codex bepaalt voortaan uitdrukkelijk dat als
de belastingschuldige beroep kon aantekenen met toepassing van
artikel 7 van het decreet van 19 april 1995, hij bij zijn bezwaar tegen de
belasting de opname in de inventaris niet meer kan betwisten.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 21 januari 2014.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 5 van het Decreet van 19 april 1995 houdende
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, zoals ten dezen van toepassing, hierna
Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten, betekent de Administratie, na de
officiële registratie van een onroerend goed in de inventaris van leegstaande bedrijfsruimten, aan de eigenaar van het geregistreerde goed
een registratieattest.
Krachtens artikel 7 van dit decreet, kan de eigenaar van de geregistreerde ruimte, binnen dertig kalenderdagen na de betekening, met
(1) BS 23 december 2013.
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een aangetekende brief beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering tegen deze registratie.
2. Krachtens artikel 26, § 3 (voorheen § 4), van dit decreet kan de persoon op wiens naam de heffing in het kohier is ingeschreven, binnen een
bepaalde termijn, tegen deze heffing een bezwaarschrift indienen bij de
ambtenaar van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, daartoe
aangewezen door de Vlaamse Regering.
Krachtens artikel 26, § 7 (voorheen § 8), van dit decreet worden de vestiging en de invordering van de hiervoor bedoelde heffing als niet bestaande beschouwd als het beroep inzake de registratie, bepaald in
artikel 7, wordt ingewilligd of als er geen uitspraak over wordt gedaan
binnen de termijn.
3. De beslissingen genomen op het beroep tegen de registratie kunnen, evenals deze genomen op het bezwaar tegen de heffing krachtens
artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek voor de rechtbank van
eerste aanleg worden aangevochten.
Krachtens artikel 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek
wordt de vordering inzake die geschillen slechts toegelaten indien de
eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerd administratief beroep heeft ingesteld.
4. De mogelijkheid om de registratie aan te vechten op grond van
artikel 7 Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en artikel 569, eerste lid,
32°, Gerechtelijk Wetboek sluit uit dat wanneer de heffingsplichtige die
mogelijkheid niet heeft benut of ze tevergeefs heeft uitgeput, de rechter die op grond van artikel 26, § 3 (voorheen § 4), Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek
kennis neemt van het tegen de heffing ingediende bezwaar, nog uitspraak doet over de wettigheid van de registratie op grond waarvan de
heffing is vastgesteld.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de verweerster op 15 mei 2001 bezwaar heeft aangetekend tegen het
registratieattest van 18 april 2001 voor het jaar 2001 en dat dit bezwaar
bij ministerieel besluit van 4 juli 2001 werd verworpen;
— de verweerster tegen het registratieattest van 8 maart 2002 voor
het jaar 2002 geen bezwaar heeft aangetekend;
— op 20 augustus 2003 lastens de verweerster een heffing werd ingekohierd voor het heffingsjaar 2002;
— het door de verweerster tegen deze heffing aangetekend bezwaar
als ongegrond werd afgewezen, waarna de verweerster een fiscaal verhaal instelde bij de rechtbank van eerste aanleg.
6. De appelrechter oordeelt dat:
— de wettigheid van de registratie van het gebouw als leegstaand
voor het jaar 2001 niet opnieuw kan worden getoetst nu tegen deze registratie bezwaar werd aangetekend en dit bezwaar werd verworpen;
— er wel nog moet worden nagegaan of de registratie voor het jaar
2002 regelmatig is geschied, nu tegen deze registratie geen bezwaar
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werd aangetekend terwijl zij wel mee de grondslag vormt van de bestreden heffing;
— deze registratie voor het jaar 2002 onvoldoende gemotiveerd werd
en derhalve onregelmatig is, zodat de bestreden heffing eveneens onregelmatig is en als nietig moet worden beschouwd.
7. Door aldus in het kader van de bezwaarprocedure tegen de leegstandsheffing uitspraak te doen over de regelmatigheid van de registratie op grond waarvan de heffing is vastgesteld, schendt de appelrechter
de artikelen 7 en 26 Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en de
artikelen 569, eerste lid, 32°, en 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
6 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer
van Eeckhoutte.

N° 169
3°

— 9 maart 2015
(AR S.12.0026.N)

KAMER

1° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 159.
— WETTIGHEIDSTOEZICHT. — BEVOEGDHEID EN PLICHT VAN HET MET EIGENLIJKE
RECHTSPRAAK BELASTE ORGAAN.
2° MACHTEN. — RECHTELIJKE MACHT. — ART. 159 GECOÖRD. GRONDWET. —
WETTIGHEIDSTOEZICHT. — BEVOEGDHEID EN PLICHT VAN HET MET EIGENLIJKE
RECHTSPRAAK BELASTE ORGAAN.
3° WETTEN. DECRETEN. ORDONANTIES. BESLUITEN. — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — PENSIOEN. — WERKNEMERS. —
BRUGPENSIOEN. — DEELTIJDSE BETREKKING. — INVLOED OP DE PENSIOENOPBRENGST. — ONGRONDWETTIGHEID. — GEVOLG.
4° PENSIOEN. — WERKNEMERS. — BRUGPENSIOEN. — DEELTIJDSE BETREKKING. — INVLOED OP DE PENSIOENOPBRENGST. — ONGRONDWETTIGHEID. — GEVOLG.
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1° en 2° De met eigenlijke rechtspraak belaste organen moeten krachtens die
bepaling de interne en externe wettigheid onderzoeken van elke administratieve handeling waarop een vordering, eis of verweer is gegrond (1).
(Art. 159, Grondwet)
3° en 4° De appelrechters die vaststellen dat artikel 34, § 2.1, Algemeen Reglement Werknemerspensioen ongrondwettig is en desondanks oordelen dat
artikel 159 Grondwet niet kan worden toegepast, op grond dat de discriminatie zijn oorsprong niet vindt in dat artikel maar in een “lacune in de wetgeving”, schenden artikel 159 Grondwet.

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent van 2 december 2011.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11, 13, 33, tweede lid, 36, 37, 40, 84, 144, 145, 146 en 159 van de
gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
— de artikelen 580, 2°, en 607 Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 34, § 1, A, 4°, en § 2, 1°, eerste lid, en, voor zoveel als nodig, 26,
§ 1, tweede lid, en § 2, eerste lid, f), van het koninklijk besluit van 21 december
1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
— het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals o.m. neergelegd in de artikelen 13, 33, tweede lid, 36, 37, 40, 84, 144, 145, 146 en 159 Grondwet;
— het algemeen rechtsbeginsel volgens welk de rechter geen toepassing mag
geven aan een lagere norm die strijdig is met een hogere norm, waarvan
artikel 159 Grondwet een bijzondere toepassing vormt;
— voor zoveel als nodig, de artikelen 7, eerste lid, en 8 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de
oorspronkelijke vordering van de eiser tot vernietiging van de beslissing van de
verweerder van 5 mei 2008 in zoverre hem daarin voor de jaren 2002, 2003 en 2004
slechts pensioenrechten worden toegekend op basis van een deeltijdse tewerkstelling, het hoger beroep van de eiser ongegrond.
Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de zevende kamer van de arbeidsrechtbank te Gent van 13 januari 2011 in al zijn beschikkingen, dus met inbegrip
van de bevestiging van de beslissing van de verweerder van 5 mei 2008 (waarin
voor de jaren 2002, 2003 en 2004 enkel rekening wordt gehouden met de gepres(1) Cass 10 oktober 2011, AR S.10.0112.F, AC 2010, nr. 535.
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teerde deeltijdse tewerkstelling tijdens een periode van brugpensioen en de inactiviteitsperioden gedurende die periode van deeltijdse tewerkstelling niet
worden gelijkgesteld met arbeidsperioden). Het neemt die beslissing op grond
van alle vaststellingen en motieven waarop zij steunt en die hier beschouwd
worden integraal te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende:
“4.6. Het feit dat het gaat om een vergelijking van juridische toestanden,
waarbij een wetskrachtige norm ter beoordeling staat, sluit niet uit dat een verschillende behandeling ook kan voortvloeien uit het feit dat slechts één van beide toestanden bij wet wordt geregeld.
Zoals in het arrest nr. 31/96 en 36/96 besluit het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof) ertoe dat de discriminatie haar oorsprong niet vindt in de aan het
Hof voorgelegde wetsbepaling — reden waarom de prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord — doch wel in een lacune door de wetgeving (Arbitragehof nr. 36/96, 6 juni 1996, BS 10 juli 1996, geciteerd door A. ALEN: ‘Ongrondwettige
lacunes in de wetgeving volgens de rechtspraak van het Arbitragehof’, in Liber
Amicorum Roger Blanpain, Brugge, Die Keure 1998, blz. 661 e.v.).
Het ontbreken van iedere gelijkstelling op het gebied van de gewerkte periode
in 2002, (lees: minstens in) 2003 en 2004 in hoofde van [de eiser] in de interpretatie
van artikel 34 van het KB van 21 december 1967 zoals zij door [de verweerder]
naar voor wordt geschoven moet inderdaad strijdig geacht worden met
artikelen 10 en 11 Grondwet.
Doch deze discriminatie vindt haar oorsprong niet in de artikelen 26 en 34 op
zich, maar in de lacune van de wetgeving zoals [de eiser] trouwens zelf toegeeft.
Artikel 159 Grondwet kan dan ook niet worden toegepast.
Besluit: Het hoger beroep is ongegrond.
Het bestreden vonnis moet bevestigd worden, doch op grond van gewijzigde
motieven.”
Grieven
1. Krachtens een algemeen rechtsbeginsel, waarvan artikel 159 Grondwet een
bijzondere toepassing uitmaakt, mag de rechter geen toepassing geven aan een
lagere norm die strijdig is met een hogere norm.
Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij
met de wetten, met inbegrip van de Grondwet, overeenstemmen.
De met eigenlijke rechtspraak belaste organen kunnen en moeten krachtens
die bepaling de interne en externe wettigheid, met inbegrip van de grondwettigheid, van elke administratieve handeling onderzoeken waarop een vordering, eis
of verweer gegrond is.
De niet-toepassing van een ongrondwettige bepaling van een koninklijk besluit op grond van artikel 159 Grondwet brengt mee dat zij voor de betrokkenen
geen rechten noch verplichtingen oplevert.
Krachtens het voornoemde artikel 159 Grondwet, en de artikelen 580, 2°, en 607
Gerechtelijk Wetboek, volgens welke het arbeidshof bevoegd is om in graad van
hoger beroep kennis te nemen van de geschillen over de rechten van werknemers
die voortvloeien uit de wetgeving inzake rust- en overlevingspensioen, kan het
arbeidshof, op het beroep van de gepensioneerde tegen een administratieve beslissing van de verweerder betreffende zijn pensioenrechten, die beslissing niet
wettig bevestigen indien zij steunt op een ongrondwettige bepaling van een koninklijk besluit. Integendeel, het arbeidshof moet die bepaling van dat koninklijk besluit op grond van artikel 159 Grondwet buiten toepassing verklaren in de
mate dat zij ongrondwettig is, wat inhoudt dat zij in die mate voor de betrokkenen geen rechten noch verplichtingen oplevert. Aldus miskent het arbeidshof
geenszins het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
2.1. Uit de vaststellingen van het arbeidshof en de stukken van de rechtspleging waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het geschil tussen de partijen betrekking heeft op de vraag of de inactiviteitsperioden die er waren bij de
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deeltijdse werkhervatting (de jaren 2002 t.e.m. 2004) door de eiser gedurende een
periode van brugpensioen (met behoud van het statuut van bruggepensioneerde
en met afstand van de werkloosheidsuitkeringen) voor de berekening van het
aan de eiser toekomende rustpensioen kunnen worden gelijkgesteld met arbeidsperioden.
2.1.1. Krachtens artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers,
hieronder afgekort als het koninklijk besluit nr. 50, wordt, onder voorbehoud
van het bepaalde in artikel 9, het rustpensioen berekend op basis van zowel de
loopbaan van de werknemer als de brutolonen die hij in de loop daarvan verdiend
heeft en die op zijn individuele rekening moeten worden gebracht en van de hem
toegekende fictieve of forfaitaire lonen.
Krachtens artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 50 bepaalt de Koning welke
perioden gelijkgesteld worden met arbeidsperioden. Krachtens diezelfde bepaling bepaalt de Koning de fictieve lonen voor deze perioden, evenals de forfaitaire lonen die in de plaats moeten gesteld worden van de werkelijke lonen, in de
gevallen door Hem te bepalen.
Krachtens artikel 34, § 1, A, 4°, van het koninklijk besluit van 21 december
1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, hieronder afgekort als het koninklijk besluit
van 21 december 1967, worden onder inachtneming van de in § 2 vermelde voorwaarden de perioden van conventioneel brugpensioen en van halftijds brugpensioen met arbeidsperioden gelijkgesteld. Artikel 34, § 2, 1°, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 21 december 1967 bepaalt dat de onder § 1, A, (1°, 3° en) 4°,
bedoelde perioden, waaronder dus de perioden van conventioneel brugpensioen
en van halftijds brugpensioen, worden gelijkgesteld op voorwaarde dat de werknemer de bij de reglementering inzake onvrijwillige werkloosheid bepaalde uitkeringen geniet of loondervingsvergoeding.
2.1.2. Zoals het arbeidshof zelf in het bestreden arrest aangeeft, kunnen de inactiviteitsperioden die zich voordeden bij de deeltijdse werkhervatting (de jaren
2002 t.e.m. 2004) door de eiser gedurende een periode van brugpensioen (met behoud van het statuut van bruggepensioneerde en met afstand van de werkloosheidsuitkeringen) op grond van artikel 34, § 1, A, 4°, van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 niet gelijkgesteld worden met arbeidsperioden voor de berekening van het aan de eiser toekomende rustpensioen om reden van het bestaan (en het niet vervuld zijn) van de in artikel 34, § 2, 1°, eerste lid, van dat
koninklijk besluit bepaalde, voor de gelijkstelling van perioden van conventioneel brugpensioen met arbeidsperioden gestelde, voorwaarde bestaande in het
genot, d.i. het werkelijk ontvangen, van werkloosheidsuitkeringen of loondervingsvergoeding (zie blz. 6, de overwegingen vóór het punt 4.3., van het bestreden
arrest, waarbij het arbeidshof concludeert dat niet kan besloten worden dat de
eiser ook voor de jaren 2002, 2003 en 2004 werkloosheidsuitkeringen “genoot” in
de zin van artikel 34, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967).
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat met de eiser moet geconcludeerd worden dat hoe dan ook de toepassing van artikel 34, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 in de door de verweerder naar voren
geschoven interpretatie, leidt tot ongeoorloofde ongelijke behandeling tussen
vergelijkbare categorieën van personen (blz. 7, punt 4.4, eerste alinea, van het
bestreden arrest). Het arbeidshof beslist dat artikel 34, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967, in samenlezing met artikel 26 van datzelfde
koninklijk besluit, de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt in de mate dat:
(1) een voltijds bruggepensioneerde die afziet van werkloosheidsuitkeringen,
maar zijn statuut behoudt, om een voltijdse betrekking te aanvaarden, ongeacht de hoogte van het loon, de garantie heeft op een volledige pensioenopbrengst op grond van een fictief loon, terwijl een voltijds bruggepensioneerde
die afziet van werkloosheidsuitkeringen, maar zijn statuut behoudt, om een
deeltijdse betrekking te aanvaarden, tegen een loon dat het voltijdse plafondbe-

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 639 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

639

ARRESTEN VAN CASSATIE

9.3.15 - N° 169

drag overstijgt, slechts recht heeft op een geproratiseerd pensioen op basis van
het aantal effectief gepresteerde arbeidsdagen;
(2) een voltijds bruggepensioneerde die tot aan zijn wettelijke pensioenleeftijd
inactief blijft en werkloosheidsuitkeringen blijft ontvangen, de garantie heeft
op een volledige pensioenopbrengst voor de jaren gebaseerd op een fictief loon,
terwijl een voltijds bruggepensioneerde die afziet van werkloosheidsuitkeringen, maar zijn statuut behoudt om een deeltijdse betrekking te aanvaarden tegen een loon dat het voltijds plafondbedrag overstijgt, slechts recht heeft op een
geproratiseerd pensioen op basis van het aantal effectief gepresteerde arbeidsdagen.
Het arbeidshof oordeelt aldus dat het 1° van de tweede paragraaf van artikel 34
van het koninklijk besluit van 21 december 1967, en dus de in die bepaling voor
de gelijkstelling van de perioden van conventioneel brugpensioen met arbeidsperioden gestelde voorwaarde, strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet en
dus ongrondwettig is (aangezien de toepassing ervan leidt tot ongeoorloofde ongelijke behandeling tussen de aangegeven vergelijkbare categorieën van personen).
2.1.3. Aangezien het arbeidshof oordeelt dat het 1° van de tweede paragraaf van
artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967, en dus de in die bepaling voor de gelijkstelling van de perioden van conventioneel brugpensioen
met arbeidsperioden gestelde voorwaarde, strijdig is met de artikelen 10 en 11
Grondwet en dus ongrondwettig is, diende het die (ongrondwettige) voorwaarde
en dus het (ongrondwettige) 1° van de tweede paragraaf van artikel 34 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967 op grond van artikel 159 Grondwet buiten toepassing te verklaren. De toepassing van artikel 34, § 1, A, 4°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 (zonder toepassing van de in artikel 34, § 2,
1°, van datzelfde koninklijk besluit bepaalde ongrondwettige voorwaarde bestaande in het genot van werkloosheidsuitkeringen of loondervingsvergoedingen) zou er dan toe leiden dat de inactiviteitsperioden die zich voordeden bij
deeltijdse werkhervatting door de eiser gedurende een periode van brugpensioen
(met behoud van het statuut van bruggepensioneerde) als “perioden van conventioneel brugpensioen en van halftijds brugpensioen” (in de zin van het 4° van A
van de eerste paragraaf van artikel 34) gelijkgesteld worden met arbeidsperioden.
De door het arbeidshof vastgestelde ongrondwettigheid (discriminatie) vindt
m.a.w. haar oorsprong in de toepassing van artikel 34, § 2, 1°, van het koninklijk
besluit van 21 december 1967 (en niet in een lacune in dat besluit), en kan dus
rechtgezet worden door het louter buiten toepassing verklaren van die volgens
de vaststellingen van het arbeidshof ongrondwettige bepaling en dat op grond
van artikel 159 Grondwet, zonder dat daarbij sprake is van een lacune in dat koninklijk besluit die door het arbeidshof zou worden ingevuld. Door die buitentoepassingverklaring zou het arbeidshof een wettige toepassing maken van
artikel 159 Grondwet (op grond waarvan een ongrondwettige bepaling van een
koninklijk besluit door de rechter buiten toepassing moet worden gelaten) zonder het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten te schenden: het
arbeidshof zou enkel een ongrondwettige bepaling van een koninklijk besluit
buiten toepassing laten zonder zelf een lacune in dat besluit in te vullen.
2.2. Na vastgesteld en overwogen te hebben dat “het feit dat het gaat om een
vergelijking van juridische toestanden, waarbij een wetskrachtige norm ter beoordeling staat, niet uitsluit dat een verschillende behandeling ook kan voortvloeien uit het feit dat slechts één van beide toestanden bij wet wordt geregeld”,
dat “het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof) zoals in het arrest nr. 31/96 en
36/96 ertoe besluit dat de discriminatie haar oorsprong niet vindt in de aan het
Hof voorgelegde wetsbepaling — reden waarom de prejudiciële vraag ontkennen
wordt beantwoord — , doch wel in lacune door de wetgeving”, en dat “het ontbreken van iedere gelijkstelling op het gebied van de gewerkte periode in 2002,
(lees: minstens in) 2003 en 2004 in hoofde van [de eiser] in de interpretatie van
artikel 34 van het KB van 21 december 1967 zoals zij door [de verweerder] naar
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voor wordt geschoven inderdaad strijdig moet geacht worden met artikelen 10
en 11 Grondwet”, beslist het arbeidshof dat “deze discriminatie haar oorsprong
niet vindt in de artikelen 26 en 34 op zich, maar in de lacune van de wetgeving”,
en dat artikel 159 Grondwet dan ook niet kan worden toegepast.
Aangezien, zoals hierboven uiteengezet werd onder het randnummer 2.1., de
door het arbeidshof vastgestelde ongrondwettigheid (discriminatie) haar oorsprong vindt in de toepassing van artikel 34, § 2, 1°, van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 (en niet in een lacune in dat besluit), en dus kan rechtgezet
worden door het louter buiten toepassing verklaren van die volgens de vaststellingen van het arbeidshof ongrondwettige bepaling en dat met toepassing van
artikel 159 Grondwet, zonder dat dan sprake is van een lacune in dat koninklijk
besluit die door het arbeidshof zou worden ingevuld, beslist het arbeidshof niet
wettig dat de door hem aangenomen discriminatie niet haar oorsprong vindt in
(de) artikel(en) (26 en) 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 op
zich, maar wel in de “lacune van de wetgeving” en beslist het evenmin wettig
dat artikel 159 Grondwet niet kan worden toegepast.
Door
(1) te beslissen dat artikel 159 Grondwet niet kan worden toegepast om reden
dat de door hem aangenomen discriminatie haar oorsprong vindt in de “lacune
van de wetgeving”,
(2) het hoger beroep van de eiser ongegrond te verklaren en het vonnis van de
zevende kamer van de arbeidsrechtbank te Gent van 13 januari 2011 te bevestigen waarin de door de eiser bestreden beslissing van de verweerder van 5 mei 2008
werd bevestigd (waarin voor de jaren 2002, 2003 en 2004 enkel rekening werd gehouden met de door de eiser gepresteerde deeltijdse tewerkstelling tijdens een
periode van brugpensioen en de inactiviteitsperioden gedurende die periode van
deeltijdse werkhervatting niet werden gelijkgesteld met arbeidsperioden) op
grond van (de toepassing van) artikel 34, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van
21 december 1967, waarvan het de ongrondwettigheid vaststelt, en
(3) aldus toepassing te maken van die volgens zijn vaststellingen ongrondwettige bepaling van het koninklijk besluit van 21 december 1967 en die bepaling
dus niet met toepassing van artikel 159 Grondwet buiten toepassing te verklaren, schendt het arbeidshof
— artikel 159 van de Grondwet en de artikelen 580, 2°, en 607 Gerechtelijk Wetboek, op grond waarvan het arbeidshof, dat in graad van hoger beroep kennis
neemt van een geschil over de rechten van werknemers die voortvloeien uit de
wetgeving inzake rust- en overlevingspensioen, een ongrondwettige bepaling
van een koninklijk besluit buiten toepassing dient te verklaren,
— het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals o.m. neergelegd in de artikelen 13, 33, tweede lid, 36, 37, 40, 84, 144, 145, 146 en 159 van de
gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, dat een rechter niet verbiedt een
ongrondwettige bepaling van een koninklijk besluit buiten toepassing te laten,
en het algemeen rechtsbeginsel volgens welk de rechter geen toepassing mag geven aan een lagere norm die strijdig is met een hogere norm, waarvan artikel 159
Grondwet een bijzondere toepassing uitmaakt,
— de artikelen 10 en 11 Grondwet, die als hogere rechtsnormen voorrang hebben boven een bepaling van een koninklijk besluit, artikel 34, § 2, 1°, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 21 december 1967, waarvan het arbeidshof (als lagere norm) wegens strijdigheid met de artikelen 10 en 11 Grondwet (hogere normen) geen toepassing kon maken, en artikel 34, § 1, A, 4°, van datzelfde
koninklijk besluit, waarvan de toepassing (zonder toepassing van de in
artikel 34, § 2, 1°, van datzelfde koninklijk besluit bepaalde ongrondwettige
voorwaarde, bestaande in het genot van werkloosheidsuitkeringen of loondervingsvergoedingen) leidt tot de gelijkstelling van de inactiviteitsperioden tijdens de periode van deeltijdse werkhervatting door de eiser gedurende een
periode van brugpensioen (met behoud van het statuut van bruggepensioneerde)
als “perioden van conventioneel brugpensioen en van halftijds brugpensioen”
met arbeidsperioden,
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— evenals de hierboven vermelde artikelen van de Grondwet.
Conclusie
Het arbeidshof verklaart niet wettig het hoger beroep van de eiser ongegrond,
en bevestigt evenmin wettig het vonnis van de zevende kamer van de arbeidsrechtbank te Gent van 13 januari 2011 in al zijn beschikkingen, met inbegrip van
de bevestiging van de beslissing van de verweerder van 5 mei 2008 (schending van
alle in de aanhef van het middel als geschonden aangewezen bepalingen en algemene rechtsbeginselen).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.
De met eigenlijke rechtspraak belaste organen moeten krachtens die
bepaling de interne en externe wettigheid onderzoeken van elke administratieve handeling waarop een vordering, eis of verweer is gegrond.
2. De appelrechters stellen vast en oordelen dat:
— de in artikel 34, § 1, A, 4°, Algemeen Reglement Werknemerspensioen bepaalde gelijkstelling van perioden van conventioneel brugpensioen met arbeidsperioden, geregeld wordt door artikel 34, § 2.1, van
voornoemd reglement, volgens hetwelk perioden van conventioneel
brugpensioen en halftijds brugpensioen worden gelijkgesteld met arbeidsperioden, op voorwaarde dat de werknemer de bij de reglementering inzake onvrijwillige werkloosheid bepaalde uitkeringen geniet of
loondervingsvergoeding;
— in die bepaling met “uitkeringen genieten”, het ontvangen of krijgen daarvan wordt bedoeld;
— artikel 34, § 2.1, Algemeen Reglement Werknemerspensioen de
artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, in de mate dat “Een voltijds bruggepensioneerde die tot aan zijn wettelijke pensioenleeftijd inactief
blijft en werkloosheidsuitkeringen blijft ontvangen, de garantie heeft
op een volledige pensioenopbrengst voor de jaren, gebaseerd op een fictief loon, terwijl een voltijds bruggepensioneerde die afziet van werkloosheidsuitkeringen doch zijn statuut behoudt, om een deeltijdse
betrekking te aanvaarden tegen een loon dat het voltijds plafondbedrag
overstijgt, slechts recht heeft op een geproratiseerd pensioen op basis
van het aantal effectief gepresteerde arbeidsdagen”;
— de eiser zich in de laatst vermelde situatie bevindt.
3. De appelrechters die vaststellen dat artikel 34, § 2.1, Algemeen Reglement Werknemerspensioen ongrondwettig is en desondanks oordelen dat artikel 159 Grondwet niet kan worden toegepast, op grond dat
de discriminatie zijn oorsprong niet vindt in dat artikel maar in een
“lacune in de wetgeving”, schenden artikel 159 Grondwet.
Het middel is gegrond.
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Kosten
4. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek
dient de verweerder tot de kosten te worden veroordeeld.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
9 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer van Eeckhoutte en de heer Mahieu.

N° 170
3°

— 9 maart 2015
(AR S.12.0034.N)

KAMER

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN DE
TIJD EN DE RUIMTE. — INWERKINTREDING. — UITDRUKKELIJKE BEPALING. —
GEVOLG.
2° SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — BIJZONDERE BIJDRAGE. —
TOEPASSINGSGEBIED. — STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN. — GEVOLG.

1° Uit artikel 41 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid volgt dat een bepaling van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, behoudens andersluidende wettelijk regeling, niet in werking kan treden alvorens de Koning
in de datum van haar inwerkingtreding voorziet (1).
2° Artikel 38, § 3ter, tweede lid, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid
maakt geen onderscheid naargelang de aard van de tewerkstelling van het
bedoelde personeel, zodat de bijdrage die ze omschrijft zonder onderscheid
moet worden berekend op alle stortingen die door een werkgever worden verricht om aan zijn contractueel of statutair tewerkgestelde personeelsleden of
hun rechtverkrijgenden buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of
vroegtijdige dood te verlenen (2).

(BELGACOM N.V. T. RSZ)
Conclusie van de advocaat-generaal H. Vanderlinden:
1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van het Arbeidshof
Brussel van 20 oktober 2011. Er wordt één middel aangevoerd.
(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
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2. Wat betreft het middel
2.1 De appelrechters schenden, volgens eiseres tot cassatie, de
artikelen 1, 2 en 38, § 3ter, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid
door te oordelen dat het toepassingsgebied van artikel 38, § 3ter, van voormelde wet niet wordt bepaald door de artikelen 1 en 2 van dezelfde wet.
Luidens artikel 4, tweede lid, van de wet van 31 mei 1961 betreffende
het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken
en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, zijn de wetten bindend
de tiende dag na hun bekendmaking tenzij de wet een andere termijn
heeft bepaald.
De Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid voorziet in artikel 41
dat de bepalingen van de wet in werking treden op de door de Koning bepaalde data. De wetgever heeft derhalve de wijze van inwerkingtreding
bepaald. Hierdoor is, bij gebrek aan andersluidende regelgeving, de inwerkingtreding van de artikelen 1 en 2 afhankelijk van een optreden van
de Koning.
Het standpunt van eiser tot cassatie dat de artikelen 1 en 2 van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid in werking werden gesteld,
zonder dat een formeel koninklijk besluit werd uitgevaardigd, gaat uit
van een foute rechtsopvatting. In zoverre faalt het middel dan ook naar
recht.
2.2 Een andere grief bestaat erin dat de appelrechters zowel de
artikelen 1, 2, 38, § 3ter, en 40 van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid als de artikelen 1 en 2 van de RSZ-wet jo artikel 11, § 2, van het
Uitvoeringsbesluit RSZ-wet schenden door te oordelen dat ingevolge
artikel 40 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid het toepassingsgebied van artikel 38, § 3ter, van dezelfde wet bepaald wordt door de
artikelen 1 en 2 RSZ-wet.
Ik meen dat het middel in zoverre niet-ontvankelijk is daar het opkomt tegen een overtollige overweging en mitsdien niet tot cassatie kan
leiden.
Immers in randnummer 5, pagina 7 van de bestreden beslissing oordelen de appelrechters, niet-bekritiseerd, dat de Programmawet van
22 december 1989 “de bedoeling van de wetgever verduidelijkt, ook ten
aanzien van artikel 152 (1) van de wet van 30 december 1988, om de bijdrage verplicht te maken voor alle werkgevers, ongeacht het statuut waaronder hun personeel is tewerkgesteld”. Op grond hiervan oordelen de
appelrechters, in randnummer 6, dat artikel 38, § 3ter, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid “toepassing vindt op alle werkgevers en hun
personeelsleden, ongeacht of deze personeelsleden met de werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst dan wel door een statuut”.
2.3 Volgens eiseres tot cassatie schenden de appelrechters de
artikelen 1, 2 en 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 door te oordelen dat
artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 wel van toepassing is op de
door de eiseres betaalde stortingen in de aanvullende pensioensverzeke(1) Door artikel 152 van de wet van de Programmawet van 30 december 1988 wordt
het artikel 38, § 3ter, ingevoerd in de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid.
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ring ten voordele van de personeelsleden die met haar verbonden zijn
door een statuut.
Uit het punt 2.2 blijkt dat het toepassingsgebied van artikel 38, § 3ter,
Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid verduidelijkt wordt door de
programmawetten die de desbetreffende bijdrageheffing tot voorwerp
hebben. Het opzet van de regelgever komt hier duidelijk uit naar voor.
De bijdrage is verschuldigd door de werkgevers voor al hun personeelsleden ongeacht of de relatie contractueel, dan wel statutair van aard is.
De algemene bewoordingen die in het voormelde artikel 38, § 3ter, worden gehanteerd geven aan dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar
de aard van de tewerkstelling.
Derhalve is de werkgever op alle stortingen die hij verricht als buitenwettelijk voordeel inzake ouderdom of vroegtijdige dood een bijdrage
verschuldigd en dit ongeacht of het al dan niet een statutaire tewerkstelling betreft.
Het standpunt van eisers gaat van een verkeerde rechtsopvatting uit.
In zoverre faalt het middel naar recht.
3. Conclusie: Verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 20 oktober 2011.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 2 februari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1, 2, 32, 38, § 3ter, 40 en 41 van de wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (hierna: wet
van 29 juni 1981);
— de artikelen 1 en 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers (hierna: wet van 27 juni 1969);
— artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (hierna KB van
28 november 1969).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond en,
met bevestiging van het beroepen vonnis, verklaart het de vordering van de verweerder gegrond en veroordeelt het de eiseres om aan de verweerder te betalen
de bedragen van:
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— 150.190,26 euro, te vermeerderen met de wettelijke interesten op 104.886,37
euro vanaf 12 oktober 2007 tot de datum van volledige betaling;
— 1.189.658,53 euro, te vermeerderen met de wettelijke interesten op 975.279,62
euro vanaf 9 november 2007 tot de datum van de volledige betaling;
en de kosten van het geding.
Deze beslissing steunt op de volgende redenen van het bestreden arrest:
“3. Artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981, zoals ingevoerd door artikel 52
[lees: 152] Programmawet van 30 december 1988, bepaalt in zijn oorspronkelijke
versie:
‘Met ingang van 1 januari 1989 wordt een bijzondere bijdrage ingevoerd, die gelijk is aan 3,5 pct. en berekend wordt op alle stortingen die door de werkgevers
worden verricht om hun personeelsleden of hun rechtverkrijgende(n) buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdig pensioen te verlenen (…)
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt, overeenkomstig door de Koning
te bepalen modaliteiten, met de inning en invordering van deze bijdragen belast.
De schuldenaar van de bijzondere bijdrage wordt met betrekking tot deze bijdragen gelijkgesteld met de werkgever bedoeld in de sociale zekerheidsregeling
voor werknemers, inzonderheid wat betreft de aangiften met verantwoording
van de bijdragen, de toepassing van burgerlijke sancties en van strafbepalingen,
het toezicht, de rechter bevoegd ingeval van betwisting, de verjaring inzake
rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de
schuldvordering.
De opbrengst van de bijzondere bijdragen wordt overgedragen aan de Rijksdienst voor Pensioenen en is bestemd voor de financiering van het stelsel van de
rust- en overlevingspensioenen van de werknemers, zoals vastgesteld door het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers’.
Deze bepaling werd gewijzigd bij artikel 272 Programmawet van 22 december
1989 waarbij de inninggrondslag nader wordt bepaald, artikel 57 van de wet van
26 juni 1992 waarbij het percentage wordt verhoogd van 3,5 pct. naar 8,86 pct. en
artikel 53 van de wet van 26 januari 1999 waarbij het 6de lid betreffende de aanwending van de opbrengst van de bijdragen werd vervangen. Als gevolg van deze
laatste wijziging wordt de bijdrage aangewend voor de regelingen van het algemeen beheer.
Artikel 275 Programmawet van 22 december 1989 verklaart verder de bijzondere bijdrage van toepassing op de stortingen die vanaf 1 januari 1989 door de provinciale en plaatselijke besturen worden verricht om aan personeelsleden,
ongeacht hun statuut, of aan hun rechtverkrijgenden, de wettelijke voordelen
inzake ouderdom of vroegtijdig pensioen te verlenen. Met de provinciale en
plaatselijke besturen worden gelijkgesteld de andere publiekrechtelijke rechtspersonen die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten.
4. Overeenkomstig artikel 41 van de wet van 29 juli 1981 treden de bepalingen
van die wet in werking op de data die de Koning bepaalt. Partijen zijn het erover
eens dat nooit formeel een koninklijk besluit werd uitgevaardigd waardoor de
bepalingen van artikel 1 en 2 van de wet in werking werden gesteld. De stelling
van de [eiseres] dat deze bepalingen impliciet in werking zijn getreden kan dan
ook niet, of toch niet zonder meer, aanvaard worden. Zeker is wel dat een aantal
bepalingen van de wet van 29 juni 1981 in werking zijn getreden en dat de wetgever sommige bepalingen gewijzigd, dan wel aangevuld, heeft. Deze bepalingen
moeten dan ook een toepassingsgebied hebben.
Voor de bepaling van dit toepassingsgebied kan in de eerste plaats rekening
gehouden worden met de bepaling van artikel 40 van de wet van 29 juni 1981 dat
bepaalt dat, in afwachting dat de in de wet bedoelde bijzondere wetten en besluiten zijn uitgevoerd, de ‘thans geldende wetten en besluiten betreffende de betrokken materies toegepast worden’. Alhoewel op basis van de voorbereidende
werken niet met zekerheid uitgemaakt kan worden of artikel 40 ook toepassing
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vindt op de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van de wet (in het bijzonder van
artikel 2 dat uitvoeringsbesluiten behoefde) dan blijkt uit de voorbereidende
werken evenmin dat artikel 40 geen toepassing vindt op deze bepalingen.
Uit de voorbereidende werken van de wet van 29 juni 1981 komt in ieder geval
voldoende naar voor dat het de bedoeling was van de wetgever dat deze wet het
zelfde toepassingsgebied zou hebben als de wet van 27 juni 1969. In de memorie
van toelichting wordt vermeld dat de algemene beginselenwet bedoeld is als een
raamwet waarmee de hervorming van de sociale zekerheid voor werknemers
werd beoogd, dit zowel met betrekking tot de basisbeginselen die ten grondslag
liggen aan de stelsels, als tot de geldmiddelen die tot de realisering van de basisdoeleinden zullen worden aangewend. Daarbij wordt benadrukt dat de in
artikel 2 omschreven personele en sociale toepassing van de wet aansluit bij de
bestaande beschikkingen van de wet van 27 juni 1969 en grotendeels de beschikkingen van artikel 1 en 2 ervan overneemt. Verder wordt verduidelijkt dat de bepaling van artikel 2 inhoudt dat in principe al degenen die krachtens een
arbeidsovereenkomst met een werkgever verbonden zijn, of degenen die arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van een ander persoon, onder de toepassing van de sociale zekerheid voor werknemers vallen, doch dat aan de koning
de bevoegdheid wordt verleend om langs reglementaire weg het toepassingsgebied te verruimen tot andere personen, bepaalde categorieën eraan te onttrekken of om op bepaalde werknemers slechts één of meer sectoren van de sociale
zekerheid toe te passen. Ter documentatie werd in bijlage een lijst weergegeven
van de verzekeringsplichtigen zoals die gold ter uitvoering van de wet van
27 juni 1969.
5. In de veronderstelling dat het toepassingsgebied van de nieuwe wet in toepassing van artikel 40 van de wet van 29 juni 1981, niet zonder meer zou bepaald
zijn door de bestaande bepalingen en uitvoeringsbepalingen van wet van 27 juni
1969, dient het toepassingsgebied van artikel 38, § 3ter, gevonden te worden door
een analyse van de bepaling van artikel 152 Programmawet, dat dit artikel in de
wet van 29 juni 1981 invoert. Deze bepaling vormt dan immers op zich de wettelijke basis van de nieuwe regeling.
De tekst van artikel 152 beperkt de bijdrage niet tot de werkgevers en de
werknemers, maar stelt de bijdrage verplicht voor de werkgevers en hun personeelsleden. De term ‘personeelsleden’ is ruimer dan werknemer en dekt ‘het geheel van de personen in dienst van een bepaalde werkgever of overheidsinstantie’.
Volgens de memorie van toelichting bij de Programmawet van 30 december
1988 heeft de nieuwe bepaling tot doel om een bijzondere bijdrage in te voeren op
alle stortingen die door de werkgevers worden verricht om in het raam van de
ouderdom en de vroegtijdige dood aanvullende voordelen te vormen. De opbrengst van deze bijdrage zal worden toegewezen aan de Rijksdienst voor Pensioenen met het oog op het financieren van het pensioenstelsel voor werknemers.
De rijkstoelage aan dit stelsel zal in gelijk mate verminderd worden. De invoering van een dergelijke bijdrage stoelt, volgens de memorie van toelichting, tevens op de bekommernis om de solidariteit tussen alle werknemers te
verstevigen. Uit de memorie van toelichting blijkt aldus de bedoeling van de
wetgever om de bijdragen verplicht te maken voor alle werkgevers, zonder dat
een onderscheid gemaakt wordt tussen de werkgevers in de privésector en de
werkgevers in de openbare sector.
Zulks wordt ook uitdrukkelijk bevestigd door artikel 275 van de wet van
22 december 1989 en de parlementaire besprekingen bij deze wet. Overeenkomstig artikel 275 van deze wet is een bijzondere bijdrage verschuldigd op de stortingen die vanaf 1 januari 1989 door de provinciale en plaatselijke besturen
worden verricht om aan hun personeelsleden, ongeacht hun statuut, of aan hun
rechtverkrijgende, buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige
dood te verlenen. De publiekrechtelijke rechtspersonen, die zijn aangesloten bij
de Rijksdienst van Sociale zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheid worden daarbij gelijkgesteld met de provinciale en plaatselijke besturen.
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In de parlementaire bespreking wordt gesteld:
‘Dit hoofdstuk strekte ertoe de bepalingen te verduidelijken van de
artikelen 152-154 Programmawet van 30 december 1988 tot invoering van een bijdrage van 3,5 pct. op de door de werkgever verrichte stortingen inzake de buitenwettelijke pensioenen. Er moet aan worden herinnerd dat deze bijdrage van
3,5 pct. moest worden berekend op alle stortingen die rechtstreeks of ten titel
van bijdrage of premies door de werkgevers worden verricht. Deze bijdrage werd
evenwel door middel van teksten tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen inzake de sociale zekerheid ingesteld. Ten einde elke
betwisting inzake het toepassingsgebied van de bijdragen te voorkomen voert
artikel 273 (artikel 275 in de definitieve versie) uitdrukkelijk de bijdragen in op
de stortingen die door de bij de RSZ-P.P.O. aangesloten werkgevers worden verricht. Artikel 274 belast deze instelling eveneens met de inning en de invordering van de bijdragen van 3,5 pct. bij zijn aangeslotenen en machtigt het de
opbrengst van die bijdragen aan de RVP over te dragen’.
Weliswaar valt de [eiseres] niet onder het toepassingsgebied van deze laatste
wet, vermits zij niet aangesloten is bij de R.S.Z.-P.P.O., maar zulks neemt niet
weg dat deze wet wel de bedoeling van de wetgever verduidelijkt, ook ten aanzien van artikel 152 van de wet van 30 december 1988, om de bijdrage verplicht te
maken voor alle werkgevers, ongeacht het statuut waaronder hun personeel tewerkgesteld is.
6. Er dient dus besloten te worden dat artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni
1981, zoals ingevoerd door artikel 152 van de wet van 30 december 1988, toepassing vindt op alle werkgevers en hun personeelsleden, ongeacht of deze personeelsleden met de werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst dan
wel door een statuut.
7. De omstandigheid die door de [eiseres] in ondergeschikte orde ingeroepen
wordt, dat zij ook in het kader van de wet van 27 juni 1969 op de sociale zekerheid
der werknemers, voor haar statutaire personeelsleden niet onderworpen was aan
het stelsel van pensioenen, leidt niet tot het besluit dat zij zou vrijgesteld zijn
van de bijdrage. De door de wetgever ingestelde bijdrage is een solidariteitsbijdrage die van toepassing is, ongeacht of de betrokken personeelsleden het voordeel genieten van het specifieke stelsel waarvoor de bijdragen bedoeld is. Zulks
blijkt ook duidelijk uit artikel 275 van de wet van 22 december 1989 dat de bijdrage verplicht stelt voor de lokale besturen en de besturen die daarmee verbonden zijn, ongeacht het statuut van het personeel. Overigens komt, sinds de wet
van 25 januari 1999, de bijdrage niet meer exclusief ten goede aan het stelsel van
de pensioenen, maar wordt zij aangewend voor de financiering van de regeling
in het globaal beheer.
8. Het bestreden vonnis dient dan ook bevestigd te worden”.
Grieven
1. Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt het volgende:
— de eiseres is een NV naar publiek recht, zij stelt contractuele en statutaire
personeelsleden tewerk en zij heeft een aanvullend pensioen ingericht ten voordele van zowel haar contractuele als haar statutaire personeelsleden;
— zij heeft vanaf het eerste kwartaal van het jaar 2001 geen betalingen meer
verricht van de bijdragen bepaald in artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
(hierna: wet van 29 juni 1981) op de door haar betaalde stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten voordele van haar statutaire personeelsleden
omdat zij naar aanleiding van een interne doorlichting van de loonadministratie tot de conclusie kwam dat deze bijdrage niet verschuldigd was op deze stortingen;
— de verweerder was hiermee niet akkoord, heeft de eiseres in de voorliggende zaak gedagvaard voor de arbeidsrechtbank te Brussel en heeft bij exploten
van 25 oktober 2007 en 5 december 2007 de litigieuze bijdragen gevorderd.
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2. Uit de context van het bestreden arrest en de overwegingen van het beroepen vonnis blijkt dat het appelgerecht, met bevestiging van het beroepen vonnis, de eiseres veroordeelt tot het betalen van de litigieuze bijdragen op grond
van artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 op de door de eiseres betaalde
stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten voordele van haar statutaire personeelsleden.
Dit artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 luidt als volgt:
“Met ingang van 1 januari 1989 wordt een bijzondere bijdrage ingevoerd, die gelijk is aan 8,86 pct. en berekend wordt op alle stortingen die door de werkgevers
worden verricht om aan hun personeelsleden of aan hun rechtverkrijgende(n)
buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood te verlenen.
Worden van de inningsgrondslag van de bijzondere bijdrage van 8,86 pct. uitgesloten:
1° het persoonlijk aandeel dat door de werknemer wordt betaald voor de samenstelling van buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige
dood;
2° de jaarlijkse belasting op de verzekeringscontracten beoogd in titel XII van
het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen;
3° de stortingen van de buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood die rechtstreeks door de werkgever aan de personeelsleden worden
verricht, wanneer de genoemde stortingen betrekking hebben op dienstjaren die
vóór 1 januari 1989 werden gepresteerd.
Wanneer de in het tweede lid, 3°, bedoelde stortingen terzelfdertijd betrekking
hebben op jaren die vóór 1 januari 1989 en op jaren die na 31 december 1988 zijn
gelegen, bepaalt de Koning de berekeningsmodaliteiten van de bijdrage op het
aandeel van de stortingen dat betrekking heeft op de na 31 december 1988 gepresteerde jaren.
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt, overeenkomstig door de Koning
te bepalen modaliteiten, met de inning en de invordering van deze bijdrage belast.
De schuldenaar van de bijzondere bijdrage wordt met betrekking tot deze bijdrage gelijkgesteld met de werkgever bedoeld in de sociale zekerheidsregeling
voor werknemers, inzonderheid wat betreft de aangiften met verantwoording
van de bijdragen, de toepassing van burgerlijke sancties en van de strafbepalingen, het toezicht, de rechter bevoegd in geval van betwisting, de verjaring inzake rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de
schuldvordering.
De opbrengst van de bijzondere bijdrage wordt aangewend voor de financiering
van de regelingen van het Globaal Beheer, bedoeld in artikel 21, § 2”.
3. Artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 is in de voorliggende zaak niet
van toepassing op de door de eiseres betaalde stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten voordele van haar statutaire personeelsleden.
Het bestreden arrest dat anders oordeelt schendt bijgevolg artikel 38, § 3ter,
van de wet van 29 juni 1981.
4. Het toepassingsgebied van de wet van 29 juni 1981 en dus ook van haar
artikel 38, § 3ter, wordt immers uitdrukkelijk bepaald in de artikelen 1 en 2 van
deze wet. Deze luiden als volgt:
Artikel 1 van de wet van 29 juni 1981:
“paragraaf 1 Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
— Werknemer: de persoon die met een werkgever door een arbeidsovereenkomst is verbonden;
— Werkgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die ingevolge een
arbeidsovereenkomst één of meer werknemers in dienst heeft.
[…]
paragraaf 2 Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld:
1° Met werknemers:
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a) De leerlingen;
b) De personen tot wie de Koning de toepassing van deze wet uitbreidt.
2° Met werkgevers:
a) De personen die leerlingen tewerkstellen;
b) De personen die door de Koning als werkgevers worden aangewezen van de
onder 1°, b, vermelde personen”.
Artikel 2 van de wet van 29 juni 1981:
“paragraaf 1 Deze wet is van toepassing op de werknemers en werkgevers.
De Koning kan:
1° Onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de toepassing van deze wet uitbreiden
tot de personen die zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon, arbeidsprestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of
die arbeid verrichten onder gelijkaardige voorwaarden; alsdan wijst de Koning
de persoon aan die als werkgever wordt beschouwd;
[…]”.
Uit de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981, waarin slechts werknemers
verbonden met een arbeidsovereenkomst, leerlingen en personen tot wie de Koning de toepassing van deze wet uitbreidt worden genoemd, samen gelezen met
artikel 38, § 3ter, van deze wet, volgt dat artikel 38, § 3ter, niet van toepassing is
op de door de eiseres betaalde stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten voordele van haar statutaire personeelsleden.
Dezen vallen immers niet onder het toepassingsgebied van deze wetsbepaling,
zoals bepaald in de gezegde artikelen 1 en 2. De Koning heeft het toepassingsgebied niet uitgebreid tot de statutaire personeelsleden.
De beslissing van het bestreden arrest die erop neerkomt dat artikel 38, § 3ter,
van de wet van 29 juni 1981 wel van toepassing is op de door de eiseres betaalde
stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten voordele van de personeelsleden die met haar verbonden zijn door een statuut, schendt bijgevolg de
artikelen 1, 2 en 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981.
5. De omstandigheid dat nooit formeel een koninklijk besluit werd uitgevaardigd waardoor de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981
in werking werden gesteld, heeft niet tot gevolg dat deze artikelen 1 en 2 niet in
werking zouden zijn getreden.
Het bestreden arrest dat anders oordeelt schendt de artikelen 1, 2, 32, 38, § 3ter,
en 41 van de wet van 29 juni 1981.
Weliswaar bepaalt artikel 41 van de wet van 29 juni 1981 dat de bepalingen van
deze wet in werking treden op de data die de Koning bepaalt.
Dit artikel vereist echter niet dat er formeel een koninklijk besluit zou uitgevaardigd worden waardoor de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van de wet
van 29 juni 1981 in werking worden gesteld opdat deze artikelen in werking zouden treden.
Artikel 32 van de wet van 29 juni 1981 bepaalt immers dat de Koning ermee belast is de betrokken wetsbepalingen te wijzigen of op te heffen om ze in overeenstemming te brengen met het bepaalde in artikel 1 en 2 en de bepalingen van
hoofdstuk III van deze wet.
Uit dit artikel 32 en de wetsgeschiedenis volgt dat de inwerkingtreding van de
bepalingen van de wet van 29 juni 1981 gekoppeld wordt aan de aanpassing van
andere wetsbepalingen opdat ze in overeenstemming zouden zijn met de
artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981. De in artikel 32 van de wet van
29 juni 1981 vervatte opdracht van de Koning kan niet anders geïnterpreteerd
worden dan als de bevestiging dat de artikelen 1 en 2 van deze wet, die haar toepassingsgebied bepalen, in werking zijn getreden.
Artikel 152 Programmawet van 30 december 1988 heeft immers de bepaling van
artikel 38, § 3ter, ingevoerd in de wet van 29 juni 1981 en schrijft voor dat de
kwestieuze bijzondere bijdrage wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 1989.
Dit heeft tot gevolg dat artikel 38, § 3ter, onder het toepassingsgebied van de wet
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van 29 juni 1981 valt, zoals bepaald in haar artikelen 1 en 2 en dat deze artikelen
met betrekking tot artikel 38, § 3ter, alleszins in werking zijn getreden met ingang van 1 januari 1989. Artikel 38, § 3ter, is bijgevolg niet van toepassing op de
door de eiseres betaalde stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten
voordele van haar statutaire personeelsleden.
6. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 152 van de programmawet van
30 december 1988, die de bepaling van artikel 38, § 3ter, heeft ingevoerd in de wet
van 29 juni 1981, blijkt niet dat het de bedoeling van de wetgever was om af te
wijken van het toepassingsgebied zoals bepaald in de artikelen 1 en 2 van deze
wet van 29 juni 1981. Er blijkt evenmin uit dat het de bedoeling van de wetgever
was om de bijdragen bepaald in artikel 38, § 3ter, verplicht te maken voor alle
werkgevers, ongeacht het statuut waaronder hun personeel tewerkgesteld is
met dien verstande dat artikel 38, § 3ter, van toepassing zou zijn op de door de
eiseres betaalde stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten voordele
van haar statutaire personeelsleden.
Het bestreden arrest dat anders oordeelt schendt dan ook de artikelen 1, 2 en
38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981.
Het feit dat artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 het begrip “personeelsleden” hanteert doet aan het voorgaande immers geen afbreuk nu deze bepaling dient samen gelezen te worden met de artikelen 1 en 2 van deze wet
waarin het toepassingsgebied wordt bepaald en, zoals uit de wetsgeschiedenis
blijkt, nauwkeurig wordt omschreven om onduidelijkheden en verwarring te
voorkomen.
In de oorspronkelijke versie van artikel 38, § 3ter, laatste lid, van de wet van
29 juni 1981 werd bovendien bepaald dat de opbrengst van de bijzondere bijdragen
wordt overgedragen aan de Rijksdienst voor Pensioenen en bestemd is voor de
financiering van het stelsel van rust- en overlevingspensioenen van de werknemers, zoals vastgesteld door het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende rust- en overlevingspensioenen voor werknemers. Hieruit blijkt eens
te meer dat het niet in de bedoeling van de wetgever lag dat artikel 38, § 3ter,
van toepassing zou zijn op de door de werkgever, te dezen de eiseres, betaalde
stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten voordele van zijn statutaire personeelsleden. De omstandigheid dat artikel 38, § 3ter, laatste lid, werd
vervangen bij artikel 53 van de wet van 25 januari 1999 in die zin dat de opbrengst
van de bijzondere bijdrage wordt aangewend voor de financiering van de regelingen van het Globaal Beheer, is niet van aard om het toepassingsgebied van
artikel 38, § 3ter, te wijzigen en doet aan het voorgaande geen afbreuk.
In artikel 275, § 1, Programmawet van 22 december 1989, ten slotte, is een uitdrukkelijke bepaling opgenomen waarbij bepaald wordt dat een bijzondere bijdrage verschuldigd is op de stortingen die vanaf 1 januari 1989 door de
provinciale en plaatselijke besturen worden verricht, om aan hun personeelsleden, ongeacht hun statuut, of aan hun rechtverkrijgende(n) buitenwettelijke
voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood te verlenen, waarbij worden gelijkgesteld met de provinciale en plaatselijke besturen, de andere publiekrechtelijke rechtspersonen die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Hieruit volgt
dat, anders dan het bestreden arrest, zoals hierboven gezegd, onwettig beslist,
artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 niet van toepassing is op alle werkgevers ongeacht het statuut waaronder hun personeel tewerkgesteld is maar dat
er een uitdrukkelijke wettekst vereist is om het toepassingsgebied, zoals bepaald in de artikelen 1 en 2 van die wet, uit te breiden. Bij ontstentenis van een
andersluidende wettekst zijn de in artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981
bepaalde bijdragen dus niet verschuldigd op de door de eiseres betaalde stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten voordele van haar statutaire
personeelsleden.
7. In zoverre het bestreden arrest oordeelt dat krachtens artikel 40 van de wet
van 29 juni 1981, luidens hetwelk in afwachting dat de in deze wet bedoelde bijzondere wetten en besluiten zijn uitgevaardigd, (…) de thans geldende wetten en
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besluiten betreffende de betrokken materies (worden) toegepast, het toepassingsgebied van artikel 38, § 3ter, van deze wet zou bepaald worden door de
artikelen 1 en 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers
(hierna: wet van 27 juni 1969), schendt het zowel de artikelen 1, 2, 38, § 3ter, en 40
van de wet van 29 juni 1981 als de artikelen 1 en 2 van de wet van 27 juni 1969 jo
artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (hierna: KB van
28 november 1969).
Het bestreden arrest schendt dezelfde bepalingen door te beslissen dat de omstandigheid die door de eiseres in ondergeschikte orde ingeroepen wordt, dat zij
ook in het kader van de wet van 27 juni 1969 voor haar statutaire personeelsleden
niet onderworpen was aan het stelsel der pensioenen, niet leidt tot het besluit
dat zij zou vrijgesteld zijn van de bijdrage.
Het toepassingsgebied van artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 wordt
immers, zoals hierboven gesteld, bepaald door de artikelen 1 en 2 van deze wet
en niet door de artikelen 1 en 2 van de wet van 27 juni 1969.
Bovendien volgt uit de artikelen 1 en 2 van de wet van 27 juni 1969 jo artikel 11,
§ 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 dat het toepassingsgebied
van de wet van 27 juni 1969 niet werd uitgebreid tot de aanvullende pensioenen
van de statutaire personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven, zoals de
eiseres.
Uit het voorgaande volgt ten slotte dat hoe dan ook artikel 38, § 3ter, van de
wet van 29 juni 1981 niet krachtens de artikelen 1 en 2 van de wet van 27 juni 1969
jo artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 toepasselijk is
op de door de eiseres betaalde stortingen in de aanvullende pensioensverzekering ten voordele van haar statutaire personeelsleden.
Besluit: de in het middel bestreden beslissing die de eiseres veroordeelt tot het
betalen aan de verweerder van de bepaalde bedragen als bijdragen ex artikel 38,
§ 3ter, van de wet van 29 juni 1981 op de door de eiseres betaalde stortingen in de
aanvullende pensioensverzekering ten voordele van haar statutaire personeelsleden, meer de bijdrageopslagen, interesten en kosten, is niet naar recht verantwoord (schending van alle in het middel aangevoerde bepalingen zoals hierboven
onder nr. 1-7 gepreciseerd).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 41 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid
treden de bepalingen van deze wet in werking op de data die de Koning
bepaalt.
Daaruit volgt dat een bepaling van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, behoudens andersluidende wettelijk regeling, niet in
werking kan treden alvorens de Koning in de datum van haar inwerkingtreding voorziet.
2. In zoverre het middel aanvoert dat het toepassingsgebied van de
bijdrageplicht omschreven in artikel 38, § 3ter, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid wordt afgebakend door de artikelen 1 en 2 van
die wet, ook al werd er nooit een formeel koninklijk besluit uitgevaardigd waardoor de artikelen 1 en 2 in werking werden gesteld, berust het
op een onjuiste rechtsopvatting.
In zoverre faalt het middel naar recht.
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3. Krachtens artikel 38, § 3ter, eerste lid, Algemene Beginselenwet
Sociale Zekerheid wordt met ingang van 1 januari 1989 een bijzondere
bijdrage ingevoerd, die gelijk is aan [8,86] pct. en berekend wordt op
alle stortingen die door de werkgevers worden verricht om aan hun personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden buitenwettelijke voordelen
inzake ouderdom of vroegtijdige dood te verlenen.
Deze bepaling maakt geen onderscheid naargelang de aard van de tewerkstelling van het bedoelde personeel, zodat de bijdrage die ze omschrijft zonder onderscheid moet worden berekend op alle stortingen
die door een werkgever worden verricht om aan zijn contractueel of
statutair tewerkgestelde personeelsleden of hun rechtverkrijgenden
buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood te
verlenen.
4. In zoverre de appelrechters op grond van de wetsgeschiedenis en de
in artikel 152 van de Programmawet van 30 december 1988 gebruikte bewoordingen oordelen dat artikel 38, § 3ter, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid “toepassing vindt op alle werkgevers en hun
personeelsleden, ongeacht of deze personeelsleden met de werkgever
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst dan wel door een statuut”, verantwoorden zij naar recht hun beslissing dat die bepaling van
toepassing is op de door de eiseres verrichte stortingen voor de aanvullende pensioenverzekering ten voordele van haar statutaire personeelsleden.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters niet vermochten te beslissen dat het toepassingsgebied van artikel 38, § 3ter, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid bepaald wordt door de
artikelen 1 en 2 RSZ-wet, is het gericht tegen een overtollige reden.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
9 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Maes en de heer De Bruyn.

N° 171
3°

— 9 maart 2015
(AR S.12.0062.N)

KAMER

1° EUROPESE UNIE. — PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — RICHTLIJN 2000/78/
EG. — BEGRIP RECHTSTREEKSE DISCRIMINATIE. — TEKENEN VAN FILOSOFISCHE
OF RELIGIEUZE OVERTUIGINGEN. — PREJUDICIËLE VRAAG HOF VAN JUSTITIE.
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2° PREJUDICIEEL GESCHIL. — EUROPESE UNIE. — RICHTLIJN 2000/78/EG. —
BEGRIP RECHTSTREEKSE DISCRIMINATIE. — TEKENEN VAN FILOSOFISCHE OF RELIGIEUZE OVERTUIGINGEN. — PREJUDICIËLE VRAAG HOF VAN JUSTITIE.
3° ARBEID. — ALLERLEI. — DISCRIMINATIE VERBOD. — EUROPESE UNIE. —
RICHTLIJN 2000/78/EG. — BEGRIP RECHTSTREEKSE DISCRIMINATIE. — PREJUDICIËLE VRAAG HOF VAN JUSTITIE.

1°, 2° en 3° De appelrechters oordelen dat de bij de verweerster als werkgever
bestaande regel “waarbij het aan de werknemers werd verboden om op de
werkvloer uiterlijke tekenen te dragen van politieke, filosofische of religieuze
overtuigingen” geen directe discriminatie oplevert om reden dat van rechtstreekse discriminatie slechts sprake kan zijn wanneer personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging worden benadeeld in vergelijking met
andere personen, terwijl de bij de verweerster bestaande regel zonder onderscheid alle zichtbare uitingen van om het even welk geloof of levensbeschouwing viseert en zich bijgevolg zonder onderscheid op dezelfde wijze tot alle
werknemers richt; de eiseres voert aan dat deze uitlegging van de appelrechters niet verenigbaar is met de tekst van artikel 2.2.a) van de Richtlijn 2000/
78/EG van de Raad van 27 november 2000, krachtens dewelke er sprake is van
directe discriminatie van zodra iemand ongunstiger wordt behandeld dan
een ander in een vergelijkbare situatie op basis van een van de in artikel 1
genoemde gronden, waaronder zijn begrepen godsdienst en overtuiging; de
aldus opgeworpen betwisting kan slechts worden opgelost door een uitlegging van voormelde bepaling van Richtlijn 2000/78/EG, waarvoor het Hof van
Justitie van de Europese Unie uitsluitend bevoegd is (1). (Art. 267, EG-verdrag)

(A. E.A. T.

G4S

SECURE SOLUTIONS N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal H. Vanderlinden:
1. Eisers tot cassatie komen op tegen een arrest van het Arbeidshof
Antwerpen van 23 december 2011. Door eisers worden drie middelen aangevoerd.
2. Relevante feiten
Eerste eiseres werkte als receptioniste bij klanten van verweerster en
dit het laatst bij Atlas Copco. Zij werd door verweerster ontslagen daar
zij weigerde zich te conformeren aan de in de onderneming geldende, ongeschreven, regel (2) waarbij een verbod werd opgelegd om uiterlijke tekenen te dragen van een politieke, filosofische of religieuze overtuiging.
Eerste eiseres volhardde immers in haar wil om haar hoofddoek te dragen (3) terwijl zij arbeidsprestaties leverde.
(1) Zie andersluidende concl. OM.
(2) Deze regel werd opgenomen in het arbeidsreglement maar op het ogenblik van
het ontslag was het aangepast arbeidsreglement nog niet in werking getreden. Dit
gebeurde pas daags na het ontslag (Bestreden beslissing pagina 6).
(3) Van 2003 tot begin 2006 leverde eerste eiseres arbeidsprestaties zonder haar
hoofddoek, zij droeg deze wel buiten de arbeidsuren (Bestreden arrest pagina’s 6 en 7).
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3. Tweede middel
In het tweede middel stellen eisers tot cassatie dat de appelrechters
door hun oordeel dat er geen sprake is van directe discriminatie, de bepalingen van de Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000
(hierna Richtlijn) en de, in deze van toepassing zijnde, Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 (hierna Antidiscriminatiewet) schenden.
Het aspect dat bij de beoordeling van huidige zaak relevant is, betreft
het feit dat eerste eiseres ontslagen werd omwille van het dragen van uiterlijke tekenen van een religie. Het staat immers niet ter discussie dat
eerste eiseres niet ontslagen werd wegens haar innerlijke, Islamitische
geloofsovertuiging (1) maar wel omwille van haar volgehouden wil om,
op de arbeidsplaats, uiterlijke tekenen van deze religie te dragen.
Er zijn diverse internationale en nationale normen die het recht op het
hebben van een geloofsovertuiging beschermen en de discriminatie op
grond van een geloof verbieden.
Zo kan in eerste instantie verwezen worden naar het Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens. Artikel 9.1 bepaalt dat eenieder recht heeft
op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. In hetzelfde lid wordt tevens het recht tot het belijden van het geloof of de overtuiging beschermd.
Artikel 9.2 stelt dat de vrijheid om het geloof te belijden of de overtuiging
tot uiting te brengen enkel kan beperkt worden indien dit bij wet voorzien
is en in een democratische samenleving nodig is voor de openbare orde, gezondheid en goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden
van anderen. Het discriminatieverbod is aan te treffen in artikel 14.
De Richtlijn bepaalt een verbod op directe en indirecte discriminatie
op grond van, onder andere, godsdienst. De Antidiscriminatiewet voorziet, na de vernietiging van een deel van de bepalingen door het Arbitragehof bij arrest van 6 oktober 2004 (2), in een algemeen discriminatieverbod. Evenwel betreft de Antidiscriminatiewet de omzetting van de
Richtlijn, bijgevolg dienen de bepalingen van deze wet richtlijnconform
te worden geïnterpreteerd voor wat betreft de door de Richtlijn beschermde criteria (3).
Ingevolge de Richtlijn, artikel 2, 2, a), is er sprake van directe discriminatie wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in
een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van
één van de beschermde criteria, zoals onder andere geloof.
Een richtlijnconforme interpretatie van artikel 2, § 1, Antidiscriminatiewet houdt derhalve in dat een onderscheid dat gebaseerd is op één van
de beschermde criteria een direct onderscheid is.
De vraag die zich stelt is of het beschermd criterium geloof ook omvat
het recht om uiterlijke tekenen van dit geloof te dragen? Ik meen dat dit
inderdaad zo is. Immers de geboden bescherming is slechts zinvol indien
(1) Bestreden arrest pagina 13.
(2) 157/2004.
(3) Ch. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie — Arbeidsverhoudingen na de
discriminatiewet — Arbeidsrecht na de Europese Ras- en Kaderrichtlijn, Brussel, Larcier
2004, 19.
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hierin begrepen is het recht om symbolen (1) van dit geloof te dragen die
aan derden kennis geven van het toe behoren aan deze of gene overtuiging of geloofsgemeenschap, en dit ongeacht of dit plaats heeft door het
dragen aan een halskettinkje van een kruis of een davidster, dan wel het
dragen van een hoofddoek, een tulband of een keppeltje, of nog enig ander teken.
Het dragen van religieuze symbolen (2) is dan ook inherent aan het beschermd criterium geloof. Het religieus symbool is immers onlosmakelijk verbonden met het geloof.
Verder moet er op gewezen worden dat niet vereist is dat de ene of andere symboliek voorgeschreven is als een religieuze verplichting door de
meerderheid van de personen die het desbetreffende geloof aankleven,
het kan ook de invulling zijn van een minderheid zolang het niet gaat
om een individuele, subjectieve invulling (3). Er moet dus, in de geloofsovertuiging, een breed draagvlak aanwezig zijn.
Een onderscheid dat plaats heeft op basis van criteria die betrekking
hebben op het dragen van tekenen van een geloofsovertuiging, is een onderscheid dat plaats heeft op grond van een beschermd criterium en is
derhalve een direct onderscheid (4).
De appelrechters stellen vast dat verweerster als regel hanteerde:
“waarbij het aan werknemers werd verboden om op de werkvloer uiterlijke tekenen te dragen van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen”.
De door verweerster gehanteerde regel betreft zodoende een direct onderscheid op basis van een beschermd criterium. Daar het gaat om een
beschermd criterium, kan het tevens nooit gehanteerd worden als een
neutraal of generiek criterium. Het feit dat eenieder een overtuiging of
geloof heeft, doet hier geen afbreuk aan. Immers, beschermde criteria
zijn steeds irrelevant voor een onderscheid in behandeling en dus, met
andere woorden, behoudens rechtvaardiging steeds verboden (5).
Bij een verbod op het dragen van religieuze symbolen gaat het over directe discriminatie zelfs indien het verbod zich richt tot alle religieuze
symbolen, en dit ongeacht de religie. Het discriminatieverbod verbiedt
discriminatie op grond van geloofsovertuiging en stelt niet als vereiste
dat de ene overtuiging benadeeld wordt ten aanzien van een andere (6).
Uit de artikel 4.1 van de Richtlijn en 2.5 van de Antidiscriminatiewet,
wanneer het gaat om een direct onderscheid bij arbeidsverhoudingen,
(1) Aspect dat meer aanwezig is bij één religie dan bij een andere. Soms is dit zelfs
afhankelijk van het gegeven tot welke strekking van een geloofsovertuiging dat men
behoort.
(2) Sommige gebruiken of symbolen kunnen echter het voorwerp uitmaken van een
verbod. Zo kan verwezen worden naar artikel 563bis Strafwetboek.
(3) Ch. BAYART, o.c., p. 385.
(4) E. MORELLI en I. PLETS, « Religieuze kentekenen in de privésector: een commentaar bij de Belgische rechtspraak », Or. 2013, 228.
(5) J. HOFKENS en S. DEMEESTERE, Discriminatierecht in de arbeidsverhoudingen,
Mechelen, Kluwer 2003, p. 106.
(6) K. AUDAU, “Werkgever mag hoofddoek verbieden op basis van ongeschreven
regels”, Juristenkrant 26 mei 2010, 2.
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blijkt dat er sprake is van een gesloten systeem van rechtvaardigingsgronden meer bepaald: “vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, een
wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem
en het vereiste evenredig aan dat doel is”. Desbetreffend kunnen diverse
voorbeelden van rechtvaardigingsgronden worden aangehaald. Ik blijf
hier verder in de problematiek van het verbod van het dragen van (bepaalde) religieuze symbolen op de arbeidsplaats: veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit het werken met bepaalde machines,
hygiënevoorschriften, … Andere voorbeelden, maar dan met een duidelijk andere invulling, betreffen de “tendensbedrijven” of “identiteitsgebonden ondernemingen” (1), of nog bepaalde ambten in de openbare
dienst zoals voor een magistraat ter terechtzitting.
De appelrechters stellen vast dat eerste eiseres ontslagen werd “omwille van haar kenbaar gemaakte en volgehouden voornemen om tijdens de
werkuren zichtbaar uiting te geven aan die geloofsovertuiging, inzonderheid door een hoofddoek te dragen”.
Zij kunnen dienvolgens niet oordelen dat de regel van de werkgever
waarbij er een verbod was op het dragen van religieuze symbolen geen
rechtstreekse discriminatie was.
Het tweede middel is gegrond.
4. Eerste middel
De appelrechters oordelen dat er geen sprake was van misbruik van
ontslagrecht daar dit ontslag niet kennelijk onredelijk was.
Het is inderdaad zo dat er sprake is van misbruik van ontslagrecht
wanneer dit recht op een zulkdanige wijze wordt uitgeoefend dat een normaal, voorzichtig en zorgvuldig werkgever niet zou hebben gedaan (2).
Het gaat dus om een kennelijke fout (3).
Bij het beoordelen van het discriminatoir karakter van een handeling,
in de zin van de Richtlijn, speelt het intentioneel element van de persoon
die de handeling stelt echter geen rol. Er kan dus sprake zijn van een discriminatie zonder dat de werkgever de intentie hiertoe had. De schuldvraag is derhalve hier irrelevant. Dit vloeit voort uit de rechtspraak van
het Hof van Justitie van de Europese Unie (4) (5). Dus bij de vraag of een
bevel discriminatoir, en dus onwettig is, is de schuld van de werkgever
irrelevant.
Ook is het zo dat het ontslag van een werknemer ingevolge diens weigering om een onwettig bevel op te volgen rechtsmisbruik uitmaakt
daar dit geen motief kan zijn om voor ontslag (6).
(1) Ik ga hier niet in op het gebeurlijk onderscheid tussen frontoffice of backoffice
functies.
(2) Cass. 19 september 1983, AR 6694, AC 1983-1984, nr. 34.
(3) D. CUYPERS, Misbruik van ontslag en willekeurig ontslag, Brussel, Larcier 2002, 47.
(4) HvJ 8 november 1990, C-177/88, Dekker, Rec., I-3976, ro 24 en Ch. BAYART, o.c., 281,
285 en 358.
(5) Deze rechtspraak is gewezen in het kader van de geslachtsdiscriminatie. Dit
vindt echter onverkort tevens zijn toepassing op de andere discriminatievormen.
(6) Cass. 27 september 2010, AR S.09.0088.F, AC 2010, nr. 550.
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De appelrechters die in de gegeven omstandigheden de beoordeling van
het misbruik van het ontslagrecht laten afhangen van de kennis die de
werkgever had of moest hebben van het discriminerend karakter, en dus
de onregelmatigheid van zijn bevel, schenden de in de voorziening aangehaalde bepalingen.
Het eerste middel is gegrond.
5. Conclusie: Cassatie.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 23 december 2011.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 19 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. FEITEN

EN PROCEDUREVOORGAANDEN

Uit het bestreden arrest blijkt dat:
— de verweerster een onderneming is die onder meer receptie- en onthaaldiensten levert aan een gedifferentieerd cliënteel, met klanten zowel uit de publieke als uit de private sector;
— de eiseres op 12 februari 2003 in dienst trad van de verweerster als
receptioniste, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd;
— bij de verweerster een aanvankelijk ongeschreven regel bestond
krachtens dewelke het aan de werknemers werd verboden om op de
werkvloer uiterlijke tekenen te dragen van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen;
— de eiseres, die op het ogenblik van haar indiensttreding reeds moslima was, aanvankelijk en dit gedurende meer dan drie jaar, zonder protest, enkel buiten de werkuren een hoofddoek droeg;
— de eiseres in april 2006 te kennen gaf dat zij voornemens was voortaan ook tijdens de werkuren een hoofddoek te dragen;
— de directie van de verweerster de eiseres te kennen gaf dat dit niet
zou worden getolereerd omdat het dragen van politieke, filosofische of
religieuze tekens zou indruisen tegen de door de onderneming nagestreefde principes van neutraliteit;
— de eiseres, na een ziekteperiode, op 12 mei 2006 aankondigde dat zij
het werk op 15 mei zou hervatten met hoofddoek;
— de ondernemingsraad van de verweerster op 29 mei 2006 een aanpassing van het arbeidsreglement goedkeurde, welke in werking trad op
13 juni 2006, dat luidde als volgt: “het is aan de werknemers verboden
om op de werkplaats zichtbare tekens te dragen van hun politieke, filosofische of religieuze overtuigingen en/of elk ritueel dat daar uit
voortvloeit te manifesteren”;
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— de eiseres op 12 juni 2006 omwille van haar vast voornemen als moslima de hoofddoek te dragen op de werkvloer werd ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding overeenstemmend met 3 maanden
loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.
De eiseres stelde bij exploot van 26 april 2007 voor de arbeidsrechtbank te Antwerpen een rechtsvordering in tegen de verweerster, die,
volgens haar laatste conclusie, ertoe strekte de verweerster in hoofdorde te doen veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht en in ondergeschikte orde tot het
betalen van een schadevergoeding wegens schending van de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003.
Bij vonnis van 27 april 2010 verwierp de arbeidsrechtbank de vordering
van de eiseres tot het verkrijgen van schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht om reden dat er te dezen geen sprake is van
rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie. De ondergeschikte
vordering werd afgewezen onder meer om reden dat de eiseres niet ressorteert onder een van de vier categorieën van werknemers die aanspraak kunnen maken op de door deze wet bepaalde forfaitaire
vergoeding.
Op haar hoger beroep verwierp het arbeidshof te Antwerpen bij arrest
van 23 december 2011 de vorderingen van de eiseres op grond dat:
— gelet op de uiteenlopende opvattingen in rechtsleer en rechtspraak, de verweerster niet wist noch diende te weten dat het door haar
gegeven bevel onwettig was, zodat het voor het overtreden van dit bevel
gegeven ontslag niet als kennelijk onredelijk te beschouwen is;
— het verbod geen rechtstreekse discriminatie oplevert, de onrechtstreekse discriminatie voor ernstige discussie vatbaar is, evenals de
schending van de individuele vrijheid en/of de vrijheid van godsdienst,
zodat ook om die redenen het ontslag niet als kennelijk onredelijk kan
worden aangezien;
— de eerste rechter terecht oordeelde over de op grond van de antidiscriminatiewet in ondergeschikte orde gevorderde forfaitaire schadevergoeding.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 288 van het Verdrag van 13 december 2007 betreffende de werking
van de Europese Unie, zoals van kracht na het Verdrag tot wijziging van het
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon op 13 december 2007 en goedgekeurd bij wet van 19 juni 2008, voorheen artikel 249 EG-Verdrag, ondertekend te
Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij wet van 2 december 1957;
— de artikelen 1, 2.2.a) en b), 3.1.c), 4.1 en 17 van Richtlijn 2000/78/EG van de
Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke
behandeling in arbeid en beroep;
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— artikel 2, §§ 1, 2, 4 en 5, van de Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003,
zoals van toepassing na vernietiging door het arrest nr. 157/2004 Grondwettelijk
Hof van 6 oktober 2004 en vóór de opheffing bij de Antidiscriminatiewet van
10 mei 2007;
— artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek;
— het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt;
— het algemeen rechtsbeginsel betreffende de richtlijnconforme interpretatie van nationale normen;
— voor zoveel als nodig, artikel 9 Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
— voor zoveel als nodig, de artikelen 6, 1108, 1131, 1133 en 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek;
— voor zoveel als nodig, artikel 63, eerste lid, Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van beide eisers ongegrond en
beslist opnieuw tot de rechtmatigheid van het door de verweerster aan de eerste
eiseres gegeven ontslag wegens haar weigering om zich te conformeren aan het
verbod om uiterlijke tekenen van politieke, filosofische of religieuze overtuiging te dragen op de werkvloer.
Het arrest beslist aldus na te hebben geoordeeld dat er geen sprake is van misbruik van ontslagrecht omdat de verweerster niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld en dat in het kader van een vordering wegens misbruik van
ontslagrecht niet dient nagegaan of het verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van geloofsovertuiging al dan niet proportioneel is met het hiermee nagestreefde doel, dit oordeel op volgende motieven steunend:
“2.1. Vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht
(…)
Om aanspraak te kunnen maken op de door haar gevorderde vergoeding moet
mevrouw A. (of het Centrum) het bewijs leveren dat de NV zich schuldig heeft
gemaakt aan misbruik van ontslagrecht en dat mevrouw A. als gevolg van haar
ontslag een schade heeft geleden, die verschilt van de schade die op forfaitaire
wijze wordt vergoed door de haar uitbetaalde opzeggingsvergoeding.
Uit het geheel van de voorgebrachte feitelijke elementen blijkt afdoende dat
mevrouw A. werd ontslagen omwille van haar volgehouden weigering om nog arbeidsprestaties te leveren zonder een hoofddoek te dragen, terwijl zij voordien
gedurende meer dan 3 jaar prestaties heeft geleverd zonder hoofddoek en terwijl
zij wist dat binnen de NV een algemeen verbod bestond op het dragen van zichtbare tekens van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen op de werkplaats.
Volgens mevrouw A. en het Centrum vormt het in die omstandigheden gegeven ontslag rechtsmisbruik.
Zij steunen zich daarbij op een als algemene regel geformuleerde stelling dat
er automatisch sprake is van misbruik van ontslagrecht, wanneer het ontslag
werd gegeven omwille van de weigering van de werknemer om een ongerechtvaardigde instructie van de werkgever op te volgen, waarbij met ‘ongerechtvaardigde instructie’ kennelijk een bevel wordt bedoeld, dat strijdig is met een
wettelijke bepaling of een andere rechtsnorm.
Meer concreet is er volgens mevrouw A. en het Centrum sprake van misbruik
van ontslagrecht omdat het ontslag en/of het binnen de NV geldende verbod een
directe of minstens indirecte discriminatie zou vormen, in strijd is met de Antidiscriminatiewet en de Kaderrichtlijn, waarbij zij verwijzen naar ‘geloof’,
‘godsdienst’ en ‘geloofsovertuiging’ als beschermd criterium.
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Het verbod en het navolgend ontslag zouden bovendien ook strijdig zijn met
de vrijheid van godsdienst, zoals die vrijheid gewaarborgd wordt door
artikel 9.1. EVRM, artikel 18 BUPO, artikel 18 UVRM en artikel 21 Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie.
Het arbeidshof kan deze zienswijze niet bijtreden en wel om de volgende redenen:
Misbruik van ontslagrecht kan worden omschreven als de uitoefening van het
ontslagrecht op een wijze die kennelijk de grenzen overschrijdt van de normale
uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam werkgever.
Cruciaal in deze omschrijving is dat er sprake moet zijn van een kennelijk onredelijk gedrag.
De rechter mag er zich bij de beoordeling van het kennelijk onredelijk karakter van het gegeven ontslag niet toe beperken om zijn opportuniteitsoordeel in
de plaats te stellen van dat van de werkgever.
Hij kan en mag met andere woorden niet volstaan met de vaststelling dat het
ontslag naar zijn oordeel niet wenselijk of niet opportuun was (D. CUYPERS,
“Misbruik van ontslagrecht — bedienden”, in A.T.O., Kluwer, O-501-135 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer).
Om te kunnen besluiten dat er sprake was van misbruik van ontslagrecht,
moet de rechter vaststellen dat een normaal, voorzichtig en bedachtzaam werkgever, geplaatst in dezelfde situatie, de tewerkstelling niet, of niet op die manier, zou hebben beëindigd.
Dit vergt in elk dossier een beoordeling in concreto, waarbij rekening moet
worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden, die hebben geleid tot het
ontslag of die het ontslag vergezellen.
Ook in deze hypothese van een ontslag omwille van de weigering van een ‘onwettig’ bevel, zal de rechter in concreto moeten nagaan of de werkgever kennelijk onredelijk heeft gehandeld.
Daarbij moet de rechter inzonderheid ook rekening houden met de aard van
de norm die de werkgever heeft overtreden bij het geven van het bij hypothese
‘onwettig’ bevel en, daarmee samenhangend, de mate waarin de werkgever wist
of diende te weten dat zijn bevel onwettig was en niet door de werknemer moet
worden nageleefd.
In het licht van de bovenstaande overwegingen kan het arbeidshof bij de beoordeling van dit dossier niet voorbijgaan aan het feit dat het door de NV opgelegde verbod beheerst wordt door een waaier van nationale en internationale
normen, met een zeer hoge juridisch-technische moeilijkheidsgraad, dat belangrijke stromingen in de samenleving de mening zijn toegedaan dat een dergelijk
verbod wél rechtmatig, zelfs opportuun is, dat dit standpunt ook steun vindt in
bepaalde rechtspraak en rechtsleer en dat de nationale en buitenlandse overheidsinstanties prima facie vergelijkbare verboden uitvaardigen, die bij herhaling door internationale rechtscolleges als rechtsgeldig werden aanvaard.
(zie o.m. R. BLANPAIN, “Geen hoofddoek op de werkvloer”, De Standaard,
20 juni 2006; Arbh. Brussel 15 januari 2008, JTT 2008, 140; EHRM 30 juni 2009,
nr. 43563/08, AKTAS/Frankrijk; EHRM 29 juni 2004, 44774/98, SAHIN/Turkije; EHRM
15 februari 2001, nr. 42393/98, DAHLAB/Zwitserland; Arbh. Antwerpen 16 mei 1999,
Soc. Kron. 1999, 79; E. VERMEERSCH, “De Islam en de hoofddoek in België — een
bredere benadering”, stuk 43 NV; Arbrb. Nijvel 11 maart 1994, JTT 1995, 14; Burg.
Brussel (Voorz) 11 december 1997, www.juridat.be, op datum; Luik 23 februari
1995, www.juridat.be, op datum; R.v.St. 17 maart 2009, stuk 33 NV).
Het arbeidshof stelt bovendien vast dat in vergelijkbare situaties als deze van
mevrouw A., meermaals door de Belgische arbeidsgerechten werd geoordeeld dat
het een werkgever in de private sector toegelaten is om aan zijn werknemers het
verbod op te leggen om een hoofddoek of een ander teken van geloofsovertuiging
te dragen.
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(Arbeidshof Antwerpen 3 juni 2004, stuk 26 bundel NV, Arbeidsrechtbank Brussel 21 maart 2006, stuk 32 dossier NV, bevestigd door Arbeidshof Brussel
15 januari 2008, JTT 2008, 140).
In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het arbeidshof te
Brussel dd. 15 januari 2008 werd zelfs geoordeeld dat de miskenning van dit verbod door een werkneemster haar ontslag wegens dringende reden rechtvaardigde.
Waar bestaande rechtspraak van Belgische arbeidsgerechten zich expliciet
heeft uitge-sproken voor de wettigheid van een dergelijk verbod en de regelmatigheid van een ontslag wegens miskenning van dit verbod, kan men alleen al
om die reden moeilijk staande houden dat de NV in dit dossier ‘kennelijk onredelijk’ heeft gehandeld.
Bovendien is het helemaal niet evident en voor ernstige betwisting vatbaar
dat het gegeven ontslag en/of het binnen de NV bestaande verbod in strijd is met
de bepalingen van de Antidiscriminatiewet of met een andere rechtsnorm.
(…)
2.1.4. Besluit: geen kennelijk onredelijk ontslag
Gelet op wat hiervoor werd uiteengezet is het niet kennelijk onredelijk dat de
NV ervoor opteerde — overigens in samenspraak met de werknemersvertegenwoordigers — binnen haar onderneming een politiek van ‘neutraliteit’ te voeren, te begrijpen als een verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van
filosofische, religieuze of politieke overtuiging op de werkvloer.
Het is evenmin kennelijk onredelijk om mevrouw A. na haar volgehouden weigering om zonder hoofddoek te werken te ontslaan, waarbij dit arbeidshof er op
wil wijzen dat zij die neutraliteitsregel voordien 3 jaar probleemloos had nageleefd, dat het ontslag werd voorafgegaan door verschillende waarschuwingen en
dat de NV aan mevrouw A. een opzeggingsvergoeding heeft uitbetaald.
Dat mevrouw A. zou hebben aangeboden een andere functie op te nemen, waarbij zij geen contact zou hebben met klanten of een onopvallende hoofddoek te
dragen, doet geen afbreuk aan het voorgaande.
Of een dergelijk verbod en het navolgend ontslag bij miskenning van het verbod, ook de meest aangewezen weg is om te streven naar een verdraagzaam klimaat binnen de onderneming van de NV, is een vraag die niet moet beantwoord
worden in de context van dit dossier, dat handelt over misbruik van ontslagrecht.”
Grieven
1. Het bestreden arrest stelt vast dat “mevrouw A. werd ontslagen omwille van
haar volgehouden weigering om nog arbeidsprestaties te leveren zonder een
hoofddoek te dragen, terwijl zij voordien gedurende meer dan 3 jaar prestaties
heeft geleverd zonder hoofddoek en terwijl zij wist dat binnen de NV een algemeen verbod bestond op het dragen van zichtbare tekens van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen op de werkplaats”.
2. De vordering van eerste eiseres strekte ertoe verweerster te veroordelen tot
het betalen van een bedrag van 13.220,90 euro of 6 maanden loon, als schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht of als forfaitaire vergoeding voorzien
in artikel 21, § 5, Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003.
Ter ondersteuning van die vordering had eerste eiseres in de eerste plaats de
onrechtmatigheid van het ontslag ingeroepen wegens de onwettigheid van het
verbod tot het dragen van uiterlijke tekenen van een geloofsovertuiging, onwettigheid bestaande in de strijdigheid met de Antidiscriminatiewet en met het
EVRM.
In de tweede plaats had de eerste eiseres aangevoerd dat zelfs indien het verbod tot het dragen van uiterlijke tekenen van een geloofsovertuiging wettig zou
zijn, quod non, er ook dan nog sprake was van misbruik van ontslagrecht wegens
de concrete omstandigheden waarmee het ontslag gepaard ging.
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3. Krachtens artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek en het daarin uitgedrukte algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt is het de werkgever verboden misbruik te maken van zijn recht om de werknemer te ontslaan
(vgl. het willekeurig ontslag van arbeiders in artikel 63, eerste lid, wet van 3 juli
1978 op de arbeidsovereenkomsten)
Bezondigt zich aan rechtsmisbruik, de werkgever die het ontslagrecht uitoefent op een wijze die de grenzen van een normale uitoefening van dat recht door
een voorzichtig en bedachtzaam werkgever kennelijk overschrijdt. Misbruik
van ontslagrecht veronderstelt dus een onrechtmatig handelen van de werkgever (vgl. de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek).
De werkgever die de werknemer ontslaat op grond van een onwettig motief,
meer bepaald omdat deze laatste zich niet conformeert aan een bevel of verbod
dat onwettig is, handelt ipso facto onrechtmatig en wordt ipso facto geacht de
grenzen van een normale uitoefening van het ontslagrecht kennelijk te overschrijden.
De omstandigheid dat de werkgever niet wist of moest weten dat het bevel of
verbod waaraan diens werknemer weigert zich te schikken onwettig was, doet
hieraan geen afbreuk. De enkele onwettigheid van het bevel of verbod maakt het
ontslag wegens het niet opvolgen ervan door de werknemer immers onwettig,
wat volstaat om het ontslag onrechtmatig te achten en als rechtsmisbruik te
beschouwen.
Dit geldt des te meer wanneer het ontslag onwettig is wegens schending van
een wet die, zoals in casu, van openbare orde is (zie de artikelen 6, 1108, 1131 en
1133 Burgerlijk Wetboek).
4. Hieruit volgt dat wanneer de werknemer een vordering tot schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht instelt en ter ondersteuning van die vordering aanvoert dat het ontslag een onwettige grondslag heeft, in casu een
grondslag die indruist tegen het discriminatieverbod van de Richtlijn 2000/78/EG
van de Raad van 27 november 2000 en Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003
en tegen de vrijheid van godsdienst van artikel 9 van het EVRM, de rechter moet
nagaan of die onwettigheid voorhanden is en zich niet mag vergenoegen, zoals
in casu, met de vaststelling dat de werkgever er redelijkerwijze van mocht uitgaan dat hij wettig handelde of dat hij niet wist noch moest weten dat hij onwettig handelde.
5. Er anders over oordelen zou bovendien indruisen tegen de verplichting om
de nationale normen richtlijnconform uit te leggen (zie artikel 288 Verdrag van
13 december 2007 betreffende de werking van de Europese unie en het desbetreffend algemeen rechtsbeginsel) en op zulke wijze toe te passen dat de bescherming van de Richtlijn 2000/78/EG doeltreffend en efficiënt is (zie ook artikel 17
van de Richtlijn).
6. De Richtlijn 2000/78/EG Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, omgezet in de Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 (gedeeltelijk vernietigd door het arrest
nr. 157/2004 van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2004), verbiedt elke vorm
van directe of indirecte discriminatie op het vlak van, onder meer, de arbeidsvoorwaarden, waaronder het ontslag (zie artikel 3.1.c van de voormelde Richtlijn en artikel 2, § 4, van de voormelde Antidiscriminatiewet).
Een ontslag dat zijn grondslag vindt in een directe of indirecte discriminatie
is derhalve principieel verboden. De artikelen 1 en 2.2.a) en b) van de Richtlijn
2000/78/EG en artikel 2, § 1 en 2 Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 (richtlijnconform geïnterpreteerd) definiëren de begrippen directe en indirecte discriminatie. Uit die bepalingen blijkt dat enkel in geval van een objectieve en
redelijke rechtvaardiging er geen sprake is van een verboden discriminatie.
Overeenkomstig artikel 4.1 van de Richtlijn en artikel 2, § 5, Antidiscriminatiewet geldt voor directe discriminatie in arbeidsbetrekkingen de regel dat de
ongelijke behandeling slechts objectief en redelijk gerechtvaardigd is wanneer
het criterium waarop de ongelijke behandeling is gesteund, wegens de aard van
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de beroepsactiviteit, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits
het doel legitiem is en de maatregel proportioneel met dat doel.
Overeenkomstig artikel 2.2.b).i) van de Richtlijn en artikel 2, § 2, van de Antidiscriminatiewet (richtlijnconform gelezen) geldt voor indirecte discriminatie de regel dat de nadelige behandeling slechts objectief en redelijk
gerechtvaardigd is indien een legitiem doel wordt nagestreefd, indien de maatregel passend en noodzakelijk is om het doel te bereiken en indien de maatregel
proportioneel is met het nagestreefde doel (zie ook derde cassatiemiddel) (vgl.
artikel 9 van het EVRM waar dezelfde toetsingscriteria, waaronder de proportionaliteitsregel, gelden voor de beperkingen op de vrijheid van godsdienst).
Hieruit volgt dat er enkel dan geen verboden directe of indirecte discriminatie
is indien een legitiem doel wordt nagestreefd en de maatregel proportioneel is
met het doel. De wettigheid van een ongelijke behandeling hangt dan ook af van
die vereisten, waaronder het proportionaliteitsvereiste.
De omstandigheid dat de werkgever die discriminerend optreedt bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of bij ontslag niet weet noch moet weten dat
zijn handelen discriminatoir is, vormt geen rechtvaardigingsgrond die de werknemer de rechtsbescherming van de Richtlijn en de Antidiscriminatiewet kan
ontnemen.
7. Uit het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters van oordeel waren dat
het niet volstaat dat het verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging onwettig is, om te spreken van
misbruik van ontslagrecht in hoofde van verweerster. Volgens de appelrechters
is hiertoe bijkomend vereist dat verweerster wist of moest weten dat het verbod
onwettig was, wat volgens het arrest niet het geval is.
Immers, omdat de terzake geldende nationale en internationale normen volgens het arrest een zeer hoge juridisch-technische moeilijkheidsgraad hebben,
omdat er belangrijke stromingen in de samenleving bestaan die een hoofddoekverbod rechtmatig achten en omdat bepaalde nationale en internationale rechtspraak reeds oordeelde dat een hoofddoekverbod geldig is, besluit het arrest dat
verweerster niet kan worden verweten kennelijk onredelijk te hebben gehandeld
en dus misbruik van ontslagrecht te hebben gepleegd door de eerste eiseres te
ontslaan wegens het zich niet conformeren aan het kwestieuze verbod.
In zijn navolgende motieven onderzoekt het bestreden arrest weliswaar ten
overvloede of het litigieuze verbod strijdig is met het discriminatieverbod van
artikel 2 Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 en met de godsdienstvrijheid
van artikel 9 EVRM, doch zonder alle wettigheidsvereisten volledig te toetsen.
Aldus laat het bestreden arrest na om, bij de beoordeling van een mogelijke indirecte discriminatie, na te gaan of het kwestieuze verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging op de werkvloer proportioneel is
met nagestreefde doel, erin bestaande een vreedzame arbeidsomgeving na te
streven, en dit omdat dit in het kader van misbruik van ontslagrecht niet nodig
zou zijn.
8. Door aldus te oordelen, laat het bestreden arrest de onrechtmatigheid van
het ontslag van de eerste eiseres wegens misbruik van ontslagrecht door verweerster afhangen van de kennis die de verweerster had of moest hebben van de
mogelijke onwettigheid van het verbod op het dragen van uiterlijk tekenen van
religieuze overtuiging waarop het ontslag is gesteund, terwijl de loutere onwettigheid van dat verbod volstaat opdat de eerste eiseres zich ten aanzien van de
verweerster op de bescherming van het misbruik van ontslagrecht zou kunnen
beroepen.
Hierdoor schendt het bestreden arrest artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, alsook de
artikelen 1, 2.2.a) en b), 3.1.c) en 4.1 van de Richtlijn 2000/78/EG en de artikelen 2,
§§ 1, 2, 4 en 5, Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003, nader in het middel gepreciseerd, en tevens het algemeen rechtsbeginsel betreffende de richtlijnconforme interpretatie van nationale normen, artikel 288 van het Verdrag van
13 december 2007 betreffende de werking van de Europese Unie, nader in het mid-
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del gepreciseerd, en artikel 17 van de reeds vermelde Richtlijn 2000/78/EG en,
voor zoveel als nodig, alle overige in het middel aangeduide wetsbepalingen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 288 Verdrag van 13 december 2007 betreffende de werking van de Europese Unie, zoals van kracht na het Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, ondertekend te Lissabon op 13 december 2007 en goedgekeurd bij
wet van 19 juni 2008, voorheen artikel 249 EG-Verdrag, ondertekend te Rome op
25 maart 1957 en goedgekeurd bij wet van 2 december 1957;
— de artikelen 1 en 2.2.a) en b) van de Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling
in arbeid en beroep;
— artikel 2, §§ 1 en 2, Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 zoals van toepassing na gedeeltelijke vernietiging door het arrest nr. 157/2004 Grondwettelijk
Hof van 6 oktober 2004 en vóór de opheffing bij de Antidiscriminatiewet van
10 mei 2007;
— het algemeen rechtsbeginsel van de richtlijnconforme interpretatie van
nationale normen;
— voor zoveel als nodig, artikel 2, §§ 4 en 5, van de Antidiscriminatiewet van
25 februari 2003, hoger gepreciseerd;
— voor zoveel als nodig, de artikelen 3.1.c) en 4.1 van de Richtlijn 2000/78/EG,
hoger gepreciseerd.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van beide eisers ongegrond en
beslist dus opnieuw tot de rechtmatigheid van het door de verweerster aan de
eerste eiseres gegeven ontslag wegens haar weigering om zich te conformeren
aan het verbod om uiterlijke tekenen van politieke, filosofische of religieuze
overtuiging te dragen op de werkvloer.
Het arrest beslist aldus na te hebben geoordeeld dat het door de verweerster
opgelegde verbod tot het dragen van uiterlijke tekenen van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen geen door artikel 2, § 1, Antidiscriminatiewet
van 25 februari 2003 verboden vorm van directe discriminatie uitmaakt, en dit
om volgende redenen:
“2.1.1 Geen directe discriminatie
De Antidiscriminatiewet van 25 januari 2003 beoogde onder meer uitvoering te
geven aan Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling
van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, hierna de
kaderrichtlijn genoemd.
Wat het doel betreft bepaalt artikel 1 Kaderrichtlijn:
‘Deze richtlijn heeft tot doel met betrekking tot arbeid en beroep een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid zodat in de
lidstaten het beginsel van gelijke behandeling toegepast kan worden.’
De kaderrichtlijn werkt dus met een beperkt aantal beschermde criteria.
Wat het begrip discriminatie betreft bepaalt artikel 2 Kaderrichtlijn:
Het begrip discriminatie
1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder het beginsel van gelijke
behandeling verstaan de afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie op basis van een van de in artikel 1 genoemde gronden.
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2. Voor de toepassing van lid 1 is er:
a) ‘directe discriminatie’, wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan
een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van een van de in artikel 1 genoemde gronden;
b) ‘indirecte discriminatie’, wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling,
maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, in vergelijking met andere personen
bijzonder benadeelt,
i) tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd
door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en
noodzakelijk zijn, of
ii) tenzij de werkgever dan wel iedere andere persoon of organisatie waarop de
onderhavige richtlijn van toepassing is, voor personen met een bepaalde handicap krachtens de nationale wetgeving verplicht is passende maatregelen te nemen die overeenkomen met de in artikel 5 vervatte beginselen, teneinde de
nadelen die die bepaling, maatstaf of handelwijze met zich brengt, op te heffen.
Artikel 2 Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 bepaalde:
paragraaf 1. Er is sprake van directe discriminatie indien een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd, rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de
afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een
fysieke eigenschap.
paragraaf 2. Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze als dusdanig een schadelijke
weerslag heeft op personen op wie een van de in § 1 genoemde discriminatiegronden van toepassing is, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief en
redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.
paragraaf 3. Het ontbreken van redelijke aanpassingen voor de persoon met
een handicap vormt een discriminatie in de zin van deze wet.
Als een redelijke aanpassing wordt beschouwd de aanpassing die geen onevenredige belasting betekent, of waarvan de belasting in voldoende mate gecompenseerd wordt door bestaande maatregelen.
paragraaf 4. Elke vorm van directe of indirecte discriminatie is verboden bij:
— het leveren of het ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het
publiek;
— de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst, tot onbetaalde arbeid of als zelfstandige, met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria,
ongeacht de tak van activiteit en op alle niveaus van de beroepshiërarchie, met
inbegrip van de bevorderingskansen, alsook de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en bezoldiging, zowel in de privé-sector
als in de overheidssector;
— de benoeming of de bevordering van een ambtenaar of de aanwijzing van
een ambtenaar voor een dienst;
— de vermelding in een officieel stuk of een proces-verbaal;
— het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een tekst, een
bericht, een teken of enig andere drager van discriminerende uitlatingen;
— de toegang tot en de deelname aan, alsook elke andere uitoefening van een
economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek.
paragraaf 5. Op het gebied van de arbeidsbetrekkingen zoals gedefinieerd in
het tweede en het derde streepje van § 4, berust een verschil in behandeling op
een objectieve en redelijke rechtvaardiging indien een dergelijk kenmerk, vanwege de aard van een beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgevoerd, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel
legitiem en het vereiste evenredig aan dat doel is.
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paragraaf 6. Pesterijen worden beschouwd als een vorm van discriminatie
wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dat verband houdt met de discriminatiegronden opgesomd in § 1 dat tot doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid
van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving wordt (gecreëerd).
paragraaf 7. Elke handelwijze die er in bestaat wie ook opdracht te geven zich
discriminerend op te stellen jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of
een van hun leden op een van de gronden bedoeld in § 1, wordt beschouwd als een
discriminatie in de zin van deze wet.
De omzetting van de Kaderrichtlijn in het Belgisch recht was om tal van redenen gebrekkig, werd fel bekritiseerd in de rechtsleer en gaf uiteindelijk ook
aanleiding tot een gedeeltelijke vernietiging door het Arbitragehof (thans
Grondwettelijk Hof).
Bij arrest nr. 157/2004 van 6 oktober 2004 (BS 18 oktober 2004) vernietigde het
Arbitragehof:
— in artikel 2, § 1, de woorden ‘dat’ en ‘rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische
afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin,
de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap’, met de gevolgen zoals beschreven in B.15;
— in artikel 2, § 2, de woorden ‘op wie een van de in § 1 genoemde discriminatiegronden van toepassing is’;
— in artikel 2, 6, de woorden ‘dat verband houdt met de discriminatiegronden
opgesomd in § 1’;
— in artikel 2, § 7, de woorden ‘op een van de gronden bedoeld in § 1’;
— artikel 2, § 4, vijfde streepje.
De initiële, beperkende lijst van discriminatiegronden uit de Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 werd dus door het Arbitragehof vernietigd en in alle
wetsbepalingen, die naar die lijst verwijzen, werd die verwijzing weggezuiverd.
Door de schrapping van de limitatieve lijst van discriminatiegronden ontstond een algemeen discriminatieverbod, dat zich uitstrekte tot eender welk onderscheidingscriterium, wat met name op het gebied van arbeidsbetrekkingen
leidde tot ronduit absurde regelgeving, die fel werd gecontesteerd door de Europese Commissie.
(zie A. WITTERS, I. VERELST en D. DEJONGHE, “De absurde gevolgen van
de Antidiscriminatiewet voor het arbeidsrecht”, Or. 2004, 178)
Doordat het Arbitragehof de beperkende opsomming van verboden discriminatiegronden had vervangen door een algemeen discriminatieverbod, was volgens
bepaalde auteurs het onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse discriminatie zelfs irrelevant geworden, vermits er geen neutrale criteria meer waren.
(zie M. DE VOS, “De bestrijding van discriminatie in de arbeidsverhoudingen:
van impasse naar doorbraak?”, RW 2006-2007, 326).
Op het ogenblik van het ontslag van mevrouw A. was de Antidiscriminatiewet
van 2007 uiteraard nog niet in werking getreden.
De vraag naar het discriminatoir karakter van het ontslag van mevrouw A.
en/of het binnen de NV bestaande verbod om op de werkplaats zichtbare tekens
te dragen van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen en/of elk ritueel
dat daar uit voortvloeit te manifesteren, moet worden beoordeeld bij toepassing
van de rechtsnormen die op dat ogenblik van toepassing waren.
Dit aspect werd door partijen kennelijk wat uit het oog verloren, waar zij een
ganse argumentatie menen te moeten opbouwen rond het al dan niet voorhanden zijn van een beschermd criterium, terwijl op het ogenblik van de feiten een
algemeen discriminatieverbod gold.
Een directe discriminatie in de zin van de Antidiscriminatiewet van
25 februari 2003 en de Kaderrichtlijn vereist in de eerste plaats een ongelijke behandeling van vergelijkbare gevallen.
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(C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie. Arbeidsverhoudingen na de
Discriminatiewet. Arbeidsrecht na de Europese Ras- en Kaderrichtlijn, Brussel, De
Boeck en Larcier 2004, 92).
Appellanten moeten bijgevolg minstens waarschijnlijk maken dat mevrouw
A. door de NV ongunstiger werd behandeld dan een vergelijkbare referentiepersoon werd of zou worden behandeld, of anders geformuleerd dat zij ongunstiger
werd behandeld dan een vergelijkbare andere (al dan niet hypothetische) werknemer van de NV.
Er kan inderdaad geen sprake zijn van discriminatie wanneer een verschil in
behandeling wordt aangeklaagd tussen personen die zich niet in een vergelijkbare situatie bevinden
(C. BAYART, “De Discriminatiewet”, Or. 2003, 50).
Naar het oordeel van dit arbeidshof is er in casu geen sprake van een dergelijke
ongelijke behandeling.
Het staat immers niet ter discussie dat mevrouw A. niet werd ontslagen omwille van haar innerlijke, Islamitische geloofsovertuiging.
Mevrouw A. werd integendeel ontslagen omwille van haar kenbaar gemaakte
en volgehouden voornemen om tijdens de werkuren zichtbaar uiting te geven
aan die geloofsovertuiging, inzonderheid door een hoofddoek te dragen.
Uit het dossier blijkt dat op dat ogenblik binnen de NV een regel bestond,
waarbij het aan de werknemers werd verboden om op de werkvloer uiterlijke tekenen te dragen van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen.
Deze regel was aanvankelijk ongeschreven.
Mevrouw A. heeft die regel gedurende meer dan 3 jaar zonder enig protest nageleefd, door telkens wanneer zij aan het werk was haar hoofddoek af te zetten.
Dat deze regel bestond en door mevrouw A. goed gekend was wordt nog bevestigd door het feit dat zij in april 2006 niet zonder meer haar hoofddoek begon te
dragen tijdens het werk, maar het nodig achtte om haar overste vooraf in kennis
te stellen van haar voornemen om dat in de toekomst te zullen doen.
De aanpassing van het arbeidsreglement vormde dus enkel de bevestiging van
een regel, die binnen de onderneming al geruime tijd bestond en ook werd nageleefd.
Het arbeidshof vindt in dit dossier geen elementen die er op wijzen dat de NV zich
toleranter heeft opgesteld of zou hebben opgesteld ten aanzien van een vergelijkbare referentiepersoon, inzonderheid een werknemer met een ander geloof of een
andere levensbeschouwing, die blijvend (zou) weigeren dit verbod na te leven.
Tevergeefs menen mevrouw A. en het Centrum in dit verband een argument te
kunnen putten uit het feit dat kort na het ontslag werd vastgesteld dat 2 andere
receptionistes tewerkgesteld bij Atlas Copco het voorgeschreven uniform niet
droegen en niet werden ontslagen.
Deze vorm van insubordinatie is niet vergelijkbaar met de houding van mevrouw A. en vloeit voort uit een andere verplichting.
Er is inderdaad een wezenlijk verschil tussen een volgehouden en uitdrukkelijk kenbaar gemaakte weigering om zich te schikken naar het verbod om uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging te dragen op de werkvloer en de
gesignaleerde overtreding van de uniformplicht, waarvoor de betrokken dames
overigens een schriftelijke verwittiging hebben gekregen.
Dit arbeidshof kan zich evenmin terugvinden in de bewering van mevrouw A. en
het Centrum, hierin gevolgd door het openbaar ministerie, dat het binnen de NV
geldende verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van geloofs- of filosofische
overtuiging an sich een directe discriminatie zou inhouden van mevrouw A., waarbij zij een wat geforceerd onderscheid maken tussen ‘gelovigen’ en ‘niet-gelovigen’.
Zoals hiervoor reeds werd aangegeven, heeft het binnen de NV uitgevaardigde
verbod niet alleen betrekking op het dragen van zichtbare tekens van religieuze
overtuigingen, maar ook op het dragen van zichtbare tekens van filosofische
overtuigingen.
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Het binnen de NV bestaande verbod sluit dus nauw aan bij het beschermd criterium ‘geloof of levensbeschouwing’ uit de oorspronkelijke tekst van de Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 en bij het beschermd criterium ‘godsdienst
of overtuiging’ uit de Kaderrichtlijn.
Wat de draagwijdte van deze criteria betreft kan nuttig verwezen worden naar
wat het Centrum daarover zelf vermeldt op zijn website (www.diversiteit.be) in
de rubriek geloof en levensbeschouwing:
‘Onder 'geloof en levensbeschouwing' verstaat het Centrum die overtuigingen
die raken aan de vraag naar het al dan niet bestaan van een godheid. Levensbeschouwingen als het atheïsme, het agnosticisme of de vrijzinnigheid vallen hier
dus ook onder’.
Deze definitie sluit naadloos aan bij de voorbereidende werken van de Antidiscriminatiewet (Parl. St. Senaat 2001-2002, nr. 2-12/15, 64) en bij de zeer ruime invulling die door het Mensenrechtencomité wordt gegeven aan de in artikel 18 van het
UVRM gewaarborgde vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, artikel dat —
aldus het Mensenrechtencomité — ‘theïstische, non-theïstische en atheïstische
geloven’ beschermt alsook ‘het recht om geen enkel geloof te belijden’.
(zie J. TEMPERMAN, “Het recht op geloofsvrijheid”, in S. DEWULF en
D. PACQUEE (eds), 60 jaar Universele verklaring van de rechten van de mens 19482008, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 162).
Het hebben van een ‘geloof of een levensbeschouwing’ is dus, zoals het hebben
van een ‘afkomst’, ‘leeftijd’, ‘huidskleur’ of ‘burgerlijke staat’, op zichzelf een
neutraal, generiek kenmerk dat alle werknemers van de NV bezitten en laat op
zichzelf niet toe een onderscheid te maken tussen bepaalde (groepen van) werknemers, dit in tegenstelling tot een criterium zoals ‘handicap’.
Het is dan ook onzinnig te beweren dat een werknemer of een groep van werknemers gediscrimineerd wordt omwille van het hebben van ‘een geloof of levensbeschouwing’, ‘een afkomst’, ‘leeftijd”, ‘huidskleur’ of ‘burgerlijke staat’.
Van discriminatie kan slechts sprake zijn wanneer bepaalde personen minder
gunstig worden behandeld dan andere, omwille van het al dan niet hebben van
een bepaald geloof of een bepaalde levensbeschouwing (bvb omdat zij moslim
zijn of katholiek of atheïst).
In dit verband kan overigens nuttig verwezen worden naar artikel 2 b van de
Kaderrichtlijn waar sprake is van personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging, die bijzonder worden benadeeld in vergelijking met andere personen.
Het algemene verbod, zoals geformuleerd door de NV, viseert zonder onderscheid alle zichtbare uitingen van om het even welk geloof of levensbeschouwing, richt zich bijgevolg op dezelfde wijze tot alle werknemers van de NV en is
op al die werknemers van toepassing.
Dit arbeidshof wenst daarbij op te merken dat het ook voor ‘niet-gelovigen’
perfect mogelijk is om via het dragen van uiterlijke tekens uiting te geven aan
hun levensbeschouwelijke opvattingen.
Het binnen de NV bestaande verbod maakt aldus geen onderscheid tussen
(groepen van) werknemers, hanteert geen onderscheidingscriterium om bepaalde (groepen van) werknemers minder gunstig te behandelen en kan om die reden
niet als een directe discriminatie worden gekwalificeerd.”
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 2, § 4, Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 is
elke vorm van directe of indirecte discriminatie verboden bij, onder meer, de arbeidsvoorwaarden, waaronder ontslag, en dit zowel in de privé-sector als in de
publieke sector (zie ook artikel 3.1.c van de Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling
in arbeid en beroep).
Krachtens artikel 2, § 5, van dezelfde Antidiscriminatiewet kan directe discriminatie, op het vlak van arbeidsbetrekkingen, enkel objectief en redelijk gerechtvaardigd worden indien het criterium waarop de ongelijke behandeling
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wordt gesteund, wegens de aard van de beroepsactiviteit, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt (zie ook artikel 4.1 van de voormelde Richtlijn).
Voor indirecte discriminatie geldt die beperking niet en is, overeenkomstig
artikel 2, § 2, Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003, elke rechtvaardigingsgrond toegelaten die een legitiem doel nastreeft en waarvan de noodzaak en de
proportionaliteit vaststaat (zie ook artikel 2.2.b).i) van de voormelde Richtlijn
2000/78/EG) (zie ook derde cassatiemiddel).
2. Artikel 2, § 1, Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 definieert de directe
discriminatie. Vóór het arrest nr. 157/2004 van 6 oktober 2004 van het Grondwettelijk Hof was er, behoudens in geval van objectieve en redelijke rechtvaardiging,
sprake van directe discriminatie indien personen verschillend werden behandeld
op grond van een reeks nader bepaalde discriminatiegronden, waaronder geloof.
Artikel 2, § 2, Antidiscriminatiewet definieert de indirecte discriminatie. Vóór
het arrest van het Grondwettelijk Hof was er, behoudens in geval van objectieve
en redelijke rechtvaardiging, sprake van indirecte discriminatie wanneer een
ogenschijnlijk neutrale bepaling of maatstaf als resultaat had dat personen met
een bepaalde discriminatiegrond als kenmerk, bijvoorbeeld een welbepaald geloof, nadeliger werden behandeld dan andere personen zonder dat kenmerk.
Directe discriminatie veronderstelde dus dat een bepaling gegrond op een wettelijk beschermd criterium of discriminatiegrond (bijvoorbeeld geloof) werd
toegepast op personen die hierdoor ongelijk werden behandeld.
Indirecte discriminatie daarentegen veronderstelde dat door de toepassing van
een ogenschijnlijk neutrale bepaling vreemd aan een beschermd criterium of discriminatiegrond (bijvoorbeeld kledij), personen met een welbepaald kenmerk verbonden aan een discriminatiegrond (bijvoorbeeld aanhangers van een bepaald
geloof) zich uiteindelijk anders zagen behandeld dan personen zonder dat kenmerk.
3. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de beperkende opsomming van
de discriminatiegronden vernietigde, luidde artikel 2, § 1, Antidiscriminatiewet
nog als volgt: “Er is sprake van directe discriminatie indien een verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd”. Op datum
waarop eerste eiseres werd ontslagen gold deze bepaling.
Na het arrest van het Grondwettelijk Hof luidde artikel 2, § 2, nog als volgt:
“Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale
bepaling, maatstaf of handelwijze als dusdanig een schadelijke weerslag heeft
op personen, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.”
Om enige zin aan die bepalingen te geven, dienen zij uitgelegd in het licht van
de Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. De Antidiscriminatiewet had immers tot doel die Richtlijn in de Belgische rechtsorde om te zetten. In dat geval dringt een richtlijnconforme interpretatie van de nationale
normen zich op (zie het desbetreffende algemeen rechtsbeginsel en artikel 288
van het Verdrag van 13 december 2007 betreffende de werking van de Europese
Unie waarin dit beginsel is uitgedrukt).
Uit artikel 1 van de voormelde Richtlijn volgt dat het de bedoeling was om
met betrekking tot arbeid en beroep een kader te creëren voor de bestrijding van
discriminatie op welbepaalde gronden, waaronder godsdienst of overtuiging. De
definities van directe en indirecte discriminatie in artikel 2.2.a) en b) van de
Richtlijn houden een verwijzing in naar de gronden vermeld in artikel 1, en dus
ook naar godsdienst of overtuiging.
Hieruit volgt dat na het arrest van het Grondwettelijk Hof, artikel 2 van de
Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 nog steeds in het licht van specifieke
discriminatiegronden diende gelezen, meer bepaald in het licht van de in de
Richtlijn opgesomde gronden.
4. Dit betekent dat godsdienst een beschermd en dus geen neutraal criterium
is, zodat een ongelijke behandeling op grond van godsdienst een directe discriminatie uitmaakt in de zin van artikel 2, § 1, Antidiscriminatiewet, richtlijnconform geïnterpreteerd.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 670 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 171 - 9.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

670

De omstandigheid dat elke werknemer wel één of andere filosofische of religieuze overtuiging heeft, maakt van het geloofscriterium geen neutraal criterium
waardoor de ongelijke behandeling hoogstens nog indirecte discriminatie zou
kunnen uitmaken. Ook de omstandigheid dat niet een welbepaald geloof maar elk
geloof wordt geviseerd, maakt van het geloofscriterium geen neutraal criterium.
5. Wat de ongelijke behandeling betreft, is niet betwistbaar dat een reglement
dat het dragen van uiterlijke tekenen van enige geloofsovertuiging aan zijn
werknemers verbiedt, een ongelijke behandeling tussen werknemers creëert.
Terwijl werknemers die omwille van hun geloofsovertuiging een hoofddoek dragen niet op de werkvloer worden toegelaten of worden ontslagen, worden werknemers die een ander of geen geloof aanhangen wel tot de werkvloer worden
toegelaten en niet ontslagen.
De omstandigheid dat het verbod zich tot alle werknemers richt, gelovigen of
ongelovigen, moslims of katholieken, en niet alleen tot werknemers met een
welbepaald geloof, neemt de voormelde ongelijke behandeling op grond van het
geloofscriterium niet weg en maakt van het verbod dus geen niet-discriminatoire bepaling of geen indirect discriminatoire bepaling. De vraag is immers niet
in hoeverre het verbod zich aan alle werknemers opdringt (gelijkheid voor de
norm), maar wel in hoeverre in dat verbod zelf een onderscheid wordt gemaakt
tussen die werknemers (discriminatie door de norm).
6. Het staat vast dat binnen de onderneming van de verweerster een verbod bestond voor de werknemers om op de werkvloer uiterlijke tekenen te dragen van
politieke, filosofische of religieuze overtuigingen en dat de eerste eiseres werd
ontslagen omdat zij weigerde zich aan voormeld verbod te conformeren door
haar hoofddoek te willen aanhouden.
Het bestreden arrest stelt dat het geloof of een levensbeschouwing een neutraal of generiek kenmerk is dat alle werknemers van verweerster bezitten en
oordeelt om die reden dat dit kenmerk “op zichzelf niet (toelaat) een onderscheid te maken tussen bepaalde (groepen van) werknemers, dit in tegenstelling
tot een criterium zoals ‘handicap’”.
Daarnaast stelt het arrest dat er slechts sprake is van een discriminatie wanneer bepaalde personen minder gunstig worden behandeld “omwille van het al
dan niet hebben van een bepaald geloof of een bepaalde levensbeschouwing (bvb.
omdat zij moslim zijn of katholiek of atheïst)”. Omdat het in de onderneming
van verweerster geldend verbod alle zichtbare uitingen van om het even welk geloof of levensbeschouwing en niet van een welbepaald geloof of levensbeschouwing viseert, oordeelt het bestreden arrest dat er geen sprake is van een directe
discriminatie of ongunstige behandeling.
7. Door aldus te oordelen, en in het bijzonder door het geloof waarop het litigieuze verbod is gesteund als een neutraal criterium te beschouwen en in het
verbod geen ongelijke behandeling te zien tussen de werknemers met hoofddoek
en de werknemers zonder hoofddoek omdat het verbod geen welbepaald geloof
treft en omdat het zich aan alle werknemers opdringt, miskent het bestreden
arrest het begrip “directe discriminatie” en het onderscheid tussen dat begrip
en het begrip “indirecte discriminatie”, zoals deze blijken uit artikel 2, §§ 1 en 2,
Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003, na gedeeltelijke vernietiging door
het Grondwettelijk Hof doch richtlijnconform gelezen.
Het bestreden arrest schendt derhalve voormeld artikel 2, §§ 1 en 2, van de
voormelde Antidiscriminatiewet, de artikelen 1 en 2.2.a) en b) van de Richtlijn
2000/78/EG van de raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de richtlijnconforme interpretatie van nationale normen,
artikel 288 van het Verdrag van 13 december 2007 betreffende de werking van de
Europese Unie nader in het middel gepreciseerd en, voor zoveel als nodig, alle
overige in het middel aangeduide bepalingen van de Antidiscriminatiewet van
25 februari 2003 en van de Richtlijn 2000/78/EG.
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Derde middel

IV. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Tweede middel
1. Krachtens artikel 1 van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep heeft deze richtlijn tot doel met betrekking tot arbeid en beroep een algemeen kader te creëren voor de
bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling toegepast kan worden.
Krachtens artikel 2.1 en 2.2 van voormelde richtlijn wordt voor de
toepassing van deze richtlijn onder het beginsel van gelijke behandeling verstaan de afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie op basis van een van de in artikel 1 genoemde gronden en is
er voor de toepassing van lid 1:
a) “directe discriminatie”, wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden
behandeld op basis van een van de in artikel 1 genoemde gronden;
b) “indirecte discriminatie”, wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelswijze personen met een bepaalde godsdienst
of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, in vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt.
2. De appelrechters oordelen dat de bij de verweerster als werkgever
bestaande regel “waarbij het aan de werknemers werd verboden om op
de werkvloer uiterlijke tekenen te dragen van politieke, filosofische of
religieuze overtuigingen” geen directe discriminatie oplevert om reden
dat van rechtstreekse discriminatie slechts sprake kan zijn wanneer
personen met een bepaalde godsdienst of overtuiging worden benadeeld
in vergelijking met andere personen, terwijl de bij de verweerster bestaande regel zonder onderscheid alle zichtbare uitingen van om het
even welk geloof of levensbeschouwing viseert en zich bijgevolg zonder
onderscheid op dezelfde wijze tot alle werknemers richt.
3. De eiseres voert aan dat deze uitlegging van de appelrechters niet
verenigbaar is met de tekst van artikel 2.2.a) van de Richtlijn 2000/78/EG
van de Raad van 27 november 2000, krachtens dewelke er sprake is van
directe discriminatie van zodra iemand ongunstiger wordt behandeld
dan een ander in een vergelijkbare situatie op basis van een van de in
artikel 1 genoemde gronden, waaronder zijn begrepen godsdienst en
overtuiging.
4. De aldus opgeworpen betwisting kan slechts worden opgelost door
een uitlegging van voormelde bepaling van Richtlijn 2000/78/EG, waarvoor het Hof van Justitie van de Europese Unie uitsluitend bevoegd is.
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Het Hof dient aldus overeenkomstig artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de in het dictum van dit arrest geformuleerde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te
stellen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Unie bij prejudiciële beslissing over de volgende vraag uitspraak
zal hebben gedaan:
Dient artikel 2.2.a) van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, zo te worden uitgelegd dat het verbod als
moslima een hoofddoek te dragen op de werkvloer geen rechtstreekse
discriminatie oplevert wanneer de bij de werkgever bestaande regel aan
alle werknemers verbiedt om op de werkvloer uiterlijke tekenen te dragen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen?
9 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Andersluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
De Baets en de heer Verbist.

N° 172
3°

— 9 maart 2015
(AR S.14.0009.N)

KAMER

1° ARBEIDSONGEVAL. — VERGOEDING. — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING. — BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. — SCHADEVERGOEDING. — DOEL.
2° ARBEIDSONGEVAL. — VERGOEDING. — BASISLOON. — ECONOMISCHE
WAARDE VAN GETROFFENE OP DE ARBEIDSMARKT. — WAARDE UITGEDRUKT IN
HET BASISLOON.
3° ARBEIDSONGEVAL. — VERGOEDING. — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING. — OPEENVOLGENDE ONGEVALLEN. — OORZAKELIJK VERBAND. — BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. — BEOORDELING.

1° De vergoeding die verschuldigd is wegens een uit een arbeidsongeval voortvloeiende blijvende arbeidsongeschiktheid, strekt ertoe de werknemer te vergoeden, in zoverre het ongeval zijn vermogen om te werken, dit wil zeggen
zijn economische waarde op de arbeidsmarkt, heeft aangetast (1).
2° Die economische waarde op de arbeidsmarkt wordt wettelijk vermoed te zijn
weergegeven in het basisloon van de getroffene (2).
(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
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3° Wanneer een werknemer slachtoffer is van opeenvolgende ongevallen en het
laatste ongeval de gevolgen van een vorig ongeval verergerd heeft, moet de
rechter de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer in haar geheel
beoordelen, wanneer de arbeidsongeschiktheid die na het laatste ongeval is
vastgesteld, daar — zelfs maar gedeeltelijk — het gevolg van is; hieruit volgt
dat om de graad van arbeidsongeschiktheid te bepalen er een vergelijking
moet worden gemaakt tussen de waarde van het slachtoffer op de arbeidsmarkt zonder enige aantasting van een voorgaande pathologische toestand
of een voorgaand ongeval en die waarde op datum van de consolidatie van
het laatste ongeval waarvan de gevolgen dienen te worden beoordeeld (1).

(KBC VERZEKERINGEN

N.V. T.

D)

Conclusie van advocaat-generaal H. Vanderlinden:
1. Eiseres tot cassatie komen op tegen een arrest van het arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge gewezen op 28 juni 2012. Door eiseres wordt er één
middel aangevoerd.
2. Wat betreft het middel
Door eiseres wordt de schending aangevoerd van de artikelen 24, tweede lid, 34, 36 en 39 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Eiseres voert aan dat de appelrechters de in de voorziening aangehaalde bepalingen schenden door, bij twee opeenvolgende arbeidsongevallen,
te oordelen dat voor de bepaling van de graad van ongeschiktheid van
het tweede arbeidsongeval geen vergelijking moet worden gemaakt tussen het economisch potentieel dat bestond op het ogenblik dat het laatste arbeidsongeval zich voordeed en het economisch potentieel dat
overblijft na de consolidatie van het letsel veroorzaakt door het laatste
ongeval.
Ik meen dat het middel faalt naar recht daar het uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting.
De principes die desbetreffend gelden werden reeds geruime tijd geleden vastgelegd in Uw rechtspraak. Het betreft hier een constante rechtspraak die haar aanvang neemt onder de gelding van de wet van
24 december 1903 op de vergoeding van de schade ten gevolge van arbeidsongevallen. De principes die aan de grondslag lagen van deze wet werden
later overgenomen in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
De rechtspraak van Uw Hof is zeer uitgebreid. Zo oordeelde U in het arrest van 6 maart 1968 (2) dat de vergoeding voor de blijvende arbeidsongeschiktheid tot doel heeft de werknemer schadeloos te stellen voor de
aantasting, door het arbeidsongeval, van zijn economische waarde op de
arbeidsmarkt. Wat vergoed wordt, is inderdaad niet het loonverlies,
maar wel een potentieel verlies aan arbeidsgeschiktheid.
(1) Zie concl. OM.
(2) Cass. 6 maart 1968, AC 1968, 897.
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Uw Hof oordeelde bij herhaling (1) dat wanneer een werknemer het
slachtoffer is van opeenvolgende ongevallen en dat het laatste ongeval
de gevolgen van de vorige verergerd heeft dat de rechter dan de arbeidsongeschiktheid in zijn geheel dient te beoordelen van zodra de na het
laatste ongeval vastgestelde ongeschiktheid door dat ongeval, zelfs gedeeltelijk werd veroorzaakt.
Uw Hof preciseerde verder dat deze regeling niet tot gevolg heeft dat
eenzelfde letsel tweemaal wordt vergoed (2). Het is immers zo dat het basisloon van de werknemer de maatstaf is van zijn economisch potentieel.
Zo er dus reeds een eerste arbeidsongeval is, dan is de aantasting van het
economisch potentieel hierdoor weergegeven in het basisloon. Bij een
tweede arbeidsongeval is in het basisloon, tijdens het jaar dat het ongeval voorafgaat, het eerste arbeidsongeval derhalve “verrekend”.
Bij het basisloon gaat het inderdaad om het door de regelgever gevestigde vermoeden dat het basisloon, in het jaar dat het ongeval voorafgaat, de maatstaf is van het economisch potentieel van de
werknemer (3). Dit heeft tot gevolg dat indien, bij een tweede arbeidsongeval, rekening zou moeten worden gehouden met een reeds bestaande
ongeschiktheid deze laatste tweemaal in rekening zou worden gebracht.
Een eerste maal in het basisloon (de juridische fictie) en een tweede maal
bij de bepaling van de graad van arbeidsongeschiktheid (4).
Het standpunt dat verwoord wordt in de voorziening kan niet onderschreven worden.
Conclusie: Verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge, van 28 juni 2012.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 29 januari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
(1) Cass. 25 mei 1977, AC 1977, 981; Cass. 15 januari 1996, AR S.95.0094.N, AC 1996,
nr. 32; Cass 21 juni 1999, AR S.98.0050.F, AC 1999, nr. 380 en Cass. 5 april 2004, AR
S.03.0117.F, AC 2004, nr. 184.
(2) Cass. 15 januari 1996, AR S.95.0094 N, AC 1996, nr. 32.
(3) Cass. 17 juli 1916, Pas. 1917, I, 203.
(4) P. PALSTERMAN, noot onder Cass. 28 april 1997, Soc. Kron. 1998, 98.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Krachtens artikel 24, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, vervangt,
indien de arbeidsongeschiktheid blijvend is of wordt, een jaarlijkse vergoeding van 100 pct. berekend op het basisloon en de graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vanaf de dag waarop de
ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont. Dit vertrekpunt
wordt vastgesteld bij een overeenkomst tussen partijen of bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing.
2. De vergoeding die verschuldigd is wegens een uit een arbeidsongeval voortvloeiende blijvende arbeidsongeschiktheid, strekt ertoe de
werknemer te vergoeden, in zoverre het ongeval zijn vermogen om te
werken, dit wil zeggen zijn economische waarde op de arbeidsmarkt,
heeft aangetast.
Die economische waarde op de arbeidsmarkt wordt wettelijk vermoed
te zijn weergegeven in het basisloon van de getroffene.
3. Wanneer een werknemer slachtoffer is van opeenvolgende ongevallen en het laatste ongeval de gevolgen van een vorig ongeval verergerd
heeft, moet de rechter de blijvende arbeidsongeschiktheid van het
slachtoffer in haar geheel beoordelen, wanneer de arbeidsongeschiktheid die na het laatste ongeval is vastgesteld, daar — zelfs maar
gedeeltelijk — het gevolg van is.
4. Hieruit volgt dat om de graad van arbeidsongeschiktheid te bepalen er een vergelijking moet worden gemaakt tussen de waarde van het
slachtoffer op de arbeidsmarkt zonder enige aantasting van een voorgaande pathologische toestand of een voorgaand ongeval en die waarde
op datum van de consolidatie van het laatste ongeval waarvan de gevolgen dienen te worden beoordeeld.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Kosten
5. Overeenkomstig artikel 68 Arbeidsongevallenwet, dient de eiseres
te worden veroordeeld tot de kosten.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
9 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
van Eeckhoutte.
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N° 173
3°

— 9 maart 2015
(AR S.14.0019.N)

KAMER

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIHEIDSCOMITE. — BESCHERMDE WERKENEMERS. — PERSONEELSAFGEVAARDIGDE. — RE-INTEGRATIE. — PROCEDURE.

Noch uit artikel 14, noch uit artikel 17, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, volgt dat een aanvraag tot herplaatsing in de onderneming
van een ontslagen personeelsafgevaardigde geen uitwerking heeft om de enkele reden dat het verzoek niet werd toegezonden aan de juridische entiteit
met wie de arbeidsovereenkomst van de personeelsafgevaardigde was afgesloten, maar aan de onderneming waarin de ondernemingsraad of het comité
voor preventie en bescherming op het werk is opgericht en waarvan die juridische entiteit deel uitmaakt (1).

(W. T. V. E.A.)
Conclusie van de advocaat-generaal H. Vanderlinden:
1. Eiser komt op tegen een arrest van het arbeidshof Brussel van
29 april 2013. Eiser voert één middel tot cassatie aan.
2. Wat betreft het middel
De problematiek is deze van de procedure van de re-integratie in het
kader van de Wet Ontslagregeling personeelsafgevaardigden. Meer in het
bijzonder betreft het de vraag tot wie een verzoek tot re-integratie dient
te worden gericht. Kan dit verzoek gestuurd worden naar de technische
bedrijfseenheid of dient dit de werkgever te zijn?
De Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden verleent een ontslagbescherming aan de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden. Luidens artikel 2, § 1, kunnen zij enkel ontslagen
worden omwille van een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd of om economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
Indien de werkgever overgaat tot ontslag zonder de door de wet bepaalde voorwaarden of procedures na te leven dan kan, ingevolge artikel 14,
de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen
zijn re-integratie in de onderneming vragen en dit onder dezelfde voorwaarden als deze die hij genoot voor de beëindiging. Deze re-integratie
dient binnen de wettelijk bepaalde termijn bij een ter post aangetekende
brief te worden aangevraagd. De onderneming, waarvan sprake in
artikel 14, is zoals blijkt uit artikel 1, § 2, 5°, de technische bedrijfseenheid in de zin van de Bedrijfsorganisatiewet en de Gezondheids- en Veiligheidswet.
De bepalingen van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
staan, mijns inziens, niet toe om te besluiten dat een verzoek tot re-in(1) Zie concl. OM.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 677 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

677

ARRESTEN VAN CASSATIE

9.3.15 - N° 173

tegratie dat gericht is aan de technische bedrijfseenheid, en niet aan de
werkgever, geen gevolg zou kunnen ressorteren.
Vooreerst is er artikel 14 dat specifiek de re-integratieaanvraag regelt.
Deze bepaling geeft niet aan tot wie het verzoek tot re-integratie moet
gericht worden. Zij regelt drie aspecten: wie kan de aanvraag doen, binnen welke termijn dient deze te geschieden en tot slot op welke wijze
moet de aanvraag gebeuren. Verder is er het artikel 17. Deze bepaalt de
vergoeding die verschuldigd is aan de werknemer wiens aanvraag tot reintegratie niet is aanvaard. Hoewel uit deze bepaling kan worden afgeleid dat de werkgever de bestemmeling van het aangetekend schrijven
dient te zijn, sluit deze regel niet uit dat een schrijven dat gericht is naar
de technische bedrijfseenheid tevens effect kan hebben.
Er moet worden vastgesteld dat er desbetreffend geen nietigheidssancties bepaald zijn in de artikelen 14 en 17 (1). Voor de beoordeling is het
dan ook aangewezen om zich te richten naar het doel van de regelgeving.
Ik zou hier willen verwijzen naar het arrest van Uw Hof van 29 oktober
1954 (2). Uw Hof stelde dat de regelgeving tot doel heeft dat er zekerheid
is omtrent de wil tot re-integratie en dat deze binnen de wettelijke termijn is ter kennis gebracht. Uw Hof oordeelde verder “… dat aan het
voorschrift van de wet wordt voldaan zo de aanvraag werkelijk ter kennis van het ondernemingshoofd werd gebracht, dat derhalve niet wordt
vereist dat de aanvraag aan het ondernemingshoofd persoonlijk of te zijner woonplaats wordt aangezegd”.
Derhalve is het gegeven of het aangetekend schrijven gericht is aan de
werkgever of de technische bedrijfseenheid niet bepalend om te oordelen
of er een regelmatig verzoek tot re-integratie heeft plaats gehad. Wel relevant is de vraag of het re-integratieverzoek, indien het gericht is aan
de technische bedrijfseenheid, de werkgever effectief heeft bereikt.
Zodoende, is het oordeel van de appelrechters dat het verzoek tot reintegratie niet geldig is, enkel en alleen omdat het gericht is aan de
technische bedrijfseenheid en niet de werkgever niet naar recht verantwoordt.
Het middel is gegrond.
Conclusie: cassatie.
(1) Dit in tegenstelling tot artikel 4 waarin de verplichtingen voor de werkgever
worden geregeld wanneer deze wenst over te gaan tot een ontslag om dringende reden
van een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde. Artikel 4, § 4,
stelt dat niet naleven van de modaliteiten, de termijnen van kennisgeving en de verplichte vermeldingen leidt tot nietigheid. Voor een toepassing hiervan kan ik verwijzen naar Uw arrest van 28 januari 2013, AR S.11.0123.N, AC 2013, nr. 65.
(2) Cass. 29 oktober 1954, AC 1955, p.127. In deze zaak ging het er onder andere om of
het verzoek tot re-integratie ook op een andere wijze kon geschieden dan bij aangetekende brief.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 29 april 2013, op verwijzing gewezen na arrest van het Hof
van 17 oktober 2011.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 6 februari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 2, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden kunnen de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts worden ontslagen om een dringende reden die
vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische
of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
Artikel 14 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat
wanneer de werkgever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst
zonder de bij de artikelen 2 tot 11 bedoelde voorwaarden en procedures
na te leven, de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft
voorgedragen zijn reïntegratie in de onderneming kan aanvragen onder
dezelfde voorwaarden als die welke hij voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst genoot, op voorwaarde dat bij een ter post aangetekende brief hiertoe een aanvraag wordt ingediend binnen dertig dagen
volgend op:
— de datum van de betekening van de opzegging of de datum van de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging;
— of de dag van de voordracht van de kandidaturen zo deze na de datum van de betekening van de opzegging of de datum van de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging geschiedt.
Volgens artikel 1, § 2, 5°, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden verstaat men voor de toepassing van deze wet onder “onderneming”: de technische bedrijfseenheid in de zin van de Bedrijfsorganisatiewet en van de Gezondheids- en Veiligheidswet.
Artikel 17, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur
heeft voorgedragen zijn reïntegratie heeft aangevraagd en deze door de
werkgever niet werd aanvaard binnen dertig dagen na de dag waarop
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het verzoek hem bij een ter post aangetekende brief werd gezonden,
deze werkgever aan de werknemer de bij artikel 16 bedoelde vergoeding
moet betalen, evenals het loon voor het nog resterende gedeelte van de
periode tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel
vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest.
2. Noch uit artikel 14 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
dat niet bepaalt aan wie de aanvraag tot herplaatsing in de onderneming moet worden gericht, noch uit artikel 17, § 1, Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden dat bepaalt dat de beschermingsvergoeding
moet betaald worden door de werkgever die de reïntegratieaanvraag
niet heeft aanvaard binnen dertig dagen na de dag waarop het verzoek
hem bij een ter post aangetekende brief werd gezonden, volgt dat een
aanvraag tot herplaatsing in de onderneming van een ontslagen personeelsafgevaardigde geen uitwerking heeft om de enkele reden dat het
verzoek niet werd toegezonden aan de juridische entiteit met wie de arbeidsovereenkomst van de personeelsafgevaardigde was afgesloten,
maar aan de onderneming waarin de ondernemingsraad of het comité
voor preventie en bescherming op het werk is opgericht en waarvan die
juridische entiteit deel uitmaakt.
3. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:
— de eiser die sinds 2 november 2007 als arbeider in dienst was van
Euro 1080 nv, op 4 maart 2008 werd ontslagen met toekenning van een
opzeggingsvergoeding van 7 kalenderdagen loon;
— de eiser op 19 maart 2008 door het ACV als kandidaat werd voorgedragen voor het comité voor preventie en bescherming op het werk van
de technische bedrijfseenheid “Alfacam Group” die uit twee juridische
entiteiten bestond, Alfacam nv en Euro 1080 nv;
— de vakorganisatie van de eiser bij aangetekende brief van 31 maart
2008 gericht aan “Alfacam Group” zijn herplaatsing in de onderneming
aanvroeg;
— de eiser op 16 mei 2008 werd verkozen tot plaatsvervangend personeelsafgevaardigde;
— eisers vakorganisatie bij aangetekende brief van 5 juni 2008 gericht
aan “Alfacam Videoproductions nv” vaststelde dat niet was ingegaan
op de vraag tot herplaatsing en betaling vorderde van een beschermingsvergoeding.
4. Het arrest dat oordeelt dat de vraag tot herplaatsing niet geldig is
op de enkele grond dat de organisatie die eisers kandidatuur had voorgedragen het verzoek niet heeft gericht aan Euro 1080 nv die de werkgever van de eiser was, maar aan de “Alfacam Group”, verantwoordt
zijn beslissing dat de vordering tot betaling van een beschermingsvergoeding ongegrond is niet naar recht.
Het middel 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.
9 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr.
Geinger.

N° 174
3°

— 9 maart 2015
(AR S.14.0047.N)

KAMER

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR. — RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL. — BESTUUR. — WETTELIJKE BEVOEGDHEID. — AFWIJKEND GEDRAG. — RECHTMATIG VERTROUWEN. — VOORWAARDE. —
GEVOLG.

Het bestreden arrest beslist dat de tegen de Staat ingestelde vordering op
grond van door de administratieve commissie begane fouten bij het nemen
van beslissingen inzake functieclassificatie, ontvankelijk en gegrond is; het
laat die beslissing steunen, in toepassing van de beginselen van behoorlijk
bestuur die het recht op rechtszekerheid en op rechtmatig vertrouwen insluiten, op het oordeel dat een schijn van bevoegdheid van de administratieve
commissie is ontstaan, waarvoor de Staat moet instaan; door zich hiervoor
op deze beginselen te steunen, terwijl de bevoegdheid van de administratieve
commissie handelend als orgaan van de Staat alleen door de wet wordt geregeld, past het bestreden arrest ze verkeerd toe en miskent het bijgevolg die
beginselen.

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

WERK T. D. E.A.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 16 december 2013.
Raadsheer Antoine Lievens 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.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 681 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

681
III. BESLISSING

ARRESTEN VAN CASSATIE

9.3.15 - N° 174

VAN HET HOF

Eerste middel
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerders 2 tot 32 werpen een grond van niet-ontvankelijkheid op: het subonderdeel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
aangezien de administratieve commissie wel degelijk is opgetreden als
orgaan van de eiser in toepassing van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van de havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen
van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, zodat de door de
eiser bekritiseerde reden dat de administratieve commissie door het
gewekte vertrouwen moet worden beschouwd als hebbende gehandeld
als orgaan van de eiser, kan worden vervangen door een rechtsgrond die
het dictum van de bestreden beslissing verantwoordt.
2. In het niet bestreden tussenarrest van 8 april 2013 heeft het arbeidshof beslist dat “het koninklijk besluit van 5 juli 2004 (…) de administratieve commissie enkel de bevoegdheid [geeft] tot de erkenning van
de havenarbeiders” en dat die commissie, in het kader van dit besluit,
de bevoegdheid niet heeft “om tot een verdere functieclassificatie van
de havenarbeiders over te gaan, met de daaraan verbonden bijzondere
arbeidsvoorwaarden en verloning”.
Dit tussenarrest herhalend, oordeelt het bestreden arrest dat “indien
weliswaar de administratieve commissie bij de haven van Antwerpen
[dient] beschouwd te worden als een orgaan van de Belgische Staat in
de mate dat zij [optreedt] binnen het kader geschetst door het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van de havenarbeiders, dit niet het geval [is] wanneer de administratieve commissie een
beslissing [neemt] die geen verband [houdt] met de erkenning van de
havenarbeiders, maar wel met de uitvoering van een cao waarin de arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders [zijn] vastgelegd.”
Het Hof kan die reden die door de eiser niet wordt bekritiseerd, niet
vervangen zonder dat het zijn bevoegdheid overschrijdt.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid
3. Zoals blijkt uit het antwoord op de grond van de niet-ontvankelijkheid, heeft het arbeidshof beslist dat de wettelijke bevoegdheid van de
administratieve commissie beperkt is tot de erkenning van de hoedanigheid van havenarbeider. Het heeft daaruit afgeleid dat “de Belgische
Staat (…) niet gebonden [kan] zijn door beslissingen genomen door de
administratieve commissie buiten zijn wettelijke bevoegdheid”.
Het bestreden arrest beslist niettemin dat de door de eerste verweerder tegen de eiser ingestelde vordering op grond van door de admini-
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stratieve commissie begane fouten bij het nemen van dergelijke
beslissingen, ontvankelijk en gegrond is. Het laat die beslissing steunen, in toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur die het
recht op rechtszekerheid en op rechtmatig vertrouwen insluiten, op het
oordeel dat een schijn van bevoegdheid van de administratieve commissie is ontstaan, waarvoor de eiser moet instaan.
4. Door zich hiervoor op deze beginselen te steunen, terwijl de bevoegdheid van de administratieve commissie handelend als orgaan van
de Staat alleen door de wet wordt geregeld, past het bestreden arrest ze
verkeerd toe en miskent het bijgevolg die beginselen.
Het subonderdeel is in zoverre gegrond.
Omvang van de cassatie
9. De vernietiging van de beslissing over de vordering van de eerste
verweerder gericht tegen de eiser brengt de vernietiging mee van de beslissing over de vordering van de eerste verweerder gericht tegen de administratieve commissie als feitelijke vereniging, vertegenwoordigd
door zijn leden, die het gevolg ervan is.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het oordeelt over
de vordering van de eerste verweerder gericht tegen de individuele leden van de administratieve commissie bij de haven van Antwerpen en
de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers die zij
in die commissie vertegenwoordigen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
9 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer van Eeckhoutte, mevr. De Baets en de heer Verbist.

N° 175
2°

— 10 maart 2015
(AR P.13.1066.N)

KAMER

CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — OMVANG. — STRAFZAKEN. —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERAAR EX ART. 8 WAM-WET. —
VERNIETIGING. — GEVOLG.
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De vernietiging van de beslissing op de door de burgerlijke partij tegen de verzekeraar, waarmee een op artikel 8 WAM-wet gegronde bijzondere verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatoren van een
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd voor motorrijtuigen werd afgesloten, ingestelde burgerlijke rechtsvordering, brengt de vernietiging mee van de beslissing op de door de burgerlijke partij tegen de
verzekeraar “burgerlijke aansprakelijkheid” van de beklaagde, bestuurder
van het in het ongeval betrokken voertuig, en tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, welke beslissing
daarmee een niet-onderscheiden dictum vormt (1).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Ieper van 7 februari 2013, na verwijzing bij
arrest van het Hof van 18 april 2006 wat de verweersters 2 en 3 betreft.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. De verweerster 2 voert een grond van niet-ontvankelijkheid van
het middel aan: het middel preciseert niet waarom de vernietiging van
de beslissing op het door Axa Belgium nv ingestelde cassatieberoep zich
ook moet uitstrekken tot de beslissing waarbij de verweerster 2 buiten
zake wordt gesteld.
2. Het middel voert aan dat het bestreden vonnis onwettig oordeelt
dat de appelrechters niet over rechtsmacht beschikken om eisers vordering gericht tegen de verweersters 2 en 3 te beoordelen daar het arrest
van het Hof van 18 april 2006 slechts de vernietiging uitspreekt van de
beslissing dat Axa Belgium nv tot dekking gehouden is.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 2 en 1110 Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 426 en 427 Wetboek van Strafvordering en
artikel 19bis-11 WAM: de appelrechters oordelen ten onrechte dat zij
niet over rechtsmacht beschikken om de burgerrechtelijke vordering
van de eiser tegen de verweersters 2 en 3 te beoordelen.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
(1) Zie Cass. 11 oktober 2000, AR P.00.0576.F, AC 2000, nr. 538.
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— de verweerster 1 en Axa Belgium nv bij vonnis van 5 april 2004 van
de politierechtbank te Brugge worden veroordeeld tot betaling van een
provisie van 20.000 euro aan de eiser, een deskundige wordt aangesteld
en de verweersters 2 en 3 buiten zake worden gesteld;
— dit vonnis wordt bevestigd bij het vonnis van 28 oktober 2005 van
de correctionele rechtbank te Brugge;
— het Hof op het cassatieberoep van Axa Belgium nv bij arrest van
18 april 2006 het vonnis van 28 oktober 2005 vernietigt “in zoverre het
beslist dat de eiseres tot dekking gehouden is en haar tot schadevergoeding veroordeelt” en de aldus beperkte zaak verwijst naar de correctionele rechtbank te Ieper;
— de correctionele rechtbank te Ieper bij vonnis van 15 februari 2007
de vordering van de eiser tegen Axa Belgium nv ongegrond verklaart;
— het cassatieberoep van de eiser tegen dit vonnis bij arrest van
18 september 2007 wordt verworpen.
5. De vernietiging van de beslissing op de door de eiser tegen Axa Belgium nv ingestelde burgerlijke rechtsvordering bij het arrest van het
Hof van 18 april 2006, brengt de vernietiging mee van de beslissing op de
door de eiser tegen de verweersters 2 en 3 ingestelde burgerlijke rechtsvordering, welke beslissing daarmee een niet-onderscheiden dictum
vormt.
6. Op verwijzing doet de correctionele rechtbank te Ieper bij vonnis
van 15 februari 2007 enkel uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen Axa Belgium nv.
Hieruit volgt dat de burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de
verweersters 2 en 3 nog steeds voor die rechtbank op verwijzing aanhangig is.
7. De appelrechters die oordelen dat zij niet beschikken over welkdanige rechtsmacht om de vordering van de eiser te beoordelen in zoverre
gericht tegen de verweersters 2 en 3, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het beslist dat de rechtbank niet over rechtsmacht beschikt om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering van de eiser gericht tegen de verweersters 2 en 3.
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 verweersters 2 en 3 elk tot een derde van de kosten en
veroordeelt de eiser tot de overige kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank
West-Vlaanderen, rechtszitting houdende in hoger beroep, anders samengesteld.
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10 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaten: de heer Wouters, de heer
Verbist en mevr. Geinger.

N° 176
2°

— 10 maart 2015
(AR P.13.1170.N)

KAMER

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
SCHADE. — SAMENLOPENDE FOUTEN. — RESPECTIEVELIJKE BIJDRAGE IN HET
VEROORZAKEN VAN DE SCHADE. — BEPALING VAN HET RESPECTIEVELIJK NADEEL
IN DE SCHADELOOSSTELLING.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM. — RAMING. — SAMENLOPENDE
FOUTEN. — RESPECTIEVELIJKE BIJDRAGE IN HET VEROORZAKEN VAN DE SCHADE.
— BEPALING VAN HET RESPECTIEVELIJK NADEEL IN DE SCHADELOOSSTELLING. —
ONAANTASTBARE BEOORDELING.
3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM. — RAMING. — SAMENLOPENDE
FOUTEN. — RESPECTIEVELIJKE BIJDRAGE IN HET VEROORZAKEN VAN DE SCHADE.
— BEPALING VAN HET RESPECTIEVELIJK NADEEL IN DE SCHADELOOSSTELLING. —
OPDRACHT VAN DE RECHTER.

1°, 2° en 3° Ingeval van samenloop van fouten oordeelt de rechter onaantastbaar in welke mate ieders fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de
schade en bepaalt hij op grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding (1). (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)

(N.M.B.S. N.V.

VAN PUBLIEK RECHT E.A. T.

P.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Antwerpen van 23 mei 2013.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 29 januari 1988, AR 5630, AC 1987-1988, nr. 327; Cass. 4 februari 2008, AR
C.06.0236.F, AC 2008, nr. 81; Cass. 21 oktober 2008, AR P.08.0561.N, AC 2008, nr. 567; Cass.
9 oktober 2009, AR C.07.0080.F-C.07.0370.F, AC 2009, nr. 567.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek: de appelrechters oordelen ten onrechte dat de eiseressen hun eigen schade moeten dragen aangezien zij de aansprakelijkheid
verdelen tussen hen en de eerste verweerder.
2. In geval van samenloop van fouten oordeelt de rechter onaantastbaar in welke mate ieders fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken
van de schade en bepaalt hij op grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding.
3. De appelrechters die oordelen dat de aansprakelijkheid voor het
ongeval wordt verdeeld tussen de eerste verweerder en de eiseressen “in
die mate dat zij respectievelijk voor hun eigen schade moeten instaan”,
laten na het respectievelijk aandeel van de eerste verweerder en de eiseressen in de schadeloosstelling te bepalen en verantwoorden mitsdien
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.
Veroordeelt de verweerders tot de kosten.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank Antwerpen, rechtszitting houdende in hoger beroep, anders samengesteld.
10 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaten: de heer Janssens (bij de
balie te Antwerpen) en de heer Verbist.

N° 177
2°

— 10 maart 2015
(AR P.14.0184.N)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP. — BESLISSING
DIE BETREKKING HEEFT OP DE TOEPASSING VAN HET VERZEKERINGSRECHT. —
ONTVANKELIJKHEID.
2° VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS. — NIET-VERZEKERDE AANSPRAKELIJKE. — VERGOEDING
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VAN DE BENADEELDE.
GELIJKHEID.

— SUBROGATIE. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — MO— VOORWAARDE.

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OVEREENKOMSTEN. REGRES. — VERZEKERING. INDEPLAATSTELLING. — W.A.M.-VERZEKERING. — GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS. — NIET-VERZEKERDE
AANSPRAKELIJKE. — VERGOEDING VAN DE BENADEELDE. — SUBROGATIE. —
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — MOGELIJKHEID. — VOORWAARDE.
4° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS. — NIET-VERZEKERDE AANSPRAKELIJKE. — VERGOEDING VAN DE BENADEELDE. — SUBROGATIE. — BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING. — MOGELIJKHEID. — VOORWAARDE.

1° Ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep dat gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet over het subrogatierecht van het gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en over de invloed van de tussenkomst van de
ongevallenverzekeraar op de tussenkomst van de aansprakelijkheidsverzekeraar, zelfs wanneer die beslissing geen eindbeslissing is (impliciet) (1).
(Art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)
2°, 3° en 4° Uit de samenhang tussen de artikelen 3 en 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 19bis-11, § 1, 8°,
19bis-14, § 1, en 19bis-17, eerste lid, WAM volgt dat het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds zich voor de strafrechter als gesubrogeerde in de rechten van de benadeelde die het heeft vergoed wegens niet-verzekering, burgerlijke partij kan stellen tegen de voor het ongeval aansprakelijke; niet vereist
is dat de aansprakelijke tevens wordt vervolgd en veroordeeld voor het besturen van een niet-verzekerd voertuig.
(1) Het Hof oordeelde eerder dat het cassatieberoep dat gericht is tegen de beslissing
omtrent de vraag of de in gedwongen tussenkomst gedaagde verzekeraar, krachtens de
met zijn verzekerde gesloten verzekeringsovereenkomst, gehouden is een bepaald
risico te dekken, wanneer die beslissing geen eindbeslissing is, voorbarig en derhalve
niet ontvankelijk was aangezien dergelijke vraag beschouwd werd als betrekking hebbende op de inhoud van die overeenkomst, maar als vreemd aan het door artikel 416,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde beginsel van aansprakelijkheid
(Cass. 27 januari 2004, AR P.03.0839.N, AC 2004, nr. 46). Later oordeelde het Hof dat
krachtens het tweede lid van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, onmiddellijk
cassatieberoep tegen de beslissing omtrent zowel het beginsel van aansprakelijkheid
als omtrent het beginsel van de verplichting voor de aansprakelijkheidsverzekeraar
om de slachtoffers van een ongeval te vergoeden, ontvankelijk is (Cass. 14 december
2005, AR P.04.1578.F, AC 2005, nr. 672 met concl. van advocaat-generaal GENICOT): dit
houdt in dat de beslissing over de tussenkomst van de verzekeraar beschouwd wordt
als in het verlengde liggende van de uitspraak over het beginsel van aansprakelijkheid. Het hier geannoteerde arrest had betrekking op een beslissing die enkel uitspraak deed over het subrogatierecht van het gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
(gelet op het niet-verzekerd zijn van de beklaagde en de toepassing van art. 19bis-11, § 1,
8° WAM-wet), over de invloed van de tussenkomst van de ongevallenverzekeraar op de
tussenkomst van de aansprakelijkheidsverzekeraar en op de omvang van de schade.
Door de middelen te beantwoorden neemt het Hof aan dat het onmiddellijk cassatieberoep ontvankelijk is, ook al doet de bestreden beslissing geen uitspraak over het
beginsel van aansprakelijkheid in de strikte zin, met name over de fout, de schade en
het oorzakelijk verband tussen beide. Het Hof bevestigt aldus het standpunt dat het
eerder in zijn hiervoor aangehaald arrest van 14 december 2005 aannam.
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(S. T. D. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel van 13 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser
veroordeelt tot de betaling van een voorschot aan elk der verweerders
en een medische deskundige aanstelt. Het verwijst de zaak voor verdere
afhandeling van de burgerlijke rechtsvorderingen naar de eerste rechter. Aldus bevat het bestreden vonnis geen eindbeslissing noch een uitspraak in één der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering, zoals hier van toepassing.
In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, artikel 19bis-17 WAM, en de
“regels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten”: de appelrechters oordelen ten onrechte dat de tweede verweerder zijn uitgaven
kan verhalen terwijl de eiser niet vervolgd wordt voor niet-verzekering.
11. Artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat de vordering tot herstel van de schade door een misdrijf veroorzaakt, behoort aan hen die de schade hebben geleden.
Artikel 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering terzelfdertijd en voor dezelfde rechter kan vervolgd worden als de strafrechter.
Artikel 19bis-11, § 1, 8°, WAM bepaalt dat elke benadeelde van het
Fonds de vergoeding kan verkrijgen van de schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt wanneer er geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekeringsplicht niet
werd nageleefd.
Artikel 19bis-14, § 1, WAM bepaalt dat in de gevallen bepaald in
artikel 19bis-11, § 1, WAM het Fonds, in zoverre het de schade heeft ver-
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goed, in de rechten treedt van de benadeelden tegen de aansprakelijke
personen en eventueel hun verzekeraars.
Artikel 19bis-17, eerste lid, WAM bepaalt dat wanneer, in geval van
niet-verzekering, het Fonds is overgegaan tot vergoeding van de schade, het zich burgerlijke partij kan stellen tegen de aansprakelijke persoon.
12. Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat het Fonds zich
voor de strafrechter als gesubrogeerde in de rechten van de benadeelde
die het heeft vergoed wegens niet-verzekering, burgerlijke partij kan
stellen tegen de voor het ongeval aansprakelijke. Niet vereist is dat de
aansprakelijke tevens wordt vervolgd en veroordeeld voor het besturen
van een niet-verzekerd voertuig.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
10 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaten: de heer Vanderosieren
(bij de balie te Brussel) en de heer Maes.

N° 178
2°

— 10 maart 2015
(AR P.14.0357.N)

KAMER

ARBEIDSONGEVAL. — AANSPRAKELIJKHEID. — ALGEMEEN. — WERKGEVER. — WERKNEMER. — ONOPZETTELIJK VEROORZAAKT ARBEIDSONGEVAL. —
GETROFFENE OF RECHTHEBBENDE. — VERHAAL. — IMMUNITEIT VAN DE WERKGEVER. — BEGRIP “RECHTHEBBENDE”. — GRENZEN.

De in artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet bedoelde immuniteit van de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde geldt slechts ten aanzien van de getroffene van het arbeidsongeval of zijn rechthebbenden; het begrip
“rechthebbenden” heeft enkel betrekking op de personen die de vergoedingen
kunnen genieten waarin die wet voorziet, maar geldt niet ten aanzien van
personen die niet kunnen genieten van de vergoedingen krachtens de Arbeidsongevallenwet (1).

(MARC VAN ZELE

BVBA T. VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN
SECUREX E.A.)

(1) Cass. 21 mei 2002, AR P.00.1635.N, AC 2002, nr. 307 met concl. van procureur-generaal DU JARDIN.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 16 januari 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 13 en 46, en
voor zoveel als nodig 47 Arbeidsongevallenwet en de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek: de appelrechters oordelen ten onrechte dat de
immuniteit niet geldt voor de begrafeniskosten die de eerste verweerster heeft vergoed aan de ouders van het slachtoffer en voor de kapitalen die zij heeft uitgekeerd aan C G voor de kinderen.
2. Artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet bepaalt de gevallen waarin,
ongeacht de uit die wet voortvloeiende rechten, de getroffene of zijn
rechthebbenden een rechtsvordering inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid kunnen instellen. De in deze bepaling bedoelde immuniteit
van de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde geldt slechts ten aanzien van de getroffene van het arbeidsongeval of zijn rechthebbenden.
Het begrip “rechthebbenden” heeft enkel betrekking op de personen die
de vergoedingen kunnen genieten waarin die wet voorziet. De immuniteit geldt niet ten aanzien van personen die niet kunnen genieten van
de vergoedingen krachtens de Arbeidsongevallenwet.
3. De appelrechters stellen, met overname van de redenen van het beroepen vonnis, vast dat:
— de eerste verweerster de arbeidsongevallenverzekeraar is van de eiseres;
— R A, werknemer van de eiseres, op 2 december 2005 om het leven
kwam bij het uitvoeren van herstellingswerken aan het dak van de
loods van de eiseres;
— de eerste verweerster een bedrag van 2.242,04 euro uitbetaalde aan
de ouders van het slachtoffer voor de begrafeniskosten.
4. De appelrechters oordelen dat:
— het arbeidsongeval niet opzettelijk werd veroorzaakt zodat geen
toepassing kan gemaakt worden van artikel 46, § 1, 1°, Arbeidsongevallenwet;
— de eiseres geen aanspraak kan maken op de immuniteit bepaald in
artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet.
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5. De appelrechters die ervan uitgaan dat de ouders aan wie de eerste
verweerster de begrafeniskosten heeft betaald, geen rechthebbenden
zijn en de eiseres veroordelen tot vergoeding van de begrafeniskosten
aan de eerste verweerster als gesubrogeerde in de rechten van de ouders, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
6. De appelrechters stellen, met overname van de redenen van het beroepen vonnis, vast dat:
— de eerste verweerster de beide kinderen van het slachtoffer heeft
erkend als rechthebbenden;
— de eerste verweerster voor de geleden schade aan de kinderen een
bedrag van respectievelijk 65.302,37 euro en 75.760,02 euro uitbetaalde;
— C G sedert 16 maart 1992 samenwoonde met het slachtoffer en het
koppel op het ogenblik van het ongeval één kind had terwijl zij zwanger
was van het tweede kind.
7. De appelrechters oordelen dat:
— het arbeidsongeval niet opzettelijk werd veroorzaakt zodat geen
toepassing kan gemaakt worden van artikel 46, § 1, 1°, Arbeidsongevallenwet;
— de eiseres geen aanspraak kan maken op de immuniteit bepaald in
artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet;
— de eerste verweerster gerechtigd is op terugbetaling van de bedragen die zij heeft uitgekeerd aan C G voor de beide kinderen, met dien
verstande dat haar vordering begrensd is tot haar gemeenrechtelijke
schade.
8. De appelrechters die de eiseres veroordelen tot terugbetaling van
de uitgaven van de eerste verweerster als gesubrogeerde in de rechten
van de rechthebbende kinderen, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
10 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaten: mevr. De Baets en de
heer Maes.
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N° 179
2°

— 10 maart 2015
(AR P.14.1339.N)

KAMER

1° DESKUNDIGENONDERZOEK. — STRAFZAKEN. — DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK. — NIET-TEGENSPREKELIJK KARAKTER. — COMPENSERENDE WAARBORGEN. — GEVOLG.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK. — NIET-TEGENSPREKELIJK KARAKTER. — COMPENSERENDE
WAARBORGEN. — GEVOLG.
3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK. — NIET-TEGENSPREKELIJK KARAKTER. — COMPENSERENDE WAARBORGEN. — GEVOLG.
4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK. — NIET-TEGENSPREKELIJK KARAKTER. — COMPENSERENDE
WAARBORGEN. — GEVOLG.
5° ONDERZOEKSRECHTER. — DESKUNDIGENONDERZOEK. — BEOORDELING OF
HET GEHEIM VAN HET ONDERZOEK ZICH VERZET TEGEN HET VERLENEN VAN TEGENSPRAAK. — ONAANTASTBARE BEOORDELING.
6° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
BETWISTING VAN DE EENZIJDIGHEID VAN EEN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK. — ONAANTASTBARE BEOORDELING.
7° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEVOLEN
EENZIJDIG DESKUNDIGENONDERZOEK. — VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER. —
HOGER BEROEP. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — BETWISTING VAN
DE EENZIJDIGHEID VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK. — ONAANTASTBARE BEOORDELING.
8° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. — BEWIJSLAST. — BETWISTING VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG. — OMKERING VAN DE
BEWIJSLAST.
9° ONDERZOEKSRECHTER. — VERPLICHTING TE ONDERZOEKEN À CHARGE EN
À DÉCHARGE. — ONDERZOEK À DÉCHARGE. — DESKUNDIGENONDERZOEK. — GEVOLG.
10° DESKUNDIGENONDERZOEK. — DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEVOLEN
DESKUNDIGENONDERZOEK. — VERPLICHTING TE ONDERZOEKEN À CHARGE EN
À DÉCHARGE. — ONDERZOEK À DÉCHARGE. — GEVOLG.
11° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.A. — KENNISGEVING VAN DE AARD EN
DE REDENEN VAN DE BESCHULDIGING. — DRAAGWIJDTE.
12° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — VERPLICHTE ONVERWIJLDE GEDETAILLEERDE KENNISGEVING VAN DE AARD EN DE REDENEN VAN DE
BESCHULDIGING.
DAAN.

— WIJZE WAAROP AAN DEZE VERPLICHTING KAN WORDEN VOL-
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1°, 2°, 3° en 4° De omstandigheid dat een partij niet kan deelnemen aan een
door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behoudens wanneer en in zoverre deze laatste zulks gepast vindt voor de waarheidsvinding,
houdt geen schending van artikel 6 EVRM noch miskenning van het recht
van verdediging in; de eerbiediging van die bepaling en dat recht wordt immers gewaarborgd bij de behandeling van de zaak voor de vonnisrechter, die
onaantastbaar de bewijswaarde van het verslag van de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige beoordeelt en voor wie de partijen dat verslag vrij kunnen betwisten en tegenspreken en die ook de door de
onderzoeksrechter aangestelde deskundige of de door de partijen aangebrachte technische raadslieden kan horen en zelf deskundigen kan aanstellen (1).
5°, 6° en 7° De onderzoeksrechter die het deskundigenonderzoek beveelt en de
kamer van inbeschuldigingstelling voor wie nadien de eenzijdigheid van dat
onderzoek wordt betwist, oordelen onaantastbaar of het geheim van het onderzoek een obstakel vormt voor het verlenen van tegenspraak bij de uitvoering van dat onderzoek; weliswaar kan de kamer van inbeschuldigingstelling
binnen het kader van haar beoordeling en rekening houdend met het verweer
van de partijen, nieuw of bijkomend onderzoek bevelen, maar zij is daartoe
niet verplicht en kan verwijzen naar de waarborgen waarover de partijen beschikken voor de vonnisrechter of naar diens nog onzekere beoordeling van
de bewijswaarde van het deskundigenverslag of van het belang van dat verslag in het geheel van de door het onderzoek opgeleverde bewijselementen (2).
8° De omstandigheid dat de eiser het niet eens is met het verslag van de door
de onderzoeksrechter aangestelde deskundige en dat hij de weerlegging van
dat verslag zal moeten betrekken in zijn verweer voor de vonnisrechter,
houdt geen omkering van de bewijslast noch miskenning van het vermoeden
van onschuld in; voor de vonnisrechter beschikt de eiser immers over de
waarborgen tot eerbiediging van het recht van verdediging en kan hij het bedoelde verslag, dat enkel de waarde heeft van een advies, vrij betwisten en
tegenspreken.
9° en 10° De verplichting voor de onderzoeksrechter het gerechtelijk onderzoek
ook à décharge te voeren, verplicht hem niet het door hem bevolen deskundigenonderzoek op tegenspraak te doen verlopen.
11° Artikel 6.3.a EVRM dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd het recht heeft onverwijld, in een taal die hij verstaat en in
bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van
de tegen hem ingestelde beschuldigingen, bedoelt met de “redenen” van de ingestelde beschuldiging de strafbare feiten die ten laste worden gelegd, maar
niet de gedetailleerde omschrijving van de materiële feiten waaruit het ten
(1) Cass. 26 oktober 2010, AR P.10.1029.N, AC 2010, nr. 637; Cass. 13 november 2012, AR
P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610 met concl. OM; Cass. 22 oktober 2014, AR P.13.0764.F, AC
2014, nr. 628.
(2) Cass. 13 november 2012, AR P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610 met concl. OM.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 694 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 179 - 10.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

694

laste gelegde gebruik van de valse stukken bestaat, en met de “aard” van die
beschuldiging de juridische kwalificatie ervan (1).
12° Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde voldoende wordt ingelicht over de hem ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling voor dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit de vordering
tot verwijzing; die inlichting kan mede gegeven worden aan de hand van de
stukken van het strafdossier, waarvan de inverdenkinggestelde heeft kunnen kennisnemen en waarover hij voor het onderzoeksgerecht zijn recht van
verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen (2).

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2014.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest verklaart de hogere beroepen van de eisers niet ontvankelijk in de mate dat zij steunen op het bestaan van onvoldoende bezwaren en de onvolledigheid van het gerechtelijk onderzoek. Aldus
bevat het arrest geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
zoals hier toepasselijk.
In zoverre tegen die beslissing gericht, zijn de cassatieberoepen voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
(1) Cass. 4 maart 2008, AR P.08.0332.N, AC 2008, nr. 15; Cass. 21 januari 2014, AR
P.12.1642.N, AC 2014, nr. 46. In vergelijking met de hiervoor aangehaalde arresten verduidelijkt het Hof ingevolge de mondelinge conclusie van het openbaar ministerie in
het thans geannoteerde arrest zijn standpunt met betrekking tot de precieze draagwijdte van artikel 6.3.a EVRM.
(2) Cass. 21 januari 2014, AR P.12.1642.N, AC 2014, nr. 46.
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Middel van de eiser I
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de
artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van
het recht van verdediging: de appelrechters oordelen bij wijze van algemene regel dat uit de eenzijdigheid van het tijdens het gerechtelijk onderzoek bevolen deskundigenonderzoek geen miskenning van het recht
van verdediging noch enige nietigheid kan worden afgeleid; de eiser
heeft in zijn beroepsconclusie evenwel niet aangevoerd dat een dergelijk onderzoek steeds op tegenspraak moet verlopen, maar wel dat die
tegenspraak in casu vereist was, gelet op de hoge graad van techniciteit
van dat onderzoek en het feit dat het deskundigenverslag een grote invloed zal kunnen uitoefenen op de beoordeling door de vonnisrechter
omdat de vragen aan de deskundige in hoge mate samenvallen met de
inhoud van de lastens de eiser geformuleerde betichtingen; het stond
dan ook aan de appelrechters om ingevolge eisers verweer te oordelen
of de onderzoeksrechter in dit concrete geval terecht heeft kunnen oordelen dat het geheim van het onderzoek een obstakel vormde voor het
op tegenspraak uitvoeren van het deskundigenonderzoek en of door die
onregelmatigheid het eerlijke karakter van het proces al dan niet in
het gedrang werd gebracht.
3. De omstandigheid dat een partij niet kan deelnemen aan een door
de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behoudens wanneer en in zoverre deze laatste zulks gepast vindt voor de waarheidsvinding, houdt geen schending van artikel 6 EVRM noch miskenning van
het recht van verdediging in. De eerbiediging van die bepaling en dat
recht wordt immers gewaarborgd bij de behandeling van de zaak voor
de vonnisrechter, die onaantastbaar de bewijswaarde van het verslag
van de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige beoordeelt
en voor wie de partijen dat verslag vrij kunnen betwisten en tegenspreken. De vonnisrechter kan ook de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige of de door de partijen aangebrachte technische
raadslieden horen en zelf deskundigen aanstellen.
4. De onderzoeksrechter die het deskundigenonderzoek beveelt en de
kamer van inbeschuldigingstelling voor wie nadien de eenzijdigheid
van dat onderzoek wordt betwist, oordelen onaantastbaar of het geheim van het onderzoek een obstakel vormt voor het verlenen van tegenspraak bij de uitvoering van dat onderzoek. Weliswaar kan de
kamer van inbeschuldigingstelling binnen het kader van haar beoordeling en rekening houdend met het verweer van de partijen, nieuw of bijkomend onderzoek bevelen. Zij is daartoe evenwel niet verplicht en kan
verwijzen naar de waarborgen waarover de partijen beschikken voor de
vonnisrechter of naar diens nog onzekere beoordeling van de bewijswaarde van het deskundigenverslag of van het belang van dat verslag
in het geheel van de door het onderzoek opgeleverde bewijselementen.
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In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt het naar recht.
5. De appelrechters (arrest, ro 3.4 en 3.3.2) oordelen dat:
— er tijdens de fase van het gerechtelijk onderzoek geen verplichting
bestaat om tegenspraak te verlenen bij een deskundigenonderzoek, ook
al heeft dit verslag betrekking op een technische materie en ook al kan
het van belang zijn voor de schuldvraag;
— in het kader van de bewijswaardering, die vrij is, bij de beoordeling
ten gronde rekening kan gehouden worden met alle door de verdediging
aangebrachte elementen, met inbegrip van andere deskundigenverslagen;
— de vonnisrechter, indien dit aangewezen voorkomt, de verdediging
tevens in de mogelijkheid kan stellen de gerechtsdeskundige te ondervragen;
— het aspect van het doorslaggevend karakter van het verslag van
het deskundigenonderzoek eerder te maken heeft met bewijswaardering dan met bewijsverkrijging;
— het de vonnisrechter vrijstaat de waarde van het deskundigenonderzoek, dat slechts de waarde heeft van een advies, te beoordelen en
hij dat verslag geheel of gedeeltelijk kan verwerpen en zijn overtuiging
kan steunen op andere gegevens van het strafdossier of meer waarde
kan hechten aan de verklaringen van de deskundige op de rechtszitting
dan aan gegevens van het verslag;
— de procedure in haar geheel dient te worden beoordeeld en de eisers
niet aantonen dat het gebrek aan tegenspraak tijdens het deskundigenonderzoek het recht van verdediging onherstelbaar heeft aangetast;
— de appelrechters aldus geen onregelmatigheid vaststellen die invloed heeft op de bewijsverkrijging of aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van het deskundigenverslag.
Aldus beoordelen de appelrechters de eenzijdigheid van het door de
onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek niet louter bij wijze
van algemene regel, maar slaan zij acht op eisers verweer met betrekking tot de aard en de draagwijdte van het deskundigenonderzoek en
verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Eerste middel van de eiser II
Eerste onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM,
artikel 1315 Burgerlijk Wetboek en artikel 870 Gerechtelijk Wetboek,
alsmede miskenning van het recht van verdediging, het recht op een
eerlijk proces en het vermoeden van onschuld: het arrest oordeelt ten
onrechte dat uit de eenzijdigheid van het deskundigenverslag geen miskenning van het recht van verdediging noch enige nietigheid kan worden afgeleid; dat verslag is echter determinerend voor het aan de eiser
ten laste gelegde misdrijf van valsheid in geschrifte; gelet op de hoge
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graad van techniciteit van de opdracht aan de deskundige, het subjectieve karakter van de waardering waarmee de deskundige was belast,
de specifieke kennis die voor deze waardering is vereist en het feit dat
aan de deskundige werd gevraagd een eigen opinie te verstrekken over
de waarde van de vennootschap in kwestie, vereiste eisers recht van
verdediging dat hij tegenspraak kon voeren voordat het deskundigenverslag werd neergelegd; het gebrek aan tegenspraak heeft eisers recht
op een eerlijk proces onherroepelijk aangetast; doordat hij geen mogelijkheid tot tegenspraak heeft gekregen, moet hij aantonen waarom de
waardering van de deskundige verkeerd is; aldus wordt de bewijslast
omgekeerd en het vermoeden van onschuld miskend.
9. In zoverre het onderdeel verplicht tot een onderzoek van feiten
waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
10. Artikel 1315 Burgerlijk Wetboek betreft het bewijs van de verbintenissen, maar is niet van toepassing op het bewijs van een misdrijf.
Artikel 870 Gerechtelijk Wetboek is eigen aan de burgerlijke rechtspleging en is niet van toepassing in strafzaken.
In zoverre het onderdeel schending van die wetsbepalingen aanvoert,
faalt het naar recht.
11. De omstandigheid dat de eiser het niet eens is met het verslag van
de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige en dat hij de
weerlegging van dat verslag zal moeten betrekken in zijn verweer voor
de vonnisrechter, houdt geen omkering van de bewijslast noch miskenning van het vermoeden van onschuld in. Voor de vonnisrechter beschikt de eiser immers over de waarborgen tot eerbiediging van het
recht van verdediging zoals vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel van het middel van de eiser I en kan hij het bedoelde verslag,
dat enkel de waarde heeft van een advies, vrij betwisten en tegenspreken.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
12. Voor het overige heeft het onderdeel dezelfde strekking als het
eerste onderdeel van het middel van de eiser I en is het om dezelfde redenen te verwerpen.
Tweede onderdeel
13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM,
artikel 56, § 1, Wetboek van Strafvordering, artikel 1315 Burgerlijk
Wetboek en artikel 870 Gerechtelijk Wetboek, alsmede miskenning van
het recht van verdediging, het recht op een eerlijk proces en het vermoeden van onschuld: het arrest oordeelt ten onrechte dat uit de eenzijdigheid van het deskundigenverslag geen miskenning van het recht
van verdediging noch enige nietigheid kan worden afgeleid; in de omstandigheden vermeld in het eerste onderdeel van dit middel, met name
wanneer het deskundigenonderzoek als voorwerp heeft na te gaan of
een bepaalde waardering met de werkelijkheid overeenstemt, vereist de
verplichting het gerechtelijk onderzoek ook à décharge te voeren dat
dit onderzoek op tegenspraak verloopt.
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14. De verplichting voor de onderzoeksrechter het gerechtelijk onderzoek ook à décharge te voeren, verplicht hem niet het door hem bevolen
deskundigenonderzoek op tegenspraak te doen verlopen.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
15. Voor het overige heeft het onderdeel dezelfde strekking als het
eerste onderdeel van dit middel en is het om dezelfde redenen te verwerpen.
Eerste middel van de eiser III
21. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, alsmede
miskenning van de algemene rechtsbeginselen houdende eerbiediging
van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces: op
grond van de redenen die het bevat, oordeelt het arrest (ro 3.8) ten onrechte dat de telastlegging A.III beantwoordt aan de vereisten van
artikel 6.3.a EVRM; in het kader van de regeling van de rechtspleging
vereisen het recht van verdediging en het recht op een eerlijke strafvervolging dat het openbaar ministerie elke inverdenkinggestelde van
wie het de verwijzing naar de vonnisrechter vordert, in bijzonderheden
en dus gedetailleerd op de hoogte brengt van zowel de aard als de reden
van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, te dezen van de materiële
feiten waaruit het ten laste gelegde gebruik van valse stukken bestaat;
het staat aan het onderzoeksgerecht erop toe te zien dat die verplichting wordt nageleefd en in geval van onduidelijkheid de vervolgende
partij uit te nodigen tot precisering van de telastlegging.
22. Artikel 6.3.a EVRM bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar
feit wordt vervolgd het recht heeft onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard
en de reden van de tegen hem ingestelde beschuldigingen.
23. Deze verdragsbepaling bedoelt met de “redenen” van de ingestelde
beschuldiging de strafbare feiten die ten laste worden gelegd, maar niet
de gedetailleerde omschrijving van de materiële feiten waaruit het ten
laste gelegde gebruik van de valse stukken bestaat, en met de “aard”
van die beschuldigingen de juridische kwalificatie ervan.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat die verdragsbepaling met de
“redenen” van de beschuldiging een dergelijke omschrijving van de feiten bedoelt, faalt het naar recht.
24. Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde voldoende wordt ingelicht over de hem ten laste gelegde feiten,
schrijft geen enkele bepaling voor dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit de vordering tot verwijzing. Die inlichting kan mede gegeven worden aan de hand van de stukken van het strafdossier, waarvan
de inverdenkinggestelde heeft kunnen kennisnemen en waarover hij
voor het onderzoeksgerecht zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen.
In zoverre het middel aanvoert dat die inlichting dient te blijken uit
deze vordering, faalt het eveneens naar recht.
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25. Onder de telastlegging A.III wordt de eiser vervolgd voor het misdrijf gebruik van valse stukken betreffende de verder in die telastlegging opgesomde Kobli-contracten met de vermelding van het woord
“begunstigde(n)”, waardoor werd gesuggereerd dat het verzekeringsproducten betrof terwijl het in feite een lening was.
Onder de telastlegging D wordt de eiser vervolgd voor het misdrijf oplichting wegens het ontvangen van de verder in die telastlegging opgesomde geldsommen vanwege de daar opgesomde personen, door die
personen voor te houden dat zij hebben ingetekend op een verzekeringsproduct met kapitaalgarantie en met vast rendement, dit middels gebruik van de onder de telastlegging A.III opgesomde Kobli-contracten,
terwijl het in feite leningen betroffen.
26. Het arrest oordeelt:
“Onder tenlastelegging A.III wordt [de eiser] vervolgd wegens het gebruik van valse stukken, met name de in de tenlastelegging vermelde
KOBLI-contracten.
De valsheid zou erin bestaan dat die contracten door de vermeldingen
‘begunstigden’ de indruk verwekten dat het ging om verzekeringsproducten met kapitaalsgarantie, terwijl het om leningen ging.
De tenlastelegging vermeldt de stukken, waarover het gaat, de geïncrimineerde vermeldingen en de reden waarom die vals zouden zijn.
Uit het geheel van de vordering blijkt het verband van voormeld gebruik met de feiten van de tenlastelegging D.
De inverdenkinggestelden kunnen zich op de tenlastelegging verdedigen, ook al vermeldt die niet elke gebruiksdaad gesteld door ieder van
hen.
De tenlastelegging A III beantwoordt dan ook aan de vereisten van
artikel 6.3.a EVRM.”
Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
10 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaten: de heer Verbist, de heer
Goossens (bij de balie te Antwerpen), de heer Spriet (bij de balie te
Turnhout) en de heer Declerck (bij de balie te Turnhout).
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N° 180
2°

— 10 maart 2015
(AR P.15.0257.N)

KAMER

1° STRAFUITVOERING. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — HERROEPING
VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. — VERPLICHTING OM HET GEDEELTE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DAT NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE BEPALEN. — AFTREK VAN EEN GEDEELTE VAN DE PROEFTIJD. — MATE WAARIN WORDT
AFGETROKKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING .
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. — VERPLICHTING OM HET GEDEELTE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DAT
NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE BEPALEN. — AFTREK VAN EEN GEDEELTE VAN
DE PROEFTIJD. — MATE WAARIN WORDT AFGETROKKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING.
3° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. —
VERPLICHTING OM HET GEDEELTE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DAT NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE BEPALEN. — AFTREK VAN EEN GEDEELTE VAN DE PROEFTIJD.
— MATE WAARIN WORDT AFGETROKKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING.
4° REDENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. — VERPLICHTING OM HET GEDEELTE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DAT NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE BEPALEN. — AFTREK VAN EEN
GEDEELTE VAN DE PROEFTIJD. — MATE WAARIN WORDT AFGETROKKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING. — MOTIVERING.

1°, 2° 3° en 4° Ingeval van herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling oordeelt de strafuitvoeringsrechtbank overeenkomstig artikel 68, § 5,
tweede lid, Wet Strafuitvoering onaantastbaar in feite voor welke periode de
proeftijd goed is verlopen rekening houdend met de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd om de hem opgelegde voorwaarden te respecteren en
bij afwezigheid van een daartoe strekkende conclusie moet de strafuitvoeringsrechtbank de overeenkomstig dat artikel genomen beslissing met betrekking tot de goed verlopen proeftijd niet nader motiveren (1).

(Ö.)
(1) Cass. 30 maart 2010, AR P. 10.0431.N, AC 2010, nr. 232; Cass. 19 december 2012, AR
P.12.1931.F, AC 2012, nr. 702; zie D. VANDERMEERSCH, “Le nouveau statut externe des
personnes condamnées à une peine privative de liberté et les tribunaux d’application
des peines”, in Le nouveau droit des peines, Akten van het colloquium georganiseerd op
9 februari 2007 door l’Institut des droits de l’homme du barreau de Bruxelles, coll.
Droit et Justice, nr. 73, Brussel, Bruylant 2007, 297.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 4 februari 2015, gewezen op verwijzing bij arrest van het Hof van 13 januari 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Tweede middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 64, 3°, Wet Strafuitvoering: het vonnis herroept ten onrechte de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit omdat de eiser niet meer beschikt over een tewerkstelling
in loondienst; een herroeping wegens het niet-naleven van de voorwaarden moet het gevolg zijn van een foutieve gedraging wat hier niet het
geval is; eisers niet meer beschikken over een tewerkstelling in loondienst is een louter gevolg van zijn verblijf in de gevangenis en staat
los van enige fout.
2. Het vonnis oordeelt, zonder dat het dit afleidt uit eisers voorlopige
hechtenis wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij de invoer van drugs,
dat de eiser niet meer over een geconcretiseerd reclasseringsplan beschikt dat kan tegemoet komen aan het recidiverisico en dat hij met
name niet meer beschikt over een voltijdse tewerkstelling in loondienst, terwijl die tewerkstelling een belangrijke reden voor de
strafuitvoeringsrechtbank was om de eiser een strafuitvoeringsmodaliteit toe te kennen en hem in 2011 nog een nieuwe kans te geven.
Met die redenen geeft het vonnis te kennen dat de eiser de hem bij zijn
voorwaardelijke invrijheidstelling opgelegde voorwaarden niet naleeft
en dat dit verzuim aan hem te wijten is. Aldus verantwoordt het de beslissing om de strafuitvoeringsmodaliteit van de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM: met het oordeel dat de strafuitvoeringsmodaliteit op dit ogenblik onmogelijk kan
worden nageleefd verbindt het vonnis de niet-naleving van de voorwaarden aan eisers aanhouding, loopt het vooruit op zijn eventuele
schuldigverklaring en miskent het aldus het vermoeden van onschuld;
de eiser, die zijn onschuld volhoudt, blijft van dit vermoeden genieten
en de herroeping van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling kan ingeval van een latere vrijspraak voor de reeds verstreken periode niet
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meer ongedaan worden gemaakt; de feitelijke vaststelling dat de eiser
niet meer over een tewerkstelling in loondienst beschikt is een onvoldoende motivering om te herroepen; een dergelijke herroeping vloeit
louter voort uit eisers aanhouding en die van zijn werkgever.
4. In zoverre het middel opkomt tegen het oordeel dat “Daarenboven
stelt de rechtbank vast dat de strafuitvoeringsmodaliteit onmogelijk
kan worden nageleefd op dit ogenblik”, is het gericht tegen een reden
die de bestreden beslissing niet schraagt en kan het dus niet tot cassatie leiden.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
5. Voor het overige is het middel afgeleid uit de vergeefs met het
tweede middel aangevoerde wetsschending.
In zoverre is het middel evenmin ontvankelijk.
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 68, § 5, Wet Strafuitvoering: het vonnis beperkt de vermindering van het strafrestant
slechts met 900 dagen, terwijl de voorwaardelijke invrijheidstelling gedurende meer dan zeven jaar zonder noemenswaardige problemen verliep; aangezien het voor dit oordeel geen enkel argument aandraagt, is
het onvoldoende gemotiveerd.
7. Ingeval van herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling
oordeelt de strafuitvoeringsrechtbank overeenkomstig artikel 68, § 5,
tweede lid, Wet Strafuitvoering onaantastbaar in feite voor welke periode de proeftijd goed is verlopen rekening houdend met de inspanning
die de veroordeelde heeft geleverd om de hem opgelegde voorwaarden
te respecteren.
In zoverre het middel opkomt tegen dat onaantastbaar oordeel in feite, is het niet ontvankelijk.
8. Bij afwezigheid van een daartoe strekkende conclusie moet de
strafuitvoeringsrechtbank de overeenkomstig artikel 68, § 5, tweede
lid, Wet Strafuitvoering genomen beslissing met betrekking tot de
goed verlopen proeftijd niet nader motiveren.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
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Winants, advocaat-generaal met opdracht.
Van Hende (bij de balie te Gent).

11.3.15 - N° 181

— Advocaat: de heer

N° 181
2°

— 11 maart 2015
(AR C.15.0089.F)

KAMER

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — ALGEMEEN. — WETTIGE VERDENKING. — HOF VAN CASSATIE. — TOEPASSING.
2° CASSATIE. — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING. — VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — HOF VAN CASSATIE. — WETTIGE VERDENKING. —
TOEPASSING.

1° en 2° De wet voorziet niet in de onttrekking van de zaak aan het Hof van
Cassatie, noch in de verwijzing van de zaak van een kamer naar een andere
of van een afdeling naar een andere van het Hof wegens wettige verdenking (1). (Art. 648, Gerechtelijk Wetboek)

(V.,

IN ZAKE

V. T. RIZIV)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Bij een door een advocaat ondertekend verzoekschrift dat op 2 maart
2015 op de griffie van het Hof werd ontvangen en dat aan dit arrest is
gehecht, verzoekt de eiser dat het dossier met nummer S.13.0090.F van
de algemene rol, dat vastgesteld is op de zitting van 16 maart 2015 van
de derde kamer, aan het Hof zou worden onttrokken wegens wettige
verdenking.
Bij beschikking van 3 maart 2015 heeft de eerste voorzitter van het
Hof beslist dat die vordering door de tweede kamer zal worden onderzocht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

De wet voorziet niet in de onttrekking van de zaak aan het Hof van
Cassatie, noch in de verwijzing van de zaak van een kamer naar een andere of van een afdeling van het Hof naar een andere wegens wettige
verdenking.
Het verzoekschrift is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
(1) Cass. 23 maart 1988, AR 6617, Pas. 1988, I, nr. 464.
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Gelet op de artikelen 648, 650, 653 en 656 Gerechtelijk Wetboek,
Verwerpt het verzoekschrift.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Zegt dat de griffier bij gerechtsbrief aan de advocaat van de eiser en
aan de verweerder een niet-ondertekend afschrift van deze beslissing
zal overzenden.
11 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Kahloun (bij de balie te
Brussel).

N° 182
2°

— 11 maart 2015
(AR P.14.0919.F)

KAMER

HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — BESTREDEN VONNIS. — NIET EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN HET VONNIS. — GEVOLG.

Wanneer het beroepen vonnis slechts als niet eensluidend verklaard afschrift
opgenomen was in het dossier op het ogenblik van de verzending ervan aan
de griffie van het hof van beroep maar dat een eensluidend verklaard afschrift van het vonnis in kwestie, dat op alle punten gelijk is aan dat afschrift, opgenomen was in het dossier dat werd voorgelegd aan het Hof, is
het Hof in staat om het volledige toezicht op de rechtspleging uit te oefenen
zonder dat in dat opzicht de uitoefening van het recht van verdediging aan
de partijen ontnomen wordt (1). (Art. 207, Wetboek van Strafvordering)

(R. T.

CBC

BANQUE 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 24 april 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 3 maart 2015 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 11 maart 2015 heeft raadsheer Pierre Cornelis
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 182.
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VAN HET HOF

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 207 en 423 Wetboek
van Strafvordering, zoals dat te dezen van toepassing is. Het verwijt
het arrest dat het het beroepen vonnis bevestigt hoewel die beslissing
slechts als niet eensluidend verklaard afschrift in het dossier was opgenomen op het ogenblik van de verzending ervan aan de griffie van het
hof van beroep, tijdens het onderzoek ervan ter terechtzitting en vervolgens tijdens de verzending aan de griffie van het Hof.
Een eensluidend verklaard afschrift van het vonnis, dat op alle punten gelijk is aan dat afschrift, bevindt zich momenteel onder de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan. Daaruit volgt dat het Hof in
staat is om het volledige toezicht op de rechtspleging uit te oefenen
zonder dat in dat opzicht het recht van verdediging ontnomen wordt
aan de partijen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser
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 op de burgerlijke rechtsvordering van de
verweerster tegen de eiser.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr.
Oosterbosch.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 706 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 183 - 11.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

706

N° 183
2°

— 11 maart 2015
(AR P.14.1677.F)

KAMER

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — ALGEMEEN. — BETEKENING
VAN EEN AKTE. — BEGRIP.
2° VERZET. — STRAFZAKEN. — VERSTEKVONNIS. — BETEKENING. — BEGRIP.
3° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — IN HET BUITENLAND. —
STRAFZAKEN. — OVEREENKOMST BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP
IN STRAFZAKEN TUSSEN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE. — AFGIFTE VAN
AKTEN VAN RECHTSPLEGING EN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN. — BETEKENING
VAN EEN VERSTEKVONNIS. — VORMVOORSCHRIFTEN.
4° VERZET. — STRAFZAKEN. — VERSTEKVONNIS. — BETEKENING. — IN HET BUITENLAND. — OVEREENKOMST BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN
STRAFZAKEN TUSSEN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE. — BETEKENING
VAN EEN VERSTEKVONNIS. — VORMVOORSCHRIFTEN.
5° INTERNATIONALE VERDRAGEN. — OVEREENKOMST BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN TUSSEN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE. — AFGIFTE VAN AKTEN VAN RECHTSPLEGING EN RECHTERLIJKE
BESLISSINGEN. — BETEKENING VAN EEN VERSTEKVONNIS. — VORMVOORSCHRIFTEN.
6° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — BEVOEGDHEID. —
TOETSING VAN DE VERENIGBAARHEID VAN EEN GEMEENSCHAPSNORM MET DE
GRONDWET.
7° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — BEVOEGDHEID. —
TOETSING VAN DE VERENIGBAARHEID VAN EEN GEMEENSCHAPSNORM MET DE
GRONDWET.
8° PREJUDICIEEL GESCHIL. — EUROPESE UNIE. — HOF VAN JUSTITIE VAN
DE EUROPESE UNIE. — NATIONAAL RECHTSCOLLEGE. — VERPLICHTING OM DE
VRAAG TE STELLEN. — VOORWAARDEN.
9° EUROPESE UNIE. — PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — HOF VAN JUSTITIE VAN
DE EUROPESE UNIE. — NATIONAAL RECHTSCOLLEGE. — VERPLICHTING OM DE
VRAAG TE STELLEN. — VOORWAARDEN.

1° en 2° Onder betekening van een akte moet worden verstaan de afgifte van
het origineel of het afschrift ervan, op welke wijze dan ook, mits die bij wet
is bepaald (1).
3°, 4° en 5° Opdat de betekening van een verstekvonnis met toepassing van
artikel 5 van de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie regelmatig is, volstaat het dat de gerechtelijke overheid de akte bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs toezendt aan de woon- of verblijfplaats
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 183.
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van de geadresseerde in het buitenland volgens de in die bepaling vastgelegde modaliteiten (1).
6° en 7° Het Grondwettelijk Hof is niet bevoegd om de verenigbaarheid van een
gemeenschapsnorm met de Grondwet rechtstreeks te toetsen (2). (Art. 26,
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)
8° en 9° Artikel 267 VWEU verplicht een nationaal rechtscollege niet om een
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
wanneer de interpretatie van de akte duidelijk is, als de vraag niet relevant
is voor de zaak waarvan het kennisneemt, als de in het geding zijnde gemeenschapsbepaling reeds geïnterpreteerd werd door het Hof van Justitie of wanneer de correcte toepassing van het recht van de Europese Unie zo voor de
hand ligt dat zij geen ruimte laat voor redelijke twijfel (3).

(B.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen het in
die taal gewezen arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele
kamer, van 16 oktober 2014.
Bij beschikking van 7 november 2014 heeft de eerste voorzitter van
het Hof bevolen dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het
Frans zal worden gevoerd.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 2 maart 2015 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op 10 maart 2015 heeft de eiser een antwoordnota ingediend.
Op de rechtszitting van 11 maart 2015 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Eerste middel
Eerste twee onderdelen samen
De eiser voert aan dat de betekening van een vonnis slechts regelmatig is als zij met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder gebeurt en
verwijt het arrest te oordelen dat in geval van grensoverschrijdende betekening, te dezen in Duitsland, het aan het parket staat om, met toepassing van artikel 5 van de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende
de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lid-Staten van de Europese Unie, de akten van rechtspleging in strafzaken rechtstreeks per
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 183.
(2) Id.
(3) Id.
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post te betekenen aan personen die zich op het grondgebied van een andere lid-Staat bevinden, zonder de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.
Onder betekening van een akte moet worden verstaan: de afgifte van
het origineel of het afschrift ervan, op welke wijze dan ook, mits die bij
wet is bepaald.
Artikel 5 van de voornoemde Overeenkomst bepaalt dat elke lidStaat de gerechtelijke stukken die bestemd zijn voor de personen die
zich op het grondgebied van een andere lid-Staat bevinden, rechtstreeks over de post toezendt.
Opdat de betekening van een verstekvonnis regelmatig is, volstaat
het dat de gerechtelijke overheid de akte bij een ter post aangetekende
brief met ontvangstbewijs toezendt aan de woon- of verblijfplaats van
de geadresseerde in het buitenland volgens de in die bepaling vastgelegde modaliteiten.
Het middel faalt naar recht.
De eiser verzoekt het Hof om een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof over het verschil in behandeling tussen de betekening in België, waarvoor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder
vereist is, en de betekening in het buitenland, waarvoor dergelijke tussenkomst niet vereist is.
Het arrest past artikel 5 van de Overeenkomst van 29 mei 2000 toe om
te oordelen dat de betekening van het vonnis volgens de vormvoorschriften van die bepaling regelmatig is.
Aangezien het Grondwettelijk Hof niet bevoegd is om de verenigbaarheid van een gemeenschapsregel met de Grondwet rechtstreeks te toetsen, valt de vraag buiten het toepassingsveld van artikel 26 Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof.
De vraag moet niet worden gesteld.
De eiser nodigt het Hof ook uit om vier prejudiciële vragen te stellen
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Artikel 267 VWEU verplicht een nationaal rechtscollege niet om een
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese
Unie wanneer de interpretatie van de akte duidelijk is, als de vraag niet
relevant is voor de zaak waarvan het kennisneemt, als de in het geding
zijnde gemeenschapsbepaling reeds geïnterpreteerd werd door het Hof
van Justitie of nog, wanneer de correcte toepassing van het recht van
de Europese Unie zozeer voor de hand ligt dat zij geen ruimte laat voor
redelijke twijfel.
Met de eerste vraag wenst de eiser te weten of de regels van het Unierecht inzake verzending en afgifte van gerechtelijke stukken voorrang
hebben op de regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake betekening.
Overeenkomstig artikel 4 VEU en volgens een vaste rechtspraak
sinds het arrest Simmenthal van het Hof van Justitie van 9 maart 1978
hebben de verdragsbepalingen en de rechtstreeks toepasselijke handelingen van de instellingen voorrang op de nationale regelingen en hebben zij, in hun verhouding tot het nationale recht van de lid-Staten, tot
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gevolg dat zij door het enkele feit van hun inwerkingtreding elke strijdige bepaling van de bestaande nationale wetgeving van rechtswege
buiten toepassing doen treden.
Gezien de interpretatie van het Hof van Justitie over het bedoelde
rechtspunt moet die vraag niet worden gesteld.
In tegenstelling tot wat de tweede prejudiciële vraag aanvoert, geeft
artikel 5 van de Overeenkomst van 29 mei 2000 de nationale wetgever
niet de opdracht om de modaliteiten van de grensoverschrijdende betekening van de gerechtelijke stukken vast te leggen, maar bepaalt het
zelf dat elke lid-Staat aan de personen die zich op het grondgebied van
een andere lid-Staat bevinden, de voor hen bestemde gerechtelijke
stukken rechtstreeks over de post toezendt.
De vraag over een eventuele opdracht aan de lid-Staten tot het vastleggen van die modaliteiten is, gelet op artikel 267 VWEU, zonder voorwerp.
Het kan niet betwist worden dat een vonnis een gerechtelijk stuk is
in de zin van artikel 5 van de Overeenkomst, zodat de derde vraag niet
moet worden gesteld.
Met de vierde vraag wenst de eiser te weten of de verzending van het
eensluidend verklaard afschrift van een Belgisch strafvonnis aan een
geadresseerde met woonplaats in Duitsland aanleiding moet geven tot
een betekening in de zin die het Europese recht aan dat begrip toekent.
Op de lijst van akten van rechtspleging die, krachtens artikel 52 van
de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord, rechtstreeks per post mogen worden verzonden, stonden de akten van betekening van een arrest, een vonnis en een
beschikking. Artikel 2.2 van de Overeenkomst van 29 mei 2000 bepaalt
onder meer dat de bepalingen van artikel 52 van de Uitvoeringsovereenkomst Schengen opgeheven zijn. Met het oog op de betrekkingen tussen
de lid-Staten van de Europese Unie die de Overeenkomst van 29 mei 2000
geratificeerd hebben, werd voornoemd artikel 52 dus vervangen door
artikel 5 van die Overeenkomst.
Aangezien de interpretatie van de bepaling van de overeenkomst geen
ruimte laat voor redelijke twijfel, moet de vierde prejudiciële vraag
niet worden gesteld.
Derde onderdeel
Het middel verwijt het arrest de draagwijdte van artikel 5 van de
Overeenkomst van 29 mei 2000 te miskennen door, wat betreft de termijnen om in verzet te komen, geen onderscheid te maken tussen de betekening aan de persoon van de veroordeelde en de betekening op een
andere wijze.
In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, wordt de betekening die,
zoals te dezen, bij een ter post aangetekende brief gebeurde, niet geacht
aan de persoon te zijn geschied in de zin van artikel 33, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek. De gewone termijn van verzet begint bijgevolg niet
te lopen.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 710 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 183 - 11.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

710

Daaruit vloeit voort dat de verschillen die artikel 187 Wetboek van
Strafvordering hanteert, van toepassing zijn in geval van grensoverschrijdende betekening die verricht werd overeenkomstig voornoemd
artikel 5.
De in artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde
buitengewone termijn van verzet begint te lopen vanaf de dag waarop
de beklaagde kennis heeft genomen van de regelmatige betekening die
hem gedaan werd met toepassing van artikel 40 Gerechtelijk Wetboek.
Die termijn wordt verlengd voor de in artikel 55, 1°, Gerechtelijk Wetboek bedoelde personen, met de bij dat artikel bepaalde termijn van
vijftien dagen.
Het arrest stelt vast dat de eiser, met woonplaats in Duitsland en zonder verblijfplaats of gekozen woonplaats in België, op 3 mei 2013 kennis
heeft genomen van de betekening van het vonnis en dat het exploot van
verzet betekend werd op 10 juni 2013.
Daaruit vloeit voort dat de appelrechters hun beslissing om dat verzet niet-ontvankelijk te verklaren, op regelmatige wijze met redenen
hebben omkleed en naar recht hebben verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 13 EVRM, alsook van de artikelen 32 en 40 Gerechtelijk Wetboek. De eiser voert aan
dat de beslissing zijn verzet niet ontvankelijk te verklaren wegens
laattijdigheid hem het recht op een eerlijk proces en het recht op toegang tot de rechter ontneemt. Hij beweert daarover dat de betekening
bij een ter post aangetekende brief, zonder de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, ten onrechte vermeldde dat de termijn van verzet
begon te lopen vanaf die betekening, terwijl enkel een gerechtsdeurwaarder die handeling wettig kon stellen.
Het middel dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat een betekening slechts regelmatig is als zij door een gerechtsdeurwaarder
wordt gedaan, 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.
11 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de
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heer Thevissen (bij de balie te Eupen) en mevr. Sayeh (bij de balie te
Brussel).

N° 184
2°

— 11 maart 2015
(AR P.14.1709.F)

KAMER

1° VREEMDELINGEN. — ILLEGAAL VERBLIJF. — BEGRIP.
2° VREEMDELINGEN. — ILLEGAAL VERBLIJF. — BEGRIP. — NOODZAAK VAN
EEN VERWIJDERINGSMAATREGEL.
3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — BEVOEGDHEID. —
STRAFRECHTER. — INCIDENTELE VRAAG. — VRAAG VAN ADMINISTRATIEF RECHT.
4° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 159.
— WETTIGHEID VAN DE BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — HOVEN EN RECHTBANKEN. — CONTROLE. — BETWISTING MET BETREKKING TOT EEN POLITIEK RECHT.
— VOORWAARDE.
5° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 159.
— WETTIGHEID VAN DE BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — HOVEN EN RECHTBANKEN. — CONTROLE. — VREEMDELINGEN. — VREEMDELINGENWET. — BETWISTINGEN MET BETREKKING TOT DE INDIVIDUELE BESLISSINGEN.
6° VREEMDELINGEN. — VREEMDELINGENWET. — BETWISTINGEN MET BETREKKING TOT DE INDIVIDUELE BESLISSINGEN. — BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VOOR
VREEMDELINGENBETWISTINGEN.
7° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — VERPLICHTING OM
DE VRAAG TE STELLEN. — HOF VAN CASSATIE. — VOORWAARDE.
8° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — VERPLICHTING OM
DE VRAAG TE STELLEN. — HOF VAN CASSATIE. — VOORWAARDE.

1° Luidens artikel 1, 4°, Vreemdelingenwet moet onder illegaal verblijf worden
verstaan de aanwezigheid op het grondgebied van een vreemdeling die niet
of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de toegang tot of het verblijf
op het grondgebied; met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° en 2°, Vreemdelingenwet is dat het geval voor de vreemdeling die in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten of langer verblijft dan de
toegestane termijn (1). (Artt. 1, 4°, 7, eerste lid, 1° en 2°, en 75, Vreemdelingenwet)
2° Het misdrijf van illegaal verblijf kan los van een verwijderingsmaatregel bestaan (2). (Artt. 1, 4°, 7, eerste lid, 1° en 2°, en 75, Vreemdelingenwet)
3° Met toepassing van artikel 15 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is de rechter bevoegd om uitspraak te doen over een vraag van administratief recht die incidenteel voor hem wordt opgeworpen, in zoverre een
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 184.
(2) Id.
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dergelijke vraag geen deel uitmaakt van de bij de wet bepaalde uitzonderingen (1). (Art. 15, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
4° Hoewel artikel 159 Grondwet toepasselijk is op de zelfs niet-verordenende
bepalingen van het bestuur en op de administratieve handelingen, zelfs al
zijn deze van individuele aard, is dat niet zo wanneer de rechter kennisneemt
van een betwisting met betrekking tot een politiek recht waarvan de wetgever
de kennisneming aan een ander rechtscollege heeft toegewezen met toepassing van artikel 145 Grondwet (2). (Artt. 145 en 159, Grondwet)
5° en 6° Aangezien de wet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de betwistingen met betrekking tot de individuele beslissingen die genomen worden
met toepassing van de Vreemdelingenwet, heeft toevertrouwd, is de rechter
niet gehouden om de in artikel 159 Grondwet bepaalde wettigheidscontrole
uit te voeren (3). (Artt. 145 en 159, Grondwet; art. 39/1, Vreemdelingenwet)
7° en 8° Het Hof van Cassatie is niet gehouden om een prejudiciële vraag te
stellen aan het Grondwettelijk Hof die geen verband houdt met de oplossing
van het cassatieberoep (4). (Art. 26, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(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 10 oktober 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 5 maart 2015 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op 10 maart 2015 heeft de eiser een antwoordnota ingediend.
Op de rechtszitting van 11 maart 2015 heeft raadsheer Françoise Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
De eiser werd veroordeeld wegens illegaal verblijf en voert aan dat,
gelet op het door artikel 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging
van het familie- en gezinsleven, de wet hem met toepassing van
(1)
(2)
(3)
(4)

Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 184.
Id.
Id.
Id.
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artikel 70 Strafwetboek machtigde om op het grondgebied te verblijven. Hij verwijt het arrest, dat die verdediging verwerpt, artikel 80
Vreemdelingenwet te schenden, dat alle bepalingen van het eerste boek
van het Strafwetboek van toepassing maakt op de in die wet bepaalde
misdrijven.
Het arrest zegt niet dat artikel 70 Strafwetboek niet van toepassing
is op het misdrijf illegaal verblijf. Het oordeelt, wat niet hetzelfde is,
dat, ook al legt artikel 8 EVRM het recht op gezinshereniging vast, het
aan de lid-Staten toekomt om de kwestie te regelen en dat zij bepaalde
gerechtvaardigde beperkingen mogen opleggen. Vervolgens stelt het
hof van beroep dat de toekenning van een verblijfstitel niet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort en dat het bovendien niet
toekomt aan dat rechtscollege, dat verzocht wordt om te oordelen over
een strafbaar feit, om zich uit te spreken over het bestaan van een subjectief recht met betrekking tot het verblijf van de eiser, aangezien een
dergelijke vordering niet geldig aanhangig gemaakt is bij dat rechtscollege.
De appelrechters hebben aldus hun beslissing naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat de appelrechters artikel 15 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering en artikel 159 Grondwet hebben geschonden, door te weigeren om te oordelen over de wettigheid van het bevel
om het grondgebied te verlaten dat aan de basis ligt van de tegen hem
ingestelde strafvordering.
Artikel 75 Vreemdelingenwet straft de vreemdeling die onwettig het
Rijk binnenkomt of er verblijft. Luidens artikel 1, 4°, Vreemdelingenwet moet onder illegaal verblijf worden verstaan de aanwezigheid op
het grondgebied van een vreemdeling die niet of niet langer voldoet aan
de voorwaarden voor de toegang tot of het verblijf op het grondgebied.
Met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° en 2°, is dat het geval voor
de vreemdeling die in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de
vereiste documenten of er langer verblijft dan de toegestane termijn.
Daaruit volgt dat het misdrijf van illegaal verblijf los van een verwijderingsmaatregel kan bestaan.
Het arrest steunt het misdrijf van illegaal verblijf niet op het bestaan
van een bevel om het grondgebied te verlaten maar op de vaststelling
dat de bestanddelen van dat wanbedrijf verenigd zijn en op de omstandigheid dat de eiser niet onder artikel 70 Strafwetboek valt.
Met toepassing van artikel 15 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is de rechter bevoegd om uitspraak te doen over een vraag
van administratief recht die incidenteel voor hem wordt opgeworpen,
in zoverre een dergelijke vraag geen deel uitmaakt van de bij de wet bepaalde uitzonderingen.
Artikel 39/1 Vreemdelingenwet bepaalt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen die
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worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Hoewel artikel 159 Grondwet toepasselijk is op de zelfs niet-verordenende bepalingen van het bestuur en op de administratieve handelingen, zelfs al zijn deze van individuele aard, is dat niet zo wanneer de
rechter kennisneemt van een betwisting met betrekking tot een politiek recht waarvan de wetgever de kennisneming aan een ander rechtscollege heeft toegewezen met toepassing van artikel 145 Grondwet.
Aangezien de wet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de betwistingen heeft toevertrouwd inzake de individuele beslissingen die genomen worden met toepassing van de Vreemdelingenwet, waren de
appelrechters niet gehouden om de in artikel 159 Grondwet bepaalde
wettigheidscontrole uit te voeren.
Bijgevolg hebben de appelrechters, door te oordelen als beslist, de
door de eiser aangevoerde bepalingen niet geschonden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De eiser nodigt het Hof uit om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de door hem aangevoerde discriminatie tussen
vreemdelingen die het voorwerp uitmaken van een bevel om het grondgebied te verlaten en die ofwel kunnen worden verwijderd, ofwel niet
kunnen worden verwijderd wegens het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven.
Het Hof is niet gehouden om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële
vraag te stellen die geen verband houdt met de uitspraak over het cassatieberoep.
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.
11 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: de
heer Rwanyindo (bij de balie te Luik).
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N° 185
2°

— 11 maart 2015
(AR P.14.1788.F)

KAMER

1° STRAFVORDERING. — VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. — HOF VAN
CASSATIE. — AMBTSHALVE ONDERZOEK. — VOORWAARDE.
2° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — AMBTSHALVE OP TE WERPEN MIDDELEN. — VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. — AMBTSHALVE ONDERZOEK. — VOORWAARDE.
3° HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. — GEVOLG. — BESLISSING TOT ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING.
4° STRAFVORDERING. — VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. — HOF VAN
ASSISEN. — VASTSTELLING VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. — GEVOLG. — BESLISSING TOT ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING.
5° HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — UITDOVING VAN DE STRAFVORDERING. — GEVOLG.
6° STRAFVORDERING. — UITDOVING VAN DE STRAFVORDERING. — HOF VAN ASSISEN. — VASTSTELLING VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. — GEVOLG.
7° HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — UITDOVING VAN DE STRAFVORDERING. — GEVOLG VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
8° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOOR DE STRAFRECHTER. — UITDOVING VAN DE STRAFVORDERING. — HOF VAN
ASSISEN. — VASTSTELLING VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. — GEVOLG VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

1° en 2° Hoewel het Hof de verjaring van de strafvordering ambtshalve onderzoekt wanneer het kennisneemt van het cassatieberoep van de beklaagde of
van het openbaar ministerie, doet het Hof dat niet wanneer het uitspraak
doet over een beroep dat ingesteld werd door de burgerlijke partijen.
3° en 4° Wanneer de zaak niet kan worden berecht wegens de verjaring van de
strafvordering, mag het hof van assisen een beschuldigde die niet schuldig
kan worden verklaard omdat zijn zaak niet ten gronde kan worden beoordeeld, niet ontslaan van rechtsvervolging. (Art. 342, Wetboek van Strafvordering)
5° en 6° De uitdoving van de strafvordering belet het hof van assisen de grond
ervan te onderzoeken.
7° en 8° Niettegenstaande artikel 4, eerste lid initio, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, kan het hof van assisen geen kennis nemen van de
burgerlijke rechtsvordering wanneer het niet kan oordelen of de beschuldiging al dan niet gegrond is aangezien de strafvordering verjaard is.

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van 25 juni 2014
met de nummers 30040 en 30041 en het arrest van 22 oktober 2014 van het
hof van assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

A. Cassatieberoepen gericht tegen het arrest nr. 30040 van 25 juni 2014
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het de strafvordering vervallen verklaart, terwijl het geen rekening houdt met een wettelijk beletsel voor
de uitoefening van die vordering, dat de verjaringstermijn heeft geschorst. De eiser beroept zich op artikel 447, derde lid, Strafwetboek en
voert aan dat de verjaring van de vervolging wegens laster geschorst
blijft zolang er geen eindvonnis is gewezen in de zaak die bekend staat
als “de bende van Nijvel”, die, volgens de eisers, met name het voorwerp
uitmaakt van die vervolging.
Het bestreden arrest onderzoekt die schorsingsgrond van de verjaring
niet en uit de neergelegde conclusie blijkt niet dat zij voor de kamer
van inbeschuldigingstelling werd aangevoerd.
Hoewel het Hof de verjaring van de strafvordering ambtshalve onderzoekt wanneer het kennisneemt van het cassatieberoep van de beklaagde of van het openbaar ministerie, geldt dat niet wanneer het, zoals te
dezen, uitspraak doet over een beroep dat door de burgerlijke partijen
werd ingesteld.
Aangezien het middel niet voor het eerst aangevoerd kan worden voor
het Hof en bovendien een onderzoek van feitelijke gegevens vereist,
waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Tweede middel
Artikel 342 Wetboek van Strafvordering, zoals dat gewijzigd is door
artikel 160 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof
van assisen, bepaalt twee gevallen waarin dat hof de beschuldigde ontslaat van rechtsvervolging. Een daarvan is, weliswaar, het geval waarin dat hof het verval van de strafvordering vaststelt, maar enkel
wanneer de strafvordering vervalt nadat de beschuldigde schuldig werd
verklaard.
Wanneer de zaak niet kan worden berecht wegens de verjaring van de
strafvordering, mag het hof van assisen een beschuldigde die niet schuldig kan worden verklaard omdat zijn zaak niet ten gronde kan worden
beoordeeld, niet ontslaan van rechtsvervolging.
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Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
B. Cassatieberoepen gericht tegen arrest nr. 30041 van 25 juni 2014
Derde middel
Het verval van de strafvordering belet de rechter de gegrondheid ervan te onderzoeken.
Noch artikel 342 Wetboek van Strafvordering noch enige andere wetsbepaling maken uitzondering op die regel wanneer de strafvordering
voor het hof van assisen wordt uitgeoefend.
Het middel faalt naar recht.
C. Cassatieberoepen gericht tegen het arrest van 22 oktober 2014
Vierde middel
Het middel voert aan dat het hof van assisen bevoegd blijft om kennis
te nemen van de burgerlijke rechtsvordering wanneer de slachtoffers
zich burgerlijke partij hebben gesteld voordat de strafvordering verjaard is.
Artikel 348, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, in geval van ontslag van rechtsvervolging, zowel als in geval van veroordeling, het hof, zonder de jury, uitspraak doet over de schadevergoeding
of de teruggaven waarop de burgerlijke partij aanspraak maakt.
Niettegenstaande artikel 4, eerste lid initio, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, kan het hof van assisen geen kennis nemen
van de burgerlijke rechtsvordering wanneer het niet kan oordelen of de
beschuldiging al dan niet gegrond is aangezien de strafvordering verjaard is.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
11 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Laurent (bij de balie te Brussel),
de heer Leroy (bij de balie te Brussel) en de heer Lefebvre (bij de balie te
Brussel).

N° 186
2°

— 11 maart 2015
(AR P.15.0236.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — STRAFVORDERING. — AL-
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— PERSOON DIE EEN SUBJECTIEF BELANG HEEFT OM DE VERNIETIGING

TE VERKRIJGEN.

2° STRAFUITVOERING. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — RECHTSPLEGING.
— SLACHTOFFER. — HOEDANIGHEID. — PARTIJ.
3° STRAFUITVOERING. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — BESLISSING. —
CASSATIEBEROEP. — PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. — SLACHTOFFER.
4° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — STRAFVORDERING. — ALLERLEI. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — BESLISSING. — CASSATIEBEROEP
VAN HET SLACHTOFFER. — ONTVANKELIJKHEID.

1° Het subjectieve belang om de vernietiging van een beslissing te verkrijgen,
kan niet volstaan om de ontvankelijkheid te rechtvaardigen van het cassatieberoep dat buiten de door de wet toegestane gevallen ingesteld wordt.
2° Zelfs na burgerlijke partijstelling is het slachtoffer niet wettelijk betrokken
bij het bepalen van de aard en de maat van de straf, noch bij de tenuitvoerlegging ervan; hoewel het slachtoffer het recht heeft om bepaalde informatie
met betrekking tot de rechtspleging te verkrijgen, en gehoord wordt op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank, is het slachtoffer geen partij voor dat
rechtscollege (1). (Artt. 3, 53 en 58, § 1, Wet Strafuitvoering)
3° en 4° Artikel 96 Wet Strafuitvoering staat het slachtoffer niet toe om cassatieberoep in te stellen tegen de vonnissen van de strafuitvoeringsrechtbank (2). (Art. 96, Wet Strafuitvoering)

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel van 27 januari 2015.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

De eisers voeren aan dat zij, in de hoedanigheid van slachtoffer, een
belang hebben om cassatieberoep in te stellen tegen het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank.
Het subjectieve belang om de vernietiging van een beslissing te verkrijgen, kan niet volstaan om de ontvankelijkheid te rechtvaardigen
(1) Cass. 28 augustus 2012, AR P.12.1454.F, AC 2012, nr. 439.
(2) Id.
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van het cassatieberoep dat buiten de door de wet toegestane gevallen
ingesteld wordt.
Zelfs na burgerlijkepartijstelling is het slachtoffer niet wettelijk betrokken bij het bepalen van de aard en de maat van de straf, noch bij
de tenuitvoerlegging ervan. Het recht om het ene of het andere te vorderen alsook het recht om eventuele beroepen bij de rechterlijke macht
in te stellen tegen de daarop betrekking hebbende beslissingen, maken
immers geen deel uit van het instelllen van de burgerlijke rechtsvordering maar behoren tot de bevoegdheden van het openbaar ministerie.
Als vertegenwoordiger van alle belangen van de maatschappij heeft het
openbaar ministerie opdracht om onder meer over de bescherming van
de slachtoffers te waken.
Hoewel het slachtoffer het recht heeft om bepaalde informatie met
betrekking tot de rechtspleging te verkrijgen en gehoord wordt op de
zitting van de strafuitvoeringsrechtbank, is het slachtoffer geen partij
voor dat rechtscollege. Artikel 96 Wet Strafuitvoering staat het slachtoffer dus niet toe om cassatieberoep in te stellen tegen de vonnissen
van die rechtbank.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
De memorie van de eisers die voor het overige geen verband houdt
met de ontvankelijkheid van hun cassatieberoep, behoeft geen verder
onderzoek.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
11 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Remy, de heer Barthelemy,
mevr. Rouard en mevr. Materne (bij de balie te Dinant).

N° 187
1°

— 12 maart 2015
(AR C.13.0193.F)

KAMER

1° ERFENISSEN. — VERVREEMDING AAN EEN ERFGERECHTIGDE IN DE RECHTE
LIJN. — GIFT. — WETTELIJK VERMOEDEN. — OMKERING. — VOORWAARDE.
2° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. — SCHENKING. — VERVREEMDING AAN
EEN ERFGERECHTIGDE IN DE RECHTE LIJN. — GIFT. — WETTELIJK VERMOEDEN.
— OMKERING. — VOORWAARDE.

1° en 2° Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek steunt op het wettelijk vermoeden dat de daarin bedoelde vervreemdingen, die door de de cujus worden toegestaan aan een van zijn erfgerechtigden in de rechte lijn, niets meer en niets
minder zijn dan giften die betrekking hebben op de volle eigendom van de
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vervreemde goederen, maar met vrijstelling van inbreng; dat wettelijk vermoeden kan bijgevolg enkel worden omgekeerd wanneer, overeenkomstig
artikel 918, de andere reservataire erfgenamen hebben toegestemd in de vervreemding (1). (Art. 918, Burgerlijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 14 november 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 18 februari 2015 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 918 en 1352, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
— artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest zegt voor recht, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, dat artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op de koop van
de blote eigendom van de panden te Flémalle, rue … Leman, … en …, die tussen
wijlen G. D. en de eiser werd gesloten op 21 december 1981, beslist bijgevolg dat
de waarde in volle eigendom van die goederen, die met voorbehoud van het
vruchtgebruik zijn vervreemd aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn,
moet worden aangerekend op het beschikbaar gedeelte en dat het overschot, indien er een is, in de massa moet worden ingebracht, bevestigt het deskundigenonderzoek dat ertoe strekt de waarde van de litigieuze panden te bepalen op de
datum van het overlijden van de rechtsvoorganger van de partijen en volgens
hun toestand op 21 december 1981, en sluit uit dat de eiser de terugbetaling kan
verkrijgen “van de helft van de prijs die hij heeft betaald voor de aankoop van
de blote eigendom, d.i. 49.578 euro”.
Het arrest beslist dat het vermoeden, vervat in artikel 918 van het Burgerlijk
Wetboek, volgens hetwelk de vervreemdingen aan een van de erfgerechtigden in
de rechte lijn van de blote eigendom van een goed, met voorbehoud van het
vruchtgebruik, beschouwd moeten worden als “niets meer en niets minder dan
schenkingen van de volle eigendom van de vervreemde goederen, die ingebracht
moeten worden voor zover ze het beschikbaar gedeelte aantasten”, onweerlegbaar is en “enkel kan worden omgekeerd indien bewezen is dat de andere erfgenamen hebben toegestemd in de bekritiseerde verrichting”.
Het arrest grondt zijn beslissing enerzijds op de volgende redenen van het vonnis van de eerste rechter, die het overneemt:
“Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing (…) op de erfgerechtigde, voor zijn gedeelte in het litigieuze goed.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 187.
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De door [de eiser en zijn echtgenote] aangevoerde rechtspraak is in dit geval
niet van toepassing. Die rechtspraak doelt immers op de hypothese waarin een
kapitaal dat overeenkomt met de exacte prijs van de volle eigendom, niet aan
de verkopers maar aan de erfgenamen zelf wordt gestort. Wat betreft de betaling
is geen enkele veinzing mogelijk, aangezien de prijs zich volledig in handen van
de erfgenamen bevindt. Gelet op de leeftijd van de verkopers, werd die prijs bovendien bepaald alsof er geen enkel vruchtgebruik was voorbehouden.
Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek voert een onweerlegbaar vermoeden
van een gift in dat enkel kan worden omgekeerd:
a) door het bewijs met alle middelen van recht, zelfs stilzwijgend, van de toestemming, van de andere erfgenamen (artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek);
b) door een gerechtelijke bekentenis of door de eed (artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek).
[De eiser en zijn echtgenote] bewijzen niet dat de [verweerders] hebben toegestemd in de akte van 1981. Zij voeren geen gerechtelijke bekentenis van de verweerders aan en hebben hen niet de eed doen afleggen. Aangezien het wettelijk
vermoeden van artikel 918 door geen enkel ander bewijs kan worden weerlegd,
moet de akte van 21 december 1981 worden gekwalificeerd als schenking van de
volle eigendom door (de eiser)”.
en, anderzijds, om de volgende eigen redenen:
“De toepassing van artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de waarde in volle eigendom van de goederen die met voorbehoud van het vruchtgebruik zijn vervreemd
aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn, wordt aangerekend op het beschikbaar gedeelte en dat het overschot, indien er een is, in de massa wordt ingebracht.
(…) Artikel 918 voert twee vermoedens in: ‘la première est une présomption que
l’aliénation réalisée est une libéralité, pour le tout si elle est faite à titre onéreux, ou
pour la charge ou la réserve d’usufruit s’il s’agit d’un acte à titre gratuit; la seconde
est une présomption de dispense de rapport, ces aliénations étant imputables sur la
quotité disponible et réduites si elles la dépassent. La présomption de libéralité est irréfragable; elle ne souffre donc aucune preuve contraire’ (VAN GYSEL, Précis du droit
des successions et des libéralités, Brussel, Bruylant 2008, p. 286).
(De eiser) meent dat dit artikel in deze zaak niet kan worden toegepast omdat:
(i) het voorbehouden zou zijn voor vervreemdingen ‘met afstand van het kapitaal’, (ii) nergens in de tekst van de wet bepaald wordt dat het vermoeden niet
weerlegbaar is, (iii) de overledene geen enkele animus donandi had en evenmin
van plan was een van de erfgenamen ten nadele van de andere te bevoordelen; de
verrichting is de overledene bovendien ten goede gekomen, aangezien hij tot
zijn overlijden huur heeft ontvangen, (iv) er een vergelijking mogelijk is met de
prijs die voor de blote eigendom werd gestort omdat de waarde van het vruchtgebruik bekend is, waardoor bewezen kan worden dat de vervreemding oprecht
is.
Het hof [van beroep] verwijst naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, die niet geparafraseerd hoeft te worden.
Er moet enkel op het volgende worden gewezen:
Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek betreft niet alleen de vervreemdingen
met afstand van het kapitaal, maar ook alle vervreemdingen met voorbehoud
van vruchtgebruik; daaronder vallen de vervreemdingen van blote eigendom.
Artikel 918 heeft betrekking op vervreemdingen die verdacht lijken omdat
hetzij het kapitaal wordt overgedragen, hetzij een onzekere verplichting wordt
opgelegd, meer bepaald de betaling van een lijfrente of de last van het vruchtgebruik. Daarom heeft het wettelijk vermoeden tot gevolg dat dergelijke vervreemdingen niets meer en niets minder zijn dan schenkingen van de volle
eigendom van de vervreemde goederen, die ingebracht moeten worden voor zover ze het beschikbaar gedeelte aantasten.
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Hoewel de wettekst niet uitdrukkelijk bepaalt dat het vermoeden onweerlegbaar is, gaat de rechtsleer en de rechtspraak hier unaniem mee akkoord.
(De eiser) kan in het arrest van 7 november 1985 van het hof van beroep te
Gent, dat hij citeert, geen ‘bres in het onweerlegbaar karakter van artikel 918
van het Burgerlijk Wetboek’ zien. In het onderzochte geval vertegenwoordigde
de prijs van de blote eigendom de waarde van de volle eigendom van het goed,
zodat het hof [van beroep] geoordeeld heeft dat het onzeker karakter van het
vruchtgebruik geen enkele invloed had op de beoordeling van de prijs, die daarenboven aan de erfgenamen werd gestort. Het hof [van beroep] heeft daaruit vervolgens afgeleid dat de bij hem aanhangig gemaakte zaak niet onder de
toepassing viel van het voormelde artikel, zonder dat daarin een afwijking van
het onweerlegbaar karakter van het vermoeden gezien mocht worden.
Desondanks is artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek wel degelijk toepasselijk op deze zaak, voor zover de verkoop heeft plaatsgehad met voorbehoud van
het vruchtgebruik, d.i. een verplichting die onzeker blijkt op het ogenblik dat
ze wordt aangegaan. Het argument volgens hetwelk de waarde van het vruchtgebruik bekend is en het mogelijk is de betaalde prijs met de waarde van het
vruchtgebruik te vergelijken, doet bijgevolg niet ter zake en druist bovendien
tegen dat artikel in.
Gelet op het onweerlegbaar vermoeden van een gift, heeft het geen zin te betogen dat de overledene geen enkele animus donandi had ten aanzien van de kopers.
Ten slotte doet de omstandigheid dat de rechtspraak [die bepaling] beperkend
uitlegt of dat sommigen [haar] een van de meest omstreden bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek vinden, niets af aan het feit dat zij in deze zaak van toepassing is.
Het onweerlegbaar vermoeden van een gift kan enkel worden weerlegd door
het bewijs dat de andere erfgenamen hebben toegestemd in de bestreden verrichting.
(De eiser) voert aan dat zijn broer en zussen op de hoogte waren van de situatie
en zich daartegen nooit hebben verzet.
[Net als] de eerste rechter moet ervan worden uitgegaan dat hij evenwel niet
aantoont dat zij in de akte van 1981 uitdrukkelijk hebben toegestemd en dat het
uitblijven van enige reactie op die akte bij het leven van hun vader niet volstaat.
Subsidiair vordert (de eiser) dat er aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële vragen worden gesteld:
Schendt artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in zoverre het:
— een onweerlegbaar vermoeden van een gift invoert in geval van een verkoop
met voorbehoud van het vruchtgebruik terwijl de wet, volgens de rechtspraak,
niets bepaalt in geval van verkoop met voorbehoud van het recht van bewoning?
— een vermoeden van een gift inhoudt, met name in geval van verkoop met
voorbehoud van het vruchtgebruik, indien dat artikel, zoals het in de rechtspraak thans wordt uitgelegd, de koper niet in staat stelt het vermoeden van
verstandhouding, bedrog of verberging waarop het steunt, te weerleggen?
Die vragen blijken in dit geval niet steekhoudend te zijn.
Over de toepassing van artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek op het woonrecht zijn de rechtspraak en de rechtsleer verdeeld: een gedeelte van de rechtsleer en van de rechtspraak gaat er inderdaad van uit dat het recht van bewoning
en het recht van vruchtgebruik perfect onderling vergelijkbaar zijn. Het Grondwettelijk Hof heeft dat trouwens verklaard in zijn arrest 54/2004 van 24 maart
2004.
Wat betreft de tweede vraag, preciseert (de eiser) niet in hoeverre dat artikel
een discriminatie zou invoeren, aangezien het op allen op identieke wijze van
toepassing is.
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(De eiser) beroept zich op de theorie van het onverschuldigd betaalde of van
de verrijking zonder oorzaak om de terugbetaling te verkrijgen van de helft van
de prijs die hij betaald heeft voor de blote eigendom, d.i. 49.578 euro.
De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat die vordering strijdig was met
het onweerlegbaar vermoeden van niet-betaling, dat verhindert dat men zich op
een onverschuldigde betaling of de verrijking zonder oorzaak kan beroepen.”
Grieven
Eerste onderdeel
In zijn aanvullende conclusie en in zijn syntheseconclusie in hoger beroep
voerde de eiser, tot staving van de betaling van de prijs van de blote eigendom,
hetzij 4.000.000 frank aan dat 2.000.000 frank onmiddellijk zijn betaald dankzij
een lening die het koppel had aangegaan bij het Beroepskrediet [en dat] de vader
het saldo van 2.000.000 frank van zijn zoon en schoondochter heeft ontvangen via
maandelijkse stortingen van 8.350 frank. De laatste bedragen zijn betaald via
een eenmalige storting van 192.000 frank.
Luidens artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek wordt de waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn zijn
vervreemd, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, aangerekend op het beschikbaar
gedeelte en wordt het overschot, indien er een is, in de massa ingebracht.
Die bepaling voert een tweevoudig vermoeden in: de wet vermoedt in eerste
instantie dat de akte een gift inhoudt en in tweede instantie dat die gift vooruitgemaakt werd, en dus van inbreng is vrijgesteld en op het beschikbaar gedeelte kan worden aangerekend. Uit artikel 921 [van dat Wetboek] volgt dat die
vermoedens, aangezien ze tot doel hebben de erfrechtelijke reserve te beschermen, enkel door de reservataire erfgenamen kunnen worden aangevoerd.
Krachtens artikel 1352, tweede lid, [van hetzelfde Wetboek] wordt tegen het
wettelijk vermoeden geen bewijs toegelaten wanneer de wet, op grond van dat
vermoeden, bepaalde handelingen nietig verklaart of de rechtsvordering ontzegt, tenzij de wet het tegenbewijs heeft vrijgelaten en buiten het geval van de
eed of de gerechtelijke bekentenis.
[Het voormelde] artikel 918 beschouwt de daarin bedoelde vervreemdingen
niet als nietig en ontzegt de erfgerechtigde een mogelijke rechtsvordering niet,
maar wijzigt enkel de aard van een verrichting die het vermoedt te hebben vermomd, door voor het overige de gevolgen van de akte niet te wijzigen. De onweerlegbaarheid van het vermoeden van een gift dat het voormelde artikel
invoert, kan bijgevolg niet worden afgeleid uit artikel 1352, tweede lid, van dat
Wetboek.
Uit het feit dat de aanrekening op het beschikbaar gedeelte en de inbreng van
het mogelijke overschot enkel gevorderd kunnen worden door de reservataire
erfgenamen die niet hebben toegestemd in de in artikel 918 bedoelde vervreemding, en in geen geval door de erfgerechtigden in de zijlijn, kan worden afgeleid
dat die bepaling tot doel heeft de erfrechtelijke reserve van de mede-erfgenamen
in de rechte lijn van de de cujus te beschermen tegen een mogelijk verdachte vervreemding door laatstgenoemde ten gunste van een van zijn erfgerechtigden in
de rechte lijn.
Die doelstelling verplicht geenszins het vermoeden van een gift, vervat in
artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek, als onweerlegbaar aan te merken. De
doelstelling is bereikt zodra de erfgerechtigde die een vervreemding onder de in
dat artikel bepaalde voorwaarden heeft genoten, aantoont dat deze oprecht en
niet fictief is, in zoverre het een vervreemd goed met voorbehoud van het
vruchtgebruik betreft, zodat de erfgerechtigde-koper de prijs van dat goed werkelijk moet hebben betaald en de de cujus het door hem voorbehouden vruchtgebruik werkelijk moet hebben genoten.
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Het arrest, dat beslist dat het vermoeden van een gift onweerlegbaar is en enkel kan worden omgekeerd indien is aangetoond dat de andere erfgenamen hebben toegestemd in de bekritiseerde verrichting en dat bijgevolg weigert de
betaling van de prijs van de blote eigendom in aanmerking te nemen, terwijl
artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek niet vermeldt dat het vermoeden van een
gift dat het invoert, onweerlegbaar is en die onweerlegbaarheid niet kan worden
afgeleid uit de ratio legis van voornoemd artikel en evenmin uit artikel 1352,
tweede lid, van dat Wetboek, voegt aan de tekst een element toe dat daarin niet
is vervat (schending van de artikelen 918 en 1352, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek).
(…)

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 1352, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat geen bewijs
tegen het wettelijk vermoeden wordt toegelaten wanneer de wet, op
grond van dat vermoeden, bepaalde handelingen nietig verklaart of de
rechtsvordering ontzegt, tenzij de wet het tegenbewijs heeft vrijgelaten, en onverminderd hetgeen omtrent de gerechtelijke eed en de gerechtelijke bekentenis zal worden bepaald.
Luidens artikel 918 van dat Wetboek wordt de waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte
lijn zijn vervreemd, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand
van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, aangerekend op het beschikbaar gedeelte; en het overschot, indien er een is,
wordt in de massa ingebracht. Deze aanrekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben
toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.
Die bepaling steunt op het wettelijk vermoeden dat de daarin bedoelde vervreemdingen, die door de cujus worden toegestaan aan een van
zijn erfgerechtigden in de rechte lijn, niets meer en niets minder zijn
dan giften die betrekking hebben op de volle eigendom van de vervreemde goederen, maar met vrijstelling van inbreng.
Dat wettelijk vermoeden kan bijgevolg enkel worden weerlegd wanneer, overeenkomstig artikel 918, de andere reservataire erfgenamen
hebben toegestemd in de vervreemding.
Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest;
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
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conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.
Oosterbosch en de heer T’Kint.

12.3.15 - N° 188

— Advocaten: mevr.

N° 188
1°

— 12 maart 2015
(AR C.14.0098.F)

KAMER

UITVINDINGSOCTROOI. — ALGEMEEN. — BESCHERMING. — OMVANG. —
UITLEGGING. — ELEMENTEN.

Het octrooi is een monopolie dat afwijkt van het beginsel van de ondernemingsvrijheid en moet dus beperkend worden uitgelegd; om de omvang van
de door het octrooi geboden bescherming te bepalen, dient evenwel rekening
te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element. (Art. 26, eerste lid, Octrooiwet 1984)

(SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, VENNOOTSCHAP NAAR DUITS
T. KNAUF INSULATION B.V.B.A.)

RECHT

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 19 september 2013.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
(…)
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
Gegrondheid van het middel
(…)
Derde onderdeel
Luidens artikel 26, eerste lid, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, dat van toepassing is op de Europese octrooien,
wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud
van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen
tot uitleg van de conclusies.
Aangezien het octrooi een monopolie is dat afwijkt van het beginsel
van de ondernemingsvrijheid, moet het beperkend worden uitgelegd.
Om de omvang van de door het octrooi geboden bescherming te bepalen,
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dient evenwel rekening te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element.
Het bestreden arrest herhaalt dat de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag bepaalde dat de gebruikte glasvezels gekenmerkt werden door een mediaan of gemiddelde diameter van minder dan 8 μm, bij
voorkeur minder dan 3 μm, en een fractie van meer dan 10 pct. van die
vezels met een diameter van minder dan 3 μm, en overweegt vervolgens
dat, in haar definitieve versie, “conclusie 1 van het octrooi, alleen kan
worden gelezen als betrekking hebbende op glasvezels die, zonder uitzondering, een diameter van minder dan 8 μm hebben” en dat “het wezenlijke kenmerk van glasvezels met een diameter van minder dan 8 μm
niet kan worden teruggevonden in de gelaakte producten van [de verweerster]”.
Het arrest vermeldt vervolgens dat “uit de gegevens van het verslag
van beschrijvend beslag volgt dat de gelaakte producten van [de verweerster] zouden hebben beantwoord aan het wezenlijk kenmerk betreffende de gemiddelde of mediaan diameter van de vezels van minder
dan 8 μm, indien dat kenmerk niet door de octrooihouder was gewijzigd
in de loop van de procedure; [dat] het feit dat laatstgenoemde zelf, in
de definitieve versie van conclusie 1, de beschermingsomvang van het
octrooi heeft beperkt tot vezels met een diameter van minder dan 8 μm,
de reden is waarom dat kenmerk thans niet meer voorkomt in de producten van [de verweerster], waarvan een niet onaanzienlijk percentage een grotere diameter heeft”.
Door die vermeldingen, en door die welke in antwoord op het tweede
onderdeel van het middel zijn gegeven, legt het arrest conclusie 1 van
het octrooi zodanig uit dat het de producten uitsluit die niet uitsluitend glasvezels met een kleinere diameter dan 8 μm bevatten, en verantwoordt het aldus naar recht zijn beslissing dat de verweerster zich
niet aan namaak schuldig heeft gemaakt, omdat zij producten heeft
vervaardigd die glasvezels met een grotere diameter dan 8 μm combineren met glasvezels met een kleinere diameter.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
12 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Verbist en de heer Foriers.
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N° 189
1°

— 12 maart 2015
(AR C.14.0123.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — EISERS EN VERWEERDERS. — EISERS. — VOORWAARDE. — GEVOLG.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
ONDERTEKENING VAN HET VONNIS DOOR DE RECHTERS DIE HET HEBBEN GEWEZEN.
— GEEN ONDERTEKENING. — HERSTEL OP VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL. — ONDERTEKENING NA DE UITSPRAAK. — GELDIGHEID.

1° In de regel kan niemand cassatieberoep instellen indien hij niet in dezelfde
hoedanigheid in de zaak betrokken was voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen; de omstandigheid dat de rechten en verplichtingen uit
de verzekeringsovereenkomst die de aansprakelijkheid dekt van een gefailleerde vennootschap, vóór de hervatting van het geding, van het Belgische
filiaal van de vennootschap naar Zwitsers recht Z. zijn overgedragen naar
het Belgische filiaal naar Iers recht Z., geeft laatstgenoemde niet de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen arresten die zijn gewezen in de
zaak van een andere vennootschap Z. en van de vennootschap namens wie
zij het geding heeft hervat (1).
2° Het ontbreken van de handtekening van een rechter in een vonnis kan worden hersteld na de uitspraak van het vonnis, overeenkomstig artikel 788 van
het Gerechtelijk Wetboek (2). (Artt. 782, eerste lid, en 788, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(VIVIUM N.V. E.A. T. J. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Luik van 27 september 2012 en 28 februari 2013.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 21 januari 2015 een schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Het Hof heeft bij arrest van 19 februari 2015 de zaak verdaagd naar de
rechtszitting van vandaag om te onderzoeken in hoeverre het cassatieberoep, dat is ingesteld door de vennootschap naar Iers recht Zurich
Insurance PLC, ontvankelijk is.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 189.
(2) Id.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld
is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 779, 782, 782bis, 785 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 27 september 2012 stelt enerzijds vast dat de raadsman van de [eerste eiseres] opmerkt dat de [tweede eiseres] in de zaak optreedt
als verzekeraar “alle risico’s bouwplaats” van de naamloze vennootschap Delta
Concept Group en beslist dat de [eerste eiseres] het stuk moet neerleggen waaruit blijkt dat de [tweede] in de rechten en verplichtingen betreffende het litigieuze dossier is getreden.
Dat arrest stelt anderzijds vast dat de [eerste eiseres] meent slechts ten hoogste gehouden te zijn tot het bedrag van de werkzaamheden, zodat haar financiële
tegemoetkoming beperkt is tot het maximumbedrag van 100.564,99 euro, vermeerderd met 10.056,49 euro voor de opruim- en sloopkosten, en beslist dat de
verzekeringsovereenkomst in de bijzondere voorwaarden geenszins vermeldt dat
het maximumbedrag van de vergoeding gelijk is aan de waarde van de werkzaamheden, zoals zij is bepaald in de aangifte van bouwplaats van de onderneming, en dat de algemene voorwaarden niet zijn overgelegd.
Het arrest beveelt vervolgens de heropening van het debat opdat de [eerste en
de tweede eiseres] kunnen aantonen welke vennootschap houder is van de rechten en verplichtingen betreffende de litigieuze overeenkomst en [zij] de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst “alle risico’s bouwplaats” die
met de vennootschap Delta Concept Group werd gesloten of elk aanhangsel betreffende de dekkingsbeperking kunnen overleggen.
Het arrest vermeldt, op de achtste en laatste bladzijde, dat aldus werd gevonnist en beraadslaagd door de twintigste kamer van het hof van beroep, alwaar
zitting hielden voorzitter C. D. en de raadsheren É. D. en B. W., en dat het werd
uitgesproken op de openbare zitting van 27 september 2012 door voorzitter C. D.,
met bijstand van griffier O. T.
Dat arrest is ondertekend door voorzitter C.D., raadsheer É.D. en griffier O.T.
Grieven
Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis enkel door
het voorgeschreven aantal rechters kan worden gewezen en dat dezen alle zittingen over de zaak bijgewoond moeten hebben.
Artikel 782, eerste lid, van dat Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van
26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, bepaalt dat het vonnis vóór de uitspraak wordt ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de
griffier.
Artikel 785, eerste lid, van hetzelfde Wetboek bepaalt dat, indien de voorzitter
of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan op de akte en de beslissing
geldig is met de handtekening van de overige rechters die ze hebben uitgesproken.
Krachtens artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, in dat Wetboek ingevoegd door de wet van 26 april 2007, wordt het vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere
rechters.
Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever de door
artikel 782bis aan de uitspraak van het vonnis aangebrachte versoepeling afhan-
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kelijk heeft gemaakt van de voorwaarde dat het vonnis ondertekend wordt door
alle rechters die het hebben gewezen.
Krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de artikelen 779,
782bis en 785 van dat Wetboek ook van toepassing in hoger beroep.
Het arrest stelt vast dat aldus werd gevonnist en uitgesproken door de twintigste kamer van het hof van beroep, alwaar zitting hielden voorzitter C. D. en
de raadsheren É. D. en B. W.
Dat arrest is enkel ondertekend door voorzitter C.D., raadsheer É.D. en griffier O.T., zonder dat de onmogelijkheid voor raadsheer B.W. om het arrest te ondertekenen wordt verantwoord overeenkomstig artikel 785 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het ontbreken van de handtekening van raadsheer B.W. leidt tot de nietigheid
van het arrest (schending van de artikelen 779, 782, 782bis, 785 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, in zoverre het is
ingesteld door de vennootschap naar Iers recht Zurich Insurance PLC
In de regel kan niemand cassatieberoep instellen indien hij niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak betrokken was voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het bestreden arrest
van 28 februari 2013 is gewezen in de zaak van de naamloze vennootschap Zurich, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Brussel, Lloyd Georgelaan 7, die in haar conclusie na het eerste bestreden
arrest, waarin zij verklaarde vrijwillig tussen te komen en het geding
over te nemen van de naamloze vennootschap Vivium, erop heeft gewezen dat zij in de kruispuntbank van de ondernemingen is ingeschreven
onder nummer 0403.309.157.
Het cassatieberoep is ingesteld door de vennootschap naar Iers recht
Zurich Insurance PLC, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te Dublin (Ierland), die in de kruispuntbank van de ondernemingen is
ingeschreven onder nummer 0882.245.682 en die in België een filiaal
heeft dat gevestigd is te Brussel, Lloyd Georgelaan, 7.
De omstandigheid dat de rechten en verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst die de aansprakelijkheid dekken van de gefailleerde vennootschap, die door de derde verweerder wordt vertegenwoordigd, vóór de hervatting van het geding, van het Belgische filiaal
van de vennootschap naar Zwitsers recht Zurich Verzekeringsmaatschappij zijn overgedragen aan het Belgische filiaal naar Iers recht Zurich Insurance Ireland Ltd, thans Zurich Insurance PLC, geeft laatstgenoemde niet de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen
arresten die zijn gewezen in de zaak van een andere vennootschap Zurich en van de vennootschap van wie zij het geding heeft hervat.
In zoverre is het cassatieberoep niet ontvankelijk.
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Overige punten van het cassatieberoep
Eerste middel
Luidens artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt het vonnis vóór de uitspraak ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de griffier.
Artikel 785, eerste lid, van dat Wetboek bepaalt dat, indien de voorzitter of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan op de
akte en dat de beslissing geldig is met de handtekening van de overige
rechters die ze hebben uitgesproken.
Krachtens artikel 782bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het
vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters.
Artikel 788, eerste lid, van dat Wetboek, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt dat de procureur-generaal zich elke maand de processen-verbaal van de zittingen doet overleggen en nagaat of aan de
voorgaande bepalingen voldaan is en dat hij in geval van verzuim, naar
gelang van het geval, dat verzuim kan doen herstellen dan wel bericht
ervan kan geven aan de eerste kamer van het hof van beroep, die op de
schriftelijke conclusie van de procureur-generaal één van de rechters
die deze zittingen hebben bijgewoond, kan machtigen om de akten of
processen-verbaal te ondertekenen.
Hoewel uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april
2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand blijkt dat de wetgever de
door artikel 782bis aan de uitspraak aangebrachte versoepeling afhankelijk heeft gemaakt van de eis dat het vonnis ondertekend moet worden door alle rechters die het vonnis hebben gewezen, ontzegt die wet,
die het voormelde artikel 788 niet heeft opgeheven, de procureur-generaal de bevoegdheid niet om het ontbreken van de handtekening van
een rechter die de zittingen heeft bijgewoond en het vonnis heeft gewezen, door die rechter te doen herstellen.
Hieruit volgt dat het ontbreken van de handtekening van een rechter
in een vonnis kan worden hersteld na de uitspraak van het vonnis, overeenkomstig artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het bestreden arrest van 27 september 2012 stelt vast dat het arrest
“aldus werd gevonnist en beraadslaagd door de twintigste kamer van
het hof van beroep te Luik, alwaar zitting hielden voorzitter C. D. en
de raadsheren É. D. en B. W”. Dat arrest is ondertekend door die drie
magistraten, met de vermelding dat de handtekening van raadsheer B.
W. op de minuut van 8 november 2012 werd aangebracht op de vorderingen van eerste advocaat-generaal C. H. van 26 oktober 2012 aan de
hoofdgriffier van het hof van beroep.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
12 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger, de heer Maes, de heer
Grégoire en de heer T’Kint.

N° 190
1°

— 12 maart 2015
(AR F.14.0050.F)

KAMER

REGISTRATIE (RECHT VAN). — DWANGBEVEL. — ADMINISTRATIEVE HANDELING. — WET 29 JULI 1991. — TOEPASSING. — MOTIVERING. — ADEQUAAT. — INHOUD. — VERDUIDELIJKING VAN DE WETTELIJKE GRONDSLAG OP EEN LATER
TIJDSTIP.

Het dwangbevel inzake registratierechten is een bestuurshandeling waarop de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van toepassing is; die motivering moet m.n. adequaat
zijn; dat is het geval wanneer zij de geadresseerde in staat stelt kennis te nemen van de redenen van de beslissing die hem betreft en zich rekenschap te
geven van de gegrondheid ervan; zij staat er niet aan in de weg dat de auteur
van dat dwangbevel de daarin aangevoerde wettelijke grondslag verduidelijkt op een later tijdstip. (Artt. 2 en 3, Wet Motivering Bestuurshandelingen)

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

MINISTER VAN

FINANCIËN)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 19 juni 2013.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Enerzijds is de grief, die de regelmatigheid van de motivering van het
dwangbevel betreft, vreemd aan artikel 220 Wetboek Registratierechten.
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Anderzijds verduidelijkt het middel niet waarin het arrest de
artikelen 18 en 204 Wetboek Registratierechten zou schenden.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Voor het overige is het dwangbevel inzake registratierechten een bestuurshandeling die onder de toepassing valt van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Krachtens de artikelen 2 en 3 van die wet bestaat de opgelegde formele motivering in de vermelding, in de akte, van de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen en moet
die motivering afdoende zijn.
De motivering is adequaat wanneer zij de geadresseerde in staat stelt
kennis te nemen van de redenen van de beslissing die hem betreft en de
gegrondheid ervan te beoordelen. Zij staat er niet aan in de weg dat de
auteur van dat dwangbevel de daarin aangevoerde wettelijke grondslag
verduidelijkt op een later tijdstip.
Uit het dwangbevel van 16 januari 2004 blijkt dat de verweerder, na
een gedetailleerde chronologische weergave van de feiten, vermeldt dat
“krachtens artikel 18, 2°, Wetboek Registratierechten, de kwalificatie
van een rechtshandeling [hem] niet kan worden tegengeworpen wanneer [hij] vaststelt, door vermoedens of door andere bewijsmiddelen,
dat die kwalificatie tot doel heeft de betaling van de rechten te ontlopen”, “dat de akte van 24 augustus 1990 niet als een werkelijke inbreng
kon worden beschouwd, omdat zij niet was ingegeven door de affectio societatis”, “dat niet kan worden aangevoerd dat de inbreng werd gedaan
om de voordelen — en nadelen — te verkrijgen die verbonden zijn aan
de hoedanigheid van vennoot”, omdat “de overdracht van de aandelen
reeds was geschied op het ogenblik van de inbreng”, dat die inbreng “opnieuw gekwalificeerd moet worden en onderworpen moet worden aan
het tarief voor de verkoop van onroerende goederen” en dat “de bijkomende rechten ondeelbaar verschuldigd zijn door mevrouw B. en [de eiseres]”. De verweerder merkt in dat dwangbevel ook nog op dat “die
veinzing onder de toepassing valt van artikel 204 Wetboek Registratierechten”, dat “mevrouw B. is overleden op 29 januari 2003 en als erfgenamen [de eisers] heeft achtergelaten […], elk tot beloop van een
derde”, en dat, bijgevolg, de opgelegde boete onder de erfgenamen verdeeld moet worden.
Het arrest wijst erop dat de verweerder, voor het hof van beroep, “de
veinzing” aanvoert en “de akte van inbreng ter discussie stelt die hem
pas op 25 [lees: 24] augustus 1990 ter kennis werd gebracht, daar hij destijds geenszins weet had van de verkoopbelofte van de aandelen van
5 april 1990”, zodat “de akte geregistreerd op 24 augustus 1990 waarin de
inbreng werd vastgesteld […], in werkelijkheid de verkoop van een onroerend goed verborg”.
Het arrest, dat overweegt dat het dwangbevel “al niet meteen als nietig kan worden beschouwd omdat het tegenstrijdige verwijzingen naar
de wet zou bevatten”, aangezien “[het] in voorliggend geval ruimschoots wordt gemotiveerd door de daarin vervatte feitelijke overwegingen (stuk nr. 9 van het administratief dossier — conclusie [van de
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verweerder])” en “daarenboven heeft geleid tot een reactie van [de eiseres], die een eveneens gemotiveerd verzet heeft gedaan […], wat aantoont dat [zij] perfect heeft begrepen waarom [de verweerder] de
belasting vordert”, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat “het
dwangbevel niet in se nietig kan worden verklaard”.
De overweging van het arrest dat de wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen in werking is
getreden “na de betrokken akte van 24 augustus 1990”, is overtollig.
In zoverre het middel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
12 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Baltus (bij de balie te Brussel), de heer Seutin (bij de balie te Luik) en
de heer Douny (bij de balie te Luik).

N° 191
BUREAU

— 12 mars 2015
(RG G.15.0027.N)

VOOR RECHTSBIJSTAND

1° RECHTSBIJSTAND. — BEPALING VAN CONCLUSIETERMIJNEN EN RECHTSDAG.
— BESCHIKKING. — CASSATIEBEROEP. — GEVOLG.
2° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP. — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — BEPALING VAN CONCLUSIETERMIJNEN EN RECHTSDAG. —
BESCHIKKING. — GEVOLG.

1° en 2° Uit artikel 747, § 2, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat geen ontvankelijk cassatieberoep kan worden ingesteld tegen een beschikking die met
toepassing van artikel 747 van dat Wetboek uitspraak doet over het in staat
stellen en de bepaling van rechtsdag; hieraan wordt geen afbreuk gedaan
doordat daarin tevens toepassing wordt gemaakt van artikel 758, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 747, § 2, vierde lid, en 758, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(C.)
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BESLISSING
RECHTSPLEGING

VOOR HET BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND

Het verzoek strekt tot de toekenning van rechtsbijstand daar de verzoeker cassatieberoep wenst in te stellen tegen de beschikking van de
voorzitter van de elfde kamer van het hof van beroep te Gent van
15 januari 2015.
Advocaat-generaal André Henkes heeft advies uitgebracht.
BESLISSING
Beoordeling
1. De beschikking van de voorzitter van de 11de kamer van het hof
van beroep te Gent doet uitspraak met toepassing van artikel 747 Gerechtelijk Wetboek. Zij wijst het verzoek van de verzoeker tot het bepalen van conclusietermijnen en een rechtsdag af.
2. Het feit dat de voorzitter van de 11de kamer van het hof van beroep
te Gent tevens toepassing maakt van artikel 758, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, doet geen afbreuk aan het feit dat die beschikking genomen wordt met toepassing van artikel 747 van dat Wetboek.
3. Artikel 747, § 2, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tegen
de beschikking van het in staat stellen en van bepaling van rechtsdag
geen rechtsmiddel openstaat. Hieruit volgt dat de verzoeker tegen de
vermelde beschikking geen ontvankelijk cassatieberoep kan instellen.
4. Het voornemen cassatieberoep in te stellen lijkt kennelijk niet
rechtmatig als bedoeld in artikel 667 Gerechtelijk Wetboek.
Dictum
Gelet op de artikelen 664 en volgende Gerechtelijk Wetboek.
Het bureau voor rechtsbijstand,
Verwerpt het verzoek.
12 mars 2015 — Bureau voor rechtsbijstand. — Voorzitter en
Verslaggever: de heer Maffei, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Henkes, eerste dvocaat-generaal.

N° 192
1°

— 13 maart 2015
(AR C.14.0247.N)

KAMER

1° SAMENHANG. — SAMENHANGENDE VORDERINGEN. — TERRITORIALE BEVOEGDHEID. — VERSCHILLENDE BELGISCHE RECHTBANKEN. — RECHTBANKEN
VAN KOOPHANDEL. — EISENDE PARTIJ. — KEUZEVRIJHEID. — TOEPASSINGSGEBIED. — INTERNATIONALE BEVOEGDHEIDSBEDINGEN.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEVOEGDHEID. — PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID. — SAMENHANGENDE VORDERINGEN. —
VERSCHILLENDE BELGISCHE RECHTBANKEN. — RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL.
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— EISENDE PARTIJ. — KEUZEVRIJHEID. — TOEPASSINGSGEBIED. — INTERNATIONALE BEVOEGDHEIDSBEDINGEN.

1° en 2° Wanneer samenhangende vorderingen vallen onder de territoriale bevoegdheid van verschillende Belgische rechtbanken van koophandel, kan de
eisende partij kiezen om, via eenzelfde inleidende akte, alle vorderingen voor
om het even welke van deze rechtbanken te brengen; deze keuzevrijheid geldt
ook wanneer internationale bevoegdheidsbedingen meerdere Belgische rechtbanken van dezelfde rangorde en hen allen een “exclusieve” bevoegdheid toekennen en de eisende partij op grond van één van deze bedingen niet de
plicht had, maar enkel de mogelijkheid om één van de vorderingen te brengen
voor een rechtbank gevestigd in een andere lidstaat van de Europese
Unie (1). (Artt. 565, 5°, 566, eerste lid, 634 en 701, Gerechtelijk Wetboek)

(HONDA MOTOR EUROPE LIMITED, VENNOOTSCHAP NAAR HET RECHT
VAN HET VERENIGD KONINKRIJK T. HONDA CENTER VAN GIJSEGEM N.V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 26 maart 2013.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel

Gegrondheid
4. Krachtens artikel 634 Gerechtelijk Wetboek zijn de regels betreffende de samenhang zoals bepaald in onder meer artikel 566 van dit
Wetboek van toepassing op de territoriale bevoegdheid.
Artikel 566, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee
of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende
(1) Het OM was van mening dat de betwistingen slechts konden worden opgelost
door een uitlegging van artikel 23.1 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, en concludeerde tot
het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
met betrekking tot de draagwijdte van dit artikel 23.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 736 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 192 - 13.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

736

rechtbanken zouden moeten worden gebracht, indien zij samenhangend
zijn, voor dezelfde rechtbank kunnen samengevoegd worden met inachtneming van de voorrang bepaald in artikel 565, 2° tot 5°.
Overeenkomstig deze bepaling geschiedt de verwijzing volgens een
bepaalde voorrang, waarbij geen hiërarchie bestaat tussen rechtbanken
van dezelfde rangorde. Evenwel heeft, overeenkomstig artikel 565, 5°,
Gerechtelijk Wetboek de rechtbank waartoe men zich het eerst wendt,
voorrang boven die waarvoor de zaak later wordt aangebracht.
Artikel 701 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat verscheidene vorderingen tussen twee of meer partijen, indien zij samenhangend zijn, bij eenzelfde akte kunnen worden ingesteld.
5. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat, wanneer samenhangende vorderingen vallen onder de territoriale bevoegdheid van verschillende Belgische rechtbanken van koophandel de eisende partij kan
kiezen om, via eenzelfde inleidende akte, alle vorderingen voor om het
even welke van deze rechtbanken te brengen.
Deze keuzevrijheid geldt ook wanneer internationale bevoegdheidsbedingen meerdere Belgische rechtbanken van dezelfde rangorde aanduiden en hen allen een “exclusieve” bevoegdheid toekennen en de
eisende partij op grond van één van deze bedingen niet de plicht had,
maar enkel de mogelijkheid om één van de vorderingen te brengen voor
een rechtbank gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie
6. De appelrechters stellen vast dat twee van de drie contracten voorzien in een bevoegdheidsbeding dat de rechtbank van koophandel te
Brussel, gevat door de eiseres, als bevoegde rechtbank aanduidt en dat
de vorderingen uit de derde overeenkomst waarvoor de eiseres de rechtbank van Brussel eveneens had gevat, naar keuze van de eiseres onder
de bevoegdheid vallen van ofwel de rechtbanken van Offenbach am
Main ofwel onder die van de zetel van de verdeler, te weten de rechtbank van koophandel te Dendermonde.
De appelrechters stellen de samenhang vast tussen de rechtsvorderingen met betrekking tot de drie contracten.
7. De appelrechters oordelen dat:
— aangezien de eiseres tot dagvaarding is overgegaan en hiervoor zelf
de gevolgen dient te dragen van de conflictsituatie die voortvloeit uit
de door haar ingeroepen samenhang, enkel de rechtbank van koophandel van Dendermonde bevoegd was om kennis te nemen van het samenhangend geschil;
— deze rechtbank immers de bevoegde rechter zou zijn geweest bij
het ontbreken van voormelde bevoegdheidsbedingen.
Op die gronden verwijzen zij alle voormelde vorderingen naar het Hof
van beroep te Gent, als appelrechter van de rechtbank van koophandel
te Dendermonde.
Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing niet naar
recht.
Het onderdeel is gegrond.
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Cassatie zonder verwijzing
8. Ingeval het Hof van Cassatie een beslissing betreffende de bevoegdheid
vernietigt, verwijst het Hof de zaak krachtens artikel 1109/1 Gerechtelijk
Wetboek zo nodig naar de bevoegde rechter die het aanwijst.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de rechtbank van
koophandel van Brussel bevoegd was om zich over de zaak in zijn geheel
uit te spreken.
De zaak moet derhalve worden terug verwezen naar het hof van beroep te Brussel, anders samengesteld.
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 terug naar het hof van beroep te Brussel, anders samengesteld, dat zich zal gedragen, wat de bevoegdheid betreft, naar de
beslissing van het Hof.
13 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Oosterbosch en de heer Maes.

N° 193
1°

— 13 maart 2015
(AR C.14.0284.N)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST.
PLICHT. — ZAKEN. — GEBREK VAN DE ZAAK. — BEGRIP.

—

HERSTEL-

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. —
PLICHT. — ZAKEN. — GEBREK VAN DE ZAAK. — VOORWAARDEN.

HERSTEL-

1° Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde
omstandigheden schade kan veroorzaken (1). (Art. 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek)
2° Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de
zaak iets wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat; vereist is dat de zaak
in haar geheel een abnormaal kenmerk vertoont; het abnormaal kenmerk
(1) Cass. 31 oktober 2013, AR C.12.0628.N, AC 2013, nr. 570.
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moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element zijn dat inherent is aan de zaak (1). (Art. 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek)

(B. T. VLAAMS GEWEST)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 3 september 2013.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor
zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.
Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat
aan de zaak iets wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat.
Vereist is dat de zaak in haar geheel een abnormaal kenmerk vertoont.
Het abnormaal kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of
een blijvend element zijn dat inherent is aan de zaak.
2. De appelrechters oordelen dat:
— op basis van een getuigenverklaring en de vaststellingen van de
verbalisanten die de uitlaat aldaar konden terugvinden, blijkt dat de
eiser over een uitlaat gereden is die op het wegdek lag waardoor hij de
controle over zijn motor heeft verloren;
— ook al aanvaardt men dat in bepaalde gevallen op het wegdek terechtgekomen extrinsieke elementen de structuur van het wegdek
kunnen aantasten, dan betreft dit gevallen waarbij deze externe elementen gelet op hun samenstelling de structuur van het wegdek aantasten zoals bijvoorbeeld een grote mazoutvlek, dierlijk vet, olie enz.,
elementen die op de rijbaan kleven en hierin doordringen en alzo de
structuur van de weg aantasten;
— de uitlaat die ingevolge onbekende omstandigheden op de rijbaan
is terechtgekomen, geen deel uitmaakt van de rijbaan waardoor de rijbaan zelf in haar normale structuur wordt aangetast.
(1) Cass. 31 oktober 2013, AR C.12.0628.N, AC 2013, nr. 570.
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3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de rijbaan niet
gebrekkig is in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde 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
Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
13 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Verbist en mevr. Geinger.

N° 194
1°

— 13 maart 2015
(AR C.14.0335.N)

KAMER

TOERISME. — REISORGANISATOR. — BIJSTANDSVERPLICHTING. — TOEPASSINGSGEBIED. — OVERMACHT.

De bijstandsverplichting van de reisorganisator geldt eveneens wanneer de
niet-uitvoering van de reisovereenkomst het gevolg is van overmacht (1).
(Art. 15, eerste lid, Reiscontractenwet)

(JETAIR N.V. T. D. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 10 februari 2014.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden arrest blijken de volgende feiten:
(1) Zie M. VERHOEVEN, “Rechten van vliegtuigpassagiers bij overmacht”, TBBR 2012,
(85) 103.
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— de verweerders boekten via hun reisagent een reis naar India die
werd georganiseerd door de eiseres;
— de terugvlucht werd verstoord door de uitbarsting van de Ijslandse
vulkaan Eyjafjallajökull ten gevolge waarvan de verweerders zijn gestrand in Helsinki;
— de verweerders hebben kosten gemaakt voor hun verblijf aldaar en
voor hun terugkeer;
— zij vorderen van de eiseres, als reisorganisator, de terugbetaling
van de door hen gemaakte reis- en verblijfkosten.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
IV. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 15, eerste lid, van de wet van 16 februari 1994 tot regeling
van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (hierna: Reiscontractenwet) bepaalt dat indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft,
niet zal kunnen worden uitgevoerd, de reisorganisator alle nodige
maatregelen neemt om de reiziger passende en kosteloze alternatieven
aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. Volgens het
derde lid van deze bepaling moet de reisorganisator, indien dergelijke
regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om
deugdelijke redenen niet aanvaardt, hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van
het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
Deze bijstandsverplichting van de reisorganisator geldt eveneens
wanneer de niet-uitvoering van de reisovereenkomst het gevolg is van
overmacht.
2. De appelrechters stellen vast dat de eiseres in gebreke is gebleven
om aan de verweerders passende bijstand te verlenen zodat de verweerders “op zichzelf [waren] aangewezen” en het feit dat de eiseres “niet beschikte over een vertegenwoordiger in Helsinki […] het haar niet
onmogelijk [maakte] om de reizigers die ter plaatse waren gestrand, zoals [de verweerders]” bijstand te verlenen. Zij oordelen dat de overmachtssituatie die ontstaan is door de vulkaanuitbarsting, de eiseres
niet bevrijden van de in artikel 15 Reiscontractenwet bedoelde bijstandsverplichting, en veroordelen de eiseres op grond hiervan tot de
vergoeding van de door de verweerders gemaakte reis- en verblijfkosten.
Door aldus te beslissen, oordelen de appelrechters naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
3. Uit de door de appelrechters gebruikte bewoordingen en hun context kan uit hun oordeel dat de vulkaanuitbarsting “een geval van
overmacht” uitmaakt, niet worden afgeleid dat deze situatie van overmacht ook de niet-nakoming van de in artikel 15 Reiscontractenwet
bedoelde bijstandsverplichting betreft.
Het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

N° 195
1°

— 13 maart 2015
(AR C.14.0380.N)

KAMER

STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING. — AARD VAN DE STRAF. — GEVOLG. — TENUITVOERLEGGING. — OMVANG. — GRENS.

De beslissing tot verbeurdverklaring overeenkomstig artikel 505, derde lid,
Strafwetboek, in zijn versie van vóór de wetswijzigingen bij wet van 10 mei
2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming,
heeft in de regel een zakelijke werking, dit wil zeggen dat ze op de zaak zelf
slaat; de eigendom daarvan wordt aan de Staat overgedragen van zodra de
veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan (1); de
tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring mag echter de omvang van het
voordeel dat het oorspronkelijke misdrijf opleverde, niet overschrijden (2).
(Art. 505, derde lid, Strafwetboek (3))

(Y.E. STEFI B.V.B.A. E.A. T. BELGISCHE
MINISTER VAN FINANCIËN)

STAAT,

(1) Zie Cass. 16 oktober 2007, AR P.07.1202.N, AC 2007, nr. 486.
(2) Zie Cass. 21 oktober 2003, AR P.03.0757.N, AC 2003, nr. 515.
(3) Art. 505, derde lid, Strafwetboek, in zijn versie van vóór de wetswijzigingen bij
wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 31 maart 2014.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel

Tweede onderdeel
2. De beslissing tot verbeurdverklaring overeenkomstig de hier toepasselijke versie van artikel 505, derde lid, Strafwetboek heeft in de regel een zakelijke werking, dit wil zeggen dat ze op de zaak zelf slaat.
De eigendom daarvan wordt aan de Staat overgedragen van zodra de
veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan.
3. De tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring mag echter de omvang van het voordeel dat het oorspronkelijke misdrijf opleverde, niet
overschrijden.
4. De appelrechters die oordelen dat bij een verbeurdverklaring tot
beloop van een bepaald bedrag, het onroerend goed zelf integraal verbeurd verklaard wordt, maar de financiële gevolgen daarvan beperkt
blijven in die zin dat, indien de tenuitvoerlegging ervan meer opbrengt
dan het bedrag waarvoor verbeurd verklaard werd, het saldo ten goede
komt aan de rechthebbende, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
13 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Verbist en de heer de Foestraets.
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N° 196
1°

KAMER

— 13 maart 2015

(AR C.14.0415.N)
1° PAULIAANSE RECHTSVORDERING. — STREKKING. — BEDRIEGLIJKE HANDELING. — OVERDRACHT VAN EEN VERMOGENSBESTANDDEEL AAN EEN DERDE. —
VERGOEDING. — AARD. — GEVOLG.
2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN). — HANDELINGEN OF BETALINGEN. — BEDRIEGLIJKE BENADELING VAN DE
RECHTEN VAN DE SCHULDEISERS. — CURATOR. — BEVOEGDHEID. — VORDERING.
— STREKKING. — DRAAGWIJDTE.
3° PAULIAANSE RECHTSVORDERING. — STREKKING. — FAILLISSEMENT VAN
DE SCHULDENAAR. — GEVOLG. — CURATOR. — INDIVIDUELE SCHULDEISER. — BEVOEGDHEID.
4° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN). — PAULIAANSE RECHTSVORDERING. — STREKKING. — BEVOEGDHEID. —
CURATOR. — INDIVIDUELE SCHULDEISER.

1° De pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent; betreft de bedrieglijke handeling de overdracht van een vermogensbestanddeel
aan een derde, dan bestaat de vergoeding in beginsel hierin dat die overdracht aan de agerende schuldeiser niet tegenwerpelijk is, zodat hij tot executie op het overgedragen vermogensbestanddeel kan overgaan. (Art. 1167,
Burgerlijk Wetboek)
2° De curator kan opkomen tegen de handelingen of betalingen verricht met
bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers onverschillig op
welke datum zij hebben plaatsgehad; deze vordering strekt in het belang van
de boedel en komt ten goede aan alle schuldeisers ongeacht het tijdstip van
het ontstaan van hun respectieve schuldvorderingen. (Art. 20, Faillissementswet)
3° en 4° Na het faillissement van de schuldenaar strekt een pauliaanse vordering tot de wedersamenstelling van de boedel; de omstandigheid dat de frauduleuze handeling niet alle schuldeisers voor het faillissement op dezelfde
wijze heeft benadeeld, neemt niet weg dat de pauliaanse vordering na faillissement de vergoeding beoogt van collectieve schade waarvoor enkel de curator bevoegd is om op te treden; deze vordering komt dan ten goede van alle
samenlopende schuldeisers ongeacht het tijdstip van het ontstaan van hun
respectieve schuldvorderingen; een pauliaanse vordering kan bijgevolg tijdens het faillissement van de schuldenaar niet meer worden ingesteld of ver-
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dergezet door een individuele schuldeiser (1). (Art. 1167, Burgerlijk
Wetboek; art. 20, Faillissementswet)

(ENGEL AUSTRIA GMBH T. D. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te van Gent van 21 november 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijken de volgende feiten:
— de eiseres beschikt over een uitvoerbare titel tegen IPM nv;
— zij legde op 7 januari 2009 bewarend beslag op een onroerend goed
te Gent en liet dit beslag omzetten in een uitvoerend beslag op 10 maart
2009;
— het onroerend goed werd op 12 januari 2008 door IPM nv verkocht
aan de eerste en tweede verweerders;
— de eiseres stelde bij dagvaarding van 30 juni 2009 een pauliaanse
vordering in tegen de verweerders ten einde deze overdracht haar niettegenwerpelijk te horen verklaren;
— IPM nv werd op 10 augustus 2009 failliet verklaard;
— de eiseres heeft op 14 februari 2011 de curator van IPM nv (de derde
verweerster) in hoger beroep gedagvaard in gedwongen tussenkomst en
gemeenverklaring;
— de curator is van oordeel dat de voorwaarden voor een pauliaans
bedrog niet bewezen zijn en beslist geen faillissementspauliana te zullen instellen.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
— artikel 1167 Burgerlijk Wetboek;
— artikel 20 Faillissementswet van 8 augustus 1997;
— voor zoveel als nodig, de artikelen 7 en 8 van de wet van 16 december 1851
op de voorrechten en hypotheken, ter vervanging van titel XVIII van boek III
Burgerlijk Wetboek (hierna Hypotheekwet).
(1) Het OM concludeerde tot vernietiging op het eerste onderdeel; het was immers
van mening dat individuele schuldeisers na het faillissement van hun schuldenaar een
pauliaanse rechtsvordering kunnen instellen of verderzetten indien de curator nalaat
om op te treden tegen de derde-medeplichtige, en dat deze door een individuele schuldeiser na het faillissement ingestelde of voortgezette pauliaanse rechtsvordering dan
strekt in het voordeel van al de samenlopende schuldeisers.
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Aangevochten beslissing
De appelrechters oordelen vooraf dat IPM in de periode tussen 29 juni 2009 en
10 augustus 2009 niet in staat van faillissement verkeerde, zodat de eiseres in die
periode op ontvankelijke en toelaatbare wijze een pauliaanse rechtsvordering
op grond van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek kon instellen. Vervolgens verklaren de appelrechters het hoger beroep van de eiseres evenwel ongegrond. Deze
beslissing steunt op de volgende motieven:
“De gegrondheid van de hoofdvordering
Eveneens terecht oordeelde de eerste rechters dat de vordering van [de eiseres], gelet op het tussengekomen faillissement van nv IPM, ongegrond is.
De pauliaanse vordering is slechts een accessorium van het verhaalsrecht van
de schuldeiser, voor wie het vermogen van de schuldenaar dienst doet als gemeenschappelijk onderpand. Gelet op het tussengekomen faillissement van nv
IPM kan de schuldeiser zijn verhaalsrechten niet langer individueel uitoefenen
en beschikt [de eiseres] als individuele schuldeiser dus niet langer over een subjectief recht om op te komen tegen de verkoop van het onroerend goed aan [de
eerste en tweede verweerders]. Dit recht komt, gelet op het faillissement, enkel
toe aan de curator en deze vordering zal, vermits het een collectieve rechtsvordering betreft, ook ten goede komen aan al de schuldeisers van de gefailleerde,
dus ook aan diegenen wier rechten pas na de (beweerdelijk) bedrieglijke handelingen zouden zijn ontstaan.
Het argument van [de eiseres] dat haar vordering, gelet op de relatieve werking van de actio pauliana, wél nog kan slagen, kan om die reden niet worden
bijgetreden. Door het tussengekomen faillissement heeft de pauliaanse vordering haar ‘relatieve’ werking verloren. Een pauliaanse vordering ex artikel 1167
Burgerlijk Wetboek strekt inderdaad slechts tot voordeel van diegenen die ze
heeft ingesteld, zodat alleen deze schuldeiser de door de debiteur vervreemde
goederen nog mag beschouwen als nog behorend tot diens vermogen. De uitoefening van de pauliaanse vordering wordt evenwel doorkruist wanneer er een toestand van samenloop is ingetreden, zoals bij het faillissement van de debiteur.
Vanaf dat ogenblik verliest de pauliana haar ‘relatieve’ werking en dient zij tot
voordeel te strekken van alle samenlopende schuldeisers.
Artikel 1167 Burgerlijk Wetboek creëert geen voorrecht. Via haar vordering
gesteund op artikel 1167 Burgerlijk Wetboek, kan [de eiseres] niet ontsnappen
aan de samenloop van de schuldeisers na faillissement.
[…]
Met de eerste rechter dient, gelet op het tussengekomen faillissement van nv
IPM, te worden besloten tot de ongegrondheid van de hoofdvordering.”
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1167, eerste lid, Burgerlijk Wetboek kunnen schuldeisers in
eigen naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft
met bedrieglijke benadeling van hun rechten. Deze rechtsvordering wordt ingesteld tegen de derde persoon die aan de bestreden rechtshandeling heeft deelgenomen, en strekt ertoe de bestreden rechtshandeling, ten overstaan van de
derde, aan de agerende schuldeiser niet-tegenwerpelijk te horen verklaren.
Te dezen stellen de appelrechters vooraf vast dat IPM in de periode tussen
29 juni 2009 en 10 augustus 2009 niet in staat van faillissement verkeerde, zodat
de eiseres in die periode op ontvankelijke en toelaatbare wijze een pauliaanse
rechtsvordering op grond van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek kon instellen.
Eveneens staat vast dat de tweede verweerster, in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van IPM, geen rechtsvordering krachtens artikel 20
Faillissementswet heeft ingesteld.
Vervolgens oordelen de appelrechters evenwel dat, ingevolge het enkele feit
dat na het instellen van de pauliaanse rechtsvordering op grond van artikel 1167
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Burgerlijk Wetboek een toestand van samenloop is ingetreden, deze rechtsvordering haar “relatieve” werking zou hebben verloren.
De niet-tegenwerpelijkheid die beoogd wordt met de pauliaanse rechtsvordering behelst evenwel dat de agerende schuldeiser, ingevolge een gerechtelijke
beslissing en binnen de grenzen van zijn schuldvordering, ontsnapt aan de gevolgen van een met bedrieglijke benadeling van zijn rechten gestelde vervreemding, hetgeen hem toelaat het voorwerp waarop de bestreden rechtshandeling
betrekking heeft uit te winnen onder de derde persoon die aan de bestreden
rechtshandeling heeft deelgenomen. In de rechtsbetrekkingen tussen de schuldenaar en de derde persoon blijft de bestreden rechtshandeling onverkort geldig,
zodat zij in deze verhouding ten volle uitwerking geniet.
Hieruit volgt dat het voorwerp waarop de bestreden rechtshandeling betrekking heeft, buiten het onderpand van de schuldenaar blijft ten aanzien van wie
de bestreden rechtshandeling immers ten volle uitwerking geniet. De appelrechters die oordelen dat een naderhand ingetreden toestand van collectieve samenloop de relatieve werking van de pauliaanse rechtsvordering doorkruist, ook
waarmee zoals te dezen de curator zich niet aansluit bij de reeds ingestelde pauliaanse rechtsvordering en evenmin zelf een dergelijke vordering instelt, schenden bijgevolg artikel 1167 Burgerlijk Wetboek alsook, voor zoveel als nodig
artikel 20 Faillissementswet en de artikelen 7 en 8 Hypotheekwet.
Tweede onderdeel
Voor zover Uw Hof zou menen te moeten oordelen dat een naderhand ingetreden toestand van collectieve samenloop tot gevolg heeft dat de pauliaanse
rechtsvordering haar relatieve werking zou verliezen, laat de eiseres het volgende gelden.
De appelrechters stellen vooraf vast dat IPM in de periode tussen 29 juni 2009
en 10 augustus 2009 niet in staat van faillissement verkeerde, zodat de eiseres in
die periode op ontvankelijke en toelaatbare wijze een pauliaanse rechtsvordering op grond van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek kon instellen.
Vervolgens oordelen de appelrechters evenwel dat, ingevolge het enkele feit
dat na het instellen van de pauliaanse rechtsvordering op grond van artikel 1167
Burgerlijk Wetboek een toestand van samenloop is ingetreden, het subjectief
recht om op te komen tegen de verkoop van het onroerend goed aan eerste verweerders geheel is teniet gegaan.
Uit het feit dat na het instellen van de pauliaanse rechtsvordering op grond
van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek een toestand van samenloop is ingetreden,
vermochten de appelrechters evenwel niet zonder meer af te kunnen leiden dat
de eiseres niet langer over een subjectief recht beschikt om op te komen tegen
de verkoop van het onroerend goed aan de eerste verweerders. Immers, voor zover de pauliaanse rechtsvordering van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek ingevolge een naderhand ingetreden toestand van collectieve samenloop haar relatieve
werking zou zijn verloren, volgt hieruit enkel dat de pauliaanse vordering aan
alle schuldeisers van de gefailleerde ten goede zal komen. Bijgevolg schenden de
appelrechters, door te oordelen dat de eiseres niet langer over een subjectief
recht beschikt om op te komen tegen de verkoop van het onroerend goed aan de
verweerders, artikel 1167 Burgerlijk Wetboek alsook, voor zoveel als nodig
artikel 20 Faillissementswet en de artikelen 7 en 8 Hypotheekwet.

IV. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Volgens artikel 1167 Burgerlijk Wetboek, kan een schuldeiser in eigen naam opkomen tegen handelingen die zijn schuldenaar heeft verricht met bedrieglijke benadeling van zijn rechten.
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Deze pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de
bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent.
Betreft de bedrieglijke handeling de overdracht van een vermogensbestanddeel door de schuldenaar aan een derde, dan bestaat de vergoeding in beginsel hierin dat die overdracht aan de agerende schuldeiser
niet tegenwerpelijk is, zodat hij tot executie op het overgedragen vermogensbestanddeel kan overgaan.
2. Op grond van artikel 20 Faillissementswet kan de curator opkomen
tegen de handelingen of betalingen verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers onverschillig op welke datum
zij hebben plaatsgehad. Deze vordering strekt in het belang van de boedel en komt ten goede aan alle schuldeisers ongeacht het tijdstip van
het ontstaan van hun respectieve schuldvorderingen.
3. Na het faillissement van de schuldenaar strekt een pauliaanse vordering tot de wedersamenstelling van de boedel. De omstandigheid dat
de frauduleuze handeling niet alle schuldeisers voor het faillissement
op dezelfde wijze heeft benadeeld, neemt niet weg dat de pauliaanse
vordering na faillissement de vergoeding beoogt van collectieve schade
waarvoor enkel de curator bevoegd is om op te treden. Deze vordering
komt dan ten goede van alle samenlopende schuldeisers ongeacht het
tijdstip van het ontstaan van hun respectieve schuldvorderingen. Een
pauliaanse vordering kan bijgevolg tijdens het faillissement van de
schuldenaar niet meer worden ingesteld of verdergezet door een individuele schuldeiser.
4. De appelrechters oordelen: “Gelet op het tussengekomen faillissement van de NV IPM kan de schuldeiser zijn verhaalsrechten niet langer individueel uitoefenen en beschikt [de eiseres] als individuele
schuldeiser niet langer over een subjectief recht om op te komen tegen
de verkoop van het onroerend goed aan [de eerste en tweede verweerders]. Dit recht komt, gelet op het faillissement, enkel toe aan de curator én deze vordering zal, vermits het een collectieve rechtsvordering
betreft, ook ten goede komen aan al de schuldeisers van de gefailleerde,
dus ook aan diegenen wier rechten pas na de (beweerdelijk) bedrieglijke
handelingen zouden zijn ontstaan.”
5. De appelrechters verantwoorden aldus naar recht hun beslissing
dat de eiseres, gelet op de aard van haar vordering, deze na het faillissement niet verder individueel kan uitoefenen en dat dit recht enkel
nog de curator toekomt.
In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, kan het niet worden aangenomen.
6. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters oordelen dat de door de eiseres op grond van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek
voor het faillissement ingestelde pauliaanse vordering haar relatieve
werking verliest door “het enkele feit dat […] een toestand van samenloop is ingetreden”, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het mitsdien feitelijke grondslag.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 748 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 197 - 16.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

748

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

N° 197
3°

— 16 maart 2015
(AR C.15.0114.F)

KAMER

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET
HOF VAN CASSATIE. — GEWETTIGDE VERDENKING. — VERWERPING. — NIEUW
VERZOEKSCHRIFT. — RECHTSMISBRUIK. — ONTVANKELIJKHEID.
2° RECHTSMISBRUIK. — MISBRUIK VAN RECHTSPLEGING. — VERZOEKSCHRIFT
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET HOF VAN CASSATIE. — GEWETTIGDE
VERDENKING. — VERWERPING. — NIEUW VERZOEKSCHRIFT. — RECHTSMISBRUIK.
— ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Aangezien een eerste verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan
het Hof wegens gewettigde verdenking door het Hof verworpen werd op
grond dat de wet noch voorziet in de onttrekking van de zaak aan het Hof
van Cassatie, noch in de verwijzing van de zaak van één kamer naar een andere of van één afdeling naar een andere, heeft het nieuwe verzoekschrift
met hetzelfde voorwerp slechts tot doel de rechtsgang te verlammen; het
maakt rechtsmisbruik uit; het is bijgevolg niet-ontvankelijk.

(V. T. RIZIV)
ARREST

I. RECHTSPLEGING

(vertaling).

VOOR HET HOF

Bij een met redenen omklede akte, ondertekend door Meester Alaya
Kahloun, advocaat bij de balie te Brussel, op 16 maart 2015 ontvangen
op de griffie van het Hof, vraagt de verzoeker dat aan het Hof, wegens
gewettigde verdenking, het dossier S.13.0090.F, dat is vastgesteld op de
zitting van de derde kamer van 16 maart 2015, zou worden onttrokken.
De zaak werd bij beschikking van 16 maart 2015 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
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VAN HET HOF

Dit verzoekschrift volgt op een verzoek tot onttrekking wegens gewettigde verdenking van de zaak van 2 maart 2015 met hetzelfde voorwerp, met het rolnummer C.15.0089.F, dat het Hof bij arrest van
11 maart 2015 heeft verworpen op grond dat de wet noch voorziet in de
onttrekking van de zaak aan het Hof van Cassatie, noch in de verwijzing van de zaak van één kamer naar een andere of van één afdeling
naar een andere, wegens gewettigde verdenking.
Het nieuwe verzoekschrift heeft slechts tot doel de rechtsgang te verlammen. Het maakt rechtsmisbruik uit.
Het verzoekschrift is bijgevolg niet-ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.
16 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter.
—
Verslaggever:
de
heer
Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Kahloun (bij de balie te
Brussel) en de heer Foriers.

N° 198
3°

— 16 maart 2015
(AR S.12.0102.F)

KAMER

1° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG EN EINDE). — ARBEIDSONGEVAL. — RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN
VERGOEDINGEN. — TERMIJN. — AANVANG. — BESLISSING TOT TOEKENNING OF
WEIGERING VAN HET KARAKTER VAN ARBEIDSONGEVAL. — GEVOLG.
2° ARBEIDSONGEVAL. — ALLERLEI. — VORDERING TOT BETALING VAN VERGOEDINGEN. — VERJARING. — TERMIJN. — AANVANG. — BESLISSING TOT TOEKENNING OF WEIGERING VAN HET KARAKTER VAN ARBEIDSONGEVAL. — GEVOLG.
3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEVOEGDHEID.
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE — PERSOONLIJKE). — OPENBARE ORDE.
4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEVOEGDHEID.
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE — PERSOONLIJKE). — ARBEIDSGERECHTEN. — HOOFDVORDERING. — DE ARTIKELEN 1382 EN 1383, BURGERLIJK
WETBOEK. — GEVOLG.

1° en 2° De verjaringstermijn van drie jaar van de rechtsvordering tot betaling
van de vergoedingen beoogd bij artikel 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet,
gaat in op het tijdstip waarop het recht op herstel voor de getroffene ontstaat; het ontstaan van dat recht hangt niet af van de beslissing van de ver-
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zekeringsinstelling om het ongeval al dan niet als arbeidsongeval te
erkennen, of aan de getroffene een vergoeding, waarop deze aanspraak
maakt toe te kennen of te weigeren; ook als die beslissing verschillende vermeldingen van artikel 4, koninklijk besluit 24 november 1997 niet bevat, kan
dat niet tot gevolg hebben dat de verjaringstermijn niet is ingegaan (1).
(Art. 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet; art. 14, eerste, tweede en derde lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde; art. 4, KB 24 november 1997)
3° De bevoegdheid ratione materiae bepaald naar het voorwerp van het geschil is van openbare orde (2).
4° Geen enkele wettelijke bepaling staat de arbeidsgerechten toe kennis te nemen van een hoofdvordering die steunt op de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en die strekt tot vergoeding van de schade die de getroffene van een arbeidsongeval beweert te hebben geleden als gevolg van het
niet-ontvangen van vergoedingen wegens de verjaring (3). (Artt. 1382 en
1383, Burgerlijk Wetboek; art. 9, Gerechtelijk Wetboek)

(AXA BELGIUM N.V. T. B.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 29 december 2009.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 21 januari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet;
— de artikelen 8, 9, 578, 579, 580, 581, 582, 583 en 607 van het Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 69, eerste lid, en 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971;
— de artikelen 14, tweede lid, en, voor zoveel nodig, 23, eerste lid, van de wet
van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde;
— artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering,
wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige
bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de
sociaal verzekerde;
— voor zoveel nodig, artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 198.
(2) Id.
(3) Id.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond en beslist dat
de rechtsvordering van de verweerster tot betaling van de arbeidsongevallenvergoedingen niet verjaard is. Die beslissing steunt op de volgende gronden:
“A. De verjaring
1. Volgens artikel 69 van de wet van 10 april 1971, verjaart de rechtsvordering
tot betaling van de arbeidsongevallenvergoedingen na drie jaar;
Die termijn vangt aan op het tijdstip waarop het recht op vergoeding ontstaan
is. Die termijn en zijn vertrekpunt gelden als de betwisting betrekking heeft op
de toepasselijkheid van de wet of op de aard en de graad van de arbeidsongeschiktheid;
Aangezien het een rechtsvordering tot betaling van arbeidsongevallenvergoedingen betreft, ontstaat het recht en begint de verjaring dus te lopen bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid. De verjaringstermijn gaat in vanaf diezelfde
dag, ongeacht of het een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid betreft of
nieuwe arbeidsongeschiktheden die het gevolg zijn van het ongeval, maar die ingaan na een stuiting, ook al zijn die nieuwe arbeidsongeschiktheden niet gekoppeld aan de eerste ongeschiktheid. De Arbeidsongevallenwet die een vordering
tot herziening van de vergoedingen bij wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid invoert en het instellen daarvan koppelt aan een welbepaalde termijn, sluit aldus immers uit dat de verjaring van de rechtsvordering tot
betaling van vergoedingen bepaald bij artikel 69 ingaat bij het ontstaan van
elke nieuwe ongeschiktheid;
Aangezien het een rechtsvordering tot betaling van medische kosten betreft,
ontstaat het recht en gaat de verjaring dus in op het tijdstip waarop de kosten
gemaakt worden;
2. Volgens artikel 70 van de Arbeidsongevallenwet, wordt de verjaring van de
rechtsvordering tot betaling van vergoedingen op de gewone wijzen gestuit of
geschorst (onder meer door een dagvaarding in rechte overeenkomstig
artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek). Ze wordt ook gestuit door een ter post
aangetekende brief;
3. Volgens artikel 63, § 3, van de wet, brengt de verzekeringsinstelling de sociaal verzekerde op de hoogte van haar voorbehoud of weigering om het ongeval
ten laste te nemen binnen de maand na de aangifte van het arbeidsongeval. De
kennisgevingen aan de sociaal verzekerde gebeuren op zijn hoofdverblijfplaats
in de zin van de wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, behoudens afwijking op schriftelijk verzoek;
De omzendbrief nr. 246 van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 25 mei 1998
verzoekt de verzekeringsinstellingen die voorbehoud maken de redenen van het
uitstel van de beslissing mee te delen, samen met de verjaringsdatum en de mogelijke wijzen van stuiting van de verjaring;
Volgens artikel 14, eerste lid, van het handvest sociaal verzekerde, ingevoerd
bij de wet van 11 april 1995, moeten de beslissingen tot toekenning of weigering
van de prestaties de volgende vermeldingen bevatten:
— de mogelijkheid om voor de bevoegde rechtbank een voorziening in te stellen;
— het adres van de bevoegde rechtscolleges;
— de termijn om een voorziening in te stellen en de wijze waarop dit moet gebeuren;
— de inhoud van de artikelen 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, die
respectievelijk betrekking hebben op de vertegenwoordiging voor de arbeidsrechtbank en de kosten;
— de refertes van het dossier en van de dienst die het beheert;
— de mogelijkheid om opheldering te verkrijgen omtrent de beslissing bij de
dienst die het dossier beheert of bij een aangewezen voorlichtingsdienst.
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De instellingen van sociale zekerheid moeten dus in de regel de verjaring in
hun beslissingen niet vermelden;
Volgens artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘handvest’
van de sociaal verzekerde, vermelden de beslissingen inzake de arbeidsongevallenverzekering in de private sector, in afwijking op artikel 14, eerste lid, van het
handvest:
— de mogelijkheid om de beslissing te betwisten bij de arbeidsrechtbank door
middel van hetzij een dagvaardingsexploot dat door een gerechtsdeurwaarder
aan de verzekeringsonderneming of het Fonds wordt betekend, hetzij een proces-verbaal van vrijwillige verschijning;
— het adres van de bevoegde arbeidsrechtbank;
— de inhoud van de bepalingen van artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek
en van artikel 68 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
— de refertes van het dossier en van de dienst die het beheert;
— de mogelijkheid om opheldering te verkrijgen omtrent de beslissing bij de
dienst die het dossier beheert of bij een aangewezen voorlichtingsdienst;
— de verjaringstermijn binnen dewelke de sociaal verzekerde zijn rechten op
de prestaties kan opeisen, evenals de mogelijke wijze van stuiting van de verjaring;
Dat artikel 4 betreft de wijze waarop kennis moet worden gegeven van de beslissingen; het steunt dus op de artikelen 7 en 14, tweede lid, van het handvest;
Oorspronkelijk verplichtte dat artikel 4 de verzekeringsinstelling de ‘einddatum van de verjaringstermijn’ te vermelden. Die opdracht was onmogelijk aangezien gebeurtenissen die na de beslissing plaatsvinden en de verjaring stuiten
of schorsen, die datum beïnvloeden. Artikel 4 van het koninklijk besluit van
24 november 1997 werd bijgevolg bij koninklijk besluit van 27 oktober 1999 gewijzigd met uitwerking op de dag van de inwerkingtreding ervan op 1 januari 1997:
voortaan moet de ‘verjaringstermijn’ vermeld worden;
4. De verplichtingen tot kennisgeving (voorbehoud, weigering, binnen de bij
wet bepaalde termijn, aan het bij wet bepaalde adres en met de bij wet bepaalde
vermeldingen) zijn nauwkeurig en duidelijk bepaald, het betreft resultaatsverbintenissen;
5. Volgens artikel 14, tweede lid, van het handvest, gaat de termijn om een
voorziening in te stellen niet in indien de beslissing de genoemde vermeldingen
van artikel 14, eerste lid, niet bevat.
Artikel 4 van het koninklijk besluit, aangenomen op grond van de artikelen 7
en 14 van het handvest sociaal verzekerde, laat de vereisten van artikel 14, eerste lid, van het handvest sporen met de arbeidsongevallenverzekering. In die
materie houdt het verstrijken van de tijd slechts één risico in, namelijk verjaring. Er is geen andere termijn om een verhaal in te stellen dan die van de verjaring.
De bij wet gemachtigde regelgevende overheid verplicht de verzekeraars dus
dat risico te voorkomen door de verjaringstermijn en de wijzen van stuiting in
de beslissing te vermelden.
De vereisten van artikel 4 van het koninklijk besluit vervangen die van
artikel 14, eerste lid, van het handvest. Het verzuim ervan leidt dus, zoals het
verzuim van de vermeldingen van artikel 14, eerste lid, in de andere takken van
de sociale zekerheid, tot toepassing van de sanctie van artikel 14, tweede lid,
van het handvest: de termijn om verhaal in te stellen begint niet te lopen;
De wetgever heeft gewild dat de sociaal verzekerde werd gewezen op het risico
van het verstrijken van de tijd. De sanctie die de wetgever heeft willen instellen
in alle takken van de sociale zekerheid in het algemeen wordt dus ook toegepast: de voorzieningstermijn begint niet te lopen en het verstrijken van de tijd
heeft geen gevolgen;
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Dat is de enige mogelijke uitlegging van artikel 14, tweede lid, die overeenstemt met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet: geen enkele reden kan zonder
discriminatie de sociaal verzekerden op verschillende wijze beschermen tegen
de gevaren van het verstrijken van de tijd al naargelang zij genieten van een arbeidsongevallenverzekering of van een andere wetgeving van sociale zekerheid.
Het maakt niet uit of de termijn kort of lang is: de sociaal verzekerden, in het
algemeen, en de sociaal verzekerden tegen arbeidsongevallen moeten weten tot
wanneer de beslissing kan worden betwist. En de rechter moet de wet uitleggen
conform de Grondwet;
Te meer aangezien de sociaal verzekerden die op dat gebied een leek zijn, absoluut geen onderscheid kunnen maken tussen de verschillende regels inzake
termijnen: ze kunnen de verschillen tussen de voorzieningstermijn van
artikel 23 van het handvest, de verjaringstermijnen, de vaste termijnen, enz.,
niet kennen, en vaak zelfs niet begrijpen, en evenmin vaststellen ‘dat een wettelijke termijn van drie jaar’ een verjaringstermijn is;
6. Uit het begrip ‘termijn’ en uit de historiek van de bepaling volgt stellig dat
de verzekeraar bij de vermelding van de ‘verjaringstermijn’ overeenkomstig
artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 1997, niet alleen de duur,
maar ook het vertrekpunt van de verjaring moet aangeven;
De regelgevende overheid heeft eerst de vermelding van de einddatum van de
verjaringstermijn opgelegd. Het is niet de bedoeling een theoretische uitleg van
een rechtsregel te geven (de duur van de verjaring van een bepaalde vordering),
maar wel de sociaal verzekerde tegen het verstrijken van de termijn te beschermen. De sociaal verzekerde moet weten tot wanneer hij de beslissing kan betwisten. Maar die vereiste was onmogelijk: de einddatum van een
verjaringstermijn kan niet vooraf bepaald worden. Daarom moet de verzekeraar
sindsdien geen kennis geven van de einddatum van de verjaringstermijn, maar
wel van de termijn zelf. De wil van de regelgevende overheid blijft onveranderd:
het gaat erom de sociaal verzekerde te beschermen tegen het tijdsverloop, hem
ervan op de hoogte te brengen tot wanneer de beslissing kan worden aangevochten;
De enkele duur van de verjaring laat de sociaal verzekerde niet toe te bepalen
tot wanneer de beslissing kan aangevochten worden (cf. de verplichting van de
werkgever bij artikel 37 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten om ‘het begin en de duur van de opzeggingstermijn’ te vermelden). De
duur is niet de termijn;
Dit geldt des te meer nu de verjaring aanvangt op een vroeger tijdstip dan dat
waarop het recht ontstaan is, terwijl de voorzieningstermijnen van artikel 23
van het handvest sociaal verzekerde en van soortgelijke bepalingen aanvangen
bij de kennisgeving van de beslissing. Geen enkele sociaal verzekerde die de desbetreffende kennis ontbeert, kan die regel kennen, intuïtief aanvoelen, noch een
datum van ontstaan van die rechten veronderstellen, laat staan die datum bepalen. In tegenstelling tot de regels op de voorzieningstermijnen van artikel 23
van het handvest, zijn de regels inzake verjaring zeer complex, erg technisch en
staan zij voortdurend ter discussie (zie de talloze arresten van het Hof inzake
verjaring, in alle materies en met name in alle takken van de sociale zekerheid);
De eiseres die vermeldt dat de duur van de verjaring drie jaar bedraagt, maar
niet preciseert wanneer deze ingaat, omschrijft niet duidelijk de ‘verjaringstermijn’ vereist bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 1997. Met
de vermelding ‘de wettelijke termijn van drie jaar’, verduidelijkt de eiseres
evenmin de verjaringstermijn;
7. Te dezen heeft de eiseres:
— geen voorbehoud gemaakt binnen de maand van de aangifte van het ongeval
overeenkomstig artikel 63, § 3, van de wet betreffende de arbeidsongevallen. De
partijen leggen geen stuk voor waarin voorbehoud wordt gemaakt. Te meer daar
de verweerster in haar brief van 19 maart 2003 verklaart dat ze geen nieuws meer
ontving sinds de oproeping van de adviserende geneesheer van 19 november 2002.
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De eiseres heeft haar dus niet een eerste maal, kort na de aangifte van het arbeidsongeval, ingelicht over de verjaringstermijn;
— haar beslissing van 25 maart 2003 niet ter kennis gebracht van de verweerster die haar adres speciaal had vermeld in haar schriftelijke aanvraag van
19 maart 2003 en heeft niet spontaan het adres van de hoofdverblijfplaats van de
verweerster nagetrokken, hoewel ze toegang heeft tot het Rijksregister van de
natuurlijke personen;
— dus voor het eerst op 13 januari 2004 haar beslissing meegedeeld op het adres
dat de verweerster heeft opgegeven;
— in die kennisgeving de volgende zaken niet vermeld:
• het adres van de bevoegde arbeidsrechtbank;
• de inhoud van artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de vertegenwoordiging voor de arbeidsrechtbank;
• de verjaringstermijn waarbinnen de verweerster haar rechten op de prestaties kan opeisen — ze heeft een duur bepaald maar niet het ingaan van de termijn; bovendien heeft ze evenmin de aard van de termijn gepreciseerd;
• de andere wijzen van stuiting van de verjaring dan de dagvaarding voor het
gerecht en met name de vereenvoudigde wijze van stuiting met een ter post aangetekende brief.
De eiseres is aldus haar resultaatsverplichtingen niet nagekomen, terwijl die
precies bedoeld zijn om de sociaal verzekerde voldoende in te lichten zodat hij
de beslissing gemakkelijker kan betwisten;
Die herhaaldelijke en belangrijke tekortkomingen hebben de verweerster,
terwijl de wetgever precies rechtszekerheid beoogt gedurende meer dan zeventien maanden in een totaal onzekere toestand geplaatst (ze wist niet of de eiseres al dan niet zou betalen, of ze de houding of het stilzwijgen van de eiseres al
dan niet kon betwisten, tot wanneer dat mogelijk was, en vanaf januari 2004 was
de toestand waarin ze zich bevond dermate onzeker dat ze in die omstandigheden
niet wist hoe haar rechten uit te oefenen (ze wist niet dat een ter post aangetekende brief van nut kon zijn, dat ze zonder advocaat kon verschijnen voor de arbeidsrechtbank, tot wanneer ze de beslissing kon aanvechten, voor welke
arbeidsrechtbank en op welk adres);
Die onzekerheid verergerde nog de toestand die haar werkgever door zijn talmen had veroorzaakt, aangezien hij heeft nagelaten aangifte te doen van het arbeidsongeval hoewel hij daarvan reeds op de hoogte was gesteld door het eerste
geneeskundig attest van 3 augustus 2002, die op 25 oktober 2002 uiterst onzorgvuldig (zonder zich duidelijk in te lichten noch bij de verweerster, noch bij het
sociaal secretariaat) aangifte deed van een arbeidsongeval dat op 25 augustus
was gebeurd, terwijl de verweerster op die datum reeds arbeidsongeschikt was
verklaard met geneeskundige attesten, en die, ondanks dit verzuim, ‘ontwijkend antwoordde en weinig op de hoogte van de zaak bleek’ ten overstaan van
de onderzoeker van de eiseres;
8. Uit het bovenvermelde blijkt dat de eiseres verschillende vermeldingen van
artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 1997 heeft nagelaten;
De verjaringstermijn is dus niet ingegaan. De vordering is niet verjaard.
9. Ten overvloede, ook al zou men aannemen dat de verjaringstermijn is ingegaan niettegenstaande artikel 14, tweede lid, van het handvest van de sociaal
verzekerde, zodat de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid op 24 maart 2006
verjaard zijn, hetgeen niet het geval is, zijn de tekortkomingen van de eiseres
aan de bovenvermelde verplichting tot kennisgeving zo ernstig dat de verweerster onder meer daarom de dagvaarding verdaagd heeft naar maart 2006. Die tekortkomingen hebben de verweerster ervan overtuigd dat ze de beslissing nog
tot 24 maart 2006 kon aanvechten. De verweerster zou, indien de eiseres de bij
wet voorgeschreven kennisgevingen had gedaan binnen de termijnen en met de
verplichte vermeldingen, de beslissing tijdig hebben aangevochten;
Zelfs indien deze omstandigheid een rol zou hebben gespeeld, wat niet het geval was, had de verweerster toen geen advocaat: ze liet zich adviseren, dat wil
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zeggen dat ze zelf inlichtingen inwon bij verschillende personen en verenigingen;
De verzekeraar moet dus de eventuele vergoedingen voor arbeidsongevallen
aan de verweerster betalen bij wijze van vergoeding in natura van de schade veroorzaakt door zijn talrijke tekortkomingen aan zijn verplichtingen tot kennisgeving.
10. De rechtsvordering tot terugbetaling voor de gezondheidszorgen vanaf
25 maart 2003 is, helemaal ten overvloede, in ieder geval niet verjaard.
De verweerster heeft die terugbetaling uitdrukkelijk gevraagd in haar dagvaarding van 24 maart 2006”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 23, eerste lid, van de wet tot invoering van het “handvest”
van de sociaal verzekerde, moet, onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen, tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of de
terugvordering van prestaties, op straffe van verval, beroep worden ingesteld
binnen drie maanden na de kennisgeving van die beslissingen of na de kennisneming van de beslissing door de sociaal verzekerde indien geen kennisgeving
plaatshad.
De wetgeving op de arbeidsongevallen schrijft geen specifieke termijn voor
om beroep in te stellen tegen de beslissing van de verzekeringsinstelling die weigert het ongeval te erkennen als arbeidsongeval. Artikel 69, eerste lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt evenwel dat de rechtsvordering
tot betaling van de vergoedingen verjaart na drie jaar. Uit het verband tussen
die twee artikelen blijkt dat de beslissing van de verzekeringsinstelling die weigert het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen kan betwist worden voor de
bevoegde rechtbank zolang de verjaringstermijn van de vordering tot betaling
van de vergoedingen, die drie jaar bedraagt vanaf de dag waarop het recht op
vergoeding is ontstaan, niet vervallen is.
2. Luidens artikel 14, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van
het “handvest” van de sociaal verzekerde, gaat de termijn om een voorziening in
te stellen niet in indien de beslissing de in het eerste lid genoemde vermeldingen
niet bevat.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, wat
de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, bepaalt de vermeldingen die de beslissing inzake
arbeidsongevallen — in afwijking op artikel 14, eerste lid, van de wet van
11 april 1995 — moet bevatten.
Uit het gebruik van de woorden “de termijn om een voorziening in te stellen”
blijkt dat artikel 14, tweede lid, van het handvest van de sociaal verzekerde enkel van toepassing is op de termijnen die ingaan op het tijdstip waarop de betwiste beslissing ter kennis is gebracht van de sociaal verzekerde.
Voormeld artikel is dus niet van toepassing op de verjaringstermijnen — zoals
de termijn bepaald bij artikel 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet — die niet
kunnen worden gelijkgesteld met een bij artikel 14, tweede lid, van de wet tot
invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde beoogde voorzieningstermijn. In tegenstelling tot een voorzieningstermijn, die slechts ingaat
op het tijdstip dat de betwiste beslissing ter kennis is gebracht van de sociaal
verzekerde, gaat de bij artikel 69, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalde termijn in op het tijdstip waarop het recht op vergoeding ontstaan is.
De verjaringstermijn gaat in op het tijdstip waarop het recht op vergoeding
ontstaan is, zodat het ontbreken van de bij artikel 4 van het koninklijk besluit
van 24 november 1997 vereiste vermeldingen in de kennisgeving van de beslissing
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van de verzekeringsinstelling, niet tot gevolg kan hebben dat de verjaringstermijn van drie jaar van de rechtsvordering tot betaling van vergoedingen niet ingaat. Het is immers ondenkbaar dat een beslissing die na het ingaan van de
verjaringstermijn is meegedeeld tot gevolg kan hebben dat die termijn nooit ingaat, terwijl die termijn reeds loopt vanaf het tijdstip waarop het recht op vergoeding ontstaan is.
Artikel 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat de bij
artikel 69 van die wet bepaalde verjaringen op de gewone wijzen worden geschorst. Die bepaling verwijst dus naar de regels van het burgerlijk recht inzake
schorsing van de verjaring en met name naar de artikelen 2251 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek.
Luidens artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, loopt de verjaring tegen alle
personen, behalve tegen hen voor wie de wet uitzondering maakt. Die bepaling
belet dat de verjaring intreedt terwijl een wettelijk stelsel belet dat de schuldeiser wordt betaald. Daaruit volgt dat de verjaring slechts geschorst wordt wanneer de wet de titularis van een recht belet in rechte voor de rechtbank op te
treden.
De omstandigheid dat de vermeldingen vereist bij voornoemd artikel 4 van het
koninklijk besluit van 24 november 1997 niet voorkomen in de beslissing van de
verzekeringsinstelling, belet de getroffene van het arbeidsongeval niet een voorziening in rechte in te stellen alvorens de verjaring verkregen is.
Voor zover het arrest zijn beslissing dat de verjaringstermijn van de vordering
van de verweerster niet is beginnen lopen omdat de eiseres verschillende vermeldingen van artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 1997 heeft
nagelaten, steunt op een oorzaak van schorsing van de verjaring, schendt het de
artikelen 69 en 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 alsook
artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek.
Uit het voorafgaande volgt dat het arrest niet naar recht beslist dat het nalaten van verschillende bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november
1997 vereiste vermeldingen tot gevolg heeft dat de verjaringstermijn niet is beginnen lopen en beslist het bijgevolg evenmin naar recht dat de rechtsvordering
van de verweerster niet is verjaard (schending van de artikelen 69, eerste lid, en
70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 14, tweede lid, en 23, eerste lid,
van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, 4 van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, wat
de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde en 2251 van het Burgerlijk Wetboek).
Minstens schendt het arrest artikel 149 van de Grondwet aangezien de redenen
en de beslissing tegenstrijdig zijn.
Het arrest heeft inderdaad, althans impliciet, vastgesteld dat het rechtsmiddel tegen de beslissing van de verzekeringsinstelling om het ongeval niet als een
arbeidsongeval te erkennen, kan worden ingesteld zolang de rechtsvordering tot
betaling van de vergoedingen niet verjaard is en dat die termijn ingaat op het
tijdstip waarop het recht op vergoeding ontstaan is, wat noodzakelijk impliceert dat de verjaringstermijn reeds is beginnen lopen op het tijdstip waarop de
betwiste beslissing werd genomen, en beslist niettemin dat het weglaten van
verschillende vermeldingen van artikel 4 van het koninklijk besluit van
24 november 1997 tot gevolg heeft dat de verjaringstermijn niet is beginnen lopen.
Het arrest beslist niet naar recht dat de rechtsvordering van de verweerster
tot betaling van de arbeidsongevallenvergoedingen, meer bepaald in het bijzonder de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het ongeval en
de terugbetaling van de gezondheidszorgen (gemaakt vóór 25 maart 2003) niet
verjaard is (schending van de artikelen 69, eerste lid, 70, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 14, tweede lid, 23, eerste lid, van de wet van 11 april 1995
tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, 4 van het koninklijk
besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzeke-
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ring in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april
1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde en 2251 van het
Burgerlijk Wetboek).
Minstens is er een tegenstrijdigheid tussen de redenen van het arrest en zijn
beschikkend gedeelte (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Volgens artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek, is bevoegdheid de macht van
de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht.
Luidens artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek, is volstrekte bevoegdheid de
rechtsmacht bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het
spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen. Zij
kan niet worden uitgebreid, tenzij de wet anders bepaalt.
De bevoegdheden van de arbeidsgerechten zijn in de artikelen 578, 579, 580, 581,
582 en 583 van het Gerechtelijk Wetboek opgesomd. Artikel 607 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het arbeidshof kennis neemt van het hoger beroep
tegen beslissingen in eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken en van de voorzitters van de arbeidsrechtbanken.
Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de arbeidsgerechten, en meer
bepaald de arbeidshoven, niet bevoegd zijn kennis te nemen van een vordering
tot vergoeding, op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, die steunt op de vermeende fouten van een verzekeringsinstelling (de eiseres, in dit geval).
De bepalingen inzake de materiële bevoegdheid van hoven en rechtbanken zijn
van openbare orde, zodat het arrest had moeten vaststellen dat het arbeidshof
niet bevoegd was om kennis te nemen van een vordering tot vergoeding op grond
van vermeende fouten van een verzekeringsinstelling (de eiseres, in dit geval).
Het arrest beslist niet naar recht dat de eiseres verplicht is de arbeidsongevallenvergoedingen aan de verweerster te betalen voor de vergoeding in natura van
de schade veroorzaakt door talloze tekortkomingen aan haar verplichtingen tot
kennisgeving (schending van de artikelen 8, 9, 578, 579, 580, 581, 582 en 583 van het
Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 14, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde,
moeten de beslissingen tot toekenning of weigering van de prestaties
de volgende vermeldingen bevatten: 1° de mogelijkheid om voor de bevoegde rechtbank een voorziening in te stellen; 2° het adres van de bevoegde rechtscolleges; 3° de termijn om een voorziening in te stellen en
de wijze waarop dit moet gebeuren; 4° de inhoud van de artikelen 728 en
1017 van het Gerechtelijk Wetboek.
Luidens het tweede lid van dat artikel, gaat, indien de beslissing de
in het eerste lid genoemde vermeldingen niet bevat, de termijn om een
voorziening in te stellen niet in.
Overeenkomstig het derde lid, waarbij de Koning kan bepalen dat het
eerste lid niet van toepassing is op de prestaties die Hij bepaalt, schrijft
artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft,
van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van
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het “handvest” van de sociaal verzekerde voor dat in afwijking op
artikel 14, eerste lid, van het handvest de beslissingen onder andere
moeten vermelden: 1. De mogelijkheid om de beslissing te betwisten bij
de arbeidsrechtbank door middel van hetzij een dagvaardingsexploot
dat door een gerechtsdeurwaarder aan de verzekeringsonderneming of
het Fonds wordt betekend, hetzij een proces-verbaal van vrijwillige
verschijning; 2. het adres van de bevoegde arbeidsrechtbank; 3. De inhoud van de bepalingen van artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek
en van artikel 68 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 6. De
verjaringstermijn binnen dewelke de sociaal verzekerde zijn rechten op
de prestaties kan opeisen, evenals de mogelijke wijze van stuiting van
de verjaring.
Artikel 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, bepaalt dat de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen verjaart na drie jaar.
Die termijn vangt aan op het tijdstip waarop het recht op vergoeding
voor de getroffene ontstaat.
Het ontstaan van dat recht hangt niet af van de beslissing van de verzekeringsinstelling om het ongeval al dan niet als arbeidsongeval te erkennen, of aan de getroffene een vergoeding, waarop deze aanspraak
maakt, toe te kennen of te weigeren.
Door te oordelen dat de beslissing van de eiseres die weigert om het
betwiste arbeidsongeval te erkennen “verschillende vermeldingen van
artikel 4, van het koninklijk besluit van 24 november 1997” ontbeert,
verantwoordt het arrest zijn beslissing dat “de verjaringstermijn niet
is ingegaan” niet naar recht.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Tweede onderdeel
De bevoegdheid ratione materiae bepaald naar het voorwerp van het
geschil is van openbare orde.
Geen enkele wettelijke bepaling staat de arbeidsgerechten toe kennis
te nemen van een hoofdvordering die steunt op de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek en die strekt tot vergoeding van de schade die de
getroffene van een arbeidsongeval beweert te hebben geleden door het
niet-ontvangen van vergoedingen wegens de verjaring.
Het arrest dat beslist dat de eiseres een fout heeft begaan die vergoeding behoeft en dat de schade overeenstemt met het bedrag van de vergoedingen die verjaard zouden zijn, schendt artikel 9 Gerechtelijk
Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Veroordeelt de eiseres tot de kosten, gelet op artikel 68 Arbeidsongevallenwet.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
16 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer van Eeckhoutte.

N° 199
3°

— 16 maart 2015
(AR S.13.0055.F)

KAMER

1° SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — VERRUIMING VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969. — DRAAGWIJDTE. — GRENZEN.
2° VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — ALLERLEI. — SOCIALE ZEKERHEID.
— WERKNEMERS. — VERRUIMING VAN DE TOEPASSING VAN DE WET VAN 27 JUNI
1969. — DRAAGWIJDTE. — GRENZEN.

1° en 2° Artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 verruimt
de toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders tot de personen die vervoer van goederen verrichten dat hun door een
onderneming opgedragen wordt, door middel van voertuigen waarvan zij
geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering
gewaarborgd wordt door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer: de
voorwaarden van die bepaling zijn slechts vervuld wanneer het goederenvervoer is opgedragen aan de personen die ze verrichten, door de onderneming
tot wiens ondernemer de toepassing van de wet verruimd is (1). (Art. 2, eerste lid, 1°, RSZ-Wet; art. 3, 5°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet)

(MB TRANS N.V. T. RSZ)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 1 april 2010.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 30 januari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 199.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
— artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart “het hoger beroep ontvankelijk en gegrond”.
Het arrest steunt zijn beslissing op de volgende redenen:
“De voorwaarden die vervuld moeten worden om het vermoeden toe te kunnen
passen kunnen als volgt worden samengevat:
— de uitgeoefende activiteit moet betrekking hebben op goederenvervoer,
— het vervoer moet zijn opgedragen door een onderneming,
— het vervoer moet worden verricht door middel van voertuigen waarvan de
vervoerder geen eigenaar is of waarvan de aankoop gefinancierd wordt of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer;
Wat de eerste voorwaarde betreft, wordt niet betwist of kan niet betwist worden dat de verrichte activiteit wel degelijk betrekking heeft op goederenvervoer;
Wat de tweede voorwaarde betreft, duidt het onbepaald lidwoord ‘een’ een persoon of een zaak op onbepaalde wijze aan, waarbij het essentieel is dat het een
‘onderneming’ betreft, wat betekent, in de gebruikelijke zin van het woord, een
economische productie-eenheid in de meest ruime betekenis van het woord, ongeacht haar juridische vorm (zie in dat verband de definitie in de gebruikelijke
woordenboeken). Het volstaat dus dat een onderneming opdracht heeft gegeven
tot het vervoer. Dat kan dus de eiseres of een andere onderneming zijn. Het is
dus onbelangrijk dat de vervoerders nooit individueel een bestelorder van de eiseres zouden hebben ontvangen maar steeds en rechtstreeks van een andere onderneming. De tweede voorwaarde is dus eveneens vervuld;
De derde voorwaarde kent een alternatief en slechts één ervan moet vervuld
zijn. Het vervoer moet verricht zijn door middel van voertuigen waarvan de vervoerder geen eigenaar is (voornaamste alternatief) of waarvan de aankoop gefinancierd wordt of de financiering gewaarborgd is door de ondernemer (wat dit
aanvullende alternatief betreft, merkt men terloops en ten overvloede op dat de
onderneming in kwestie, de opdrachtgever van het vervoer blijkt te zijn);
Uit het voorafgaande blijkt dat aan het voornaamste alternatief van de derde
voorwaarde eveneens voldaan is […], met dien verstande bovendien dat het niet
is omdat de vervoerders aandeelhouder zijn of mede de onderhoudskosten van de
trekkers dragen, dat concreet aangetoond is dat zij als natuurlijke personen eigenaar van de vrachtwagens zijn”.
Het arrest leidt daaruit af dat “de te vervullen voorwaarden om het vermoeden
van artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 26 november 1969 te kunnen toepassen te dezen verenigd zijn”.
Grieven
Krachtens artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, en na het advies
van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, onder de voorwaarden die
Hij bepaalt, de toepassing van deze wet uitbreiden tot de personen die, zonder
door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties
onder het gezag van een ander persoon verrichten of die een arbeid verrichten in
gelijkaardige voorwaarden, als die van een arbeidsovereenkomst; alsdan wijst
de Koning de persoon aan die als werkgever wordt beschouwd.
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Volgens artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
wordt de toepassing van de wet verruimd tot de personen die vervoer van goederen verrichten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, door middel
van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer, alsmede tot die
ondernemer.
Die bepaling maakt dus het verschil tussen, enerzijds, de personen die vervoer
van goederen verrichten en, anderzijds, de ondernemer die het vervoer van goederen opdraagt, die de Koning aanwijst als de persoon die als werkgever wordt
beschouwd in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969. Artikel 2,
§ 1, 1° in fine, van de wet van 27 juni 1969 bepaalt immers dat “de Koning de persoon aanwijst die als werkgever wordt beschouwd”.
Bovendien oordeelt het Hof van Cassatie dat het voor de verruiming en de onderwerping volstaat dat alle door de wet bepaalde feitelijke elementen verenigd
zijn zonder enige andere voorwaarde te moeten vervullen of het bestaan van enige band van ondergeschiktheid te moeten aantonen.
Als die elementen verenigd zijn, stelt artikel 3, 5°, een onweerlegbaar vermoeden in waarbij de betrokken werknemers arbeidsprestaties tegen loon verrichten onder het gezag van een andere persoon of die een arbeid verrichten in
gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst zonder juridisch onder het gezag van een andere persoon te staan.
Ook moeten de bij wet bepaalde feitelijke elementen wel degelijk en duidelijk
verenigd zijn om het wettelijk vermoeden te kunnen toepassen.
Te dezen oordeelt het arrest met de in het middel overgenomen redenen dat
“wat de tweede voorwaarde betreft”, “het gebruik van het onbepaald lidwoord
‘een’ dient om een persoon of een zaak op onbepaalde wijze aan te wijzen, het
essentieel is dat het een ‘onderneming’ betreft” en dat “het aldus de eiseres of
om het even welke andere onderneming kan zijn; dat zo het feit dat de vervoerders nooit individueel een bestelorder van de eiseres zouden hebben ontvangen
maar steeds en rechtstreeks van een andere onderneming, geen weerslag heeft”.
Zodoende erkent het arrest inzake de toepassing van het voornoemde wettelijk
vermoeden dat de bestellingen die de vervoerders krijgen kunnen uitgaan van een
derde onderneming, en niet enkel van de onderneming van de exploitant.
Het arrest dat op grond van de voorafgaande overwegingen beslist dat in dit
geval de toepassingsvoorwaarden van het vermoeden van artikel 3, 5°, van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 en 2, § 1, van de wet van 27 juni 1969 verenigd zijn, miskent bijgevolg de wettelijke draagwijdte van dat vermoeden
(schending van de in het middel aangevoerde bepalingen).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Luidens artikel 2, 1 [lees § 1], 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, kan de Koning, bij in Ministerraad
overlegd besluit, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de toepassing
van deze wet uitbreiden tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die een arbeid verrichten in
gelijkaardige voorwaarden, als die van een arbeidsovereenkomst; alsdan
wijst de Koning de persoon aan die als werkgever wordt beschouwd.
Tot uitvoering van die bepaling verruimt artikel 3, 5°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, de toepassing van die wet tot de personen die vervoer
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van goederen verrichten dat hun door een onderneming opgedragen
wordt, door middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of
waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt
door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer.
De voorwaarden van die bepaling zijn slechts vervuld wanneer het
goederenvervoer is opgedragen aan de personen die ze verrichten door
de onderneming waarvan de exploitatie bij uitbreiding onder toepassing van de wet valt.
Als het arrest vaststelt dat het goederenvervoer verricht werd door
middel van voertuigen waarvan de vervoerders geen eigenaar waren,
schendt het de voornoemde wettelijke bepalingen wanneer het oordeelt
dat de voorwaarden van artikel 3, 5°, vervuld waren op grond dat “het
volstaat dat een onderneming opdracht heeft gegeven tot het vervoer,
dat het aldus de eiseres of een andere onderneming kan […] zijn” en dat
“het dus onbelangrijk is dat de vervoerders nooit individueel een bestelorder van de eiseres zouden hebben ontvangen maar steeds en rechtstreeks van een andere onderneming”.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
16 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Grégoire en de heer De Bruyn.

N° 200
3°

— 16 maart 2015
(AR S.13.0088.F)

KAMER

1° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER. — GEVOLG. — ONTVANKELIJKHEID.
2° PARITAIR COMITE. — RESSORT. — WIJZE VAN BEPALING. — PARITAIR COMITÉ VOOR HET HOTELBEDRIJF.

1° Het middel dat het Hof zou verplichten tot een beoordeling van de feiten
waardoor het zijn bevoegdheden overschrijdt, is niet-ontvankelijk (1).
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 200.
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2° Het ressort van een paritair comité wordt in de regel bepaald door de hoofdactiviteit van de betrokken onderneming, behalve als een ander criterium is
vastgelegd bij het oprichtingsbesluit; het koninklijk besluit van 4 oktober
1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en tot vaststelling van het
aantal leden ervan schrijft geen criteria voor voor het bepalen van het
rechtsgebied van dat paritair comité (1). (Art. 35, CAO-wet; art. 1, KB
4 oktober 1974)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 5 september 2012
van het arbeidshof te Brussel, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 14 mei 2007.
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 geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 35 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
— artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot
vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité
nr. 302 voor het hotelbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan;
— de artikelen 1 en 2, inzonderheid 1, van het koninklijk besluit van
28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector zowel in de
versie die voorafgaat aan als die welke volgt op het koninklijk besluit van
13 december 2000 tot wijziging van het voornoemde koninklijk besluit van
28 oktober 1993.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat “de ‘école de Clerheid’, [de benaming waaronder de verweerder een activiteit als werkgever heeft uitgeoefend van 1 juni 1992
tot 8 januari 2004], niet ressorteerde onder het paritair comité nr. 302 voor het
hotelbedrijf […] [maar] […] onder het aanvullend paritair comité (nr. 100 voor
de arbeiders en nr. 200 voor de bedienden)” en wijzigt bijgevolg het beroepen vonnis en verklaart de oorspronkelijke vordering van de verweerder tot terugbetaling van de bijdragen die volgens hem onterecht aan de eiser waren betaald,
ontvankelijk en gegrond om de volgende redenen:
“De aansluiting bij een paritair comité geschiedt in functie van de hoofdactiviteit van de onderneming, behalve wanneer het koninklijk besluit dat het pa(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 200.
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ritair comité opricht een ander criterium bepaalt, zoals bijvoorbeeld de
gebruikelijke of normale activiteit […];
De ‘école de Clerheid’ ressorteert niet onder het Paritair Comité nr. 302;
De ‘école de Clerheid’ werd steeds voorgesteld als een ‘onderneming voor culturele en artistieke animatie’ (zie in dit verband de talrijke getuigenissen inzake de uitgeoefende activiteit);
Het betreft hier de ‘hoofdactiviteit’, hiervan getuigen de taken die verricht
werden door de verweerder en diens echtgenote die het educatief en pedagogisch
project van de school hebben opgezet;
De vraag rijst bijgevolg of er ‘bezoldigd personeel’ bij die activiteit betrokken
is;
[…] Zoals de eiser beklemtoont kan men immers slechts rekening houden met
die hoofdactiviteit van de onderneming als bij die activiteit bezoldigd personeel
betrokken is;
Het arbeidshof kan echter niet instemmen met de eiser die stelt dat het door
de verweerder aangeworven bezoldigd personeel zich enkel bezighield met taken
van huisvesting en opvang;
De toestand van mevrouw G. is in dit opzicht veelbetekenend;
Uit het onderzoek van de toestand van mevrouw G., die ter discussie staat,
blijkt dat de eerste rechter ten onrechte beslist heeft dat niet echt kan worden
betwist dat de hoofdactiviteit die door het personeel wordt verricht, dezelfde is
als die van mevrouw G., die naar verluidt instond voor de keuken, het onderhoud
en de opvoeding, en die de enige werkneemster in de onderneming lijkt te zijn
met een (mondelinge?) overeenkomst voor onbepaalde tijd;
Er moet immers op gewezen worden dat haar activiteit niet kan beschouwd
worden als de ‘permanente’ activiteit van de school omdat zij was aangeworven
met een overeenkomst voor onbepaalde tijd;
Uit het werkloosheidsboekje blijkt immers voldoende dat haar prestaties afhingen van het feit of er al dan niet kampen plaatsvonden, zodat ze zeer regelmatig technisch werkloos was tijdens de periodes waarin geen kampen
georganiseerd waren;
Andere bezoldigde werknemers (overeenkomsten voor bepaalde tijd) moesten
ook animatieopdrachten verrichten,
[…] Uit het voorafgaande blijkt dat meerdere bezoldigde personen taken verrichtten die ressorteren onder de hoofdactiviteit van de ‘école de Clerheid’;
Het feit dat die arbeidsovereenkomsten beperkt waren in de tijd is irrelevant;
Men heeft dus ten onrechte geoordeeld dat de bezoldigde activiteiten louter
besteed werden aan taken van huisvesting en opvang;
De activiteit van de ‘école de Clerheid’ stemt niet overeen met de definitie van
artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting van het
Paritair Comité nr. 302, noch met de voorbeelden die erin vermeld worden;
De ‘école de Clerheid’ stemt op geen enkele wijze overeen met een ‘onderneming van het hotelbedrijf’ zoals vervat in het koninklijk besluit van 4 oktober
1974;
De school onthaalt immers ‘kosteloos’ een groot aantal deelnemers, die ofwel
gestuurd zijn door verschillende organisaties (A.T.D. vierde wereld, medische
huizen, enz.) of die eenvoudigweg niet de nodige middelen hebben om hun kamp
te betalen;
Zo betalen ook de animatoren, begeleiders of leraars (bosklassen) hun verblijf
niet […];
De kosteloosheid van de aangeboden diensten stemt bijgevolg niet overeen
met het concept van een hotel of al wat daarmee kan vergeleken worden, en die
een ‘bezoldiging’ veronderstelt […];
Het arbeidshof meent dat de huisvesting, in de hierboven vermelde omstandigheden, slechts een aanvulling is bij de inrichting van stages, bosklassen of andere kampen die meer weg hebben van goed georganiseerde ‘scouts- en
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welpenkampen’ (dit is geenszins pejoratief bedoeld, integendeel), en weinig verband houden met de opsomming opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974;
Die huisvesting is slechts een verplichte aanvulling (men moet de kinderen
wel te eten geven, ze moeten ook kunnen overnachten) van de activiteiten die
voortvloeien uit het educatief, artistiek en animatieproject van de ‘école de
Clerheid’;
Het feit dat de eiser, toen de ‘école de Clerheid’ vanaf 2003 een vereniging zonder winstoogmerk geworden is, haar in de socioculturele sector heeft ondergebracht en heeft ingeschreven volgens index 632, is ook veelbetekenend, net als
de erkenning van de school in 2010 door de Franse Gemeenschap als ‘ontmoetings- en huisvestingscentrum’ waarvoor het Paritair Comité nr. 329.02 (socioculturele sector) bevoegd is”.
Grieven
Het ressort van een paritair comité wordt, in de regel, bepaald door de hoofdactiviteit van de betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een ander criterium bepaalt (artikel 35 van de wet van 4 [lees 5] december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités).
Vast staat 1° dat de activiteit van de ‘école de Clerheid’ bestond in de inrichting van themakampen en opvang van bosklassen gedurende een week (zie ook
eisers conclusie na het arrest van het Hof van Cassatie van 14 mei 2007) en 2° dat
de door de verweerder aangeworven bezoldigde werknemers instonden voor opvang en huisvesting, zelfs al verrichtten sommigen onder hen “eveneens” taken
van educatieve en socio-culturele animatie.
In tegenstelling tot wat het bestreden arrest betoogt, volstaat het niet, om te
kunnen beslissen dat de ‘école de Clerheid’ niet onder het paritair comité nr. 302
voor het hotelbedrijf ressorteerde, vast te stellen dat de hoofdactiviteit van de
school bestond uit “culturele en artistieke animatie” en dat haar bezoldigd personeel die taak eveneens verrichtte, maar mag dat personeel daarenboven niet
uitgesloten zijn van de bevoegdheid van het paritair comité nr. 329.
In dit verband bepaalt artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993
tot oprichting van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector dat het paritair comité bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers
die één of meerdere van de daarna opgesomde activiteiten uitoefenen, onder
meer 8. de jeugdhuizen, de jeugdateliers en 10. de niet-commerciële toeristische
organisaties.
Maar artikel 2.1 van dat koninklijk besluit bepaalt dat “het Paritair Comité
voor de socio-culturele sector niet bevoegd is voor de werknemers tewerkgesteld
door de […] werkgevers voor activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid
van het Paritair Comité (nr. 302) voor het hotelbedrijf”.
Daaruit kan worden afgeleid dat de ‘école de Clerheid’ ressorteerde onder het
paritair comité voor de socioculturele sector, behalve voor de bezoldigde werknemers die activiteiten verrichten die ressorteren onder de bevoegdheid van het
paritair comité voor het hotelbedrijf.
Zoals hierboven vermeld is, moesten de bezoldigde werknemers van de ‘école
de Clerheid’ taken van opvang en huisvesting verrichten, ook als sommige onder
hen ook instonden voor de opvang en de socioculturele activiteiten van de
school.
Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting van het paritair comité voor het hotelbedrijf, is dat bevoegd voor de
werknemers in het algemeen en hun werkgevers die hotels, restaurants en
drankgelegenheden exploiteren.
Daaronder ressorteren “in het algemeen, alle gelegenheden waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of logies wordt verschaft”.
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Het bestreden arrest oordeelt onterecht dat de ‘école de Clerheid’ uitsluitend
een onderneming voor culturele en artistieke animatie is en dus niet ressorteert
onder comité nr. 302 voor het hotelbedrijf, zelfs niet zijn bezoldigde werknemers,
aangezien ze de financieel niet-bemiddelde deelnemers en begeleiders of leraars
kosteloos ontvangt.
Er wordt niet betwist dat maaltijden, dranken, logies tegen betaling worden
geleverd aan de kinderen van wie de ouders de nodige financiële middelen hebben.
Als de ‘école de Clerheid’ geen hotelprestaties tegen betaling leverde, zou ze
geen bezoldigde werknemers hebben aangeworven om die prestaties te verrichten.
Men begrijpt evenmin waarom de werkgever, hoewel de activiteit sinds het begin ongewijzigd is, voortaan ressorteert onder het paritair comité nr. 329, terwijl het arbeidshof, vóór de erkenning door de Franse Gemeenschap, oordeelt
hem de paritaire comités 100 en 200 toe te kennen. Niet de overgang van een natuurlijk persoon naar een rechtspersoon, met name naar een vereniging zonder
winstoogmerk, wijzigt het paritair comité, doch wel de wijziging van de activiteit van de werkgever. Het arbeidshof geeft zelf toe dat de activiteit van de
werkgever ongewijzigd is gebleven sinds het begin.
Als men de logica van die redenering volgt, is de hoofdactiviteit van de ‘école
de Clerheid’ steeds, zelfs vóór haar erkenning, een niet-winstgevende socioculturele activiteit geweest, zodat de verweerder, in tegenstelling tot wat het bestreden arrest beslist, nooit, noch vóór noch na de erkenning ervan in 2010,
ressorteerde onder de bevoegdheid van het aanvullend paritair comité (nr. 100
voor de arbeiders en 200 voor de bedienden), maar, van bij het begin van haar activiteit, onder de bevoegdheid van het paritair comité nr. 329 voor de socioculturele ressorteerde.
Maar artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 13 december 2000, tot oprichting van het paritair comité
voor de socioculturele sector in het algemeen en hun werkgevers, te weten de
instellingen zonder winstoogmerk, bepaalt uitdrukkelijk dat “het paritair comité voor de socio-culturele sector niet bevoegd is voor […] de werknemers tewerkgesteld door de in artikel 1 vermelde werkgevers aan activiteiten
ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf”.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig kon beslissen dat het bezoldigd personeel van de school niet ressorteerde onder het paritair comité nr. 302
voor het hotelbedrijf op grond dat de hoofdactiviteit van de school van socioculturele aard was en het bezoldigd personeel van de verweerder “eveneens” die activiteit verrichtte, naast zijn taken van opvang en logies van de kinderen
(schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Het bestreden arrest beslist dat de onderneming die de verweerder onder de benaming “Ecole de Clerheid” tijdens het litigieuze tijdvak, volgens zijn vaststellingen van 1 oktober 1999 tot 8 januari 2004, heeft
geëxploiteerd, niet ressorteerde onder het paritaire comité voor het hotelbedrijf, maar onder de aanvullende paritaire comités voor arbeiders
en bedienden.
Het past het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en
tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor de socio-culturele sector daarentegen niet toe.
Noch uit de bewoordingen waarin het bestreden arrest de activiteit
van de Ecole de Clerheid beschrijft, noch uit de omstandigheid dat
laatstgenoemde “zodra zij tot vereniging zonder winstoogmerk omge-
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vormd was”, achteraf aangesloten werd bij het voornoemde paritair comité voor de socio-culturele sector, kan worden afgeleid dat de
toepassingsvoorwaarden van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993
tijdens het litigieuze tijdvak vervuld waren.
Het onderzoek van het middel zou het Hof verplichten tot een beoordeling van de feiten, waardoor het zijn bevoegdheden overschrijdt.
Zoals de verweerder betoogt is het middel in zoverre niet-ontvankelijk.
Voor het overige wordt het toepassingsgebied van een paritair comité
in de regel bepaald door de hoofdactiviteit van de betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een ander criterium bepaalt.
Het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan,
bepaalt geen criteria voor de bepaling van het toepassingsgebied van
dat paritair comité.
Met de redenen die het middel overneemt en bekritiseert, sluit het bestreden arrest dat oordeelt dat “huisvesting een verplichte aanvulling
is […] van de activiteiten die voortvloeien uit het educatief, artistiek
en animatieproject van de Ecole de Clerheid” uit dat het leveren van
logies, maaltijden en dranken de hoofdactiviteit vormt van die onderneming.
Het arrest schendt bijgevolg noch artikel 35, CAO-wet, noch artikel 1,
koninklijk besluit van 4 oktober 1974.
In zoverre het middel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal.
— Advocaten: de heer De Bruyn en de heer
Kirkpatrick.

N° 201
3°

— 16 maart 2015
(AR S.14.0049.F)

KAMER

MINDER-VALIDEN. — SOCIALE EN PROFESSIONELE INTEGRATIE. — INDIVIDUELE INTEGRATIEHULP. — BOUWWERKEN EN AANPASSINGEN OM DE HANDICAP TE
COMPENSEREN. — WONING. — NOODZAKELIJKE KOSTEN. — BIJKOMENDE UITGAVEN. — OVERNAME. — GRENZEN.
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De kosten die wegens zijn handicap noodzakelijk zijn voor de activiteiten van
de minder-valide of zijn deelname aan het leven in de maatschappij worden
slechts overgenomen als ze meer bedragen dan die welke een valide persoon
betaalt in identieke omstandigheden (1). (Art. 4, eerste en tweede lid,
B.W.Reg. 14 mei 2009)

(WAALS

AGENTSCHAP VOOR DE INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTEN T.

G.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 18 februari 2014 van
het arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
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.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 261, 266, 273, 274 en 278 van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, gecodificeerd bij het besluit van de Waalse Regering van
29 september 2011 houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en
de sociale actie, bevestigd bij het decreet van het Waals parlement van
1 december 2011, in de op het geschil toepasbare versie;
— de artikelen 2, 4 en 13 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei
2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de betaling
van individuele integratiehulp voor gehandicapten, vóór de opheffing van dat
besluit bij de artikelen 2, eerste lid, 35°, en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2013 houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid
en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid dat die bepalingen opneemt in het voornoemde regelgevend
Wetboek;
— artikel 582, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet gegrond en bevestigt alle beschikkingen van het beroepen vonnis, dat voor recht heeft gezegd
dat de eiser moet bijdragen tot de kosten voor de aanpassing van de drie trappen
die de verweerder gebruikt, en beveelt vervolgens, krachtens de devolutieve
kracht van het hoger beroep, de heropening van het debat om het bedrag van de
bijdrage van de eiser te bepalen, op grond van alle redenen die hier worden verondersteld volledig te zijn weergegeven, en in het bijzonder om de volgende redenen:
“Volgens het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van
29 september 2011,
Artikel 261, eerste lid:
Voor de toepassing van dit boek wordt als gehandicapte beschouwd iedere
minderjarige of meerderjarige persoon wiens capaciteiten inzake sociale inte(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 201.
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gratie en inschakeling in het arbeidsproces aanzienlijk beperkt zijn ten gevolge
van een aantasting van zijn geestelijke, zintuiglijke of lichamelijke vermogens,
waardoor een tussenkomst van de maatschappij nodig is.
Artikel 266:
De Regering neemt aanpassingsmaatregelen opdat de gehandicapte personen
aanspraak zouden kunnen maken op instellingen die het volgende aanbieden:
1° geschikte zorgen en diensten die zoveel mogelijk en bij voorkeur thuis worden
verleend; 2° een functionele revalidatie die een autonoom leven in de maatschappij bevordert; 3° een technische hulp en apparaturen die de autonomie en
de mobiliteit bevorderen; […] 8° een geschikte inschakeling in het arbeidsproces; 9° een geschikte opvang of huisvesting.
Artikel 273:
Het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapten is het instrument
waarmee de Regering haar beleid voert voor de sociale integratie van de gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces.
Met het oog hierop is het Agentschap belast met een algemene coördinatie- en
informatieopdracht. Deze opdracht bestaat in:
— […] de uitwerking, telkens als het nodig is, van een persoonlijk ontwerp
van tussenkomsten dat in de verlangens, bekwaamheden en behoeften van de gehandicapte persoon voorziet, in samenwerking met hem en de bestaande partners die nodig zijn voor de uitwerking en de uitvoering van dat ontwerp; […]
— de bevordering van de toegang tot de arbeidsmarkt voor de gehandicapte
personen;
— de bevordering van de deelneming van de gehandicapte personen aan het sociale en culturele leven, met name door de nadruk te leggen op hun beweeglijkheid en op de toegangsmiddelen.
Artikel 274:
Voor het vervullen van de opdrachten mag het Agentschap, onder de door de
Regering bepaalde voorwaarden, […] de door de gehandicapte personen of derden
gedragen kosten voortvloeiende uit hun sociale integratie en hun inschakeling
in het arbeidsproces geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen […].
Artikel 278:
Met het oog op de financiële tussenkomsten van het Agentschap, wordt, binnen de perken en volgens de modaliteiten vastgesteld door de Regering, rekening gehouden met de aanvraag van de gehandicapte persoon of van zijn wettige
vertegenwoordiger, met zijn specifieke behoeften en zijn positie en meer bepaald met:
— de aard van de vereiste hulp;
— de omvang van de behoefte aan de aangevraagde dienstverleningen en met
de aanwijzingen voortvloeiende uit een geïndividualiseerd ontwerp van tegemoetkomingen;
— met de normale kosten van de aangevraagde dienstverleningen en de bijkomende kosten die een gehandicapte persoon veroorzaakt in vergelijking met een
valide persoon;
— met de andere wettelijke en reglementaire tegemoetkomingen die een gehandicapte kan genieten en eventueel met de omvang van de bestaansmiddelen
van de gehandicapte personen.
Het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 tot vaststelling van de
voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp
voor gehandicapten:
Artikel 2:
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
[…] 5° individuele integratiehulp: de technische hulpmiddelen, de dienstverleningen en de inrichtingen bestemd om de handicap te compenseren of de verergering ervan te voorkomen.
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Artikel 4:
De overname van de individuele integratiehulp wordt toegekend aan de gehandicapte persoon voor de kosten die wegens zijn handicap noodzakelijk zijn voor
zijn activiteiten of zijn deelname aan het leven in de maatschappij.
De kosten bedoeld in lid 1 zijn bijkomende kosten bovenop die welke een valide persoon betaalt in identieke omstandigheden.
De functionele beperkingen van de gehandicapte persoon moeten op het ogenblik van de indiening van de aanvraag ofwel definitief van aard zijn ofwel een
vermoedelijke duur van één jaar hebben met een evoluerend karakter.
Het bedrag van de uitgaven in verband met de individuele integratiehulp
wordt door het Agentschap vastgesteld op basis van een vergelijkende studie rekening houdend met de kenmerken en de kwaliteiten van de verschillende individuele integratiesteunbedragen.
Wanneer een keuze mogelijk is uit meerdere gelijkwaardige oplossingen in
termen van functionaliteit, is het bedrag van de bijdrage van het Agentschap gelijk aan de kostprijs van de minst dure oplossing.
Artikel 13:
Onverminderd de toepassing van artikel 8 en de uitsluitingen uitdrukkelijk
vermeld in de bijlage bij dit besluit geldt dat als het Agentschap vaststelt dat
een aanvraag om tegemoetkoming inzake individuele integratiehulp voldoet
aan de voorwaarden van dit besluit maar dat hetzij er geen sprake is van die
hulp in de bijlage, hetzij dat er wel sprake van is maar dat bepaalde voorwaarden
niet vervuld zijn om de tegemoetkoming te verlenen, dan de aanvraag voor advies wordt voorgelegd aan de Raad voor individuele integratiehulp en vervolgens aan het beheerscomité, dat moet beslissen.
De bijlage bepaalt:
3. Huisinrichtingen en -aanpassingen en andere plaatsen (ISO 18).
3.1. Bouw van een aangepaste woning/aanpassing van een bestaande woning.
[…] Tegemoetkomingsmodaliteiten:
a) De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot:
3.1.1 Bouw van een aangepaste woning […].
3.1.2 Aanpassing van een bestaande woning: tot 19.381,00 EURO, plus BTW. Dat
bedrag mag opgesplitst worden.
In die totale tegemoetkoming worden de sommen begrepen van:
3.1.2.1. 4.333,00 euro, plus BTW, voor de aanpassing van de toegangswegen tot
de bestaande woning;
3.1.2.2. 3.000,00 euro, plus BTW, voor het aangepaste meubilair/sanitair.
[…] 3.6. Steunstang en -handvatten (ISO 18.18.06).
Uitsluiting:
De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de diensten
erkend en gesubsidieerd of gemachtigd tot de opname van gehandicapten door
het Agentschap.
Tegemoetkomingsvoorwaarde
De aanvrager vertoont ernstige moeilijkheden om van lichaamshouding te
veranderen of dezelfde houding aan te houden of om zich op verschillende plaatsen te verplaatsen.
Tegemoetkomingsmodaliteit.
De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot
662,00 EUR, plus BTW voor het geheel van de ISO 18.18.
3.7. Voorzieningen voor de opening en de sluiting van deuren, vensters en gordijnen (ISO 18.21).
Uitsluiting:
De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de diensten
erkend en gesubsidieerd of gemachtigd tot de opname van gehandicapten door
het Agentschap.
Tegemoetkomingsvoorwaarden.
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De aanvrager:
1° maakt gebruik van een rolstoel of een scooter waarvoor de verplichte gezondheidszorgverzekering tussenbeide is gekomen.
2° of vertoont ernstige moeilijkheden voor het gebruik van handen en armen.
3° voor het bedienen van de opening van de garagedeur moet de aanvrager de
bestuurder van het voertuig zijn; als dat niet het geval is, is de garage voor hem
de enige mogelijke toegang tot de woning.
Tegemoetkomingsmodaliteiten.
De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot […].
3.8. Hulpmiddelen voor de verticale beweeglijkheid (ISO 18.30).
De kostprijs van de herinrichtingswerken van de woning veroorzaakt door de
installatie van de voorzieningen om zich van de ene verdieping naar de andere
te begeven is ondergebracht bij punt 3.1 ‘Aanpassing van een bestaande woning’
binnen de perken van de enveloppe voorzien in punt a) 3.1.2. van de tegemoetkomingsmodaliteiten.
Het apparaat mag alleen in een ééngezinshuis geplaatst worden […].
6.2. Interpretatie
Artikel 13 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 moet nageleefd worden. Het vereist in sommige gevallen de aanvraag voor advies aan de
Raad voor te leggen om afwijkingen te verkrijgen wanneer de bijlage geen tussenkomst toestaat hoewel de aanvraag beantwoordt aan de voorwaarden van het
besluit;
Merk op, samen met de eerste rechter, dat de bijlage niet voorziet in de vervanging van trappen of trapleuningen doch enkel in de aanpassing van de woning. Dat heeft dus tot gevolg dat de aanvraag voor dit soort aanpassing het
advies van de Raad vereist voor zover de voorwaarden van het besluit voor een
tegemoetkoming vervuld zijn;
Maar de mogelijkheid die het Agentschap biedt om individuele hulp toe te
kennen waarin de bijlage niet voorziet is niet willekeurig. De rechter oefent volledige rechtsmacht uit over de beslissing om de toekenning te weigeren;
De tussenkomst van het Agentschap staat in functie van de noodzaak van de
inrichting om een activiteit voor sociale integratie te kunnen verrichten. Men
moet nagaan of de integratie zonder die inrichting onmogelijk of moeilijk zou
zijn. Het volstaat dus niet dat de inrichting nuttig is. Ze moet de integratie of
het streven ernaar mogelijk maken. Het oorzakelijk verband moet gezocht worden tussen de aandoening van de persoon en de gevraagde of gewenste inrichting
met het oog op het vergemakkelijken van de integratie;
Hiervoor moet met alle handicaps van de gehandicapte persoon rekening gehouden worden. De oplossing moet nuttig zijn, aangepast aan zijn toestand en
aldus de problemen verhelpen waarmee hij wordt geconfronteerd. Ze mag geen
enkel gevaar opleveren voor de begunstigde. Het staat aan de geneesheer die
zich ter plaatse begeeft om samen met de gehandicapte persoon na te gaan wat
het meest nuttig is in functie van de handicaps en het beoogde resultaat;
Een van de doelstellingen van de wetgeving is om de gehandicapte persoon in
zijn woonomgeving te laten. Men moet dus toezien op de aanpassing ervan, met
tussenkomst van het Agentschap, wanneer de woonomgeving niet langer conform is gelet op zijn handicap;
Zoals bepaald bij artikel 278 van het bovenvermelde Waals Wetboek, wordt onder meer rekening gehouden met de normale kostprijs van de gevraagde prestaties en de bijkomende kosten die een niet gehandicapt persoon in identieke
toestanden moet dragen. Artikel 4 van het koninklijk besluit stelt dezelfde
voorwaarde in;
Er staan twee interpretaties tegenover mekaar:
— in de eerste, die het Agentschap verdedigt, wordt ervan uitgegaan dat de
bijdrage beperkt is tot het verschil in kostprijs tussen de bijdrage die iedere al
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dan niet valide persoon zou moeten betalen om de inrichtingswerken te realiseren en degene die door de handicap noodzakelijk zijn;
— de tweede komt neer op een tegemoetkoming omdat de handicap deze
rechtvaardigt, aangezien het een bijkomende kost betreft omdat de werken zonder de handicap niet zouden moeten worden uitgevoerd;
Gelet op de finaliteit van de tussenkomst van het Agentschap, waarvan één
van de doelstellingen erin bestaat, zoals hierboven is opgemerkt, de gehandicapte persoon in zijn woning te laten en die daarvoor aan zijn handicap aan te passen, is de interpretatie van het Agentschap te restrictief;
Aangezien de gehandicapte persoon zijn woonomgeving moet wijzigen in functie van zijn handicap terwijl hij er voorheen probleemloos kon leven en rondlopen, is het zaak dat het Agentschap bijdraagt tot de inrichting. De wijzigingen
zijn in een dergelijk geval noodzakelijk wegens de handicap en de bijkomende
kosten is daaraan gekoppeld. Het is niet aangewezen de kost van de inrichting
te vergelijken met deze die een valide persoon zou betalen om dezelfde werken
uit te voeren;
Het feit dat de inrichtingswerken, zelfs voor een valide persoon nuttig zouden
zijn, of de woonomgeving zelfs veiliger zouden maken, verantwoordt de interpretatie van het Agentschap niet. De gehandicapte persoon, met zijn handicap en
de nadelige gevolgen ervan op het dagelijkse leven moet het enige vergelijkingspunt zijn;
6.3. Toepassing in dit geval
Het Agentschap weigert zijn tegemoetkoming op grond dat de vervanging van
de ladder-trappen door gewone trappen geen bijkomende kosten oplevert in vergelijking met dezelfde werken die een valide persoon zou moeten betalen;
De verweerder leeft sinds vele jaren in het huis dat hij betrekt en waarin hij,
wegens zijn handicap, sommige kamers niet meer kan bereiken of verlaten zonder gevaar te lopen;
Zoals de eerste rechter zeer terecht opmerkt, gaat het niet om het vervangen
van oude trappen door nieuwe maar om het vervangen van onaangepaste ‘trappen’ (ladders, te hoge treden) door veiligere trappen, werken die noodzakelijk
zijn wegens de handicap;
Het vonnis moet dus worden bevestigd voor zover het stelt dat de aanvraag
aan de wettelijke voorwaarden voor een tussenkomst van het Agentschap voor
drie trappen beantwoordt”.
Grieven
Krachtens de artikelen 266, 273, 274 en 278 van het Waals Wetboek van Sociale
Actie en Gezondheid van 29 september 2011, staat het aan de Waalse Regering,
waarvan de eiser het instrument is, om financieel tussen te komen, met name
door volledig of gedeeltelijk in te staan voor de kosten van sociale integratie
die gedragen worden door de gehandicapte personen bepaald in artikel 261, en
dit, binnen en volgens de door de regering vastgestelde limieten en modaliteiten.
Het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 bepaalt die limieten en
voorwaarden. Krachtens artikel 2, omvat de tegemoetkoming van het Agentschap een individuele integratiehulp in de vorm van technische hulpmiddelen,
dienstverleningen en inrichtingen bestemd om de handicap te compenseren of
om de verergering ervan te voorkomen.
Overeenkomstig artikel 4 van dat besluit, wordt de overname van de individuele integratiehulp toegekend aan de gehandicapte persoon voor de kosten die
wegens zijn handicap noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten of zijn deelname
aan het leven in de maatschappij, enerzijds, en zijn dit, anderzijds, bijkomende
kosten bovenop die welke een valide persoon betaalt in identieke omstandigheden.
Dat artikel 4 omvat aldus twee afzonderlijke en cumulatieve voorwaarden
voor overname en het staat aan de partij die individuele integratiehulp vraagt
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niet alleen aan te tonen dat de werken noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten
of zijn deelname aan het leven in de maatschappij maar ook dat die werken bijkomende kosten met zich meebrengen in vergelijking met de uitgave voor dezelfde werken voor een valide persoon in dezelfde omstandigheden.
Tenzij de aanpassingen specifiek voor de gehandicapte personen zijn ontworpen en vervaardigd en enkel zij er het gebruik van hebben, moet de kost voor de
aanpassing voor de gehandicapte persoon dus vergeleken worden met de kost
voor dezelfde werken die een valide persoon draagt in dezelfde omstandigheden,
een vergelijking waarbij dus abstractie moet gemaakt worden van de handicap.
Krachtens artikel 13 van het besluit van de Waalse Regering geldt dat wanneer het Agentschap vaststelt dat een aanvraag om tegemoetkoming inzake individuele integratiehulp voldoet aan de voorwaarden van dit besluit maar dat er
hetzij geen sprake is van die hulp in de bijlage, hetzij er wel sprake van is maar
dat bepaalde voorwaarden niet vervuld zijn om de tegemoetkoming te verlenen,
de aanvraag voor advies wordt voorgelegd aan de Raad voor individuele integratiehulp en vervolgens aan het beheerscomité, dat moet beslissen. Daaruit volgt
dat de beslissingsbevoegdheid van het beheerscomité laatstgenoemde slechts
verleend wordt op voorwaarde dat de bij artikel 4 bepaalde voorwaarden voor tegemoetkoming van het Agentschap verenigd zijn.
Het toezicht dat de arbeidsgerechten overeenkomstig artikel 582, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek uitoefenen op de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet betreffende de sociale reclassering van
de minder-validen, en die ontstaan na een weigering tot tegemoetkoming van
het Agentschap, ongeacht of zijn beheerscomité die beslissing genomen heeft of
niet, is weliswaar een toezicht met volle rechtsmacht maar dit is onderworpen
aan dezelfde limieten die aan het Agentschap of zijn beheerscomité zijn opgelegd;
De arbeidsgerechten mogen met andere woorden niet afwijken van de bij
artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering bepaalde voorwaarden door
zich te steunen op “de doelstellingen van de tussenkomst van het agentschap”
en “het doel de gehandicapte persoon in zijn woning te laten door deze aan zijn
handicap aan te passen”.
Het arrest stelt vast dat de werken om de trappen van zijn woning, waarvan
het meent dat “het veeleer hellende ladders zonder trapleuning zijn”, te vervangen door “twee echte trappen met trapleuning en balustrade” zelfs voor een valide persoon “nuttig zouden zijn, en de woonomgeving veiliger zouden maken”,
dat de aanvraag met andere woorden geen betrekking heeft op aanpassingen die
specifiek ontworpen en vervaardigd zijn voor gehandicapte personen waarvan
enkel zij het gebruik hebben.
Het beslist “dat, aangezien de gehandicapte persoon zijn woonomgeving moet
wijzigen wegens zijn handicap terwijl hij er voorheen moeiteloos kon leven en
rondlopen, het Agentschap moet bijdragen tot de aanpassing; dat de aanpassingen in een dergelijk geval noodzakelijk zijn wegens de handicap en de bijkomende kosten die daaraan gekoppeld zijn; dat men de kosten voor de aanpassing niet
mag vergelijken met wat een valide persoon voor dezelfde werken zou betalen”.
Het schendt aldus de regels die de tegemoetkoming van de eiser vastleggen
(schending van de artikelen 261, 266, 273, 274 en 278 van het Waals Wetboek van
Sociale Actie en Gezondheid van 29 september 2011 en de artikelen 2, 4 en 13 van
het besluit van regering van 14 mei 2011) en miskent de bevoegdheden van de
rechter die uitspraak moet doen over een betwisting betreffende een weigering
door de eiser van individuele hulp (schending van artikel 582, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Krachtens artikel 4, eerste lid, besluit van de Waalse Regering van
14 mei 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor
de betaling van individuele integratiehulp voor gehandicapten, dat op

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 774 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 201 - 16.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

774

het geschil van toepassing is, wordt de overname van de individuele integratiehulp toegekend aan de gehandicapte persoon voor de kosten die
wegens zijn handicap noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten of zijn
deelname aan het leven in de maatschappij.
Het tweede lid van datzelfde artikel bepaalt dat de kosten bedoeld in
lid 1, bijkomende kosten zijn bovenop die welke een valide persoon betaalt in identieke omstandigheden.
Uit die bepalingen volgt dat de kosten die wegens de handicap van de
minder-valide noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten of zijn deelname
aan het leven in de maatschappij slechts overgenomen worden als ze
meer bedragen dan de kosten van een valide persoon in identieke omstandigheden.
Het arrest stelt vast dat de verweerder, wegens zijn handicap ten gevolge van een ongeval, niet meer “zonder gevaar” trappen kan gebruiken die verschillende niveaus in zijn woning verbinden in de vorm van
“hellende ladders zonder trapleuning” en dat zijn aanvraag strekt tot
de overname van de kosten voor de vervanging van die installaties door
“(echte) trappen met trapleuning en balustrade”.
Het oordeelt dat “het niet gaat om de vervanging van oude trappen
door nieuwe maar om onaangepaste ‘trappen’ (ladders, te hoge treden)
te vervangen door veiligere trappen, werken die noodzakelijk zijn wegens de handicap”, dat, “aangezien de gehandicapte persoon zijn woonomgeving moet wijzigen in functie van zijn handicap terwijl hij er
voorheen probleemloos kon leven en rondlopen, het zaak is dat het
Agentschap bijdraagt tot de inrichting” en dat “de wijzigingen in een
dergelijk geval noodzakelijk zijn wegens de handicap en de bijkomende
kosten daaraan gekoppeld zijn”.
Het arrest dat niet uitsluit, zoals de eiser betoogde, dat “de aanpassingswerken, zelfs voor een valide persoon nuttig zouden zijn, en de
woonomgeving zelfs veiliger zouden maken” schendt artikel 4, tweede
lid, wanneer het, op grond dat “de gehandicapte persoon, met zijn handicap en de nadelige gevolgen ervan op het dagelijkse leven, het enige
vergelijkingspunt mag zijn”, weigert “de kost van de inrichting te vergelijken met de kosten van een valide persoon om dezelfde werken uit
te voeren”.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
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16 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Oosterbosch.

N° 202
2°

— 17 maart 2015
(AR P.14.0408.N)

KAMER

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. — MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN.
— MATERIEEL BESTANDDEEL. — BEGRIP. — ONEIGENLIJK OMISSIEDELICT. —
VOORWAARDE. — TOEPASSING.

Het gebruik van de goederen of het krediet van een rechtspersoon in de omstandigheden en door de personen in artikel 492bis Strafwetboek vermeld,
kan niet enkel bestaan uit een positieve daad, maar ook uit een onthouding,
wanneer die onthouding de uiting is van de doelgerichte wil om een bepaald
resultaat te bereiken; er kan sprake zijn van een dergelijke onthouding wanneer de bestuurder van een handelsvennootschap een bedrag niet opeist
waarop die vennootschap recht heeft, teneinde zichzelf een voordeel te verschaffen.

(D. T. M.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 28 januari 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiseres doet afstand zonder berusting van haar cassatieberoep in
zoverre het gericht is tegen de niet-definitieve beslissing op burgerrechtelijk gebied.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 66 en 492bis Strafwetboek: het arrest oordeelt ten onrechte dat de eiseres zich schuldig
heeft gemaakt aan misbruik van vennootschapsgoederen door zich als
bestuurder van Fibelle Renting bvba ervan te onthouden aan Torva bvba, die samen met Fibelle Renting bvba het gehuurde pand betrok, de
helft van de huur door te factureren; het bedoelde misdrijf vereist echter een “gebruik”, zodat het niet kan gepleegd worden door een onthou-

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 776 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 202 - 17.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

776

ding, maar het een positieve daad vereist; bovendien vereist een
handelingsmisdrijf door onthouding een handelingsverplichting in
hoofde van de dader ervan, terwijl artikel 492bis Strafwetboek voor de
bestuurder geen enkele verplichting inhoudt om een bepaalde handeling te stellen, zonder dewelke men strafbaar zou zijn.
4. Het plegen van een misdrijf door onthouding vereist niet steeds een
inbreuk op een strafrechtelijk gesanctioneerde handelingsverplichting.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. Artikel 492bis Strafwetboek bepaalt: “Met gevangenisstraf van een
maand tot vijf jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderdduizend euro worden gestraft de bestuurders, in feite of in rechte, van
burgerlijke en handelsvennootschappen, alsook van verenigingen zonder winstoogmerk, die met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke
rechtstreekse of indirecte doeleinden gebruik hebben gemaakt van de
goederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoewel zij wisten dat
zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten.”
6. Anders dan waarvan het middel uitgaat, kan het gebruik van de
goederen of het krediet van een rechtspersoon in de omstandigheden en
door de personen in die bepaling vermeld, niet enkel bestaan uit een positieve daad, maar ook uit een onthouding, wanneer die onthouding de
uiting is van de doelgerichte wil om een bepaald resultaat te bereiken.
Er kan sprake zijn van een dergelijke onthouding wanneer de bestuurder van een handelsvennootschap een bedrag niet opeist waarop die
vennootschap recht heeft, teneinde zichzelf een voordeel te verschaffen.
In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand zoals hierboven bepaald.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
17 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Arnou (bij de balie
te Brugge).
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N° 203
2°

— 18 maart 2015
(AR P.14.1815.F)

KAMER

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWONE OPSCHORTING. — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERSCHILLENDE TERMIJNEN OM HOGER
BEROEP IN TE STELLEN. — PREJUDICIËLE VRAAG. — GRONDWETTELIJK HOF.
2° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — VEROORDELING MET
UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWONE OPSCHORTING. —
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERSCHILLENDE TERMIJNEN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN.
3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWONE OPSCHORTING. — VERSCHILLENDE
TERMIJNEN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN. — PREJUDICIËLE VRAAG. —
GRONDWETTELIJK HOF.
4° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — VEROORDELING MET
UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWONE OPSCHORTING. —
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERSCHILLENDE TERMIJNEN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN.

1°, 2°, 3° en 4° Wanneer een cassatiemiddel discriminatie aanvoert omdat er
verschillende termijnen van toepassing zijn om hoger beroep in te stellen
voor, enerzijds, de inverdenkinggestelde wanneer hem door de raadkamer opschorting van de veroordeling is verleend en, anderzijds, het openbaar ministerie en de burgerlijke partij, wanneer de beroepen beslissing een beschikking
tot buitenvervolgingstelling betreft, stelt het Hof van Cassatie een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (1). (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof; art. 4, § 2, Probatiewet; art. 135, §§ 1 en 3, Wetboek
van Strafvordering)

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Henegouwen, afdeling Bergen, van 12 mei 2014, en tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 november 2014.
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
tegen de beschikking twee middelen en tegen het arrest vier middelen
aan.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 9 maart
2015 een conclusie neergelegd op de griffie.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 203.
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Op de rechtszitting van 18 maart 2015 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde eerste advocaat-generaal geconcludeerd
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Vierde middel tot staving van het cassatieberoep tegen het arrest van
4 november 2014
Bij beschikking van de raadkamer van 12 mei 2014 werd de eiseres opschorting van de uitspraak van de veroordeling verleend.
Op 16 mei 2014 heeft zij tegen die beslissing hoger beroep ingesteld.
Bij arrest van 4 november 2014 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de eiseres niet-ontvankelijk verklaard,
op grond dat het was ingesteld na de termijn van vierentwintig uren bepaald bij artikel 4, § 2, Probatiewet.
Wanneer de raadkamer, na afloop van het gerechtelijk onderzoek, tot
buitenvervolgingstelling beslist, beschikken de procureur des Konings
en de burgerlijke partij krachtens artikel 135, § 1 en § 3, Wetboek van
Strafvordering over een termijn van vijftien dagen om hoger beroep in
te stellen.
Het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beslissing van het
onderzoeksgerecht is niet beperkt tot de regeling van haar burgerlijke
belangen. Door de devolutieve werking van dat hoger beroep moet de
kamer van inbeschuldigingstelling immers uitspraak doen over de
eventuele voortzetting, voor het vonnisgerecht, van de strafvordering.
Met toepassing van artikel 4, § 2, Probatiewet moet de inverdenkinggestelde die de beslissing tot opschorting van de veroordeling betwist,
welke inhoudt dat de hem ten laste gelegde feiten bewezen zijn verklaard, tegen die beslissing hoger beroep instellen binnen een termijn
van vierentwintig uren. De aanwending van dat rechtsmiddel belet de
inverdenkinggestelde niet om voor de kamer van inbeschuldigingstelling de buitenvervolgingstelling te vorderen.
Met toepassing van artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk
Hof is er grond om het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële
vraag te stellen: is, in deze fase van de rechtspleging, het verschil in behandeling tussen de inverdenkinggestelde, enerzijds, en de procureur
des Konings en de burgerlijke partij, anderzijds, een onderscheid dat
onverenigbaar is met de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie
bepaald in de artikelen 10 en 11 Grondwet?
Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag:
“Schendt artikel 4, § 2, Probatiewet de artikelen 10 en 11 Grondwet, in
zoverre dat artikel het rechtsmiddel van de inverdenkinggestelde tegen
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de beschikking van de raadkamer die de feiten bewezen verklaart en tot
opschorting beslist, onderwerpt aan een termijn van vierentwintig
uren, terwijl de procureur des Konings en de burgerlijke partij, krachtens artikel 135, § 1 en § 3, Wetboek van Strafvordering, over een termijn van vijftien dagen beschikken om de beschikking tot
buitenvervolgingstelling aan te vechten die door datzelfde gerecht is
uitgesproken ?”.
Houdt de beslissing over de kosten aan.
18 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Arnould (bij de balie te Bergen).

N° 204
2°

— 18 maart 2015
(AR P.14.1879.F)

KAMER

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. —
VEROORDELING. — BIJ WET OPGELEGDE VERMELDINGEN. — VERMELDING VAN DE
STRAF. — VERBEURDVERKLARING. — VERZUIM. — GEVOLG.
2° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — VEROORDELING. — BIJ WET OPGELEGDE VERMELDINGEN. — VERMELDING VAN DE STRAF. —
VERZUIM. — GEVOLG.
3° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — BEKLAAGDE EN VERDACHTE. — BEKLAAGDE. — VEROORDELING. —
BIJ WET OPGELEGDE VERMELDINGEN. — VERMELDING VAN DE STRAF. — VERBEURDVERKLARING. — VERZUIM. — GEVOLG.

1°, 2° en 3° Het verzuim om in een veroordelend vonnis de straf van verbeurdverklaring te vermelden, leidt tot vernietiging van de beslissing over die
straf (1). (Art. 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)

(L.; COMAFEL C.V.B.A. T. L.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 30 oktober 2014.
De eiser voert een middel aan en de eiseres voert vier middelen aan,
elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 12 december 2012, AR P.12.1301.F, AC 2012, nr. 686.
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VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
Ambtshalve middel: schending van artikel 195, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering
Volgens artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering vermeldt
ieder veroordelend vonnis de feiten waaraan de gedaagden schuldig of
waarvoor zij aansprakelijk geoordeeld worden, de straf, de burgerlijke
veroordelingen en de toegepaste wetsbepaling.
Het arrest, dat nergens melding maakt van de verbeurdverklaring
waartoe de eiser is veroordeeld, schendt die wetsbepaling.
Aangezien de schuldigverklaring en de veroordeling tot de hoofdstraffen van gevangenisstraf en de geldboete zelf niet worden vernietigd,
wordt de cassatie tot de straf van verbeurdverklaring beperkt.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, op de strafvordering,
uitspraak doet over de verbeurdverklaring en in zoverre het uitspraak
doet over de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerder.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt J. L. tot drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het overige gedeelte ten laste van de Staat.
Veroordeelt J. L. tot de kosten van het cassatieberoep van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Comafel.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
18 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten:
mevr. Lequeux (bij de balie te Luxemburg), de heer Nève en mevr.
Berbuto (bij de balie te Luik).
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N° 205
1°

— 19 maart 2015
(AR C.10.0597.F)

KAMER

1° RECHTBANKEN. — ALGEMEEN. — RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. —
PLAATSVERVANGENDE RECHTERS. — TIJDELIJKE VERVANGING VAN EEN LID VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE. — RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6.1.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. — PLAATSVERVANGENDE RECHTERS. — TIJDELIJKE VERVANGING VAN EEN LID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
3° RECHTBANKEN. — ALGEMEEN. — RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. — VORDERING TOT FAILLIETVERKLARING DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS. —
PLAATSVERVANGENDE RECHTER. — TIJDELIJKE VERVANGING VAN EEN LID VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE. — GEVOLG. — ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK. — EERLIJK KARAKTER VAN HET PROCES.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. — PLAATSVERVANGENDE RECHTER. — TIJDELIJKE VERVANGING VAN EEN LID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — GEVOLG. — ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN
DE RECHTBANK. — EERLIJK KARAKTER VAN HET PROCES.

1° en 2° Artikel 87, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is op zich niet strijdig met
artikel 6, § 1, EVRM, dat slechts geschonden kan worden wegens de concrete
omstandigheden van de tussenkomst van een plaatsvervangende rechter in
een bepaald geding. (Art. 6, § 1, EVRM; art. 87, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek)
3° en 4° De omstandigheid dat, voor de rechtbank van koophandel die kennisneemt van een vordering tot faillietverklaring ingesteld door de procureur
des Konings, het openbaar ministerie vertegenwoordigd wordt door een advocaat die benoemd is tot plaatsvervangend rechter bij die rechtbank, heeft
niet tot gevolg dat die rechtbank zich zou moeten uitspreken over een vordering die ingesteld of gepleit werd door één van zijn leden; die omstandigheid
is niet van die aard dat zij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechtbank en het eerlijke karakter van het proces aantast, aangezien het
middel niet aanvoert dat de tussenkomst van die plaatsvervangende rechter
in dat geding niet beperkt zou zijn tot de vervanging van een verhinderd lid
van het openbaar ministerie. (Art. 6, § 1, EVRM; art. 87, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(IMMO SUN HOUSE

N.V. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL 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 april 2010.
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 6, in het bijzonder punt 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend
te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955 en, voor
zoveel als nodig, alle bepalingen van die wet;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk bepalingen van internationaal
recht met rechtstreekse werking voorrang hebben op nationaalrechtelijke bepalingen;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter een beslissing, met
name een norm, die een hogere bepaling schendt, niet mag toepassen;
— artikelen 87, eerste lid, 137, 138, 138bis, 144 en 151, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet gegrond en bevestigt aldus impliciet maar zeker het beroepen vonnis dat afwijzend beschikte
op het verzet van de eiseres tegen het vonnis van 30 maart 2009 dat haar op vordering van het openbaar ministerie failliet verklaart. Het verwerpt in dat opzicht het middel waarin de eiseres aanvoerde dat zij geen “onpartijdige
rechtbank en eerlijk proces” had gehad in de zin van artikel 6 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, omdat de procureur des Konings van Brussel in faillissement dagvaardde
en dat laatstgenoemde op de zitting van de rechtbank van koophandel vertegenwoordigd werd door de heer M.B., advocaat en plaatsvervangend rechter, dienstdoend als substituut-procureur des Konings.
Het arrest grondt zijn beslissing in dat opzicht op de volgende redenen:
“5. De [eiseres] verwijt de procureur des Konings dat hij in het geding door de
heer M.B., advocaat en plaatsvervangend rechter, vertegenwoordigd werd;
Zij is van oordeel dat het ambt van substituut-procureur des Konings niet verenigbaar is met de uitoefening van het beroep van advocaat. Zij roept ook een
tegenstrijdigheid in met artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, voor zover dergelijke situatie de waarborgen van onafhankelijkheid in het gedrang brengt gezien
het feit dat hij advocaat is en dat hij dagelijks rechtstreekse concurrenten beheert, dat hij er alle belang bij heeft om haar faillietverklaring te overwegen;
6. De heer M.B. werd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel benoemd bij koninklijk besluit van 10 november 2004. Zijn benoeming werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 november 2004;
Artikel 87, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de plaatsvervangende
rechters bij de rechtbank van koophandel de verhinderde leden van het openbaar
ministerie tijdelijk mogen vervangen;
Bij beschikking van 16 februari 2009 heeft de voorzitter hem aangewezen om
het ambt van openbaar ministerie uit te oefenen voor de duur van een jaar te
rekenen van 1 maart 2009;
De heer M.B. oefende dus dat ambt uit met de vereiste bevoegdheden;
Dat hij bovendien advocaat is, is niet relevant, aangezien het ambt van plaatsvervangend rechter toegestaan is in het kader van de uitoefening van dat beroep;

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 783 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

783

ARRESTEN VAN CASSATIE

19.3.15 - N° 205

De eventuele tegenstrijdigheid met het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is onbestaande;
Er wordt immers aangenomen dat zitting houden als lid van de correctionele
rechtbank niet onverenigbaar is voor een advocaat die plaatsvervangend rechter is, zelfs als de beklaagde advocaat is (Cass. 13 december 1988, Pas., 1989, I,
417);
Het middel is niet gegrond.”
Grieven
Hoewel advocaten plaatsvervangend rechter kunnen zijn bij de rechtbank van
eerste aanleg, de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel en hoewel
artikel 87, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek de plaatsvervangende rechters toestaat om de verhinderde leden van het openbaar ministerie te vervangen, moet
die regel wijken voor artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat in België een norm
met rechtstreekse werking is (de in het middel aangevoerde algemene rechtsbeginselen en in het bijzonder het algemene rechtsbeginsel volgens hetwelk bepalingen van internationaal recht met rechtstreekse werking voorrang hebben op
nationaalrechtelijke bepalingen en artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden).
Artikel 6. van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat “bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde vervolging eenieder recht heeft op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld”.
De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerecht alsook het eerlijke
karakter van het proces moeten niet alleen in concreto maar ook op objectieve
wijze worden beoordeeld. Het gaat het er dus niet om dat de rechters intrinsiek
(of subjectief) onafhankelijk en onpartijdig zijn. Zij moeten ook zo overkomen
in de ogen van de partijen en derden.
Hetzelfde geldt voor het eerlijke karakter van het proces.
Het mechanisme dat artikel 87, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek invoert, kan echter objectief gezien bij de partijen en derden twijfels doen rijzen
omtrent de onafhankelijkheid van de rechtbank, in zoverre het een plaatsvervangend rechter de mogelijkheid biedt op grond van dat artikel het ambt van
openbaar ministerie bij die rechtbank uit te oefenen. Dat geldt in het bijzonder
wanneer, zoals hier, het openbaar ministerie partij is in het geding en zich niet
beperkt tot het geven van een advies. Aldus houdt artikel 87, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek immers eigenlijk in dat de rechtbank uitspraak moet
doen over de vordering die ingediend — of minstens gepleit — werd door één van
zijn rechters, aangezien de plaatsvervangende rechter die aangewezen werd om
een lid van het openbaar ministerie te vervangen, naar recht (artikelen 87, eerste lid, 137, 138, 138bis, 144 en 151, Gerechtelijk Wetboek) of minstens in de ogen
van de rechtzoekenden en derden gelijkgesteld is met laatstgenoemde. Doordat
de rechter die het ambt van openbaar ministerie uitoefent de hoedanigheid van
advocaat heeft, neemt de twijfel nog toe bij de rechtzoekenden en het publiek,
aangezien de advocaat de natuurlijke tegenpartij is van het openbaar ministerie
wanneer het partij is in het geding, wat verwarring veroorzaakt.
Het arrest oordeelt dat artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet geschonden
wordt voor de rechtbank van koophandel, hoewel de heer M.B., advocaat en
plaatsvervangend rechter in die rechtbank, het ambt van openbaar ministerie
in het geding uitoefende en dat het openbaar ministerie daarbij partij was, en
bevestigt bijgevolg het beroepen vonnis dat afwijzend beschikte op het verzet
tegen het vonnis van 30 maart 2009 tot faillietverklaring. Dat arrest, dat aldus
de onregelmatigheden die die twee beslissingen aantasten en de rechtspleging
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die heeft geleid tot die beslissingen overneemt, schendt bijgevolg voornoemd
artikel 6, in het bijzonder punt 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt (schending
van artikel 6, in het bijzonder punt 1, en, voor zoveel als nodig, van de bepalingen van de wet van 13 mei 1955 tot goedkeuring en van de overige, in het middel
aangevoerde bepalingen).
Op zijn minst weigert het op onwettige wijze de toepassing van artikel 87, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek uit te sluiten, terwijl dat artikel strijdig is met
artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en er dus geen toepassing van kon worden
gemaakt (schending van alle in het middel aangevoerde bepalingen of beginselen en, in het bijzonder, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk bepalingen van internationaal recht met rechtstreekse werking voorrang hebben op nationaalrechtelijke bepalingen).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Krachtens artikel 87, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zijn er plaatsvervangende rechters in de rechtbank van koophandel. Zij hebben geen
gewone bezigheden en worden benoemd om verhinderde rechters of leden van het openbaar ministerie tijdelijk te vervangen.
Die bepaling is op zich niet strijdig met artikel 6.1 EVRM, dat slechts
geschonden kan worden wegens concrete omstandigheden van de tussenkomst van een plaatsvervangende rechter in een welbepaald geding.
De omstandigheid dat, voor de rechtbank van koophandel die kennisneemt van een door de procureur des Konings ingestelde vordering tot
faillietverklaring, het openbaar ministerie vertegenwoordigd wordt
door een advocaat die benoemd is tot plaatsvervangend rechter in die
rechtbank, heeft niet tot gevolg dat die rechtbank zich zou moeten uitspreken over een vordering die ingesteld of gepleit werd door één van
zijn leden; die omstandigheid is niet van die aard dat zij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtbank en het eerlijke karakter
van het proces aantast, aangezien het middel niet aanvoert dat de tussenkomst van die plaatsvervangende rechter in dat geding niet beperkt
zou zijn tot de vervanging van een verhinderd lid van het openbaar ministerie.
Het arrest beslist bijgevolg naar recht de grief te verwerpen die door
de eiseres voor het hof van beroep uit die omstandigheid werd afgeleid.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
19 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Foriers en mevr. Oosterbosch.
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N° 206
1°

— 19 maart 2015
(AR C.13.0218.F)

KAMER

1° OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— TUSSEN PARTIJEN. — UITVOERING TE GOEDER TROUW. — RECHTSMISBRUIK.
2° RECHTSMISBRUIK. — OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
VAN PARTIJEN. — TUSSEN PARTIJEN. — UITVOERING TE GOEDER TROUW.
3° RECHTSMISBRUIK. — BEGRIP.
4° RECHTSMISBRUIK. — BEGRIP. — BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER.
5° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
RECHTSMISBRUIK. — BEGRIP. — BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER.

1° en 2° Het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten, dat vastgelegd is in artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek, verbiedt
een partij misbruik te maken van de rechten die de overeenkomst haar toekent (1). (Art. 1134, Burgerlijk Wetboek)
3° Rechtsmisbruik bestaat in het uitoefenen van een recht op een wijze die
kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht
door een voorzichtig en zorgvuldig persoon (2).
4° en 5° De rechter moet de verhouding onderzoeken tussen het voordeel dat
de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft en de schade die aan de
andere partij berokkend wordt; bij de beoordeling van de voorhanden zijnde
belangen, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de
zaak (3).

(STAD DINANT T. WAALS GEWEST)
ARREST (vertaling)
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 18 september 2012.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
(1) Cass. 12 februari 2014, AR P.13.1304.F, AC 2014, nr. 111.
(2) Cass. 21 maart 2013, AR C.12.0118.F, AC 2013, nr. 203.
(3) Zie voetnoten (1) en (2) hierboven.
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VAN HET HOF

Middel
Eerste onderdeel
Het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten, dat vastgelegd is in artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek,
verbiedt een partij misbruik te maken van de rechten die de overeenkomst haar toekent.
Rechtsmisbruik bestaat in het uitoefenen van een recht op een wijze
die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van
dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon.
De rechter moet de verhouding onderzoeken tussen het voordeel dat
de houder van dat recht heeft beoogd of verkregen en de schade die aan
de andere partij berokkend wordt.
Bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak.
Vooreerst herinnert het arrest aan de voornaamste bewoordingen van
de overeenkomst waarin de verweerder een subsidie toekent aan de eiseres om de desbetreffende stedelijke vernieuwingsoperatie uit te voeren. Vervolgens stelt het arrest vast dat de eiseres “de verbintenissen
van de door haar ondertekende overeenkomst niet is nagekomen, aangezien de begane tekortkoming niet onoverkomelijk was” en oordeelt
het dat de verweerder niet meer gehouden was de zijne na te komen,
waaronder de storting van “de subsidies met betrekking tot de werkzaamheden die zonder zijn toestemming werden aanbesteed”, en dat hij,
door aldus te handelen, “enkel de overeenkomst zoals zij vastgelegd
werd, heeft toegepast”.
Vervolgens oordeelt het arrest dat “de door de [eiseres] ingeroepen
omstandigheden om desondanks het voordeel van de in de overeenkomst vastgelegde subsidies te verkrijgen, namelijk dat de voor vernieuwing bevoegde minister en het voor vernieuwing bevoegde bestuur
de werkzaamheden hadden goedgekeurd, dat zij op die grond over de
subsidie hadden beslist en de regels van de openbare aanbesteding hadden goedgekeurd of nog dat zij subsidies had ontvangen voor een ander
gedeelte van de werkzaamheden, op zich niet toelaten dat het hof [van
beroep] haar het voordeel van haar vordering toekent. Ten eerste is het
in het kader van gesubsidieerde werkzaamheden immers gewettigd dat
de subsidiërende overheid alle voornaamste fasen van de procedure kan
nagaan en ermee instemmen; het is ook gewettigd dat elke tekortkoming in dat kader gesanctioneerd wordt met de weigering of de intrekking van de subsidies; het onderscheid dat de [eiseres] probeert te
maken tussen een dwaling en een fout is niet relevant in zoverre het er
hier om gaat vast te stellen dat de [eiseres] haar verbintenissen die zij
in de in het geding zijnde overeenkomst aangegaan heeft, niet is nagekomen; bovendien laat het feit dat geen enkele tekortkoming werd gevonden in de aanbestedingsprocedure niet toe de bevoegde minister het
recht te ontzeggen om de oorspronkelijk geplande subsidies niet vrij te
geven. Kortom, de wijze waarop de overeenkomst in deze zaak is uitge-
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voerd, moet worden aangenomen en kan niet worden geweigerd om de
door de [eiseres] ingeroepen redenen”.
Het arrest beslist dat “het hof [van beroep] in die bijzondere omstandigheden aan de zijde van de verweerder noch rechtsmisbruik […], noch
de niet-naleving van het proportionaliteitsbeginsel vaststelt”, zonder
onderzocht te hebben of uit die omstandigheden blijkt dat de door de
eiseres geleden schade niet in verhouding staat tot het door de verweerder beoogde of verkregen voordeel. Daaruit volgt dat het arrest
artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek schendt en het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand misbruik mag maken van zijn
recht, miskent.
Het onderdeel is gegrond.
Het tweede onderdeel, dat niet tot een ruimere cassatie kan leiden,
hoeft niet nader te worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eiseres niet gegrond verklaart en veroordeelt haar tot de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
19 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
De Bruyn en de heer Van Ommeslaghe.

N° 207
1°

— 19 maart 2015
(AR C.14.0103.F)

KAMER

1° AFSTAMMING. — WETTELIJK VADERSCHAP VAN DE ECHTGENOOT VAN DE MOEDER. — GEEN BEZIT VAN STAAT. — RECHTSVORDERING TOT ONDERZOEK VAN VADERSCHAP VAN EEN ANDERE MAN DAN DE ECHTGENOOT. — ONTVANKELIJKHEID.
— VOORWAARDE. — ZWAK VERMOEDEN VAN VADERSCHAP. — ARTIKELEN 22 EN
22BIS VAN DE GRONDWET. — BESTAANBAARHEID. — GRONDWETTELIJK HOF. —
PREJUDICIËLE VRAAG.
2° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — AFSTAMMING. —
WETTELIJK VADERSCHAP VAN DE ECHTGENOOT VAN DE MOEDER. — GEEN BEZIT
VAN STAAT. — RECHTSVORDERING TOT ONDERZOEK VAN VADERSCHAP VAN EEN
ANDERE MAN DAN DE ECHTGENOOT. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE. —
ZWAK VERMOEDEN VAN VADERSCHAP. — ARTIKELEN 22 EN 22BIS VAN DE GRONDWET. — BESTAANBAARHEID.
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3° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — AFSTAMMING. —
WETTELIJK VADERSCHAP VAN DE ECHTGENOOT VAN DE MOEDER. — GEEN BEZIT
VAN STAAT. — RECHTSVORDERING TOT ONDERZOEK VAN VADERSCHAP VAN EEN
ANDERE MAN DAN DE ECHTGENOOT. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE. —
ZWAK VERMOEDEN VAN VADERSCHAP. — ARTIKELEN 22 EN 22BIS VAN DE GRONDWET. — BESTAANBAARHEID.

1°, 2° en 3° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of het vroegere
artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 22 en 22bis van de
Grondwet schendt in zoverre het, wanneer het vaderschap is vastgesteld
krachtens de artikelen 315 of 317 van dat Wetboek, een kind verbiedt zijn biologische vader op te sporen en diens vaderschap bij vonnis te doen erkennen, zonder voorafgaandelijk het vaderschap van de echtgenoot van zijn
moeder te hebben betwist, tenzij dat kind zich in een van de gevallen bevindt
van zwak vermoeden van vaderschap, als bedoeld in artikel 320 van dat Wetboek, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (1).
(Artt. 22 en 22bis, Grondwet; art. 323, Burgerlijk Wetboek; art. 26, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 14 oktober 2013, dat uitspraak doet als gerecht op verwijzing na het arrest van het Hof van 3 februari 2012.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE

RECHTSPLEGING

Het Hof heeft op een cassatieberoep tegen het arrest van het hof van
beroep te Luik van 30 september 2008, in zijn arrest van 11 juni 2010 aan
het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld ten einde te weten of het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek de
artikelen 22 en 22bis van de Grondwet schendt, in zoverre het een kind
verbiedt zijn biologische vader op te sporen en diens vaderschap te doen
erkennen, wanneer het is verwekt tijdens het huwelijk van zijn moeder
en zijn afstamming ten aanzien van de echtgenoot van zijn moeder bevestigd wordt door een bezit van staat.
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 122/2011 van 7 juli 2011
geantwoord dat artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van
kracht was vóór de opheffing ervan door artikel 24 van de wet van 1 juli
2006, artikel 22 van de Grondwet schendt, op grond dat de voorwaarde
van het bezit van staat, die “tot gevolg [heeft] dat de wetgever in alle
omstandigheden de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap
heeft laten prevaleren op de biologische werkelijkheid, zonder aan de
(1) Art. 323, Burgerlijk Wetboek, vóór de opheffing ervan bij de wet van 1 juli 2006.
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rechter de bevoegdheid te laten om rekening te houden met de vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken partijen […], het
recht op eerbiediging van het privéleven van de kinderen op onevenredige wijze aantast”.
Het Hof heeft bij arrest van 3 februari 2012 het arrest van het hof van
beroep te Luik vernietigd en de zaak verwezen naar het hof van beroep
te Bergen, dat het bestreden arrest van 14 oktober 2013 heeft gewezen.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet;
— artikel 8 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te
New York op 20 november 1989;
— artikel 8.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november
1950 en goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955;
— de artikelen 315, 317, 320 en 323 van het Burgerlijk Wetboek, de laatste twee
vóór de opheffing ervan door de artikelen 23 en 24 van de wet van 1 juli 2006.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat dienaangaande het beroepen vonnis wijzigt, verklaart de rechtsvordering van de eiseres die ertoe strekt haar afstamming van
vaderszijde jegens wijlen L.D. bij vonnis te doen vaststellen, niet-ontvankelijk
en veroordeelt de eiseres tot de kosten, om de volgende redenen:
“Artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan bij de wet van 1 juli 2006, luidt als volgt: ‘wanneer het vaderschap
dat vaststaat krachtens artikel 315 of 317 niet bevestigd wordt door het bezit van
staat, kan het vaderschap van een andere man dan de echtgenoot bij vonnis worden vastgesteld in de gevallen bepaald in artikel 320’.
Alleen al uit de wettekst vloeit voort dat de rechtsvordering tot onderzoek
naar het vaderschap, als bedoeld in het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk
Wetboek, slechts ontvankelijk is als aan twee voorwaarden is voldaan:
1. Men moet zich bevinden in de gevallen waarin artikel 320 van het Burgerlijk
Wetboek voorziet, namelijk in de omstandigheden waarin het vermoeden van
vaderschap van de echtgenoot van de moeder ‘zwak’ is, dat wil zeggen dat men
zich bevindt in een van de vier gevallen die in de wetsbepaling worden opgesomd
waarin, gelet op de slechte verstandhouding tussen de echtgenoten, de omstandigheden van de verwekking van het kind een redelijke twijfel doen ontstaan
over het vaderschap van de echtgenoot;
2. Het vermoeden van vaderschap hoeft niet te worden bevestigd door een bezit
van staat.
Ten gevolge van de arresten van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 en van
het Hof van Cassatie van 3 februari 2012 die in deze zaak zijn gewezen, kan die
tweede voorwaarde niet langer worden beschouwd als een decisieve en absolute
grond van niet-ontvankelijkheid.
Uit die arresten volgt immers dat het bestaan van een bezit van staat jegens
de echtgenoot van de moeder niet belet dat het vaderschap van een andere man
dan de echtgenoot van de moeder door een vonnis kan worden vastgesteld, wanneer de vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken partijen het vereisen.
Die arresten hebben echter niet de vraag aangesneden of een rechtsvordering
tot onderzoek naar het vaderschap kan worden aangenomen indien men zich
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niet bevindt in een van de gevallen waarin het vroegere artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek voorziet.
Betreffende dat punt is het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 oktober
1998, dat door [de eiseres] wordt aangevoerd, niet dienstig. Dat arrest zegt weliswaar voor recht dat, in het geval waarin de biologische vader van een kind een
rechtsvordering instelt naar het onderzoek van zijn eigen vaderschap, het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het geen vergelijkbare bescherming biedt als die welke
door artikel 322 van dat Wetboek wordt geregeld.
Het is immers nuttig eraan te herinneren dat de prejudiciële vraag die de rechter op verwijzing in deze zaak heeft gesteld, betrekking had op de bestaanbaarheid van de vroegere artikelen 322 en 323 van het Burgerlijk Wetboek met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre ze een onderscheid instellen tussen
de kinderen: van de kinderen met betrekking tot wie een onderzoek naar vaderschap liep, genoten enkel de kinderen bedoeld in het vroegere artikel 322 van het
Burgerlijk Wetboek, namelijk de kinderen van wie de moeder niet gehuwd was
op het tijdstip van hun geboorte, een bescherming die berustte op de beoordeling
van hun persoonlijk belang, terwijl de in het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde kinderen, namelijk die waarvan de moeder gehuwd
was op het tijdstip van hun geboorte, die bescherming niet genoten.
Er dient ook op gewezen te worden dat, in het licht van de omstandigheden
van de zaak, de voorwaarden van het vroegere artikel 320 van het Burgerlijk
Wetboek vervuld waren.
Bovendien doet dat arrest geenszins uitspraak over de vraag of het vroegere
artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het vereist dat men zich in
een van de gevallen bevindt, als bedoeld in het vroegere artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek, discriminatoir is, zoals [de eiseres] betoogt.
Desbetreffend moet ook acht worden geslagen op arrest nr. 56/2001 van 8 mei
2001 waarin het Grondwettelijk Hof voor recht heeft gezegd: ‘Artikel 320 van het
Burgerlijk Wetboek schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonderlijk beschouwd of in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag
inzake de rechten van het kind, in zoverre het de rechtbank van eerste aanleg
niet toestaat machtiging te verlenen opdat een andere man dan de echtgenoot
het kind erkent, als het kind werd verwekt vóór het huwelijk van de moeder’.
Hoewel dat arrest betrekking heeft op de vaststelling van de afstamming van
vaderszijde door middel van een erkenning, neemt dat niet weg dat de leer kan
worden omgezet naar het geval van de vaststelling van de afstamming van vaderszijde via gerechtelijke weg, aangezien het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek vereist dat men zich in een van de gevallen bevindt waarin het
vroegere artikel 320 van dat Wetboek voorziet.
Voorts moet worden aangenomen dat de gevallen van ‘zwak’ vermoeden van
vaderschap beperkend opgesomd zijn in het vroegere artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek, zodat men zich, buiten die vier gevallen, in de onmogelijkheid bevindt om het vaderschap van de biologische vader vast te stellen indien het
wettelijke vaderschap van de echtgenoot van de moeder voorafgaandelijk niet
werd betwist door degenen die de rechtsvordering hebben ingesteld (A.-Ch. VAN
GYSEL [dir.], Précis de droit de la famille, Brussel, Bruylant 2004, 416-421). In deze
zaak heeft de geboorte van [de eiseres] niet plaatsgevonden in een van de door
het vroegere artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gevallen en heeft
zij, voorafgaandelijk, het wettelijke vaderschap van de echtgenoot van haar
moeder niet betwist: haar vordering moet niet-ontvankelijk worden verklaard.”
Grieven
Krachtens het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, dat van toepassing is in deze zaak, kan, wanneer het vaderschap dat vaststaat krachtens
artikel 315 of 317 niet bevestigd wordt door het bezit van staat, het vaderschap
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van een andere man dan de echtgenoot bij vonnis worden vastgesteld in de gevallen bepaald in artikel 320, namelijk de in dat artikel 320 opgesomde drie gevallen van zwak vermoeden van vaderschap.
Zoals het bestreden vonnis terecht erop wijst, volgt uit arrest nr. 122/2011 van
het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 en uit het arrest van het Hof van Cassatie
van 3 februari 2012, die allebei gewezen zijn in de zaak van de eiseres, dat het bestaan van een bezit van staat jegens de echtgenoot van de moeder niet belet dat
het vaderschap van een andere man dan de echtgenoot van de moeder door een
vonnis kan worden vastgesteld, wanneer de vaststaande feiten en de belangen
van alle betrokken partijen het vereisen.
Het ontbreken van een zwak vermoeden van vaderschap jegens de echtgenoot
van de moeder kan, evenmin als het bestaan van een bezit van staat, een volstrekt beletsel vormen voor een onderzoek naar het biologische vaderschap.
Artikel 22 van de Grondwet bepaalt dat “ieder […] recht [heeft] op eerbiediging van zijn privéleven” en artikel 22bis voegt daaraan toe dat het belang van
het kind “de eerste overweging” is bij elke beslissing die het kind aangaat.
Dat primordiale recht op eerbiediging van zijn privéleven wordt overgenomen
zowel in artikel 8 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat het kind
een recht toekent om zijn of haar identiteit te behouden, als in artikel 8.1 van
het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden dat voorschrijft dat “een ieder […] recht [heeft] op respect
voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven”.
Zoals we net zagen, overweegt het bestreden arrest dat het kind dat zich, zoals
de eiseres, jegens de echtgenoot van zijn moeder (zijn wettelijke vader) niet in
een van de gevallen bevindt van “zwak” vermoeden van vaderschap, als bedoeld
in het vroegere artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek, niet gerechtigd is het
vaderschap van zijn biologische vader vast te stellen, indien het niet voorafgaandelijk het wettelijke vaderschap van de echtgenoot van zijn moeder met
goed gevolg heeft betwist.
Die niet-ontvankelijkheid van de rechtsvordering van de eiseres tot het opsporen van haar biologische vader, strekt weliswaar ertoe de rechtszekerheid van
de afstamming te verzekeren, maar is onverenigbaar met het recht van het kind
op eerbiediging van zijn privéleven, omdat de rechter onmogelijk uitspraak kan
doen in functie van een beoordeling in concreto volgens de bijzondere kenmerken
van de zaak.
Immers, hoewel het recht van het kind niet absoluut is, is het niettemin primordiaal, zodat tegen dat recht, zonder onderzoek van de concrete en feitelijke
gegevens van de zaak, een sterk vermoeden van vaderschap van de echtgenoot
van de moeder niet a priori kan worden aangevoerd.
Het Hof heeft in zijn arrest van 3 februari 2012, dat het arrest van het hof van
beroep te Luik van 30 september 2008 heeft vernietigd en de zaak heeft verwezen
naar het hof van beroep te Bergen, hieraan herinnerd: “in het arrest van 7 juli
2011 heeft het Grondwettelijk Hof geantwoord dat het bovenvermelde artikel 323
artikel 22 Grondwet schendt, op grond dat de voorwaarde van het bezit van staat
die inhoudt dat de wetgever in alle omstandigheden de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap heeft laten prevaleren op de biologische werkelijkheid, zonder aan de rechter de bevoegdheid te laten rekening te houden met de
vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken partijen, het recht op eerbiediging van het privéleven van de kinderen op onevenredige wijze aantast”.
Het Grondwettelijk Hof had in zijn arrest van 7 juli 2011 bevestigd: “hoewel de
rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden legitieme doelstellingen zijn waarvan de wetgever kan uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot onderzoek naar het vaderschap te verhinderen, heeft het absolute
karakter van de in B.2 vermelde voorwaarde (d.w.z. dat het onderzoek naar het
vaderschap op grond van het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek
slechts kan plaatsvinden wanneer het vaderschap niet wordt bevestigd door het
bezit van staat) tot gevolg dat de wetgever in alle omstandigheden de socio-af-
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fectieve werkelijkheid van het vaderschap heeft laten prevaleren op de biologische werkelijkheid, zonder aan de rechter de bevoegdheid te laten om rekening
te houden met de vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken partijen”.
Zo ook laat het bestreden arrest in deze zaak, door als algemene regel te stellen en zonder de rechter de bevoegdheid te verlenen om uitspraak te doen door
rekening te houden met de vaststaande feiten en met eenieders belangen, dat de
eiseres niet gerechtigd is haar biologisch vaderschap te doen erkennen, aangezien zij zich in geen enkel geval bevindt van “zwak” vermoeden” van vaderschap
jegens wijlen de echtgenoot van haar moeder (de gevallen die worden opgesomd
in het vroegere artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek), op absolute wijze, zoals
het arrest van het hof van beroep te Luik dat had gedaan, het wettelijke vaderschap van de echtgenoot van haar moeder prevaleren op het vaderschap van de
biologische vader en ontzegt het haar aldus het recht op de eerbiediging van
haar privéleven en van haar identiteit, dat neergelegd is in de artikelen 22 en
22bis van de Grondwet, alsook in artikel 8 van het Verdrag van 20 november 1989
inzake de rechten van het kind en artikel 8.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Hieruit volgt
Eerste onderdeel
De beslissing, die de rechtsvordering van de eiseres tot opsporing van haar biologische vader op grond van het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek niet-ontvankelijk verklaart op grond dat blijkens die wettekst de
rechtsvordering tot onderzoek van vaderschap slechts ontvankelijk is in geval
van “zwak” vermoeden van vaderschap jegens haar wettelijke vader, schendt de
artikelen 22 en 22bis van de Grondwet alsook de artikelen 8 van het Verdrag van
20 november 1989 inzake de rechten van het kind en 8.1 van het Europees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Tweede onderdeel
Het vroegere artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat “het vaderschap van een andere man dan de echtgenoot bij vonnis kan worden vastgesteld in de gevallen bepaald in artikel 320” laat de ontvankelijkheid van de
rechtsvordering tot het opsporen van de biologische vader, niet afhangen van
die voorwaarde en mag dat in geen geval doen.
Het staat immers aan de rechter die van een dergelijke rechtsvordering heeft
kennisgenomen en uitspraak doet over de zaak zelf, te beoordelen of bij een vermoeden van vaderschap van de echtgenoot van de moeder dat niet zwak is, het
aangewezen is, gelet op eenieders rechten en belangen en op de omstandigheden
van de zaak, dat vaderschap te laten prevaleren op het primordiale recht van het
kind om zijn biologisch vaderschap te doen erkennen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat als regel stelt dat het kind, buiten
de in het vroegere artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek opgesomde gevallen
van zwak vermoeden van vaderschap, niet gerechtigd is zijn biologisch vaderschap vast te stellen indien het wettelijke vaderschap van de echtgenoot van de
moeder niet wordt betwist, niet alleen de voornoemde artikelen 22 en 22bis van
de Grondwet in samenhang gelezen met de artikelen 8 van het Verdrag inzake
de rechten van het kind en 8.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt, maar ook een
niet naar recht verantwoorde toepassing maakt van de vroegere artikelen 320 en
323 van het Burgerlijk Wetboek (schending van die bepalingen).
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
Het middel voert aan dat het vroegere artikel 323 Burgerlijk Wetboek
strijdig is met de artikelen 22 en 22bis Grondwet en 8 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, doordat, wanneer het vaderschap is vastgesteld krachtens de
vroegere artikelen 315 of 317 Burgerlijk Wetboek, het biologische vaderschap van een andere man dan de echtgenoot slechts in de in
artikel 320 van dat Wetboek bepaalde gevallen, op vordering van het
kind door een vonnis kan worden vastgesteld.
Artikel 320 doelt op gevallen van zwak vermoeden van vaderschap die
geen verband houden met deze zaak.
Krachtens artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof doet
dat hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak bij wege van arrest op vragen omtrent de schending door een wet van de artikelen 22
en 22bis Grondwet.
Het Hof is gehouden aan het Grondwettelijk Hof de vraag te stellen
die vermeld wordt in het dictum van dit arrest.
Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof zal hebben geantwoord op de volgende prejudiciële vraag:
Schendt het vroegere artikel 323 Burgerlijk Wetboek de artikelen 22
en 22bis Grondwet in zoverre het, wanneer het vaderschap is vastgesteld
krachtens de artikelen 315 of 317 van dat Wetboek, een kind verbiedt
zijn biologische vader op te sporen en diens vaderschap bij vonnis te
doen erkennen, zonder voorafgaandelijk het vaderschap van de echtgenoot van zijn moeder te hebben betwist, tenzij dat kind zich in een van
de gevallen bevindt van zwak vermoeden van vaderschap, als bedoeld in
artikel 320 van dat Wetboek?
19 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
De Bruyn.

N° 208
1°

— 19 maart 2015
(AR C.14.0179.F)

KAMER

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — T.A.V. DE ECHTGENOTEN. — VERZOEK OM EEN UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING. — STAAT VAN BEHOEFTE
VAN DE BEGUNSTIGDE. — BEOORDELING. — CRITERIA.
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2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — T.A.V. DE ECHTGENOTEN. — VERZOEK OM EEN UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING. — OUDERLIJKE ONDERHOUDSVERPLICHTING. — RANGORDE.
3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — T.A.V. DE ECHTGENOTEN. — VERZOEK OM EEN UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING. — OUDERLIJKE ONDERHOUDSVERPLICHTING. — STAAT VAN BEHOEFTE VAN DE BEGUNSTIGDE. —
BEOORDELING. — CRITERIA.

1° Om de relatieve staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot
te beoordelen, dient de rechter geen rekening te houden met de financiële situatie en de levensstijl van de echtgenoot-schuldenaar sinds de scheiding
van de partijen. (Art. 301, § 3, Burgerlijk Wetboek)
2° De uit de echt gescheiden echtgenoot dient in de eerste plaats de in
artikel 301 Burgerlijk Wetboek bedoelde uitkering tot levensonderhoud te betalen als de andere echtgenoot behoeftig is; slechts in de tweede plaats dienen de ouders in het levensonderhoud van hun gescheiden kind te voorzien
met toepassing van artikel 203, § 1, Burgerlijk Wetboek (1). (Art. 203, § 1, en
301, Burgerlijk Wetboek)
3° De artikelen 203, § 1, en 301, §§ 2 en 3, Burgerlijk Wetboek beletten niet dat,
om de relatieve staat van behoefte van de echtgenoot-schuldeiser te beoordelen, de rechtbank rekening houdt met de vrijwillige financiële hulp die zijn
vader en moeder hem gaven tijdens het samenleven en die zij hem blijven geven. (Artt. 203, § 1, en 301, §§ 2 en 3, Burgerlijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 19 december 2013.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar cassatieverzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Eerste middel
(…)
(1) Zie Cass. 20 april 2007, AR C.05.0153.N, AC 2007, nr. 197.
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Tweede onderdeel
Om de relatieve staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde
echtgenoot te beoordelen, dient de rechter geen rekening te houden
met de financiële situatie en de levensstijl van de uitkeringsplichtige
echtgenoot sinds de scheiding van de partijen.
Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Krachtens artikel 301, §§ 2 en 3, Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank
op verzoek van de behoeftige echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toestaan ten laste van de andere echtgenoot. De rechtbank legt
het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die ten minste de staat van
behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken. De rechtbank
houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de
uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te waarderen, baseert de rechter zich met name op de duur van het huwelijk, de leeftijd van partijen,
hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de organisatie van hun noden
en het ten laste nemen van de kinderen tijdens het samenleven of daarna.
Luidens artikel 203, § 1, Burgerlijk Wetboek dienen de ouders naar
evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding
en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid
is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.
De uit de echt gescheiden echtgenoot dient in de eerste plaats de in
artikel 301 Burgerlijk Wetboek bedoelde uitkering tot levensonderhoud
te betalen als de andere echtgenoot behoeftig is. Slechts in de tweede
plaats dienen de ouders in het levensonderhoud van hun gescheiden
kind te voorzien met toepassing van artikel 203, § 1, Burgerlijk Wetboek.
Die bepalingen beletten niet dat, om de relatieve staat van behoefte
van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot te beoordelen, de rechtbank
rekening houdt met de vrijwillige financiële hulp die zijn ouders hem
gaven tijdens het samenleven en die zij hem blijven geven.
Het arrest stelt dat:
— de eiseres “het onroerend goed dat tot echtelijke verblijfplaats
diende en waarvan zij uiteenzet dat het aan haar moeder toebehoort, is
blijven bewonen; dat goed wordt haar kosteloos ter beschikking gesteld”;
— “zij het genot blijft hebben van een appartement in Zwitserland
voor haar wintervakanties en van een appartement in Knokke voor andere vrije periodes of vakanties”;
— zij “dankzij de hulp van haar ouders […] het voertuig Mercedes
C200, dat tijdens het samenleven op naam [van de verweerder] stond ingeschreven, heeft overgenomen” maar dat het “een luxevoertuig” be-
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treft, “waarvan zij de noodzaak om de eigendom ervan te behouden,
niet verantwoordt”.
Het arrest oordeelt dat “het hof [van beroep], in tegenstelling tot wat
[de eiseres] lijkt aan te voeren, wel degelijk dient rekening te houden
met al die gegevens om haar eventuele staat van behoefte te beoordelen”.
Door die vermeldingen antwoordt het, enerzijds, op de conclusie van
de eiseres die aanvoert dat “de onderhoudsverplichting van haar ouders
ondergeschikt moet blijven aan die van de verweerder” en verantwoordt het, anderzijds, naar recht zijn beslissing dat de eiseres niet
aantoont dat zij in een relatieve staat van behoefte verkeert.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
19 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Foriers en mevr. Grégoire.

N° 209
1°

— 19 maart 2015
(AR C.14.0445.F)

KAMER

1° OVEREENKOMST. — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING). —
CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID. — SCHADEVERGOEDING. — OMVANG.
2° OVEREENKOMST. — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING). —
CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID. — OORZAKELIJK VERBAND. — VOORWAARDE.

1° De aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding dient alleen te omvatten hetgeen een noodzakelijk gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst (1). (Art. 1151, Burgerlijk Wetboek)
2° De rechter kan diegene die een contractuele fout begaat, slechts veroordelen
tot het vergoeden van de schade wanneer hij vaststelt dat er een oorzakelijk
verband tussen de fout en de schade bestaat; daarvoor is vereist dat de schade zich zonder die fout niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan (2).
(Art. 1147, 1149, 1150 en 1151, Burgerlijk Wetboek)

(DURIEU COATINGS N.V. T. LAMBERT & F.-D.
(1) Cass. 2 september 2004, AR C.01.0186.F, AC 2004, nr. 375.
(2) Cass. 6 december 2013, AR C.10.0245.F, AC 2013, nr. 662.

N.V.)
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 27 januari 2014.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest gehecht is,
drie middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

(…)
Tweede middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1149 Burgerlijk Wetboek dient, in geval van foutieve niet-nakoming van een contractuele verbintenis, de schadevergoeding, die de schuldenaar van die verbintenis verschuldigd is aan de
schuldeiser, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150
en 1151 van dat Wetboek, zowel het geleden verlies als de door die laatste gederfde winst volledig te dekken.
Met toepassing van artikel 1151 Burgerlijk Wetboek moet de aan de
schuldeiser verschuldigde schadevergoeding alleen omvatten hetgeen
een noodzakelijk gevolg is van de niet-uitvoering van de overeenkomst.
De rechter kan degene die een contractuele fout begaat, slechts veroordelen tot het vergoeden van de schade wanneer hij vaststelt dat er
een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade bestaat. Daarvoor
is vereist dat de schade zich zonder die fout niet op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan.
Het arrest beslist dat de eiseres, door op 1 juni 2010 plotseling de handelsrelaties tussen de partijen te verbreken, een contractuele fout
heeft begaan. Het arrest stelt vast dat:
— “[de verweerster], om aanspraak te maken op een vergoeding, het
bestaan dient aan te tonen van schade die in oorzakelijk verband staat
met die fout”;
— de verweerster “zich beperkt tot het vorderen van een vergoeding
naar analogie met de wet van 27 juli 1961 ten belope van een bedrag van
276.438,40 euro; dat bedrag stemt overeen met de semibrutowinst die gerealiseerd wordt op de producten De Keyn, Linitop en Sadolin”;
— de eiseres “antwoordt dat [de verweerster] geen wezenlijk verlies
heeft geleden op haar omzetcijfer wegens de stopzetting van de handelsrelaties; zij merkt met name op dat de door haar gecommercialiseerde
producten in 2009 slechts 5,10 procent en in 2010 slechts 1,60 procent van
het totale omzetcijfer van [de verweerster] vertegenwoordigden, [dat]
het totale omzetcijfer van [de verweerster] in 2009 gestegen is in verge-
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lijking met dat van 2008, [dat het] zich in 2010 op hetzelfde peil bevond
als in 2008 [en dat de verweerster] kan rekenen op vervangingsproducten die haar door Akzo Nobel worden geleverd”.
Het arrest oordeelt dat, “gelet op die elementen die niet ernstig worden betwist, met name de mogelijkheid voor [de verweerster] om zich
bij andere fabrikanten vergelijkbare producten aan te schaffen, waardoor het belang van de door [de verweerster] geleden schade wegens de
plotse stopzetting van de leveringen ernstig in twijfel getrokken wordt,
die schade zeer beperkt lijkt en volledig vergoed zal worden door de toekenning van een forfaitair bedrag van 10.000 euro”.
Met die overweging schendt het arrest, dat niet vaststelt dat zonder
de fout, waarvoor de eiseres aansprakelijk is, de schade van de verweerster zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, de voornoemde
artikelen 1149 en 1151.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt
tot het bedrag van 10.000 euro en de interesten op dat bedrag, en het uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten; houdt de andere
helft van de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
19 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Grégoire en de heer Verbist.

N° 210
1°

— 20 maart 2015
(AR C.14.0298.N)

KAMER

1° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — BESLISSING
INZAKE BEVOEGDHEID. — HOGER BEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID. — HOGER BEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
3° SAMENHANG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORDERINGEN HANGENDE
VOOR RECHTSCOLLEGES VAN VERSCHILLENDE RANG. — GEVOLG.
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4° VORDERING IN RECHTE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORDERINGEN
HANGENDE VOOR RECHTSCOLLEGES VAN VERSCHILLENDE RANG. — GEVOLG.

1° en 2° Uit artikel 1050, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat tegen een
vonnis waarbij de rechter zich enkel bevoegd of onbevoegd verklaart, geen
onmiddellijk hoger beroep openstaat en een dergelijk beroep slechts mogelijk
is nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard, of de als bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de
gegrondheid (1). (Artt. 1050, tweede lid, en 1055, Gerechtelijk Wetboek)
3° en 4° De door artikel 565, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, in zijn hier toepasselijke versie, opgelegde voorrang veronderstelt dat de vorderingen hangende zijn voor rechtscolleges van dezelfde rang; er is bijgevolg geen
samenhang tussen vorderingen in verschillende aanleg; dit geldt ook wanneer de beide zaken voor hetzelfde rechtscollege aanhangig zijn (2).
(Artt. 30, 565, tweede lid, en 566, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(MIVB T. ETHIAS N.V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel van 9 november 2010 en tegen het arrest van het
hof van beroep te Brussel van 21 januari 2014.
Raadsheer Bart Wylleman 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
Eerste onderdeel
1. Artikel 1050, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tegen
een beslissing inzake de bevoegdheid slechts hoger beroep kan worden
ingesteld samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis.
Uit deze bepaling volgt dat tegen een vonnis waarbij de rechter zich
enkel bevoegd of onbevoegd verklaart, geen onmiddellijk hoger beroep
openstaat en een dergelijk hoger beroep slechts mogelijk is nadat de
rechter die zich bevoegd heeft verklaard, of de als bevoegd aangewezen
rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrondheid.
(1) Cass. 25 maart 2010, AR C.09.0554.N, AC 2010, nr. 221.
(2) Cass. 1 april 2010, AR C.09.0131.N, AC 2010, nr. 242.
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2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de politierechtbank van Brussel zich bij vonnis van 3 november
2008 onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de vordering
van de verweerster tegen de eiseres en de zaak heeft verzonden naar de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
— de verweerster tegen dit vonnis hoger beroep heeft aangetekend bij
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
3. Door dit hoger beroep, dat werd gericht tegen een vonnis waarbij
de politierechtbank zich enkel onbevoegd had verklaard en de zaak
naar de volgens haar bevoegde rechter had verwezen ontvankelijk te
verklaren, schendt het bestreden vonnis van 9 november 2010
artikel 1050, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
4. Krachtens artikel 30 Gerechtelijk Wetboek kunnen rechtsvorderingen als samenhangende zaken worden behandeld wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen
teneinde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht.
Krachtens artikel 566, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kunnen verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor
verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht, indien zij
samenhangend zijn, voor dezelfde rechtbank samengevoegd worden met
inachtneming van de voorrang bepaald in artikel 565, 2° tot 5°.
Krachtens artikel 565, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, in zijn hier
toepasselijke versie, geschiedt in geval van aanhangigheid de verwijzing naar de aldaar bepaalde voorrang.
5. De door die bepaling opgelegde voorrang veronderstelt dat de vorderingen hangende zijn voor rechtscolleges van dezelfde rang. Er is bijgevolg geen samenhang tussen vorderingen in verschillende aanleg. Dit
geldt ook wanneer de beide zaken voor hetzelfde rechtscollege aanhangig zijn.
6. Door te beslissen om de zaak die naar haar werd verwezen door de
politierechtbank en waarvan zij bijgevolg in eerste aanleg was gevat
wegens samenhang samen te voegen met de zaak waarvan zij was gevat
ingevolge het tegen datzelfde vonnis aangetekend hoger beroep,
schendt het bestreden vonnis van 9 november 2010 de voormelde wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Omvang van cassatie
7. De vernietiging van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel van 9 november 2010 brengt de vernietiging mee van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 21 januari 2014 dat er het gevolg van is.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis en het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis en arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Leuven.
20 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
De Bruyn.

N° 211
1°

— 20 maart 2015
(C.14.0346.N)

KAMER

DESKUNDIGENONDERZOEK. — GERECHTSDESKUNDIGE. — VOORVERSLAG. —
OPMERKINGEN VAN DE PARTIJEN. — EINDVERSLAG. — EEDFORMULE EN ONDERTEKENING. — VOORWAARDEN. — GEVOLG.

Uit de bepalingen van artikel 978, eerste lid (oud), en 979, tweede lid (oud),
Gerechtelijk Wetboek volgt dat de gerechtsdeskundige gehouden is de opmerkingen van partijen op zijn voorverslag op te tekenen en te beantwoorden en
dat zijn eindverslag op straffe van nietigheid moet worden voorzien van de
eedformule en door hem moet worden ondertekend, maar niet dat de opmerkingen van partijen en het antwoord van de deskundige op straffe van nietigheid moeten worden opgenomen in het eindverslag zelf en niet als bijlage
bij dit eindverslag mogen worden gevoegd. (Artt. 978, eerste lid (oud), en
979, tweede lid (oud), Gerechtelijk Wetboek)

(VERELST

INDUSTRIEBOUW N.V. T. DYMKA BESCHUTTENDE
WERKPLAATS ZAVENTEM V.Z.W. E.A.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 1 augustus 2013.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 979, tweede lid (oud), Gerechtelijk Wetboek
wordt, op straffe van nietigheid, het verslag door de deskundige ondertekend en gaat de wettelijke eedformule zijn handtekening vooraf.
Krachtens artikel 978, eerste lid (oud), Gerechtelijk Wetboek geeft de
deskundige na afloop van zijn verrichtingen aan de partijen kennis van
zijn bevindingen, van wie hij de opmerkingen aantekent.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de gerechtsdeskundige gehouden is
de opmerkingen van partijen op zijn voorverslag op te tekenen en te beantwoorden en dat zijn eindverslag op straffe van nietigheid moet worden voorzien van de eedformule en door hem moet worden ondertekend,
maar niet dat de opmerkingen van partijen en het antwoord van de deskundige op straffe van nietigheid moeten worden opgenomen in het
eindverslag zelf en niet als bijlage bij dit eindverslag mogen worden gevoegd.
3. De appelrechter stelt vast dat de gerechtsdeskundige zijn eindverslag heeft ondertekend na de eedformule en oordeelt dat:
— de eedformule heeft op al de verrichtingen van de gerechtsdeskundige, dus ook op het beantwoorden van de opmerkingen op het voorverslag;
— het misschien niet gebruikelijk is om het antwoord te voegen als
afzonderlijke bijlage in plaats van het in de tekst van het verslag zelf
op te nemen;
— er geen nietigheid valt af te leiden aangezien de handtekening en
de eedformule al de verrichtingen van de gerechtsdeskundige omvat,
ook deze die in de bijlage zijn weergegeven.
Door aldus te oordelen verantwoordt de appelrechter zijn beslissing
naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste en tweede onderdeel samen

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Lefèbvre.
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N° 212
1°

— 20 maart 2015
(AR D.13.0022.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — TUCHT. — ORDE VAN GENEESHEREN. — ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE. — DRAAGWIJDTE.
2° ARTS. — TUCHT. — ORDE VAN GENEESHEREN. — ARTIKEL 6 EVRM . — ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE. — DRAAGWIJDTE.
3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 10. — VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — BEPERKING. — VOORWAARDEN.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 10. — VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — BEPERKING. — BEOORDELING
DOOR DE RECHTER. — CRITERIA.

1° en 2° Artikel 6.1 EVRM vereist niet dat de provinciale raad van de Orde van
Geneesheren, die onder toezicht staat van hogere rechtsprekende organen,
zelf aan de voorschriften van dat artikel voldoet; het is voldoende dat het
rechtsprekend orgaan met volle rechtsmacht dat bevoegd is om de beslissingen van dat tuchtcollege in rechte en in feite te toetsen, die vereisten vervult (1). (Art. 6.1, EVRM)
3° Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een democratische samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale
noodwendigheid, op voorwaarde dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd
tussen het aangewende middel en het beoogde doel en de beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende motieven (2). (Art. 10,
EVRM)
4° Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het recht op
vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten bedoeld in
artikel 10.2 EVRM, zoals het recht op goede naam, maar ook dat de opgelegde beperking, in acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de
hoedanigheid van de partijen en de overige bijzondere omstandigheden van
de zaak, beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid en pertinent is en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel (3). (Art. 10.2,
EVRM)

(W. T. ORDE
(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
(3) Id.

DER

GENEESHEREN)
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Conclusie van advocaat-generaal A. Van Ingelgem:
I. Situering
1. De bestreden beslissing van de raad van beroep van de Orde der Geneesheren (op verwijzing na cassatie ingevolge arrest van het Hof d.d.
9 november 2012) legt eiser de tuchtstraf van de berisping op, voor het
niet naleven van de regels van de medische plichtenleer, door als huisarts een mededeling met oncollegiale en belasterende uitspraken te hebben verspreid.
2. Tegen deze beslissing voert eiser drie middelen tot cassatie aan.
II. Bespreking van de middelen
1. Het eerste middel verwijt de beslissing artikel 6.1. EVRM te schenden en het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onafhankelijkheid en
de onpartijdigheid van de rechter te miskennen.
1.1. Uit artikel 6.1. EVRM volgt dat eenieder die strafrechtelijk wordt
beschuldigd of partij is in een geschil over burgerlijke rechten en verplichtingen, het recht heeft om de gegrondheid van de beschuldiging of
van het geschil aan een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij wet is ingesteld te doen voorleggen.
1.2. In dat verband heeft uw Hof reeds eerder herhaaldelijk voor recht
gezegd dat, zo niet alle bepalingen van artikel 6.1. EVRM van toepassing
zijn in tuchtzaken, de regel volgens welke het rechtscollege onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, nochtans een algemeen rechtsbeginsel is
dat op alle rechterlijke instanties, en dus ook op de tuchtgerechten, van
toepassing is (1).
1.3. Met verwijzing naar artikel 6.1. EVRM heeft het Hof ook beslist
dat de raad van beroep van een beroepsorde de “onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie is welke bij de wet is ingesteld in de zin van
artikel 6 EVRM” (2).
1.4. De bepaling van artikel 6.1. EVRM vereist volgens uw Hof trouwens niet dat het tuchtgerecht in eerste aanleg aan de voorschriften van
het Verdrag voldoet, als een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht — die bevoegd is om de in eerste aanleg gewezen beslissingen in
feite en in rechte na te gaan — die vereisten in hoger beroep vervult (3).
1.5. Komt daarbij dat, aangezien de bestreden beslissing de zaak zelf
onderzoekt en zijn beslissing niet laat steunen op de redenen van de beroepen beslissing, waardoor een (eventuele) nietigheid dus niet wordt
overgenomen (4), de aangevoerde miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechten zonder belang lijkt, en uit de omstandigheden van de zaak en het
(1) Cass. 7 mei 1999, AR D.98.0011.N, AC 1999, nr. 269; zie ook de mercuriale van procureur-generaal J. DU JARDIN d.d. 1 september 2000, Rechtspraak in tuchtzaken door de
beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie, Brussel, Belg.
Staatsblad 2000, nr. 3246, 31, voetnoot 135.
(2) Cass. 4 maart 1983, AR nr. 3640, AC 1982-1983, nr. 369.
(3) Cass. 4 februari 1993, AR nr. 9501, AC 1993, nr. 74.
(4) Cass. 9 mei 1996, AR D.94.0001.N, AC 1996, nr. 165.
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verloop van de tuchtrechtelijke procedure als dusdanig dan ook niet af
te leiden valt dat de beslissing van de raad van beroep met miskenning
van dat algemeen rechtsbeginsel gewezen is (1).
1.6. Waar volgens uw Hof (2) het algemeen rechtsbeginsel van het
recht op een onpartijdige rechter vereist dat de appelrechter, aan wie
een volledige toetsingsbevoegdheid wordt geboden en die de zaak zelf
kan berechten, de rechtmatigheid van de procedure gevolgd in eerste
aanleg zou onderzoeken wanneer een partij hem dit vraagt, ben ik in deze
eveneens van oordeel dat, anders dan het middel stelt, eiser niet heeft
gevraagd de rechtmatigheid van de procedure gevolgd in eerste aanleg te
onderzoeken: uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan (cf. eisers ter zitting van de raad van beroep op 13 mei 2013 neergelegde conclusie: st. 5), blijkt m.i. in dat verband dat eiser weliswaar verwezen heeft
naar de belangenvermenging om de bewezenverklaring van de (derde)
tenlastelegging en de strafmaat van de sanctie ter discussie te stellen,
maar dat hij dit evenwel gedaan heeft zonder gevraagd te hebben om de
rechtmatigheid van de procedure in eerste aanleg te onderzoeken (3).
1.7. Daarenboven kan men zich afvragen welk belang eiser heeft bij de
betreffende grief, nu hij daaraan geen rechtsgevolg verbindt dat zijn
rechtspositie aanbelangt (4).
1.8. Op voormelde basis blijkt het eerste middel mij derhalve te falen
naar recht, en komt het mij voor het overige niet ontvankelijk over.
2. Het tweede middel werpt een schending op van artikel 10 EVRM en
verwijt de bestreden beslissing zich ertoe te beperken een reeks algemene beschouwingen te uiten omtrent de noodzaak om in bepaalde gevallen
misprijzende en minachtende meningsuitingen i.v.m. collega’s naar het
publiek toe te beteugelen, zonder daarbij in concreto te onderzoeken of de
beperking van de vrijheid van meningsuiting in deze concrete zaak en gelet op de concrete omstandigheden ervan beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid.
2.1. De verplichting voor de rechter om bij zijn beoordeling de mening
te plaatsen in de context waarin deze werd geuit, houdt in dat wanneer
bewoordingen meerdere betekenissen kunnen hebben die betekenis in
aanmerking moet worden genomen die volgt uit de inhoud en de context
van de publicatie en waaromtrent diegene die aan de hand van deze een
maatschappelijk debat wil aangeven, geen onduidelijkheid laat bestaan (5).
(1) Cass. 25 februari 1999, AR D.96.0010.N, AC 1999, nr. 117.
(2) Cass. 22 oktober 2009, AR D.09.0003.N, AC 2009, nr. 608.
(3) Zie in dat kader ook Cass. 5 september 2012, AR P.12.1528.F, AC 2012, nr. 448, met
concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH, dat vooropstelt dat wanneer het gebrek
aan persoonlijke onpartijdigheid van de eerste rechter voor hen wordt aangevoerd, de
appelrechters die grief in concreto dienen te onderzoeken.
(4) Zie Cass. 29 september 1995, AR D.95.0001.F, AC 1995, nr. 409, en K. BROECKX,
“Devolutieve werking van het hoger beroep bij schending van het recht van verdediging in eerste aanleg? noot onder voormeld arrest”, R. Cass. 1996, (333) 333-335.
(5) Cass. 12 januari 2012, AR C.10.0610.N, AC 2012, nr. 29, met concl. van advocaatgeneraal DUBRULLE.
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2.2. Waar een beperking van de vrijheid van meningsuiting nodig is in
een democratische samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, op voorwaarde dat de evenredigheid
wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel en
de beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende motieven (1), moet uit de beslissing van de rechter niet alleen blijken dat
hij het recht op vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere
rechten bedoeld in artikel 10.2. EVRM, zoals het recht op de goede naam,
maar ook dat de opgelegde beperking, in acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de overige
bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een dringende
sociale noodwendigheid en pertinent is, en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel
en het beoogde doel (2).
2.3. Op basis van de vaststellingen en de besluitvorming zoals aangehaald in de bestreden beslissing m.b.t. de (derde) tenlastelegging (p. 3-5,
nrs. 1-9) staat het mij in deze dan ook voor dat de appelrechters met hun
overwegingen wel degelijk in concreto — rekening houdend met de (bijzondere) omstandigheden eigen aan de zaak en de partijen — de geuitte
en verspreidde opinie hebben onderzocht (3), hieromtrent een afweging
hebben gemaakt tussen het gewaarborgde recht van vrije meningsuiting
en de beperking ervan in het raam van de bescherming van de goede
naam en van de gezondheid (4), en hierover hebben geoordeeld met de
vereiste proportionaliteit (5).
2.4. In die context ben ik dan ook van oordeel dat uit de redenen van
de appelrechters op relevante en voldoende wijze (6) blijkt dat de beperking van het recht van eiser op vrije meningsuiting beantwoordt aan een
dwingende sociale noodwendigheid, pertinent is en in evenredigheid met
het beoogde doel.
2.5. Het tweede middel lijkt mij dan ook niet te kunnen aangenomen
worden.
3. Het derde middel werpt een miskenning op van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbied voor het recht van verdediging in het kader van het recht op een eerlijk proces (art. 6.1 EVRM).
3.1. Op grond van de ter zake door de bestreden beslissing aangehaalde
motieven (p. 2, laatste al.) staat het mij evenwel voor dat dit middel
i.v.m. de beslissing dat het recht van verdediging van eiser niet werd
miskend, berust op een onjuiste lezing of interpretatie ervan en derhalve
(1) Cass. 27 april 2007, AR C.06.0123.N, AC 2007, nr. 211.
(2) Cass. 9 november 2012, AR D.12.0013.N, AC 2012, nr. 608, met concl. van advocaatgeneraal DUBRULLE.
(3) EHRM, nr.10807/04, Veraart t/Nederland, 30 november 2006, § 61; EHRM, nr. 53025/99,
Frankowicz t/Polen, 16 december 2008, § 50, EHRM, nr. 23462/94, Arslan t t/Turkije, 8 juli
1999, § 48.
(4) EHRM, nr. 15153/89, Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs en Gubi t/Oostenrijk, 19 december 1994, § 38.
(5) EHRM, Wille t/Liechtenstein, 28 oktober 1999, § 50.
(6) EHRM, Wille t/Liechtenstein, 28 oktober 1999, § 61; EHRM nr. 37928/97, Stambuk t/
Duitsland, 17 oktober 2002, § 38.
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feitelijke grondslag mist, en dat voor het overige de appelrechters hun
beslissing daaromtrent naar recht verantwoorden, en het middel in zoverre niet kan aangenomen worden.
III. Conclusie
Verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Raad van
Beroep van de Orde der Geneesheren van 16 september 2013, op verwijzing na een arrest van 9 november 2012.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 19 januari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck 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
Eerste middel
1. Artikel 6.1 EVRM vereist niet dat de provinciale raad van de Orde
van Geneesheren, die onder toezicht staat van hogere rechtsprekende
organen, zelf aan de voorschriften van dat artikel voldoet. Het is voldoende dat het rechtsprekend orgaan met volle rechtsmacht dat bevoegd is om de beslissingen van dat tuchtrechtscollege in rechte en in
feite te toetsen, die vereisten vervult.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
2. De appelrechters oordelen dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de leden van de raad van beroep niet ter discussie wordt gesteld zodat er geen miskenning is van artikel 6.1. EVRM, onderzoeken
vervolgens zelf de zaak zonder zich hierbij te steunen op de redenen van
de beroepen tuchtbeslissing en oordelen “opnieuw recht doende in
graad van beroep”.
3. Anders dan waarvan het middel uitgaat geven de appelrechters
hiermee te kennen de beslissing van de provinciale raad van de Orde der
geneesheren teniet te doen en opnieuw te beoordelen.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
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Tweede middel
4. Krachtens artikel 10.2 EVRM kan de uitoefening van de vrijheid
van meningsuiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden door te geven en plichten en verantwoordelijkheden met zich
brengt, worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden,
beperkingen of sancties, welke bij de wet worden bepaald, en die in een
democratische samenleving nodig zijn, onder meer tot bescherming van
de goede naam of de rechten van anderen.
5. Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een
democratische samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, op voorwaarde dat de evenredigheid wordt
geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel en de
beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende motieven.
Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het
recht op vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten
bedoeld in artikel 10.2 EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar
ook dat de opgelegde beperking, in acht genomen de context waarin de
mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de overige bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een dwingende
sociale noodwendigheid en pertinent is en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel.
6. De appelrechters stellen vast dat:
— de eiser gedagvaard werd voor de provinciale raad van de Orde der
Geneesheren om onder meer een mededeling met oncollegiale en belasterende uitspraken gedateerd 1 januari 2009 verspreid te hebben aan de
patiënten tijdens de weekwacht;
— de eiser met de in het geding zijnde brief niet enkel deed aan objectieve informatieverstrekking ten aanzien van zijn patiënten, maar zich
ook richt tot de patiënten van zijn confraters waarmee hij contact
heeft door middel van zijn prestaties in de wachtdienst;
— hij de collega’s expliciet verwijt, bij de organisatie van de door
hem bekritiseerde wachtdienst, te worden gedreven door bedenkelijke
motieven zoals geldzucht (“geld als drijfveer”) en luiheid (“minder werken als drijfveer”), “profijtjes” waarvoor de anderen moeten “opdraaien”.
Zij oordelen dat:
— wat aan de eiser verweten wordt, de wijze is waarop hij zich omtrent zijn confraters uitlaat;
— het duidelijk de bedoeling is van de eiser de plannen van de collegae omtrent de avondwachten als nadelig voor te stellen;
— na de rol van de Orde der Geneesheren bij de organisatie van de gezondheidszorg, de wettige uitoefening van de geneeskunde en het waken over het naleven van de regels van de medische plichtenleer te
hebben uiteengezet, dat het met het oog op een goede gezondheidszorg
de bedoeling is dat de monopoliehoudende arts het vertrouwen van het
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publiek heeft en dat het optreden van de Orde der Geneesheren mede
een gerechtvaardigd vertrouwen garandeert;
— het recht van vrije meningsuiting van een arts op die wijze beperkingen met zich brengt;
— als artsen, zoals de eiser in casu, in het kader van de vrije meningsuiting, aan het publiek hun meningen over elkaar debiteren, waaruit
misprijzen en minachting blijkt, zulks het vertrouwen van het publiek
in het artsenkorps niet ten goede komt, evenmin als de goede naam van
het korps als zodanig, en de goede naam van individuele artsen in het
bijzonder;
— het voorgaande nadelig is voor een goede gezondheidszorg en voor
het algemeen belang;
— het feit dat de Orde der Geneesheren, in het kader van zijn tuchtrechtelijke bevoegdheden, misprijzende en minachtende meningsuitingen omtrent collega’s naar het publiek toe, beteugelt met gematigde en
evenredige sancties, in een democratische samenleving nodig is ter bescherming van de goede naam van collega-artsen, en het artsenkorps in
het algemeen, alsmede ter bescherming van de gezondheid;
— de aldus aan het recht op vrije meningsuiting opgelegde beperking
beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid;
— de opgelegde sanctie van berisping evenredig is met het beoogde
doel;
— de berisping noodzakelijk is teneinde duidelijk te maken dat zulk
gedrag totaal onaanvaardbaar is en het voorkomen ervan beantwoordt
aan een dwingende sociale noodwendigheid;
— rekening houdend met de aard van het feit, het aangebrachte nadeel aan het vertrouwen van het publiek in het artsenkorps waarop het
aangewezen is voor zijn medische zorgen, deze sanctie van de berisping
gepast is;
— de concrete beteugeling aangepast is aan de aard van de inbreuk en
de tijd verstreken sinds het feit.
7. Door aldus te oordelen hebben de appelrechters in concreto de context nagegaan waarin de kritiek werd geuit en het geschrift werd verspreid, houden ze rekening met de bijzondere hoedanigheid van partijen
en de overige bijzondere omstandigheden, doen ze aan een afweging tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op goede naam
en de bescherming van de gezondheid, en houden ze rekening met de
proportionaliteit.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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20 maart 2015
— 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter.
—
Verslaggever:
mevr.
Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaat de heer Verbist.

N° 213
1°

— 20 maart 2015
(AR D.14.0007.N)

KAMER

1° VERJARING. — TUCHTZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE). — ORDE VAN ADVOCATEN. — STAFHOUDER. — TERMIJN VOOR DE OPENING
VAN HET TUCHTONDERZOEK. — AANVANG. — WIJZE.
2° ADVOCAAT. — TUCHT. — VERJARING. — STAFHOUDER. — TERMIJN VOOR DE
OPENING VAN HET TUCHTONDERZOEK. — AANVANG. — WIJZE.

1° en 2° Uit de artikelen 458, § 1, eerste en tweede lid, en 474 Gerechtelijk Wetboek en uit de voorbereidende werken van de wet van 21 juni 2006 wijzigende
de tuchtprocedure van toepassing op de leden van de balie, volgt dat het onderzoek dient te worden geopend binnen de twaalf maanden na kennisname
van de feiten door de bevoegde tuchtrechtelijke autoriteit, zijnde de stafhouder of desgevallend de voorzitter van de tuchtraad, en dat het openen van
het onderzoek onder meer kan blijken uit het schriftelijke bericht waarbij de
advocaat op de hoogte wordt gebracht van het instellen van het onderzoek.
(Artt. 458, § 1, eerste en tweede lid, en 474, Gerechtelijk Wetboek)

(V. T. PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE

BRUSSEL)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep voor Advocaten van 11 februari 2014.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis 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
Eerste middel
1. Krachtens artikel 458, § 1, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, ontvangt en onderzoekt de stafhouder de klachten tegen de advocaten van zijn Orde. Hij stelt een onderzoek in op verzoek van een
klager, ambtshalve of op aangifte door de procureur-generaal. De staf-
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houder leidt het onderzoek of stelt een onderzoeker aan, wiens taken
en bevoegdheden hij omschrijft. De klager en de advocaat die het voorwerp uitmaakt van het onderzoek, worden van het instellen van het onderzoek schriftelijk op de hoogte gebracht.
Krachtens artikel 474 Gerechtelijk Wetboek, wordt de tuchtprocedure, op straffe van verjaring, ingesteld binnen twaalf maanden te rekenen van de kennisneming van de feiten door de tuchtrechtelijke
autoriteit die bevoegd is om die procedure op gang te brengen.
2. Uit deze wetsbepalingen en uit de voorbereidende werken van de
wet van 21 juni 2006 wijzigende de tuchtprocedure van toepassing op de
leden van de balie, volgt dat het onderzoek dient te worden geopend
binnen twaalf maanden na kennisname van de feiten door de bevoegde
tuchtrechtelijke autoriteit, zijnde de stafhouder of desgevallend de
voorzitter van de tuchtraad, en dat het openen van het onderzoek onder
meer kan blijken uit het schriftelijk bericht waarbij de advocaat op de
hoogte wordt gebracht van het instellen van het onderzoek.
3. Het middel dat aanvoert dat de tuchtvordering verjaard is indien
meer dan een jaar verlopen is tussen het ogenblik dat de stafhouder
kennis neemt van de feiten en het ogenblik waarop hij de zaak aanhangig maakt bij de tuchtraad, gaat uit van een verkeerde rechtsopvatting
en faalt mitsdien naar recht.
Derde middel
Eerste onderdeel

Tweede en derde onderdeel samen

Tweede middel

Overige grieven

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing in zoverre het uitspraak doet over
de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de krant
van de gedeeltelijke vernietigde beslissing.
Veroordeelt de eiser tot twee derden van de kosten en de verweerder
tot een derde van de kosten van de cassatieprocedure.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Nederlandse Tuchtraad van
Beroep voor Advocaten, anders samengesteld.
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20 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

N° 214
2°

— 24 maart 2015
(AR P.13.1134.N)

KAMER

1° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — LEGALITEIT VAN DE STRAFBEPALING. — VEREISTEN.
2° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGING.
— REDELIJKE VOORZIENBAARHEID. — VEREISTE.
3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALGEMEEN. —
LEGALITEIT VAN DE STRAFBEPALING. — VEREISTEN.
4° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALGEMEEN. —
STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGING. — REDELIJKE VOORZIENBAARHEID. — VEREISTE.

1°, 2°, 3° en 4° De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze voldoende toegankelijk is en als dusdanig of in samenhang met andere bepalingen gelezen,
op voldoende precieze wijze de als strafbaar gestelde gedraging omschrijft,
zodat de draagwijdte ervan redelijk voorzienbaar is en het gegeven dat de
rechter over een zekere beoordelingsvrijheid beschikt, is als dusdanig niet
strijdig met die vereiste van redelijke voorzienbaarheid; aan de vereiste van
de redelijke voorzienbaarheid is voldaan als het voor de persoon op wie de
strafbepaling van toepassing is, mogelijk is om op grond van de strafbepaling
en, zo nodig, met behulp van de uitlegging ervan gegeven door de rechtspraak, de handelingen en verzuimen te kennen die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid kunnen meebrengen (1).

(PYLONEN DE KERF N.V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 16 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee grieven aan.
(1) Cass. 29 november 2011, AR P.10.1766.N, AC 2011, nr. 650 met concl. van advocaatgeneraal TIMPERMAN; Cass. 22 mei 2012, AR P.11.1723.N, AC 2012, nr. 317 (ro 12) met
concl. van eerste advocaat-generaal DE SWAEF; J. ROZIE, “Beklaagde Alwetend. Over
het criterium van de redelijke voorzienbaarheid als maatstaf van het lex certa-principe
in strafzaken”, RW 2013, 802-817.
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Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste grief
1. De grief voert miskenning aan van het legaliteitsbeginsel in strafzaken: het arrest verklaart ten onrechte artikel 14.3 van het koninklijk
besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (hierna KB van 4 mei 1999), overeenkomstig artikel 159 Grondwet
niet buiten toepassing en de strafvordering wat betreft de telastlegging
A ontvankelijk; noch in artikel 14.3 van het KB van 4 mei 1999, noch in
artikel 5 Wet Welzijn Werknemers, noch tijdens de parlementaire
werkzaamheden, wordt gepreciseerd wat onder de begrippen “nodige
maatregelen, organisatorische maatregelen en passende maatregelen”,
moet worden verstaan, zodat artikel 14.3 van voormeld koninklijk besluit wegens vaagheid niet toelaat dat degene die een gedrag aanneemt,
vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van dat gedrag kan zijn; dit artikel, gelezen in samenhang met
artikel 81, 1°, Wet Welzijn Werknemers, kan bijgevolg niet als rechtsgrond voor een strafrechtelijke veroordeling in aanmerking worden genomen; alleszins is het arrest niet regelmatig gemotiveerd.
2. De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze voldoende toegankelijk is en als dusdanig of in samenhang met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de als strafbaar gestelde gedraging
omschrijft, zodat de draagwijdte ervan redelijk voorzienbaar is.
Het gegeven dat de rechter over een zekere beoordelingsvrijheid beschikt, is als dusdanig niet strijdig met die vereiste van redelijke voorzienbaarheid.
Aan de vereiste van de redelijke voorzienbaarheid is voldaan als het
voor de persoon op wie de strafbepaling van toepassing is, mogelijk is
om op grond van de strafbepaling en, zo nodig, met behulp van de uitlegging ervan gegeven door de rechtspraak, de handelingen en verzuimen te kennen die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid kunnen
meebrengen.
3. Artikel 14.3 KB van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele
arbeidsmiddelen bepaalt: “De werkgever treft de nodige maatregelen
opdat de mobiele arbeidsmiddelen worden gebruikt in overeenstemming met volgende specifieke bepalingen: (…) er moeten organisatorische maatregelen worden genomen om te vermijden dat zich
werknemers te voet bevinden in de werkzone van arbeidsmiddelen met
eigen aandrijving. Indien de aanwezigheid van blootgestelde werknemers te voet voor de goede uitvoering van de werkzaamheden vereist is,
moeten passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat
deze door de arbeidsmiddelen worden verwond; (…).”
4. Het arrest oordeelt dat de inspanningsverbintenis die is voorgeschreven bij artikel 14.3 van voormeld koninklijk besluit, voldoende
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duidelijk is en dat de werkgever in hoofdorde moet vermijden dat werknemers en mobiele arbeidsmiddelen zich in dezelfde werkzone bevinden
of, indien dit niet mogelijk is, de werkgever alle passende maatregelen
dient te nemen om ervoor te zorgen dat de werknemer door dat arbeidsmiddel niet gewond raakt. Het arrest leidt hieruit af dat de telastlegging beantwoordt aan het legaliteitsbeginsel in strafzaken en dat de
exceptie van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen. Deze beslissing is regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.
De grief kan niet worden aangenomen.
Tweede grief

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus,
advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer Mergits (bij de balie te
Antwerpen).

N° 215
2°

— 24 maart 2015
(AR P.13.1277.N)

KAMER

VALS GETUIGENIS. — VERLEIDING VAN EEN GETUIGE. — BEGRIP.

Het misdrijf bepaald in artikel 223 Strafwetboek is een bijzondere vorm van
deelname aan het misdrijf valse getuigenis en wordt om die reden op dezelfde
wijze bestraft waaruit volgt dat er slechts sprake is van dit misdrijf, wanneer
er een valse getuigenis is, dit is wanneer de getuige een valse getuigenis aflegt onder eed of voor de rechter opgeroepen, valse inlichtingen verstrekt; de
getuigen die enkel door de politie verhoord worden tijdens een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek, zijn niet dergelijke getuigen (1).

(R. T. V.)
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft in hoofdzaak gezegd:
In deze zaak bevestigde het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling het oordeel van de raadkamer dat er geen sprake kon
zijn van het misdrijf “verleiding van getuigen” omdat de personen tegen
wie klacht met burgerlijke partijstelling werd neergelegd enkel werden
verhoord tijdens een vooronderzoek en niet getuigden voor de rechter.
(1) Zie concl. OM.
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Artikel 223 Sw. bepaalt dat hij die schuldig is aan verleiding van getuigen, deskundigen, tolken of personen bedoeld in artikel 221bis, strafbaar
is met dezelfde straffen als de valse getuigen, naar de onderscheidingen
in de artikelen 215 tot 222 Sw. gemaakt.
In zijn enige middel houdt de eiser voor dat het bestreden arrest
artikel 223 Sw. schendt omdat:
— artikel 223 Sw. slechts spreekt over “getuigen” en niet over getuigen
in de zin van de artikelen 215 tot 222 Sw. die handelen over de strafbaarstelling;
— de motivering van het arrest een lacune schept in de bestraffing van
het afleggen van een valse verklaring en het aanzetten daartoe;
— geen der voornoemde artikelen het begrip “valse getuigen” definieert;
— de bestreden beslissing een onverantwoord en onbestraft onderscheid creëert tussen getuigenverklaringen onder eed en getuigenverklaringen tijdens het onderzoek.
Hoewel de verleiding van getuigen een vorm van deelneming uitmaakt
aan het misdrijf van vals getuigenis, bestaat het als misdrijf sui generis (1).
Vals getuigenis is strafbaar wanneer in een getuigenis die in rechte op
onherroepelijke wijze onder eed afgelegd werd, de waarheid vervalst
wordt met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden en hieruit nadeel kan ontstaan (2).
Door de invoering van het misdrijf van verleiding van getuigen heeft
de wetgever de bestraffing beoogd van het aanzetten tot vals getuigenis,
ook van dat aanzetten welke zich situeert buiten de vormen voorzien in
art. 66, al. 4 Sw.; aangezien het verleiden van getuigen kan beschouwd
worden als een vorm van deelneming aan vals getuigenis, brengt de afwezigheid van een vals getuigenis noodzakelijk ook de afwezigheid van
verleiding van getuigen met zich mee (3).
Alleen een vals getuigenis onder eed wordt beteugeld door het Strafwetboek (4); meer bepaald is de eedaflegging een bestanddeel van het
misdrijf zonder hetwelk er geen valse verklaring kan zijn (5).
(1) Zie Cass. 17 april 1848, Pas. 1848, I, 325; J. GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal
belge, Brussel, Bruylant 1948, II, 424; A. MARCHAL en P. JASPAR, Droit criminel. Traité
théorique et pratique, Brussel, Larcier 1975, 282; P. LAMBERT, “Verleiding van getuigen”,
X, Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, februari 2015,
G 86/01 — G86/16.
(2) Zie Cass. 9 juni 1993, AR P.93.0276.F, AC 1993, nr. 276.
(3) Zie Cass. 2 december 1940, Pas. 1940, I, 309; Cass. 12 juni 2007, AR P.05.1685.F, AC
2007, nr. 360.
(4) J.-M. PIRET, “Faux témoignage et faux serment”, Les Novelles, Droit pénal, deel II,
Brussel, Larcier 1967, nr. 2763; Cass. 5 april 1948, Pas. 1948, I, 217; Cass. 29 juli 1954, Pas.
1954, I, 1016; Cass. 7 augustus 1959, Pas. 1960, I, p. 16; V. GUERRA, “Vals getuigenis en
valse eed”, X, Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten,
februari 2004, V5/5.
(5) J. DE PEUTER, “Vals getuigenis in correctionele en politiezaken”, L. DUPONT en
B. SPRIET (eds.), Strafrecht voor rechtspractici IV, Leuven, Acco, 1991, 9-45; A. DE NAUW,
Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer 2010, 54-58.
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De procedurefase van het opsporingsonderzoek wordt overigens gekenmerkt door de afwezigheid van dwang met als gevolg dat de persoon die
verhoord wordt door de ordediensten niet verplicht is gevolg te geven
aan de oproeping noch te antwoorden op de vragen die hem worden gesteld (1).
In dit stadium vindt het verhoor plaats zonder eedaflegging en elke
persoon kan worden verhoord zodat het misdrijf van vals getuigenis uitgesloten is in het kader van het opsporingsonderzoek (2).
Het middel faalt naar recht.
Conclusie: verwerping van het cassatieberoep

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 juni 2013.
De eiser voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 223 Strafwetboek: het
arrest oordeelt ten onrechte dat het misdrijf “verleiding van getuigen”
betrekking heeft op personen die als getuige verschijnen voor de rechter en de eed afleggen of op personen die voor de rechter verschijnen om
zonder de eed af te leggen, inlichtingen verstrekken en dat het voormelde wetsartikel niet van toepassing is op personen die verhoord worden door de politie; de tekst van artikel 223 Strafwetboek spreekt enkel
over de “getuigen”, maar niet over getuigen als bedoeld in artikel 215
tot 222 van datzelfde Wetboek; enkel voor de bepaling van de opgelegde
straf verwijst artikel 223 voormeld naar die wetsartikelen.
2. Artikel 223 Strafwetboek bepaalt: “Hij die schuldig is aan verleiding van getuigen, tolken of personen bedoeld in artikel 221bis Strafwetboek, is strafbaar met dezelfde straffen als de valse getuigen, naar
de onderscheidingen in de artikelen 215 tot 222 gemaakt.”
3. Dit misdrijf is een bijzondere vorm van deelname aan het misdrijf
valse getuigenis en wordt om die reden op dezelfde wijze bestraft.
4. Hieruit volgt dat er slechts sprake is van het misdrijf bedoeld in
artikel 223 Strafwetboek, wanneer er een valse getuigenis is, dit is wan(1) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik, éd
du Jeune Barreau de Liège, 1989, 454.
(2) V. GUERRA, “Vals getuigenis en valse eed”, X, Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, februari 2004, V5/5.
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neer de getuige een valse getuigenis aflegt onder eed of voor de rechter
opgeroepen, valse inlichtingen verstrekt. De getuigen die enkel door de
politie verhoord worden tijdens een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek, zijn niet dergelijke getuigen.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Maffei,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaatgeneraal. — Advocaat: de heer Damen (bij de balie te Antwerpen).

N° 216
2°

— 24 maart 2015
(AR P.14.0078.N)

KAMER

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).
— VEROORDELING. — AANWIJZING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN. — WEGVERKEER. — OVERTREDINGEN PER GRAAD.
2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 29. — VEROORDELING. — AANWIJZING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN. — OVERTREDINGEN PER GRAAD.

1° en 2° In strafzaken moeten veroordelende beslissingen, om naar recht met
redenen omkleed te zijn, opgave doen van de wettelijke bepalingen waarbij
de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld, alsook
van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald; wanneer de veroordeling wordt uitgesproken wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement, moet de rechter niet bovendien de bepaling vermelden van het
koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen
per graad in de zin van artikel 29 Wegverkeerswet (1).

(P.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Antwerpen van 9 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
(1) Zie Cass. 16 februari 2000, AR P.99.1526.F, AC 2000, nr. 126.
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Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het bestreden vonnis vermeldt met betrekking tot de telastlegging A niet
artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad, zodat niet kan uitgemaakt worden
of de indeling van de telastlegging in de groep van de overtredingen van
de tweede graad wettig is.
2. In strafzaken moeten veroordelende beslissingen, om naar recht
met redenen omkleed te zijn, opgave doen van de wettelijke bepalingen
waarbij de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld, alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald.
Wanneer de veroordeling wordt uitgesproken wegens een overtreding
van het Wegverkeersreglement, moet de rechter niet bovendien de bepaling vermelden van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot
aanwijzing van de overtredingen per graad in de zin van artikel 29 Wegverkeerswet.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
3. De eiser werd door de eerste rechter schuldig verklaard aan het feit
van de telastlegging A, namelijk “als bestuurder van een voertuig op de
openbare weg, zijn snelheid niet te hebben geregeld om in alle omstandigheden te kunnen stoppen voor een hindernis die kon worden voorzien”.
Het
beroepen
vonnis
haalt
ter
zake
artikel 10.1.3°
Wegverkeersreglement aan als bepaling die het feit omschrijft en de
artikelen 29, § 1, derde lid, en 38, § 1.3°, Wegverkeerswet als bepalingen
die dat feit strafbaar stellen en daarvoor de straf bepalen. Aldus vermeldt de beslissing de op de straf toepasselijke wetsbepaling en is ze
naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Wouters.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 819 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

819

ARRESTEN VAN CASSATIE

24.3.15 - N° 217

N° 217
2°

— 24 maart 2015
(AR P.14.1298.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 3. — NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. — STERK FEITELIJK VERMOEDEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
AUTORITEITEN. — TAAK VAN DE STAAT. — TAAK VAN DE NATIONALE RECHTER.
— DRAAGWIJDTE.
2° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. —
NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. —
STERK FEITELIJK VERMOEDEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AUTORITEITEN. — TAAK VAN DE STAAT. — TAAK VAN DE NATIONALE RECHTER. — DRAAGWIJDTE.
3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.2. — NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. — STERK FEITELIJK VERMOEDEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AUTORITEITEN. — TAAK VAN DE STAAT. — TAAK VAN DE
NATIONALE RECHTER. — VERMOEDEN VAN ONSCHULD. — DRAAGWIJDTE.
4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — VERMOEDEN VAN ONSCHULD. —
NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. —
STERK FEITELIJK VERMOEDEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AUTORITEITEN. — TAAK VAN DE STAAT. — TAAK VAN DE NATIONALE RECHTER. — DRAAGWIJDTE.
5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — VERMOEDEN VAN ONSCHULD. —
NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. —
STERK FEITELIJK VERMOEDEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AUTORITEITEN. — TAAK VAN DE STAAT. — TAAK VAN DE NATIONALE RECHTER. — TOEPASSING.
6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 3. — NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. — PROCEDURELE VERPLICHTING VOOR DE STAAT OM EEN OFFICIEEL ONDERZOEK TE VOEREN. — WIJZE.
7° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 3. — NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. — PROCEDURELE VERPLICHTING VOOR DE STAAT OM EEN OFFICIEEL ONDERZOEK TE VOEREN. — AARD VAN DE VERPLICHTING.
8° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 3. — NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. — PROCEDURELE VERPLICHTING VOOR DE STAAT OM EEN OFFICIEEL ONDERZOEK TE VOEREN. — ONDERZOEKSHANDELINGEN. — WIJZE.
9° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. — PROCEDURELE VERPLICHTING VOOR DE STAAT OM EEN OFFICIEEL ONDERZOEK TE VOEREN. — AARD VAN
DE VERPLICHTING.
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10° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. — PROCEDURELE VERPLICHTING VOOR DE STAAT OM EEN OFFICIEEL ONDERZOEK TE VOEREN. —
ONDERZOEKSHANDELINGEN. — WIJZE.
11° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — NIET-GERECHTVAARDIGD POLITIEGEWELD BIJ ARRESTATIE OF DETENTIE. — PROCEDURELE VERPLICHTING VOOR DE STAAT OM EEN OFFICIEEL ONDERZOEK TE VOEREN. — WIJZE.
12° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN
DE ZAAK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BESLISSING DIE EEN EINDE
STELT AAN DE STRAFVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — REDENEN VAN DE
BESLISSING. — MOTIVERINGSPLICHT. — DRAAGWIJDTE.
13° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK. — ONDERZOEKSGERECHT. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN DE STRAFVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — REDENEN VAN DE BESLISSING. — MOTIVERINGSPLICHT. — DRAAGWIJDTE.
14° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14.1. — RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK. — ONDERZOEKSGERECHT. — REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING. — BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN DE STRAFVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — REDENEN VAN DE BESLISSING. — MOTIVERINGSPLICHT. — DRAAGWIJDTE.
15° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
ONDERZOEKSGERECHT. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BESLISSING DIE
EEN EINDE STELT AAN DE STRAFVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — REDENEN VAN DE BESLISSING. — MOTIVERINGSPLICHT. — DRAAGWIJDTE.

1°, 2°, 3°, 4° en 5° Uit artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, volgt dat indien een persoon het slachtoffer
werd van geweld terwijl hij werd gearresteerd of tijdens zijn detentie, er een
sterk feitelijk vermoeden bestaat dat de autoriteiten daarvoor verantwoordelijk zijn, het de Staat toekomt om daarvoor een overtuigende verklaring te
geven en dat indien hij daarin niet slaagt, een verdragsrechtelijke inbreuk
van de Staat vaststaat (1); uit deze bepaling volgt evenwel niet dat de nationale rechter die moet oordelen over de aanwezigheid van voldoende bezwaren in hoofde van wegens het gebruik van niet-gerechtvaardigd geweld
verdachte politieambtenaren, ertoe gehouden is de verklaringen van slachtoffers als geloofwaardig aan te nemen en de verklaringen van de verdachten
als niet geloofwaardig te verwerpen wat een schending zou uitmaken van het
door artikel 6.2 EVRM gewaarborgde vermoeden van onschuld, waarvan ook
politieambtenaren verdacht van niet-gerechtvaardigd geweld genieten.
(1) Zie EHRM, 28 oktober 1998, Assenov e.a. t. Bulgarije, §§ 92-102; EHRM, 1 juli 2004,
Bakbak t. Turkije, § 47; EHRM, 23 februari 2006, Ognyanova en Choban t. Bulgarije, §§ 9495; EHRM, 10 maart 2009, Turan Cakir t. België, § 54; EHRM, 4 november 2010, Darraj t.
Frankrijk, § 36; EHRM, 9 oktober 2012, Mikiashvili t. Georgië, §§ 69-71.
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6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11° De aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens ontleende procedurele verplichting voor de Staat om
een officieel onderzoek te voeren dat effectief moet zijn, in die zin dat het
moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de verantwoordelijken, is een middelen- en geen resultaatsverplichting; slechts die onderzoekshandelingen moeten worden gesteld die redelijkerwijze tot de
identificatie en de bestraffing van de verantwoordelijken kunnen leiden (1).
12°, 13°, 14° en 15° Het door artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak vereist dat de beslissing
die ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging een einde stelt aan
de strafvordering, de voornaamste redenen vermeldt tot staving van die beslissing en dit ongeacht of er een conclusie is ingediend; niet is vereist dat de
rechter een gedetailleerd antwoord verstrekt over elk mogelijk twistpunt: het
volstaat dat de rechter de redenen vermeldt die de burgerlijke partij in staat
stellen de beslissing te begrijpen; de omstandigheid dat een burgerlijke partij
het niet eens is met de beslissing van het onderzoeksgerecht tot buitenvervolgingstelling houdt geen miskenning in van de uit artikel 6.1 EVRM en
artikel 14.1 IVBPR afgeleide motiveringsverplichting (2).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 juni 2014, gewezen op verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 14 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel

Tweede onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 3 en 6 EVRM,
de artikelen 417bis, 417ter, 417quater en 417quinquies Strafwetboek en
artikel 37 Wet Politieambt: het arrest steunt het oordeel met betrek(1) Zie EHRM, 24 maart 2011, Giuliani en Gaggio t. Italië, § 301.
(2) Zie Cass. 12 september 2012, AR P.12.0544.F, AC 2012, nr. 458; Cass. 16 april 2013,
AR P.12.0858.N, AC 2013, nr. 238; Cass. 10 december 2013, AR P.13.1348.N, AC 2013, nr. 670;
Cass. 14 januari 2014, AR P.13.1213.N, AC 2014, nr. 26.
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king tot de afwezigheid van slagen of verwondingen of van een vernederende of onmenselijke behandeling tijdens de overbrenging naar het
commissariaat en op het commissariaat enkel op de verklaringen van
de verweerders en laat de eenduidige verklaringen van de eiser, van de
medearrestanten en van de andere getuigen, waaronder neutrale politieambtenaren, buiten beschouwing op grond van niet-relevante redenen; een beslissing tot buitenvervolgingstelling die voornamelijk is
gesteund op de verklaringen van de betrokken politieambtenaren
houdt een schending in van de procedurele verplichting vervat in
artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens; voor verwondingen overkomen aan personen die zich in
hechtenis bevinden, geldt een sterk feitelijk vermoeden; het arrest had
de verschillende verklaringen nauwkeurig met elkaar moeten vergelijken; het houdt geen rekening met het voormelde sterk feitelijke vermoeden dat niet alleen geldt met betrekking tot de tijdens de detentie
opgelopen verwondingen, maar ook voor wat betreft de evenredigheid
tussen het politiegeweld en het gedrag van het slachtoffer.
11. Uit artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, volgt dat indien een persoon het slachtoffer werd
van geweld terwijl hij werd gearresteerd of tijdens zijn detentie, er een
sterk feitelijk vermoeden bestaat dat de autoriteiten daarvoor verantwoordelijk zijn en het de Staat toekomt om daarvoor een overtuigende
verklaring te geven. Indien zij daarin niet slaagt, staat een verdragsrechtelijke inbreuk van de Staat vast.
12. Uit deze bepaling volgt evenwel niet dat de nationale rechter die
moet oordelen over de aanwezigheid van voldoende bezwaren in hoofde
van wegens het gebruik van niet-gerechtvaardigd geweld verdachte politieambtenaren, ertoe gehouden is de verklaringen van slachtoffers als
geloofwaardig aan te nemen en de verklaringen van de verdachten als
niet geloofwaardig te verwerpen. Dit zou een schending uitmaken van
het door artikel 6.2 EVRM gewaarborgde vermoeden van onschuld,
waarvan ook politieambtenaren verdacht van niet-gerechtvaardigd geweld genieten.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
13. Met de redenen die het arrest bevat, geven de appelrechters aan
waarom zij de verklaringen van de verweerders, de eiser, de medearrestanten en andere getuigen, waaronder neutrale politieambtenaren, al
dan niet geloofwaardig achten. Uit de vermelde redenen blijkt eveneens
dat zij de verschillende verklaringen nauwkeurig hebben onderzocht en
tegen elkaar afgewogen, niet enkel wat betreft de oorzaak van de door
de eiser tijdens de detentie opgelopen verwondingen, maar ook wat betreft de proportionaliteit van het aangewende geweld.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
14. Voor het overige verplicht het onderdeel tot een onderzoek van
feiten, waartoe het Hof niet bevoegd is of komt het op tegen de onaantastbare beoordeling van de feiten door de appelrechters.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
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Derde onderdeel
15. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 3 en 6 EVRM,
de artikelen 417bis, 417ter, 417quater en 417quinquies Strafwetboek en
artikel 37 Wet Politieambt: het arrest beperkt zich wat betreft de fase
van het vervoer naar en het verblijf in het ziekenhuis tot de vaststelling dat er geen element is dat erop wijst dat de verweerders de eiser
naar het ziekenhuis hebben gebracht; de omstandigheid dat uit het
strafonderzoek niet is gebleken welke politieagent de eiser naar het
ziekenhuis heeft gebracht, toont aan dat het onderzoek wat deze fase
betreft niet afdoende werd gevoerd; een strafonderzoek dat niet kan leiden tot de bestraffing van de betrokken politieagenten is niet efficiënt
en houdt een schending in van de in artikel 3 EVRM vervatte procedurele verplichting.
16. De aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens ontleende procedurele verplichting voor de Staat om een
officieel onderzoek te voeren dat effectief moet zijn, in die zin dat het
moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de verantwoordelijken, is een middelen- en geen resultaatsverplichting. Slechts
die onderzoekshandelingen moeten worden gesteld die redelijkerwijze
tot de identificatie en de bestraffing van de verantwoordelijken kunnen
leiden.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
17. Het arrest oordeelt dat het onderzoek volledig is daar alle onderzoekshandelingen dienstig voor de strafrechtelijke waarheidsvinding
werden verricht. Daarmee geeft het arrest te kennen dat redelijkerwijze geen onderzoekshandelingen meer konden worden bevolen, die konden leiden tot de identificatie van inspecteurs die de eiser naar het
ziekenhuis hebben gebracht.
In zoverre het onderdeel, dat niet voorhoudt dat de eiser zelf het onderzoeksgerecht heeft gevraagd aanvullend onderzoek te bevelen, aanvoert dat het gerechtelijk onderzoek niet effectief was zoals vereist
door artikel 3 EVRM, kan het niet worden aangenomen.
Tweede middel

Vierde middel
Eerste onderdeel
29. Het onderdeel voert miskenning aan van de motiveringsverplichting vervat in artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR en het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest is niet afdoende gemotiveerd; het is voor de eiser na lezing van het arrest onmogelijk
te begrijpen wat de voornaamste redenen zijn die de buitenvervolgingstelling van de verweerders kunnen rechtvaardigen; het arrest geeft
geen enkel antwoord op de basisvragen van de eiser met betrekking tot
het oordeel van het arrest in relatie tot zijn verwondingen en de gevol-
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gen daarvan, de beoordeling van de geloofwaardigheid van de diverse
verklaringen en het niet-volgen van de vordering van de procureur-generaal.
30. Het door artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR gewaarborgde
recht op een eerlijke behandeling van de zaak vereist dat de beslissing
die ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging een einde stelt
aan de strafvordering, de voornaamste redenen vermeldt tot staving
van die beslissing en dit ongeacht of er een conclusie is ingediend. Niet
is vereist dat de rechter een gedetailleerd antwoord verstrekt over elk
mogelijk twistpunt. Het volstaat dat de rechter de redenen vermeldt
die de burgerlijke partij in staat stellen de beslissing te begrijpen.
31. De omstandigheid dat een burgerlijke partij het niet eens is met
de beslissing van het onderzoeksgerecht tot buitenvervolgingstelling
houdt geen miskenning in van de uit artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1
IVBPR afgeleide motiveringsverplichting.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
32. Het arrest vermeldt wel degelijk de voornaamste redenen tot staving van de beslissing tot buitenvervolgingstelling. De vermelde redenen bieden een antwoord op eisers basisvragen en laten hem toe de
beslissing te begrijpen.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Mitevoy (bij de balie
te Brussel).

N° 218
2°

— 24 maart 2015
(AR P.14.1964.N)

KAMER

1° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 146.
— RECHTERLIJKE MACHT. — TUCHTRADEN EN TUCHTRADEN VAN BEROEP VAN ADVOCATEN. — MET RECHTSPRAAK BELASTE ORGANEN.
2° ADVOCAAT. — TUCHTRADEN EN TUCHTRADEN VAN BEROEP. — MET RECHTSPRAAK BELASTE ORGANEN.
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3° MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — TUCHTRADEN EN TUCHTRADEN
VAN BEROEP VAN ADVOCATEN. — ORGANEN VAN DE RECHTERLIJKE MACHT. —
TUCHTBESLISSINGEN. — JURISDICTIONELE BESLISSINGEN. — GEVOLG.
4° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — ALLERLEI. — BURGERLIJKE
ZAKEN. — VEREISTE VOOR GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — TUCHTRAAD
VAN BEROEP VAN ADVOCATEN. — VEROORDELENDE TUCHTBESLISSING. — GEEN
BURGERLIJKE ZAAK. — GEVOLG.
5° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — HOF VAN CASSATIE. —
VERPLICHTING. — GRENZEN. — VRAAG DIE UITGAAT VAN EEN ONJUISTE RECHTSOPVATTING.
6° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE
VRAAG. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING. — GRENZEN. — VRAAG DIE
UITGAAT VAN EEN ONJUISTE RECHTSOPVATTING.

1° en 2° Krachtens artikel 146 Grondwet kan geen rechtbank of geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan worden ingesteld dan krachtens een wet;
de tuchtraden en de tuchtraden van beroep van de advocaten zijn instellingen die op grond van de artikelen 456 en 464 Gerechtelijk Wetboek als taak
hebben de inbreuken op de eer van de orde van de advocaten en op de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid, en kiesheid, die aan het beroep
ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen, alsook de inbreuken op de reglementen te bestraffen, onverminderd de
bevoegdheid van de rechtbanken indien daartoe grond bestaat en die raden
kunnen aan advocaten die dergelijke inbreuken plegen, na afloop van de in
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven procedure, de tuchtmaatregelen
opleggen die dat Wetboek bepaalt, zodat die raden met rechtspraak belaste
organen zijn ingesteld krachtens de wet.
3° De tuchtbeslissingen van de tuchtraden en de tuchtraden van beroep, als
organen van de rechterlijke macht, zijn jurisdictionele beslissingen waartegen krachtens artikel 20 Gerechtelijk Wetboek geen middelen van nietigheid
kunnen worden aangewend, maar die enkel kunnen worden vernietigd door
de rechtsmiddelen bij de wet bepaald, dewelke krachtens de artikelen 462,
463, 468, § 2, en 1121/1, § 1, 1°, Gerechtelijk Wetboek in de regel verzet, hoger
beroep of cassatieberoep zijn; die beslissingen zijn aldus geen besluiten of
verordeningen in de zin van artikel 159 Grondwet, die de hoven en rechtbanken alleen kunnen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.
4° Krachtens artikel 1495, eerste en derde lid, Gerechtelijk Wetboek kan in burgerlijke zaken in de regel geen veroordelende beslissing worden ten uitvoer
gelegd dan nadat zij aan de partij is betekend, dit op straffe van nietigheid
van de daden van tenuitvoerlegging, zodat op grond van die bepalingen de
betekening een vereiste is voor de gedwongen tenuitvoerlegging in civiele zaken; een veroordelende tuchtbeslissing van de tuchtraad van beroep van de
advocaten is evenwel geen civiele zaak zoals hiervoor bedoeld en een dergelijke beslissing is van rechtswege uitvoerbaar na afloop van de termijn om
cassatieberoep in te stellen, tenzij de tuchtraad van beroep anders beslist.
5° en 6° Prejudiciële vragen die berusten op onjuiste rechtsopvattingen worden
niet gesteld.
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(V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 17 december 2014.
In een memorie die aan dit arrest is gehecht, voert de eiser veertien
middelen aan en doet hij twee incidentele aangiften overeenkomstig
artikel 486, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd
en gevorderd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Vierde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest dat oordeelt dat de beslissing van de tuchtraad van beroep een gerechtelijke beslissing is die niet op zijn wettigheid kan worden getoetst
op grond van artikel 159 Grondwet, vermeldt niet waarom een dergelijke beslissing een gerechtelijke beslissing zou zijn, terwijl de eiser hierover uitgebreid heeft geconcludeerd en heeft aangevoerd dat een
dergelijke beslissing een bestuurshandeling is.
12. Het arrest (p. 16) beantwoordt eisers verweer met het oordeel dat
de beslissing van de tuchtraad van beroep van 12 februari 2013 van jurisdictionele aard is, gezag van gewijsde heeft binnen de perken van de
door de wetgever aan die tuchtgerechten toegekende bevoegdheid en
enkel vatbaar is voor betwisting door middel van de daartoe bij wet ingestelde rechtsmiddelen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Vijfde middel
13. Het middel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat een
beslissing van de tuchtraad van beroep niet op grond van artikel 159
Grondwet kan getoetst worden aan de wet; uit niets blijkt immers dat
de tuchtraad van beroep van de advocaten zou behoren tot de rechterlijke macht zoals bedoeld in de Grondwet; alleen beslissingen genomen
door de rechterlijke macht zijn gerechtelijke beslissingen.
14. Krachtens artikel 146 Grondwet kan geen rechtbank of geen met
eigenlijke rechtspraak belast orgaan worden ingesteld dan krachtens
een wet.
15. De tuchtraden en de tuchtraden van beroep van de advocaten zijn
instellingen die op grond van de artikelen 456 en 464 Gerechtelijk Wetboek als taak hebben de inbreuken op de eer van de orde van de advo-
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caten en op de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid, die aan het beroep ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen, alsook de inbreuken op de reglementen te bestraffen, onverminderd de bevoegdheid van de
rechtbanken indien daartoe grond bestaat. Die raden kunnen aan advocaten die dergelijke inbreuken plegen, na afloop van de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven procedure, de tuchtmaatregelen
opleggen die dat Wetboek bepaalt. Aldus zijn die raden met rechtspraak belaste organen die zijn ingesteld krachtens de wet.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
16. De tuchtbeslissingen van de tuchtraden en de tuchtraden van beroep, als organen van de rechterlijke macht, zijn jurisdictionele beslissingen. Krachtens artikel 20 Gerechtelijk Wetboek kunnen middelen
van nietigheid niet tegen dergelijke beslissingen worden aangewend,
maar kunnen zij alleen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de
wet bepaald. Krachtens de artikelen 462, 463, 468, § 2, en 1121/1, § 1, 1°,
Gerechtelijk Wetboek zijn dat in de regel verzet, hoger beroep of cassatieberoep. Die beslissingen zijn aldus geen besluiten of verordeningen
in de zin van artikel 159 Grondwet, die de hoven en rechtbanken alleen
kunnen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.
In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
Negende middel
28. Het middel voert schending aan van de wet, alsmede miskenning
van de motiveringsplicht: het arrest miskent de wet door te stellen dat
noch een formele kennisgeving bij aangetekend schrijven noch een betekening bij gerechtsdeurwaarderexploot vereist is vooraleer een beslissing van de tuchtraad van beroep gedwongen ten uitvoer wordt
gelegd; een dergelijke beslissing is een administratieve beslissing en
dient dus betekend te worden zoals bepaald in de wet, dit is bij aangetekend schrijven krachtens artikel 468, § 1, Gerechtelijk Wetboek en bij
gerechtsdeurwaarderexploot krachtens artikel 1495 Gerechtelijk Wetboek, ongeacht of de betrokkene kennis heeft genomen van de beslissing op een andere wijze; indien het Hof zou oordelen dat een beslissing
van de tuchtraad van beroep een gerechtelijke beslissing is, dan is zeker de voorafgaandelijke betekening bij gerechtsdeurwaarderexploot
vereist krachtens artikel 1495 Gerechtelijk Wetboek; een dergelijke
veroordelende beslissing betreft immers geen onderzoeksmaatregel en
er is evenmin enig argument om te stellen dat de uitzonderingsprocedure van artikel 1496 Gerechtelijk Wetboek van toepassing is.
29. In zoverre het middel niet preciseert hoe en waardoor het arrest
de motiveringsplicht miskent, is het onduidelijk en bijgevolg niet ontvankelijk.
30. In zoverre het middel aanvoert dat de beslissing van de tuchtraad
van beroep van administratieve aard is, is het afgeleid uit de in het vijf-
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de middel vergeefs aangevoerde onwettigheid en is het bijgevolg evenmin ontvankelijk.
31. Het arrest oordeelt niet dat aan de eiser geen kennis is gegeven
van de beslissing van de tuchtraad van beroep bij aangetekende brief
zoals vereist door artikel 468, § 1, Gerechtelijk Wetboek, maar integendeel dat dit wel gebeurd is.
In zoverre het middel uitgaat van een onjuiste lezing van het arrest,
mist het feitelijke grondslag.
32. In zoverre het middel is afgeleid uit de afwezigheid van de bedoelde kennisgeving van de tuchtbeslissing, is het evenzeer niet ontvankelijk.
33. Krachtens artikel 1496 Gerechtelijk Wetboek geschiedt de voorlopige tenuitvoerlegging van rechtswege met betrekking tot een door een
vonnis voorgeschreven onderzoeksmaatregel. Met de verwijzing naar
die bepaling oordeelt het arrest niet dat de beslissing van de tuchtraad
van beroep een onderzoeksmaatregel beveelt, maar geeft het enkel aan
dat die beslissing, die uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, op dezelfde
wijze uitvoerbaar is als in dat artikel bepaald.
In zoverre mist het middel eveneens feitelijke grondslag.
34. Krachtens artikel 1495, eerste en derde lid, Gerechtelijk Wetboek
kan in burgerlijke zaken in de regel geen veroordelende beslissing worden ten uitvoer gelegd dan nadat zij aan de partij is betekend, dit op
straffe van nietigheid van de daden van tenuitvoerlegging. Op grond
van die bepalingen is de betekening een vereiste voor de gedwongen
tenuitvoerlegging in civiele zaken.
35. Een veroordelende tuchtbeslissing van de tuchtraad van beroep
van de advocaten is evenwel geen civiele zaak zoals hiervoor bedoeld.
Een dergelijke beslissing is van rechtswege uitvoerbaar na afloop van
de termijn om cassatieberoep in te stellen, tenzij de tuchtraad van beroep anders beslist.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Elfde en twaalfde middel
38. De middelen vragen, ondergeschikt aan het voorgaande middel en
indien het Hof van mening zou zijn dat de wet inderdaad toelaat dat een
veroordelende beslissing van de tuchtraad van beroep van de advocaten
van rechtswege ten uitvoer wordt gelegd zonder voorafgaande kennisgeving bij aangetekende brief noch voorafgaande betekening bij gerechtsdeurwaarderexploot, de volgende prejudiciële vragen te stellen
aan het Grondwettelijk Hof:
1. “Schendt art. 468, § 3, juncto art. 1496 van het Gerechtelijk Wetboek,
geïnterpreteerd zodanig dat aan beslissingen van de tuchtraad van beroep van advocaten tot schrapping of schorsing die uitvoerbaar bij
voorraad verklaard werden van rechtswege en zonder formaliteiten uitwerking nemen de artikelen 10 en 11 Grondwet, immers door de tenuitvoerlegging van rechtswege zonder enige informatiewaarborg voor de
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betrokken advocaat noch voor diens cliënten worden deze cliënten immers belet om passende maatregelen te nemen teneinde hun eigen belangen veilig te stellen: zo zou een door de betrokken advocaat namens
zijn cliënten ingesteld hoger beroep of een ingediend verzoekschrift onontvankelijk zijn zonder dat de betrokken cliënten hieraan nog kunnen
remediëren noch zonder dat zij daarvan voorafgaand kennis konden
hebben, ook de betrokken advocaat wordt door zijn onwetendheid verplicht om allerlei prestaties te leveren die hij onmogelijk nog kan doorrekenen aan zijn cliënten. En dit terwijl aan elke andere gerechtelijke
beslissing of individuele bestuurshandeling minstens een kennisgeving
dan wel een betekening de tenuitvoerlegging dient vooraf te gaan zelfs
indien de betrokkenen op een andere wijze kennis had van de beslissing.”
2. “Schendt art. 468, § 3, juncto art. 1496 Gerechtelijk Wetboek, geïnterpreteerd zodanig dat beslissingen van de tuchtraad van beroep van
advocaten tot schrapping of schorsing die uitvoerbaar bij voorraad verklaard werden van rechtswege en zonder formaliteiten uitwerking nemen de artikelen 10 of 11 van de Grondwet nu er geen procespartij is die
de betrokken advocaat dient te vergoeden voor de schade die hij geleden heeft indien de betrokken tuchtstraf achteraf vernietigd wordt
door het Hof van Cassatie en hij uiteindelijk een lagere (of geen) straf
krijgt, terwijl dit voor elke andere gerechtelijke beslissing die uitvoerbaar bij voorraad verklaard wordt wel degelijk mogelijk is, de procespartij die een dergelijke beslissing ten uitvoer legt is verantwoordelijk
om elke schade te vergoeden die de veroordeelde partij ondervonden
heeft indien in hoger beroep (of na cassatie) de oorspronkelijke beslissing in zijn voordeel hervormd of vernietigd wordt.”
39. De eerste prejudiciële vraag berust op de onjuiste rechtsopvatting
dat elke andere gerechtelijke beslissing dan de hier bedoelde tuchtbeslissing dient voorafgegaan te worden door een kennisgeving of een betekening aan de veroordeelde.
40. De tweede prejudiciële vraag gaat uit van de onjuiste rechtsopvatting dat niemand zou gehouden zijn de schade te vergoeden van de advocaat die getroffen wordt door een bij voorraad uitvoerbaar
verklaarde tuchtbeslissing die in zijn voordeel hervormd wordt als gevolg van het aanwenden van een rechtsmiddel.
41. De vragen die berusten op onjuiste rechtsopvattingen, worden
niet gesteld.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
52. 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 en incidentele aangiften.
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Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht.

N° 219
2°

— 25 maart 2015
(AR P.14.1891.F)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — ONDERZOEKSGERECHTEN.
— KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — CONTROLE OVER DE TOEPASSING
VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE. —
ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — DRAAGWIJDTE. — CONTROLE BEVOLEN DOOR HET VONNISGERECHT. — AARD. — GEVOLG.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE. — ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — DRAAGWIJDTE. — CONTROLE BEVOLEN DOOR HET VONNISGERECHT. —
AARD. — GEVOLG.

1° en 2° Wanneer het vonnisgerecht de zaak, op grond van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, heeft aangebracht bij de kamer van inbeschuldigingstelling, is deze niet bevoegd om de regelmatigheid van de rechtspleging
in haar geheel te onderzoeken, met inbegrip van de regelmatigheid van de onderzoekshandelingen; in dat geval is de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling beperkt tot het toezicht op het vertrouwelijk dossier en is
alleen de feitenrechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, bevoegd om de
regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken; laatstgenoemde blijft
het strafdossier overigens onder zich houden (1). (Artt. 189ter, 235bis en
235ter, Wetboek van Strafvordering)

(M. T. BELGOSTOCK B.V.B.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 26 november 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 16 februari 2010, AR P.10.0012.N, AC 2010, nr. 104, met concl. van advocaat-generaal TIMPERMAN.
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BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die,
uitspraak doende met toepassing van artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering, verklaart dat de bijzondere opsporingsmethode
observatie onregelmatig is
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die,
uitspraak doende met toepassing van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, bepaalde stukken nietig verklaart, beveelt dat ze uit
het dossier worden verwijderd en de inzage alsook de aanwending ervan
verbiedt
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
Volgens de eiser hebben de appelrechters, die door het vonnisgerecht
verzocht werden de aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie te onderzoeken, met toepassing van artikel 235ter in combinatie
met artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, na te hebben vastgesteld dat zij onmogelijk het toezicht konden verrichten dat door die artikelen is bepaald, niet naar recht kunnen beslissen dat zij bevoegd
waren om de stukken betreffende de litigieuze methode nietig te verklaren en te zeggen dat zij uit het dossier moesten worden verwijderd.
Wanneer, zoals te dezen, het vonnisgerecht de zaak heeft aangebracht
bij de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van artikel 189ter
van het voormelde Wetboek, bevindt deze laatste zich niet in een van
de “andere gevallen” bedoeld in het voormelde artikel 235bis en is zij
dus niet bevoegd om de regelmatigheid van de rechtspleging in haar geheel te onderzoeken, met inbegrip van de regelmatigheid van de onderzoekshandelingen. In dat geval is de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling beperkt tot het toezicht op het vertrouwelijk
dossier bepaald in artikel 235ter en is uitsluitend de feitenrechter die
kennisneemt van de zaak bevoegd om de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken. Laatstgenoemde blijft het strafdossier overigens onder zich houden.
Bijgevolg verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling die het
vertrouwelijk dossier niet heeft kunnen inzien omdat het verdwenen is,
niet naar recht de beslissing dat de stukken betreffende de bijzondere
opsporingsmethoden observatie nietig zijn en uit het dossier moeten
worden verwijderd. De verwijdering van die stukken is immers slechts
nuttig in de gevallen waarin het toezicht door de kamer van inbeschuldigingstelling aan de aanhangigmaking van de zaak bij het vonnisgerecht voorafgaat. Dat is in het onderhavige geval, waarin het gerecht
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reeds van het volledige strafdossier heeft kunnen kennisnemen, niet
het geval.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de stukken nietig verklaart, zegt dat ze uit het dossier zullen worden verwijderd en niet langer ingezien of aangewend mogen worden.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de andere helft
ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
25 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. De Baets.

N° 220
2°

— 25 maart 2015
(AR P.15.0091.F)

KAMER

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — BEVOEGDHEID. — INSTEMMING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE. — INVLOED.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BEVOEGDHEID. — BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — INSTEMMING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE. — INVLOED.
3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — RECHTSPLEGING. — RECHT VAN VERDEDIGING. — EERBIEDIGING.
4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — RECHTSPLEGING. — ALGEMEEN BEGINSEL VAN EERBIEDIGING VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING.
5° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — RECHTSPLEGING. — ALGEMEEN BEGINSEL VAN EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.
6° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — VOORWAARDEN. — FEITELIJKE BEOORDELING.
7° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — VOORWAARDEN. — FEITELIJKE BEOORDELING.
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8° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 13. — BIJ
WET AANGEWEZEN RECHTER. — BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. —
BEVOEGDHEID.
9° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BEVOEGDHEID. —
ARTIKEL 13, GRONDWET 1994. — BIJ WET AANGEWEZEN RECHTER.
10° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BEVOEGDHEID. — BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. —
ARTIKEL 13, GRONDWET 1994. — BIJ WET AANGEWEZEN RECHTER.
11° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 99 TOT EINDE). — ARTIKEL 150.
— INSTELLING VAN DE JURY VOOR CRIMINELE ZAKEN. — TOEZICHT OP DE OVEREENSTEMMING VAN EEN WET. — GRONDWETTELIJK HOF. — BEVOEGDHEID.
12° GRONDWETTELIJK HOF. — ARTIKEL 150, GRONDWET 1994. — INSTELLING
VAN DE JURY VOOR CRIMINELE ZAKEN. — TOEZICHT OP DE OVEREENSTEMMING
VAN EEN WET. — BEVOEGDHEID.

1° en 2° De instemming van de inverdenkinggestelde betreffende het bestaan
van bezwaren en de bij wet bepaalde ernstige geestesstoornis heeft geen invloed op de beslissing van het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen
over de eventuele internering. (Art. 7, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij)
3°, 4° en 5° De procedure die kan leiden tot een beschikking tot internering
vanwege het onderzoeksgerecht, eerbiedigt het recht van verdediging van de
inverdenkinggestelde (1). (Artt. 7, 8, 9 en 28, Wet Bescherming Maatschappij; Algemeen rechtsbeginsel inzake eerbiediging van het recht
van verdediging)
6° en 7° Wanneer het onderzoeksgerecht de criminele of delictuele feiten bewezen verklaart welke geen politieke misdaad, een politiek wanbedrijf of een
persdelict opleveren, en de inverdenkinggestelde, die in een van de staten
verkeert bepaald in artikel 1, Wet Bescherming Maatschappij, een gevaar
voor de maatschappij oplevert, kan het onderzoeksgerecht hem interneren
maar is het daartoe niet verplicht; het beoordeelt in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze of de feiten bewezen zijn, of er geen enkele twijfel bestaat
over het bestaan en de ernst van de geestesstoornis en of het recidivegevaar
groot genoeg is om, voor onbepaalde tijd, het opleggen van die veiligheidsmaatregel te verantwoorden (2). (Artt. 7, 8 en 9, Wet Bescherming Maatschappij)
8°, 9° en 10° De bevoegdheid van de onderzoeksgerechten inzake internering
heeft tot gevolg dat de rechtzoekende bij de regeling van de rechtspleging een
rechter wordt toegekend. (Art. 13, Grondwet; art. 7, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij)
(1) Zie Cass. 14 oktober 2003, AR P.03.1153.N, AC 2003, nr. 500.
(2) H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure
pénale, 6de uitg., Brugge, Die Keure 2010, 764.
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11° en 12° Het Grondwettelijk Hof is niet bevoegd om toezicht uit te oefenen op
de overeenstemming van een wet met artikel 150 Grondwet 1994, dat voor criminele zaken een jury instelt. (Art. 26, Bijzondere Wet Grondwettelijk
Hof)

(J.)
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 24 december 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het de conclusie van de eiser niet
beantwoordt waarin de ongrondwettelijkheid wordt aangevoerd van
een door het onderzoeksgerecht gegeven beschikking tot internering,
zonder instemming van de inverdenkinggestelde, wegens een niet-correctionaliseerbare misdaad, en waarin wordt gevraagd het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de verenigbaarheid van
artikel 7 Wet Bescherming Maatschappij met de artikelen 10, 11 en 13
Grondwet.
De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat een wet discriminerend is dan wel het gelijkheidsbeginsel verbreekt wanneer zij bepaalde categorieën van rechtzoekenden verplichtingen oplegt of rechten
voorbehoudt, zonder dat er relevante redenen voorhanden zijn om andere, vergelijkbaar geachte categorieën daarvan vrij te stellen of uit te
sluiten, en beslist vervolgens dat de beschikkingen tot hetzij internering hetzij verwijzing naar het hof van assisen twee onderscheiden procedures zijn en bijgevolg geen betrekking hebben op personen die zich
in een zelfde rechtstoestand bevinden maar waarop verschillende regels
van toepassing zouden zijn. Zij leidt daaruit af dat de door de eiser
voorgestelde prejudiciële vraag niet relevant was.
Met die overwegingen beantwoorden de appelrechters de voormelde
conclusie, zonder dat zij de argumenten van de eiser, die geen afzonderlijk middel opleverden, tot in detail hoeven te volgen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Het middel voert aan dat het arrest moet worden vernietigd aangezien, wanneer de inverdenkinggestelde van een misdaad waardoor hij
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voor het hof van assisen moet verschijnen, niet ermee heeft ingestemd
de beoordeling van de telastleggingen en van zijn geestestoestand aan
een jury te onttrekken, de door het onderzoeksgerecht gelaste internering een willekeurige beslissing uitmaakt die onverenigbaar is met de
eerbiediging van het recht van verdediging.
De instemming van de inverdenkinggestelde betreffende het bestaan
van bezwaren en de bij wet bepaalde ernstige geestesstoornis heeft geen
invloed op de beslissing van het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet
doen over de eventuele internering.
In strijd met wat het middel ook aanvoert, kan niet worden staande
gehouden dat de procedure die kan leiden tot een beschikking tot internering vanwege het onderzoeksgerecht, het recht van verdediging
van de inverdenkinggestelde niet eerbiedigt. Artikel 28 Wet Bescherming Maatschappij bepaalt immers dat een verzoek tot internering
slechts kan worden onderzocht ten aanzien van een persoon die bijgestaan wordt door een advocaat. Daarenboven kan het onderzoeksgerecht, dat in dergelijk geval uitspraak doet als vonnisgerecht, zowel op
de strafvordering als op de eventuele burgerlijke rechtsvordering, getuigen en deskundigen horen, de zaak in openbare rechtszitting behandelen en zijn beslissing in het openbaar uitspreken. Tegen die beslissing
kunnen rechtsmiddelen worden ingesteld.
Wanneer het onderzoeksgerecht de criminele of delictuele feiten bewezen verklaart welke geen politieke misdaad, een politiek wanbedrijf
of een persdelict opleveren, en de inverdenkinggestelde, die in een van
de staten verkeert bepaald in artikel 1 Wet Bescherming Maatschappij,
een gevaar oplevert voor de maatschappij, kan het onderzoeksgerecht
hem interneren maar is het daartoe niet verplicht. Het beoordeelt in
feite en bijgevolg op onaantastbare wijze of de feiten bewezen zijn, of
er geen enkele twijfel bestaat over het bestaan en de ernst van de geestesstoornis en of het recidivegevaar groot genoeg is om het opleggen
van die veiligheidsmaatregel, voor onbepaalde tijd, te verantwoorden.
In zoverre het middel aanvoert dat een dergelijke beslissing, in vergelijking tot andere gevallen, willekeurig is, met andere woorden, louter afhangt van de wil van degenen die de beslissing nemen, oefent het
eigenlijk kritiek uit op de feitelijke beoordeling van het hof van beroep.
Nadat de appelrechters op pagina’s 7 en 8 van het arrest de redenen
van hun beslissing hebben uiteengezet, bevestigen zij de beroepen beschikking, in zoverre die vaststelde dat de eiser de in de vordering van
het openbaar ministerie met name als oudermoord omschreven feiten
had gepleegd, dat hij op het ogenblik van de feiten in een van de staten
verkeerde bepaald bij artikel 1 van de wet en dat hij een gevaar voor de
maatschappij oplevert.
Met die overwegingen verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De eiser verzoekt het Hof om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële
vraag te stellen over de verenigbaarheid van artikel 7 Wet Bescherming
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Maatschappij met de artikelen 10 en 11 Grondwet, voor zover dat
“artikel 7 het mogelijk maakt dat een onderzoeksgerecht in criminele
zaken op willekeurige wijze de internering van een verdachte beveelt
maar een andere verdachte naar het vonnisgerecht verwijst wanneer
beiden zich in net dezelfde geestestoestand bevinden en in een staat
verkeren om te worden berecht, ingeval de inverdenkinggestelde er
niet mee heeft ingestemd de beoordeling van de bezwaren en van zijn
geestestoestand aan een jury te onttrekken”.
De wet maakt niet het onderscheid dat de eiser eraan toeschrijft tussen een inverdenkinggestelde die met zijn internering zou instemmen
en degene die niet daarmee zou instemmen. Zij laat evenmin toe dat
het onderzoeksgerecht op willekeurige wijze beslist.
De prejudiciële vraag die van onjuiste hypotheses uitgaat, hoeft niet
te worden gesteld.
Derde middel
Het middel voert aan dat de internering van de eiser door de kamer
van inbeschuldigingstelling hem het recht ontneemt om door het hof
van assisen te worden berecht. Het verzoekt het Hof om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de verenigbaarheid van
artikel 7 Wet Bescherming Maatschappij met artikel 13 Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 150 Grondwet.
Artikel 13 Grondwet bepaalt dat niemand tegen zijn wil kan worden
afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.
De bevoegdheid die aan de onderzoeksgerechten is toegekend inzake
internering, is bepaald bij artikel 7 Wet Bescherming Maatschappij.
Die wetsbepaling heeft dus, overeenkomstig het voormelde artikel 13,
tot gevolg dat de rechtzoekende bij de regeling van de rechtspleging
een rechter wordt toegekend.
Voor het overige is het Grondwettelijk Hof niet bevoegd om toezicht
uit te oefenen op de overeenstemming van een wet met artikel 150
Grondwet, dat voor criminele zaken een jury instelt.
De prejudiciële vraag heeft geen bestaansreden en hoeft niet te worden gesteld.
Vierde middel
Het middel, dat schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, voert
aan dat het arrest het verweermiddel niet beantwoordt dat opwerpt dat
de eiser niet meer in staat van krankzinnigheid, een ernstige staat van
geestesstoornis of van zwakzinnigheid verkeert, die hem ongeschikt
maken tot het controleren van zijn daden.
Het arrest, dat erop wijst dat de besluiten van de psychiaters-deskundigen, die op 6 mei 2014 zijn neergelegd, ervan uitgaan dat de eiser op
die datum nog steeds in een geestestoestand verkeerde die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden, voegt daaraan toe
dat geen enkel relevant en overtuigend voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerd gegeven, inzonderheid het advies van de technisch raadsman van de eiser, toelaat die besluiten tegen te spreken.
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Aldus beantwoorden de appelrechters het aangevoerde verweermiddel
en omkleden ze hun beslissing regelmatig met redenen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer Verpoorten en mevr. Segers (bij de balie
te Turnhout).

N° 221
2°

— 25 maart 2015
(AR P.15.0393.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — VORMEN. — VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN. — EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING IN BELGIË. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING. — ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE TENUITVOERLEGGING. — CASSATIEBEROEP. — CASSATIEBEROEP INGESTELD IN DE GEVANGENIS DOOR DE AANGEHOUDEN PERSOON. — ONTVANKELIJKHEID.
2° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING IN BELGIË. —
ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — ARREST
DAT UITSPRAAK DOET OVER DE TENUITVOERLEGGING. — CASSATIEBEROEP. —
VORM VAN HET CASSATIEBEROEP. — CASSATIEBEROEP INGESTELD IN DE GEVANGENIS DOOR DE AANGEHOUDEN PERSOON. — ONTVANKELIJKHEID.
3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING IN BELGIË. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — ARREST
DAT UITSPRAAK DOET OVER DE TENUITVOERLEGGING. — CASSATIEBEROEP. —
VORM VAN HET CASSATIEBEROEP. — CASSATIEBEROEP INGESTELD IN DE GEVANGENIS DOOR DE AANGEHOUDEN PERSOON. — ONTVANKELIJKHEID.

1°, 2° en 3° Het cassatieberoep is ontvankelijk wanneer het door de aangehouden persoon is ingesteld bij de directeur van de gevangenis of bij zijn gemachtigde, zonder tussenkomst van een advocaat, en gericht is tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling inzake een Europees aanhou-
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dingsbevel (1). (Art. 18, Wet Europees Aanhoudingsbevel; artt. 2 tot 43,
Wet 14 februari 2014; art. 12, Wet 19 december 2014)

(P.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 maart 2015.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 18 maart 2015 een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 25 maart 2015 heeft raadsheer Françoise Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
De artikelen 2 tot 43 van de wet van 14 februari 2014 met betrekking
tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, houden in
de regel geen verband met het cassatieberoep dat is ingesteld in de materies waarin de wetgever een specifieke procedure heeft ingevoerd, zoals die van de voorlopige hechtenis, van het Europees aanhoudingsbevel
en van de strafuitvoeringsrechtbank.
Artikel 12 van de wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie heeft het nieuwe artikel 426 Wetboek van Strafvordering gewijzigd. Dat artikel ontslaat de gedetineerden of de
minderjarigen waarvan de uithandengeving werd uitgesproken en die
zijn geplaatst, van de verplichting om hun cassatieberoep in te stellen
met een verklaring ondertekend door een advocaat en neergelegd op de
griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen.
Die vrijstelling houdt evenwel een wettelijke beperking in: die gedetineerde of geplaatste personen zijn alleen gemachtigd om zelf hun cassatieberoep bij de directeur van de gevangenis of bij zijn gemachtigde
te ondertekenen wanneer dat rechtsmiddel met toepassing van
artikel 31 Voorlopige Hechteniswet is ingesteld.
Uit de omstandigheid dat de wet de persoon in voorlopige hechtenis
uit het algemeen stelsel heeft gesloten, kan evenwel niet worden afgeleid dat zij de regels heeft willen wijzigen van het cassatieberoep ingesteld door een persoon aangehouden op basis van een Europees
aanhoudingsbevel. Dat rechtsmiddel wordt nog steeds uitsluitend door
artikel 18 Wet Europees Aanhoudingsbevel geregeld dat, ongewijzigd,
geen tussenkomst van een advocaat vereist.
Overigens zijn de artikelen 45 tot 48 van de wet van 14 februari 2014,
met toepassing van artikel 50 van die wet, in werking getreden op
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 221.
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1 februari 2015. Daaruit volgt dat vanaf die dag, de wet van 25 juli 1893
die de gevangenzittende of geïnterneerde personen machtigt om beroep
in te stellen bij de directeur van de strafinrichting of bij zijn gemachtigde, niet meer van toepassing is op het cassatieberoep.
Noch de Wet Europees Aanhoudingsbevel, noch artikel 426 Wetboek
van Strafvordering, noch de wet van 25 juli 1893, noch enige andere
wetsbepaling voorzien in de mogelijkheid voor de aangehouden persoon
of voor zijn advocaat, om in de gevangenis cassatieberoep in te stellen
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling inzake een
Europees aanhoudingsbevel.
Om effectief te zijn is het evenwel verantwoord dat de persoon, die
van zijn vrijheid is beroofd, zijn verklaring houdende cassatieberoep,
zoals geregeld door artikel 18 Wet Europees Aanhoudingsbevel, dat binnen de 24 uur moet worden ingesteld, in de gevangenis kan doen.
Het cassatieberoep van de eiser is bijgevolg ontvankelijk.
B. Gegrondheid van het cassatieberoep
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Andersluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.

N° 222
VERENIGDE KAMERS — 26 maart 2015
(AR C.14.0023.N)
1° CASSATIE. — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING. — OPDRACHT VAN HET HOF. —
ARRESTEN RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — UITSPRAAK OVER DE BEVOEGDHEID OF ONBEVOEGDHEID. — CASSATIEBEROEP. —
ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE.
2° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALGEMEEN. — ARRESTEN
RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — UITSPRAAK OVER DE
BEVOEGDHEID OF ONBEVOEGDHEID. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
— VOORWAARDE.
3° CASSATIEBEROEP. — ARRESTEN RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — UITSPRAAK OVER DE BEVOEGDHEID OF ONBEVOEGDHEID. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE.
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4° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 158.
— CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ARRESTEN RAAD VAN STATE. —
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — UITSPRAAK OVER DE BEVOEGDHEID OF
ONBEVOEGDHEID. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE.
5° RAAD VAN STATE. — AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — ARRESTEN. —
UITSPRAAK OVER DE BEVOEGDHEID OF ONBEVOEGDHEID. — CASSATIEBEROEP. —
ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE.
6° CONFLICT VAN ATTRIBUTIE. — BEGRIP. — ARRESTEN RAAD VAN STATE. —
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. — UITSPRAAK OVER DE BEVOEGDHEID OF
ONBEVOEGDHEID. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE.

1°, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° De arresten van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State die uitspraak doen over de bevoegdheid of onbevoegdheid
van deze afdeling kunnen slechts voor het Hof van Cassatie worden aangevochten wanneer hierdoor een geschil van attributie ontstaat tussen de Raad
van State en de rechterlijke overheid en het Hof aldus zijn regulerende opdracht in verband met de respectieve bevoegdheid van de rechterlijke orde en
de Raad van State heeft te vervullen; het cassatieberoep dat gericht is tegen
een arrest van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij deze zich onbevoegd verklaart om een andere reden dan dat het geschil
tot de bevoegdheid van de rechterlijke orde behoort, zodat geen geschil van
attributie hierdoor ontstaat, is niet ontvankelijk (1). (Art. 158, Grondwet;
Art. 33, eerste lid, Wet Raad van State; Art. 609, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

(LIGA

VOOR MENSENRECHTEN V.Z.W. T. BELGISCHE
MINISTER VAN JUSTITIE)

STAAT,

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
Feiten en procedurevoorgaanden
1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze
zaak betrekking op het annulatieberoep dat door eiseres bij de Raad van
State werd ingesteld tegen de gemeenschappelijke omzendbrief nr. 6/2012
van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal bij
de hoven van beroep van 30 mei 2012 betreffende de “toepassing van
artikel 216bis Sv., in het bijzonder m.b.t. het verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (VVSBG)”.
2. In het bestreden arrest nr. 225.909 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 december 2013 werd geoordeeld dat
de Raad niet bevoegd is om kennis te nemen van dit beroep tot vernietiging, werd dit beroep dienvolgens verworpen en werd eiseres verwezen in
de kosten.
3. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit arrest van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt het voorwerp uit van de
huidige procedure.
(1) Zie concl. OM.
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Ambtshalve middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
4. Het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie voert bij deze bij
toepassing van artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek tegen de voorziening ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid aan wegens
schending van een regel van openbare orde, nu een arrest van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij deze zich onbevoegd
verklaart om een andere reden dan dat het geschil tot de bevoegdheid
van de rechtscolleges van de rechterlijke orde behoort, geen attributieconflict doet ontstaan.
5. Het naast elkaar bestaan in ons rechtsstelsel van de justitiële en de
administratieve rechter sluit noodzakelijkerwijze de mogelijkheid in
van conflicten nopens hun onderscheiden bevoegdheid, de zogenaamde
attributieconflicten. Deze conflicten, die zich aldus voordoen wanneer tussen twee machten geen overeenstemming bestaat over hun onderscheiden bevoegdheden, hebben dus in het bijzonder betrekking op problemen
van bevoegdheidsverdeling tussen de rechterlijke en de uitvoerende
macht. Zij onderscheiden zich van bevoegdheidsconflicten, die de bepaling
van de bevoegdheid binnen één enkele macht, bijvoorbeeld tussen de verschillende rechtbanken en hoven van de rechterlijke macht, betreffen (1).
Ten grondslag aan dergelijke betwistingen tussen organen van verschillende machten ligt het beginsel van de scheiding der machten (2).
6. De Belgische Grondwet draagt de beslechting van dergelijke attributiegeschillen op aan het Hof van Cassatie; krachtens artikel 158 van de
Grondwet doet het Hof van Cassatie uitspraak over de conflicten van attributie, op de wijze bij de wet bepaald.
Anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar die bevoegdheden berusten
bij het Tribunal des conflits (een rechtscollege waarin het Franse Hof van
Cassatie en de Conseil d’Etat paritair vertegenwoordigd zijn), komen zij
aldus in België toe aan het Hof van Cassatie. Een voorstel tot herziening
van het (oud) artikel 106 van de Grondwet en tot instelling van een Hof
voor Geschillen naar Frans voorbeeld werd door de Kamer op 29 oktober
1953 verworpen (3).
7. BOULLART wijst erop dat dit artikel 158 (oud artikel 106) van de
Grondwet er kwam als reactie op de Nederlandse periode waarin koning
Willem I zich de macht had toegeëigend om de bij de burgerlijke rechter
aanhangige zaken naar zich toe te trekken wanneer een administratieve
overheid in het geding was, en dat dit artikel eveneens een reactie vormde op de Franse periode waarin de uitvoerende macht een indringende rol
speelde t.a.v. de rechterlijke macht, actief optrad inzake conflicten van
(1) W. PAS en W. VERRIJDT, “Commentaar bij art. 158 Gw.”, in P. LEMMENS,
J. VELAERS, L. WALLEYN en W. VERRIJDT, Publiek procesrecht — Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer (losbl.), afl. 28
(12 feb. 2010), 2.
(2) B. PEETERS, “Conflicten van attributie”, RW 1986-1987, (1185) 1186.
(3) A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het
Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer 2012, 1258, nr. 1165 en voetnoot 2.
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attributie en waarbij deze beschermd diende te worden tegen de bevoegdheidsaanspraken vanwege de rechterlijke macht (1). De Grondwetgever
van 1831 verzette zich tegen het door koning Willem I ingevoerde “Conflictenbesluit” van 5 oktober 1822 dat aan de uitvoerende macht, zijnde
de koning, het recht gaf de eigen bevoegdheid te bepalen (2).
8. Een algemene uitvoeringwet van artikel 158 van de Grondwet is
nooit tot stand gekomen; enkel ten aanzien van één enkel administratief
rechtscollege, met name de Raad van State, werd een wettelijke regeling
uitgewerkt. De procedure inzake conflicten van attributie wordt immers
geregeld door de artikelen 33, 34 en 35 van de Wet Raad van State. Door
die regeling wordt aldus aan de administratieve overheid en aan de particulieren het recht gegeven om rechtstreeks een conflict van attributie
bij het Hof van Cassatie aanhangig te maken (3).
9. Krachtens artikel 33, eerste lid, van de Wet Raad van State, kunnen
bij het Hof van Cassatie aanhangig worden gemaakt, de arresten en de
beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3, waarbij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist van de eis geen kennis te kunnen nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid van de
rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten en de beschikkingen
bedoeld in artikel 20, § 3, waarbij de afdeling afwijzend beschikt op een
declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid
van die overheden behoort.
Krachtens artikel 34 van de Wet Raad van State wordt, wanneer de afdeling bestuursrechtspraak en een hof of een rechtbank van de rechterlijke orde zich beiden hetzij bevoegd, hetzij onbevoegd hebben verklaard
om van dezelfde eis kennis te nemen, de bevoegdheidsregeling ten aanzien van het geschil vervolgd en door het Hof van Cassatie beslecht zoals
bepaald voor de regeling van rechtsgebied in burgerlijke zaken. Het arrest tot regeling van rechtsgebied wordt echter door het Hof in verenigde
kamers uitgesproken.
Krachtens artikel 35 van de Wet Raad van State kunnen in alle andere
gevallen tegen de arresten van de afdeling bestuursrechtspraak slechts
de in artikel 30, § 1, tweede lid, bedoelde rechtsmiddelen aangewend worden.
10. Voormeld artikel 33 betreft dus de hypothese waarin de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich ten aanzien van de rechtscolleges van de rechterlijke orde bevoegd of onbevoegd heeft verklaard,
terwijl artikel 34 de zogenaamde positieve en negatieve attributieconflicten betreft, met name de situaties waarin zowel de Raad van State en een
rechtscollege van de rechterlijke orde zich beiden hetzij bevoegd, hetzij
(1) S. BOULLART, “De oplossing van conflicten van attributie door het Hof van Cassatie” (noot onder Cass. 15 okt. 2009), RABG 2013, 1178; voor een historische analyse zie
B. PEETERS, “Conflicten van attributie”, RW 1986-1987, (1185) 1186-1188.
(2) W. PAS en W. VERRIJDT, “Commentaar bij art. 158 Gw.”, in P. LEMMENS,
J. VELAERS, L. WALLEYN en W. VERRIJDT, Publiek procesrecht — Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer (losbl.), afl. 28
(12 feb. 2010), 3.
(3) B. PEETERS, “Conflicten van attributie”, RW 1986-1987, (1185) 1189.
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onbevoegd hebben verklaard, en er dus twee tegenstrijdige uitspraken
zijn over de bevoegdheidsvraag.
11. PAS wijst erop dat artikel 33 van de Wet Raad van State eigenlijk
de procedure tot voorkoming van een attributieconflict regelt, aangezien het de hypothese behandelt waarin de rechterlijke macht nog niet
betrokken is in de discussie over de bevoegdheidsverdeling (1).
Artikel 34 behandelt daarentegen de hypothese waarin reeds twee tegenstrijdige uitspraken bestaan, reden waarom de rechtsleer in dit geval
spreekt van een reëel of eigenlijk conflict van attributie (2).
Ook PEETERS spreekt bij de toepassing van artikel 33 van de Wet
Raad van State over een preventieve procedure; zij geeft immers aan de
partijen de mogelijkheid om een eigenlijk conflict van attributie, zoals
geregeld in artikel 34 van de Wet Raad van State, te voorkomen, doordat
zij de bevoegdheidsvraag onmiddellijk na de uitspraak van de Raad van
State kunnen voorleggen zonder vooraf de vordering voor de gewone
rechter te moeten instellen (3).
Eigenlijke conflicten van attributie zijn dus bevoegdheidsgeschillen
waarbij er een tegenspraak bestaat tussen beslissingen van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State enerzijds en van de gewone
rechter anderzijds. Men maakt een onderscheid tussen positieve attributieconflicten, waarbij zowel de Raad van State als een hof of rechtbank
van de rechterlijke orde zich bevoegd verklaren om van dezelfde eis kennis te nemen, en negatieve attributieconflicten, waarbij zowel de Raad
van State als een gewoon rechtscollege zich onbevoegd verklaren om van
dezelfde eis kennis te nemen, elk op grond dat de rechter van de andere
orde bevoegd is (4).
12. Krachtens artikel 609, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek doet het
Hof van Cassatie uitspraak over de voorziening in cassatie tegen de arresten waarbij de afdeling administratie (thans afdeling bestuursrechtspaak) van de Raad van State beslist van de vordering geen kennis
te kunnen nemen, daar deze tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort, en 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.
13. Uit deze bepalingen volgt dat de arresten van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die uitspraak doen over de bevoegdheid of onbevoegdheid van deze afdeling slechts voor het Hof van
Cassatie kunnen worden aangevochten wanneer hierdoor een conflict
(1) W. PAS, “Rechtsmiddelen tegen de arresten van de Afdeling Administratie —
[Commentaar bij] art. 33 R.v.St.-Wet”, in P. LEMMENS, J. VELAERS, L. WALLEYN en
W. VERRIJDT, Publiek procesrecht — Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer (losbl.), afl. 3 (aug. 1996), 2-3, nrs. 1-2.
(2) W. PAS, “Rechtsmiddelen tegen de arresten van de Afdeling Administratie —
[Commentaar bij] art. 33 R.v.St.-Wet”, in P. LEMMENS, J. VELAERS, L. WALLEYN en
W. VERRIJDT, Publiek procesrecht — Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer (losbl.), afl. 5 (april 1997), 2, nr. 1.
(3) B. PEETERS, “Conflicten van attributie”, RW 1986-1987, (1185) 1190.
(4) B. PEETERS, “Conflicten van attributie”, RW 1986-1987, (1185) 1192.
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van attributie ontstaat tussen de Raad van State en een rechtscollege
van de rechterlijke orde en het Hof aldus zijn regulerende opdracht in
verband met de respectieve bevoegdheid van de rechtscolleges van rechterlijke orde en de Raad van State heeft te vervullen.
14. Uw Hof zetelend in verenigde kamers, omschreef zijn opdracht in
deze context als volgt in zijn arrest van 15 oktober 2009:
“Het Hof van Cassatie moet als enige in de Belgische rechtsorde beslissen over conflicten van attributie. Die grondwettelijke opdracht houdt
in dat het een regulerende opdracht heeft in verband met de respectieve
opdrachten van de rechterlijke orde en van de Raad van State.
Beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet over de grenzen
van zijn bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke orde, moeten in de regel door het Hof van Cassatie op dat vlak kunnen worden getoetst.
De overheid die een individuele overheidshandeling heeft gesteld die
voor de Raad van State wordt bestreden, heeft belang te horen bepalen
of de kennisneming al dan niet binnen de rechtsmacht van de rechtscolleges van de rechterlijke orde valt wanneer de Raad van State de rechtsmacht verwerpt die de overheid voorstond.” (1).
15. De toepassing van deze regels is echter beperkt tot echte conflicten
van attributie, met name wanneer er een geschil is over de bevoegdheidsverdeling tussen de justitiële rechtsmachten en de Raad van State.
16. Een arrest van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State waarbij deze zich onbevoegd verklaart om een andere reden dan
dat het geschil tot de bevoegdheid van de rechterlijke orde behoort, doet
geen dergelijk attributieconflict ontstaan. Een cassatieberoep tegen
dergelijk arrest lijkt mij dan ook in dit geval niet ontvankelijk te zijn.
17. In het bestreden arrest oordeelt de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State dat het College van procureurs-generaal een gerechtelijke overheid en geen administratieve overheid is, dat de Raad
van State enkel bevoegd is te oordelen over beroepen tot nietigverklaring van handelingen van de organen van de rechterlijke macht “met betrekking tot overheidsopdrachten en leden van hun personeel”, dat de
bestreden omzendbrief geen handeling betreffende een overheidsopdracht uitmaakt en ook geen betrekking heeft op het personeel, dat de
minister te dezen evenmin als een administratieve overheid kan worden
aangezien en dat de Raad van State derhalve niet bevoegd is om kennis
te nemen van de vordering.
De Raad van State verwerpt aldus het annulatieberoep en wijst zijn bevoegdheid af, niet omdat het geschil naar zijn oordeel behoort tot de
rechtsmacht van de rechtscolleges van de rechterlijke orde, maar om andere redenen, zodat er in casu geen attributieconflict is ontstaan.
18. Bij gebreke aan enig conflict van attributie tussen de Raad van State en de rechtscolleges van de rechterlijke orde, lijkt het cassatieberoep
mij derhalve niet ontvankelijk te zijn.
(1) Cass. (verenigde kamers) 15 okt. 2009, AR C.09.0019.N, AC 2009, nr. 584.
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Conclusie
19. Verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de Raad van State,
afdeling bestuursrechtspraak, van 19 december 2013.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 16 januari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het openbaar ministerie werpt ambtshalve een middel van nietontvankelijkheid van het cassatieberoep op: een arrest van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij deze zich onbevoegd verklaart om een andere reden dan dat het geschil tot de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke orde behoort, doet
geen attributieconflict ontstaan zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is.
Van dit middel werd kennis gegeven aan de partijen overeenkomstig
artikel 1097 Gerechtelijk Wetboek.
2. Krachtens artikel 158 Grondwet doet het Hof van Cassatie uitspraak over de conflicten van attributie, op de wijze bij de wet geregeld.
3. Krachtens artikel 33, eerste lid, Wet Raad van State, kunnen bij
het Hof van Cassatie aanhangig worden gemaakt, de arresten en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3, waarbij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist van de eis geen kennis te
kunnen nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid
van de rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3, waarbij de afdeling afwijzend beschikt
op een declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van die overheden behoort.
4. Krachtens artikel 609, 2°, Gerechtelijk Wetboek 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 tot de bevoegdheid
van de rechterlijke overheid behoort, en 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.
5. Uit deze bepalingen volgt dat de arresten van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die uitspraak doen over de bevoegd-
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heid of onbevoegdheid van deze afdeling slechts voor het Hof van
Cassatie kunnen worden aangevochten wanneer hierdoor een geschil
van attributie ontstaat tussen de Raad van State en de rechterlijke
overheid en het Hof aldus zijn regulerende opdracht in verband met de
respectieve bevoegdheid van de rechterlijke orde en de Raad van State
heeft te vervullen.
Het cassatieberoep dat gericht is tegen een arrest van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij deze zich onbevoegd
verklaart om een andere reden dan dat het geschil tot de bevoegdheid
van de rechterlijke orde behoort, zodat geen geschil van attributie
hierdoor ontstaat, is niet ontvankelijk.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de door de eiseres voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State ingestelde vordering ertoe strekte de vernietiging te
doen bevelen van de Gemeenschappelijke Omzendbrief nr. 6/2012 van
30 mei 2012 van de minister van Justitie en het college van procureursgeneraal bij de hoven van beroep betreffende de toepassing van
artikel 216bis Wetboek van Strafvordering, in het bijzonder met betrekking tot het verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van
een geldsom;
— de Raad van State in het bestreden arrest oordeelt dat het college
van procureurs-generaal een gerechtelijke overheid en geen administratieve overheid is, dat de Raad van State enkel bevoegd is te oordelen over beroepen tot nietigverklaring van handelingen van de organen
van de rechterlijke macht “met betrekking tot overheidsopdrachten en
leden van hun personeel”, dat de omzendbrief geen handeling betreffende een overheidsopdracht uitmaakt en ook geen betrekking heeft op
het personeel, dat de minister te dezen evenmin als een administratieve
overheid kan worden aangezien en dat de Raad van State derhalve niet
bevoegd is om kennis te nemen van de vordering.
7. Bij gebrek aan enig geschil van attributie tussen de Raad van State
en de rechterlijke overheid, is het cassatieberoep tegen het bestreden
arrest van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet
ontvankelijk.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
26 maart 2015 — Verenigde kamers. — Voorzitter: de heer ridder de Codt,
eerste voorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
van Eeckhoutte en de heer Verbist.
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N° 223
1°

— 26 maart 2015
(AR F.14.0136.F)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — AFZONDERLIJKE AANSLAGEN. — ALLERLEI. — VERDOKEN MEERWINSTEN. — BEGRIP.

Verdoken meerwinsten, in de zin van artikel 219, eerste lid, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, zijn de nettowinsten die een vennootschap verbergt door ze, op grond van valse inkomende facturen, in de resultatenrekening te boeken als lasten en daarvan aangifte te doen als
aftrekbare beroepskosten. (Art. 219, eerste lid, WIB92)

(BELGISCHE STAAT,
T. KESTELOOT

MINISTER VAN FINANCIËN
TRANSPORT B.V.B.A.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 14 maart 2014.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 219, eerste lid, WIB92, zoals het van toepassing is
op het geschil, wordt een afzonderlijke, andere aanslag dan die in de
vennootschapsbelasting gevestigd op de in artikel 57 bedoelde kosten,
die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave alsmede op de verdoken meerwinsten die niet onder de
bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden.
De nettowinsten die een vennootschap verbergt door ze, op grond van
valse inkomende facturen, in de resultatenrekening te boeken als lasten en daarvan aangifte te doen als aftrekbare beroepskosten, zijn verdoken meerwinsten in de zin van die bepaling.
Het arrest, dat overweegt dat “de eerste rechter terecht geoordeeld
heeft dat niet is aangetoond dat er daadwerkelijk diensten [van herstelling van voertuigen] zijn geleverd en dat, bijgevolg, de [ten laste
van de verweerster opgemaakte] facturen fictief waren” en dat “er geen
sprake kan zijn van ‘verborgen meerwinsten’ in de zin van artikel 219

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 848 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 224 - 27.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

848

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wanneer de winsten
van de vennootschap geheel zijn geboekt maar er, op grond van een fictieve facturering, hogere kosten worden [geboekt]”, verantwoordt niet
naar recht zijn beslissing dat de aldus gefactureerde bedragen “gewoon
[belast] moeten worden [als] verworpen uitgaven en niet onderworpen
moet worden aan de bijzondere aanslag, bedoeld in artikel 219 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet, met
wijziging van het vonnis van de eerste rechter, over de toepassing van
artikel 219 WIB92 en over de belastingverhogingen en in zoverre het uitspraak doet over de kosten van het hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
26 maart 2015
— 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Forestini (bij de balie te Brussel).

N° 224
1°

— 27 maart 2015
(AR F.12.0029.N)

KAMER

1° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — VERJARING. — VERLENGDE TERMIJN VAN 5 JAAR. — VERMOEDENS VAN BELASTINGONTDUIKING. —
VOORAFGAANDE KENNISGEVING. — TIJDSTIP VAN VERZENDING.
2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — BEWIJSMIDDELEN. —
PROCES-VERBAAL. — VERTRAGING IN DE OPSTELLING. — GEVOLG.

1° Wanneer de administratie zich wenst te beroepen op de verlengde verjaringstermijn van vijf jaar, moet de in artikel 84ter van het btw-wetboek bedoelde kennisgeving van de vermoedens van belastingontduiking slechts
worden verricht voorafgaandelijk aan de vordering van de belasting in de
aanvullende termijn van twee jaar (1). (Artt. 81bis, § 1, eerste en tweede
lid (oud), en 84ter, Btw-wetboek, vóór de wijziging door Programmawet
22 december 2008)
(1) Zie concl. OM.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 849 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

849

ARRESTEN VAN CASSATIE

27.3.15 - N° 224

2° Het verlopen van een relatief lange termijn alvorens de administratie overgaat tot de opstelling en toezending van het proces-verbaal houdt niet automatisch een miskenning van het recht van verdediging in; het staat aan de
rechter daarover in feite te oordelen terwijl het Hof toetst of de rechter uit de
gedane feitelijke vaststellingen wettig kon afleiden dat het recht van verdediging van de belastingplichtige al dan niet werd miskend door de verlopen
termijn tussen de gedane vaststellingen, de correctieopgave en het opstellen
van het proces-verbaal (1). (Art. 59, § 1, Btw-wetboek)

(SCORIA

N.V. T.

BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Op 18 december 2002 werd er ten laste van eiseres, die een handel in
edelstenen uitbaat, een ambtelijke aanslag gevestigd uit hoofde van btw,
Btw-boete en intresten die zij verschuldigd zou zijn voor handelingen gesteld gedurende de periode van 1 januari 1998 tot en met 6 januari 1999.
Eiseres ging op 25 februari 2003 over tot dagvaarding van de Belgische
Staat voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge om deze ambtelijke aanslag en het ter zake op 10 februari 2003 uitgevaardigd dwangbevel
te horen nietig verklaren.
Zowel in eerste aanleg als in graad van beroep werd haar vordering afgewezen.
2. In het eerste middel voert eiseres schending aan van de
artikelen 81bis, § 1, eerste en tweede lid, en 84ter Btw-wetboek, zoals van
toepassing vóór de wijziging bij wet van 22 december 2008.
Krachtens artikel 81bis, § 1, eerste lid, is er verjaring voor de vordering
tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten, na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend
op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die belasting, interesten
en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan.
Het tweede lid bepaalt dat, in afwijking van het eerste lid, de verjaring
pas intreedt na het verstrijken van het vijfde kalenderjaar volgend op
dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan, zodra de overtreding bedoeld in de artikelen 70 of 71 begaan is met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden.
Artikel 84ter, zoals ingevoegd bij wet van 15 maart 1999 en zoals van
toepassing vóór de wijziging bij wet van 22 december 2008, bepaalt dat indien zij voornemens is de verjaringstermijn bepaald in artikel 81bis, § 1,
tweede lid, toe te passen, de administratie bevoegd voor de belasting
over de toegevoegde waarde, op straffe van nietigheid van de rechtzetting, voorafgaandelijk aan de betrokkene schriftelijk en nauwkeurig
kennis moet geven van de vermoedens van belastingontduiking die tegen
hem bestaan in de betreffende periode.
3. Eiseres voert meer bepaald aan dat de kennisgeving van de vermoedens van belastingontduiking, die leiden tot een verlenging van de ver(1) Zie concl. OM.
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jaringstermijn, moet gebeuren voorafgaand aan enige onderzoeksdaad
en/of voorafgaand aan de mededeling van enig document waarin de ontdoken belasting wordt geconcretiseerd, zoals een regularisatie- of correctieopgave.
Het bestreden arrest zou zijn beslissing dat de rechtzetting volkomen
rechtsgeldig was gebeurd niet naar recht hebben verantwoord waar het
oordeelt dat:
— aan de kennisgevingsvereiste is voldaan wanneer deze aan de vordering voorafgaat, in casu de ambtelijke aanslag, ongeacht de eerdere verzending van een correctieopgave waarin diezelfde schuld reeds werd
geconcretiseerd;
— de verzending van een correctieopgave binnen de termijn van drie
jaar om de enkele reden dat zij binnen die termijn werd verzonden, niet
dient te worden voorafgegaan door een kennisgeving, en dit ongeacht of
op voornoemd tijdstip de feiten, die de administratie weerhoudt als vermoedens van belastingontduiking en die de toepassing van de verjaringstermijn van vijf jaar verantwoorden, haar al dan niet reeds bekend
waren.
4. De vraag of de voorafgaande kennisgeving bedoeld in artikel 84ter
Btw-wetboek moet worden verricht voordat de administratie overgaat
tot het uitvoeren van onderzoeksverrichtingen buiten de gewone verjaringstermijn van drie jaar, dan wel of deze kennisgeving pas moet gebeuren voordat de administratie overgaat tot het stellen van haar btwvordering (middels het uitvaardigen van een dwangbevel), is een fel betwist discussiepunt waarover grote onenigheid bestaat in de rechtsleer (1).
Door de auteurs worden volgende argumenten geformuleerd voor het
standpunt dat de kennisgeving moet gebeuren vóór elke onderzoeksdaad
buiten de gewone aanslagtermijn van drie jaar:
— Artikel 84ter bepaalt dat de kennisgeving moet gebeuren “indien de
administratie voornemens is de verjaringstermijn toe te passen.” Welnu, het
aanvatten van een onderzoek buiten de driejarige termijn houdt een
voornemen in om de verlengde verjaringstermijn toe te passen. In de wet
(1) zie o.m. H. VANDENBERGH, “Nog eens over de verlengde vorderingstermijnen in
zake BTW en de toepassing van artikel 84ter WBTW”, TFR 2012, 431; B. VANERMEN,
“Moet de toepassing van de verlengde aanslagtermijn in geval van fraude worden aangekondigd voor elke onderzoeksdaad buiten de gewone aanslagtermijn?”, TFR 2011, 725;
B. VANERMEN, “De verjaring van betwiste directe belastingen en btw”, in De verjaring,
CBR, Antwerpen 2007, 302, nr. 100; J. MOTTE, “Voorafgaande kennisgeving inzake BTWfraude moet volgens het hof van beroep te Brussel elke onderzoeksdaad voorafgaan”,
RABG 2013, 1360; V. SEPULCHRE, “Verjaring van de BTW”, in Fisc. Doc. Vandewinckele,
nr. 2000.111, p. 37; C. BARBIER, “BTW, Regionale en lokale belastingen”, in Fiscale Procedure, Studiedag 11 mei 1999 EHSAL-FHS Seminaries; W. PANIS en M. HENDRIKX, “Verjaringstermijnen inzake de vordering tot voldoening van de BTW: stand van zaken na
het cassatiearrest van 27 april 2012”, in Fiscaal Praktijkboek 2012-2013 — Indirecte belastingen, 114-115; JVD, “Voorafgaande kennisgeving inzake BTW: vooraf aan wat?”, Fiscoloog, 2006, nr. 1048, 7; P. RENIER en K. LIOEN, “Hof holt verplichting tot voorafgaande
kennisgeving uit”, Fisc.Act. 2011, nr. 14, 7; D. JAECQUES en E. MALFAIT, “Bewijskrachtige gegevens vergen geen bijkomend onderzoek”, noot bij Rb. Gent 27 september 2010,
TFR nr. 397, 214.
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staat niet dat de kennisgeving moet gebeuren “wanneer de administratie
een vordering wenst te stellen” buiten de normale termijn;
— Een kennisgeving vlak voor de vordering zou geen enkel nut hebben
nu er toch altijd al een proces-verbaal of correctieopgave wordt opgesteld. Waarom dan nog een aparte brief sturen? Dit is puur formalisme.
Vandaar dat artikel 84ter moet geïnterpreteerd worden in de meest nuttige zin, in evenredigheid met het doel van deze bepaling (de rechten van
de verdediging van de belastingplichtige waarborgen) en contra fiscum;
— De bedoeling van de wetgever bestond erin de termijnen inzake btw
te stemmen op deze inzake inkomstenbelastingen. Welnu, uit
artikel 333, derde lid, WIB92 volgt duidelijk dat de voorafgaande kennisgeving moet gebeuren voordat de administratie overgaat tot onderzoekshandelingen in de verlengde termijn;
— Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 maart 1999
houdende hervorming van de fiscale procedure, blijkt dat de wetgever
ook inzake BTW een normale controletermijn van drie jaar (en slechts
uitzonderlijk zeven jaar) voor ogen had;
— Uit deze parlementaire voorbereiding blijkt tevens dat artikel 84ter
Btw-wetboek werd ingevoerd met het oog op een “optimale rechtszekerheid voor de belastingplichtige”. Door een kennisgeving vóór enige onderzoeksdaad worden diens rechten beter gevrijwaard. Zulks laat de
belastingplichtige onder meer toe zich te beroepen op zijn zwijgrecht.
5. Gezien de Btw-wetgeving strikt dient te worden geïnterpreteerd gelet op het legaliteitsbeginsel (art. 170, Grondwet) en het openbare ordekarakter van deze wetgeving, lijken voormelde argumenten mij niet
overtuigend.
Artikel 84ter Btw-wetboek schrijft immers enkel voor dat de kennisgeving van de aanwijzingen van belastingontduiking de naheffing of de
navordering van de verschuldigde belasting moet voorafgaan (1).
Volgens de tekst van de wet situeert de verplichting tot voorafgaande
kennisgeving zich duidelijk vóór het ogenblik van de rechtzetting (2).
In tegenstelling tot wat formeel bepaald is inzake inkomstenbelastingen (artikel 333, WIB92), moet de kennisgeving dus niet voorafgaan aan
het onderzoek.
In artikel 84ter Btw-wetboek is inderdaad nergens sprake van een kennisgeving die vooraf zou moeten gaan aan elke onderzoeksdaad die de administratie
na
het
verstrijken
van
de
gewone
driejarige
verjaringstermijn stelt (3).
Zo de wetgever had gewild dat de bedoelde kennisgeving voorafgaandelijk aan het bijkomend onderzoek diende te gebeuren, dan had hij dit uit(1) Btw-handleiding, nr. 625/5, 1348-1349.
(2) B. VANERMEN, “De verjaring van betwiste directe belastingen en btw”, in De verjaring, CBR, Antwerpen 2007, 302, nr. 100.
(3) B. VANERMEN, “Moet de toepassing van de verlengde aanslagtermijn BTW in
geval van fraude worden aangekondigd vóór elke onderzoeksdaad buiten de gewone
aanslagtermijn?”, TFR 2011, nr. 407, 727.
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drukkelijk in artikel 84ter Btw-wetboek tot uiting dienen te brengen,
wat evenwel niet is gebeurd.
Artikel 84ter schrijft de voorafgaande kennisgeving slechts voor “op
straffe van nietigheid van de rechtzetting” en dus niet op straffe van nietigheid van de onderzoeksverrichtingen die de rechtzetting noodzakelijk
voorafgaan.
Het middel dat aanvoert dat de administratie de belastingschuldige,
voorafgaandelijk aan het stellen van onderzoeksdaden buiten de gewone
verjaringstermijn van drie jaar, overeenkomstig artikel 84ter Btw-wetboek, kennis moet geven van de vermoedens van belastingontduiking die
de door haar voorgenomen toepassing van de verjaringstermijn van zeven jaar verantwoorden, voegt een voorwaarde toe aan de wet die ze niet
bevat en faalt bijgevolg naar recht, zoals terecht wordt opgeworpen in de
memorie van antwoord.
6. Hoewel artikel 84ter Btw-wetboek, duidelijk was geïnspireerd op
artikel 333 WIB92, zijn er fundamentele verschillen tussen beide bepalingen in die mate dat er nauwelijks nog sprake is van enige analogie (1).
Zo dient de voorafgaande kennisgeving inzake inkomstenbelastingen
te worden gesitueerd in het kader van een verlenging van de “controletermijn”, terwijl inzake btw de voorafgaande kennisgeving gekoppeld is
aan de verlenging van een “verjaringstermijn”. Het één heeft in wezen
niets met het ander te maken (2).
De voorafgaande kennisgeving is inzake inkomstenbelasting aldus een
noodzakelijke voorwaarde om in de aanvullende controletermijn van
twee jaar nog onderzoeksdaden te kunnen stellen.
Inzake btw bestaan daarentegen geen onderzoekstermijnen. De onderzoeksbevoegdheid van de administratie wordt enkel beperkt door de bewaringstermijn voor de boeken en stukken (artikel 60 Btw-wetboek) en
door de verjaringstermijnen bepaald in artikel 81bis Btw-wetboek (3).
7. Dit standpunt komt tevens tot uiting in het Ontwerp van Programmawet (Parl. St. Kamer, 2008-2009, nr. 1607/001, 110: “(…) de notie onderzoekstermijn komt in de btw-wetgeving niet voor. Het btwcontrolerecht wordt in de praktijk bijgevolg slechts beperkt door het
verloop der verjaringstermijnen (…) Concreet betekent dit dat de btwadministratie steeds over een onderzoekstermijn van 7 jaar zal beschikken, met dien verstande dat in het kader van (het nieuwe) artikel 81bis,
§ 1, tweede lid, 4° de onderzoeken gedurende het 4de tot het 7de jaar
slechts tot doel kunnen hebben om het bewijs van fraude in hoofde van
de onderneming aan te tonen” (4).
(1) JVD, “Voorafgaande kennisgeving inzake BTW: vooraf aan wat?”, Fiscoloog 2006,
nr. 1048, 7.
(2) P. RENIER en K. LIOEN, “Hof holt verplichting tot voorafgaande kennisgeving
uit”, Fisc.Act. 2011, nr. 14, 7; JVD, o.c., 7.
(3) J. ROSELETH en L. DE BROECk, “Geen onderzoekstermijnen inzake btw, zegt fiscus”, Fisc.Act. 2009, nr. 28, 5; cf. mijn conclusie bij Cass. 18 januari 2013, AC 2013, nr. 34.
(4) H. VANDENBERGH, “Bemerkingen bij de ontwerpen van Wet dd. 22 december 1997
in verband met de fiscale procedures”, TFR 1998, 158.
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Ook in de voorbereidende werken bij de wet van 15 maart 1999 verduidelijkte de wetgever dat de controlefase en de fase van de oorspronkelijke invordering van belasting, één geheel vormen: “Die twee fasen volgen
dus niet op elkaar maar zijn met elkaar versmolten” (1).
Gelet op deze versmelting biedt de verlenging van de verjaringstermijnen, bij toepassing van artikel 81bis, § 1, Btw-wetboek, de Btw-administratie derhalve de mogelijkheid om gedurende deze verlengde
verjaringstermijnen nieuwe of bijkomende onderzoeksdaden te stellen (2).
Bij gebrek aan onderzoekstermijnen is inzake btw de voorafgaande
kennisgeving derhalve geen noodzakelijke voorwaarde voor het stellen
van nieuwe onderzoeksdaden na het verstrijken van de gewone driejarige
verjaringstermijn.
8. In zijn antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Arens, bevestigde de Minister van Financiën dat de voorafgaande
kennisgeving inzake btw derhalve enkel vooraf dient te gaan aan de
“rechtzetting” en niet aan het onderzoek zelf dat aanleiding gaf tot die
rechtzetting:
“De voorafgaande kennisgeving bedoeld in artikel 84ter van het btwWetboek moet in het kader van de toepassing van de verjaringstermijnen inzake btw worden bekeken en niet inzake de toepassing van onderzoekstermijnen die onbestaande zijn inzake btw. In die logica dient de
voorafgaande kennisgeving voor het toepassen van de verlengde verjaringstermijn dus slechts bij het instellen van een btw-vordering te worden verstuurd. Uit de wettekst van artikel 84ter van het Wetboek blijkt
bovendien nergens dat de voorafgaande kennisgeving een voorwaarde
zou zijn voor het uitoefenen van een fiscale controle” (3).
9. Zoals de appelrechters oordelen, volstaat het vanuit het oogpunt van
de bescherming van de belastingplichtige dat de belastingadministratie de
belastingschuldige inlicht van het bestaan van vermoedens van belastingontduiking die tegen hem bestaan, vóór de rechtzetting:
“Het lijkt dan ook zinvol dat de belastingplichtige, wanneer men hem
wil belasten met aanwending van de verlengde termijn, vóór de vordering ervan op de hoogte gebracht wordt dat dit gebeurt omdat hij van belastingontduiking wordt verdacht, welke de aanwijzingen zijn daartoe,
en dat hij aldus zou weten waarom hij er niet langer op mag betrouwen
dat de gewone verjaringstermijn zal gelden. Op deze wijze wordt hem een
betere uitoefening van zijn rechten van verdediging gewaarborgd, terwijl
met het verweer van de belastingplichtige in verband met de voorafgaande kwestie van de belastingontduiking de vordering van de administratie al dan niet kan komen te vervallen” (4).
(1) Parl.St., Kamer, 1997-1998, nr. 1341/1, p. 14.
(2) Contra: D. JAECQUES en E. MALFAIT, “Bewijskrachtige gegevens vergen geen bijkomend onderzoek”, noot bij Rb. Gent 27 september 2010, TFR, nr. 397, 214.
(3) Vraag nr. 466 dd. 13 juli 2011, Vr. en Antw., Kamer, 2010-2011, afl. 37, p. 85; cf.
“Voorafgaande kennisgeving bij btw-onderzoek na driejarige verjaringstermijn: fiscus
geeft niet toe”, Fisc.Act. 2011, nr. 31, 8.
(4) Bestreden arrest, folio 936, tweede alinea.
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De interpretatie waarbij de belastingadministratie de belastingschuldige vooraf dient in te lichten dat zij buiten de gewone verjaringstermijn
nog onderzoeksdaden wil stellen, lijkt de belastingplichtige op het eerste gezicht een betere bescherming te bieden, doch in de rechtsleer wordt
er op gewezen dat de belastingschuldige hierdoor in werkelijkheid niet
noodzakelijk beter af is:
“Maar indien de BTW-administratie de belastingplichtige moet inlichten over haar intentie om de verlengde verjaringstermijn toe te passen
nog vóór zij enige onderzoeksdaad buiten de gewone aanslagtermijn
heeft verricht, houdt dit wel het gevaar in dat de administratie heel wat
belastingplichtigen nodeloos de daver op het lijf jaagt. Zij zal dan die
kennisgeving moeten doen in alle gevallen waarin ze na het verstrijken
van de gewone driejarige verjaringstermijn, nog wil onderzoeken of er
geen BTW werd ontdoken. Dus ook in die gevallen waarin een kort voorafgaand onderzoek zou hebben aangetoond dat er niets aan de hand is en
de BTW-plichtige niet moet verontrust worden.
Het is trouwens ook mogelijk dat bepaalde belastingplichtigen nadeel
ondervinden van die interpretatie. Die zal immers leiden tot een gevoelige toename van de voorafgaande kennisgevingen en aldus het gevaar
vergroten dat belastingschuldigen, via hun antwoord op de voorafgaande
kennisgeving, de belastingadministratie in een aantal gevallen ongewild
munitie aanreiken om hen alsnog te belasten” (1).
Uit het voorgaande volgt dat eiseres’ standpunt faalt naar recht.
10. In onderhavige zaak werd de kennisgeving verstuurd bij aangetekend schrijven van 25 september 2002, en dus vóór het vestigen van de belasting bij ambtelijke aanslag van 18 december 2002.
Het bestreden arrest kon derhalve wettig oordelen dat de ambtelijke
aanslag, die volgde op de kennisgeving, rechtsgeldig werd gevestigd binnen de verlengde verjaringstermijn.
De omstandigheid dat voorafgaand aan de kennisgeving van de vermoedens van belastingontduiking een regularisatieopgave aan de belastingplichtige was toegestuurd, bij aangetekend schrijven van 27 juli 2000,
vermag hieraan geen afbreuk te doen.
11. Anders dan het middel stelt, dient de kennisgeving van de vermoedens van belastingontduiking niet vooraf te gaan aan de mededeling van
enig document waarin de belastingschuld wordt geconcretiseerd, zoals
een regularisatie- of correctieopgave.
Precies omdat de Btw-administratie niet gebonden is door onderzoekstermijnen, kan zij steeds, voor zover zij binnen de verjaringstermijnen
blijft, controles blijven uitvoeren en op basis van die resultaten, die vermoedens van belastingontduiking aantonen, een regularisatieopgave opstellen, zonder dat zij de belastingplichtige van het bestaan van die
vermoedens van belastingontduiking die de toepassing van de verjaringstermijn van vijf jaar kunnen verantwoorden, moet inlichten.
(1) B. VANERMEN, “Moet de toepassing van de verlengde aanslagtermijn BTW in
geval van fraude worden aangekondigd vóór elke onderzoeksdaad buiten de gewone
aanslagtermijn?”, o.c., 727.
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Het is enkel wanneer de Btw-administratie op grond van die regularisatieopgave effectief binnen de verlengde verjaringstermijn van vijf jaar
tot vestiging en invordering wil overgaan, dat deze administratie de belastingplichtige, overeenkomstig artikel 84ter Btw-wetboek, van het bestaan van de vermoedens van belastingontduiking in kennis moet
stellen.
Een regularisatieopgave heeft geen onmiddellijke rechtsgevolgen en is
niet uitvoerbaar, waardoor het geen bestuurshandeling is in de zin van
artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en bijgevolg niet moet worden gemotiveerd.
Hoewel het opstellen van een document waarin de belastingschuld
wordt geconcretiseerd als een voorbereidende handeling kan worden opgevat met het oog op de vestiging en invordering van de belastingschuld,
betreft dit document zelf geen taxatietitel zodat voorafgaand aan het opstellen ervan hoegenaamd geen notificatieverplichting geldt.
Bijgevolg is het voor de toepassing van artikel 84ter in het Btw-wetboek niet relevant of de regularisatie- of correctieopgave werd opgesteld
binnen dan wel buiten de gewone verjaringstermijn, evenmin als de
vraag of de Btw-administratie reeds kennis had van de vermoedens van
belastingontduiking binnen de gewone verjaringstermijn.
Ook in zoverre het middel aanneemt dat de verplichting tot kennisgeving bij toepassing van artikel 84ter Btw-wetboek geldt ten aanzien van
elke handeling die wordt gesteld “met het oog” op het vestigen en invorderen van de belasting, faalt het naar recht.
12. In het eerste onderdeel van het tweede middel voert eiseres aan dat het
bestreden arrest zonder meer heeft besloten dat de Heer B. de hoedanigheid had van consignataris omwille van het feit dat hij in bezit was van
bepaalde edelstenen van eiseres, zulks met het oog op prospectie van
klanten, zonder vast te stellen dat hij deze edelstenen in eigen naam aan
de derde zou verkopen en het derhalve de bedoeling was dat hij hiervan
persoonlijk eigenaar zou worden. De beslissing dat eiseres ten aanzien
van deze persoon niet had voldaan aan de verplichting om consignatienota’s op te stellen, zou om die reden niet naar recht verantwoord
zijn (1).
13. De consignatiezending is een verrichting waarbij een producent of
groothandelaar (consignatiegever) goederen zendt aan een handelaar
(consignataris), die deze goederen slechts zal kopen ingeval hij er een koper voor vindt. De consignataris is geen tussenpersoon maar een werkelijke koper, die zijn aankoop doet afhangen van een opschortende
voorwaard (2).
De zending van de goederen naar de consignataris maakt de btw niet
verschuldigd. Er is weliswaar een terbeschikkingstelling van goederen,
(1) Schending van de artikelen 2, 13, 16, 60 en 66 Btw-wetboek, en 7 van het KB nr. 1
van 29 december 1992.
(2) M. GOVERS, “Tussenpersonen en BTW”, in Fiscale Wenken, Mechelen, Kluwer 2011,
23, 3.1.
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maar de verkoop is op dat moment nog niet definitief gesloten. Wel moet
een consignatiedocument worden opgesteld.
De BTW wordt in de relatie consignatiegever-consignataris slechts
verschuldigd op het tijdstip waarop de consignataris een koper vindt. Op
dat ogenblik wordt de consignataris eigenaar van de goederen (1).
14. Het bestreden arrest stelt ter zake vast dat:
— er geen reden is waarom het toevertrouwen van de goederen aan de
Heer B. niet als een consignatie zou te beschouwen zijn (2);
— de Heer B. ten opzichte van eiseres een derde is aan wie de edelstenen
worden toevertrouwd met het oog op prospectie (3);
— het kenmerkend is voor consignatie dat de eiseres het eigendomsrecht behoudt van de goederen die hij overhandigd heeft aan de Heer B.,
zodat er tussen beiden geen eigendomsoverdracht plaatsgreep (4);
— indien eiseres goederen ter beschikking stelde van de Heer B., met
het oog op prospectie, zij, overeenkomstig artikel 7, § 2, van het KB nr. 1
van 29 december 1992, consignatienota’s had moeten opstellen (5).
Zoals verweerder stelt, heeft het bestreden arrest op grond van deze
vaststellingen wettig kunnen oordelen dat er sprake is van consignatie,
zonder dat het bestreden arrest uitdrukkelijk diende vast te stellen dat
de Heer B. deze edelstenen in eigen naam aan een derde zou verkopen en
dat het derhalve de bedoeling was dat hij hiervan persoonlijk eigenaar
zou worden.
De vaststelling dat de Heer B., aan wie goederen ter beschikking werden gesteld voor prospectie, een derde is voor eiseres, impliceert immers
(1) dat hij handelt in eigen naam en voor eigen rekening, en niet als lasthebber, noch als tussenpersoon van eiseres, (2) alsook dat de Heer B. zakenrechtelijk pas de eigendom zal verwerven over de hem voor
prospectie toevertrouwde goederen zodra hij een koper heeft gevonden
en beslist de goederen te kopen. Zolang hij geen koper heeft gevonden,
blijft eiseres het eigendomsrecht over die goederen behouden.
Het eerste onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
15. In het tweede onderdeel van het tweede middel verwijt eiseres het bestreden arrest dat het verwijst naar consignatienota’s die werden vernietigd, zonder dat werd vastgesteld dat zulks ook gebeurde met betrekking
tot handelingen gesteld tijdens de gecontroleerde periode, te weten de
periode van 1 januari 1998 tot 6 januari 1999. Op de vernietigde consignatienota’s kon volgens eiseres derhalve geen beroep worden gedaan om de
ambtelijke aanslag te verantwoorden (6).
16. Anders dan het onderdeel aanvoert, blijkt uit de vaststellingen van
het bestreden arrest wel degelijk dat er tijdens de gecontroleerde periode
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

M. GOVERS, o.c., 24, 3.2.3.
Folio 938, derde alinea.
Folio 938, derde alinea.
Folio 938, vijfde alinea.
Folio 938, voorlaatste alinea.
Schending van de artikelen 60 en 66 Btw-wetboek, 1315 BW en 870 Ger.W.
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wel degelijk edelstenen werden verhandeld en dat eiseres uit hoofde
daarvan geen consignatienota’s had opgesteld.
Verwijzend naar het proces-verbaal van 6 januari 1999, waarin de periode van 1 januari 1998 tot 6 januari 1999 duidelijk was aangeduid als de
gecontroleerde periode (1), stelden de appelrechters vast dat de afgevaardigd bestuurder van eiseres hierin uitdrukkelijk had verklaard dat
met betrekking tot deze goederen geen enkel document was opgemaakt (2).
Ook uit andere vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat er effectief tijdens de gecontroleerde periode consignatienota’s werden vernietigd:
“Voorafgaand aan de ambtelijke aanslag van 18.12.2002 kon ook vastgesteld worden dat de (eiseres) de consignatienota’s vernietigde wanneer
deze er waren. Reeds in het proces-verbaal van 1.10.2002 werd dit gesteld
(p. 3), en dit kan aan de verbalisanten maar zijn meegedeeld door de ter
plaatse van het onderzoek aanwezige vertegenwoordigers van de (eiseres). Hierbij stellen de verbalisanten geen toekomstige overtreding vast
maar de gebruikelijke werkwijze van de (eiseres) tot op datum van hun
controle.
Dit vernietigen van de consignatienota’s wordt bevestigd in de brief
van 28.6.2002 van de raadsman van de (eiseres) (stuk 8 van de [verweerder]) waarin te lezen staat (p. 2): ‘De goederen die worden aangekocht,
worden gefactureerd, waarna de consignatiebon wordt vernietigd. Ten
bewijze van de aankoop beschikt de aankoper immers over een factuur’” (3).
De afwezigheid van de consignatienota’s viel duidelijk samen met de
handelingen die gesteld werden tijdens de gecontroleerde periode waarin
er een aanzienlijk verschil was vastgesteld tussen de werkelijk vaststelbare voorraad en de boekhoudkundige voorraad (4).
De ambtelijke aanslag steunde ook op dit tekort dat was vastgesteld
bij de tegensprekelijke weging en inventariscontrole.
Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
Het tweede onderdeel kan dan ook niet worden aangenomen.
17. Het derde middel voert aan dat het bestreden arrest het proces-verbaal van 1 oktober 2002 niet wettig als bewijskrachtig heeft beschouwd,
omdat aan dit proces-verbaal, nu het was opgesteld meer dan drie jaar
en negen maanden na de controle op 6 januari 1999, geen bijzondere bewijswaarde meer kon worden gehecht. Het loutere feit dat de inventarisatie op 6 januari 1999 tegensprekelijk was verlopen en dat eiseres
naderhand nog opmerkingen had gemaakt, kon volgens eiseres niet verantwoorden dat het proces-verbaal als bewijskrachtig werd weerhouden (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

P.1, vierde alinea, in fine.
Folio 938, tweede alinea.
Folio 938, laatste alinea — 939, tweede alinea.
Zie bijv. folio 942, vierde alinea.
Schending van het recht van verdediging en van artikel 59, § 1, Btw-wetboek.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 858 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 224 - 27.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

858

18. Geen enkele wetsbepaling verplicht de verbalisant ertoe zijn proces-verbaal, op straffe van nietigheid, binnen een bepaalde termijn na de
vaststellingen op te stellen (1).
Ook het Btw-wetboek voorziet niet in een dergelijke termijn (2).
De lange termijn tussen het vaststellen van de feiten en het opstellen
en toezenden van een proces-verbaal aan de overtreder kan bijgevolg op
zichzelf niet tot gevolg hebben dat het proces-verbaal nietig is of geen
rechtsgevolgen kan ressorteren (3).
Het verlopen van een relatief lange periode alvorens de fiscale overheid
overgaat tot het opmaken of betekenen van een proces-verbaal leidt niet
automatisch tot het verloren gaan van elementen, noodzakelijk voor een
gefundeerd tegenbewijs (4).
Het verlopen van die termijn kan eventueel wel een miskenning van
het recht van verdediging opleveren in zoverre dit een weerslag kan hebben op de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van die vaststellingen.
Het betreft evenwel geen automatisme zodat het aan de rechter staat om
daarover in feite te oordelen (5).
Of de rechten van verdediging werden geschonden door het laattijdig
opstellen van een proces-verbaal betreft dus een feitenkwestie: de rechter zal dit uit de omstandigheden moeten afleiden.
Hierbij zal de belastingplichtige er zich niet toe kunnen beperken een
schending van de rechten van verdediging in te roepen, zonder meer. Hij
zal dienen aan te tonen welke bewijselementen, dienend voor zijn verdediging, geheel of gedeeltelijk verloren zouden zijn gegaan (6).
19. Het bestreden arrest stelde vast dat:
— de goederenvoorraad van eiseres, in aanwezigheid van de Heer D. D.,
afgevaardigd bestuurder van eiseres, en Mevrouw L. B., bestuurder van
eiseres, geïnventariseerd werd en dat zij geen opmerkingen formuleerden betreffende de uitgevoerde inventarisatie (7), zodat deze gegevens
tot het besluit leiden dat de weging en de inventariscontrole op een tegensprekelijke wijze was gebeurd en met eerbiediging van de rechten van
verdediging van de eiseres (8);
— de vertegenwoordigers van eiseres bij de wegingen en de inventarisatie hun medewerking hebben verleend en bovendien bevestigd dat alles
werd gewogen, hetgeen zij uiteraard maar konden bevestigen indien zij
permanent de weging hebben gevolgd (9);
(1) A. VANDEPLAS, noot onder Cass. 7 juni 1983, RW 1983-1984, 1342.
(2) H. VANDEBERGH, De geschillenprocedure inzake BTW, Gent, Larcier 2005, nr. 47.
(3) Cass. 9 oktober 1984, FJF 1985, nr. 85/65, 118; Cass. 18 maart 1986, FJF 1986, nr. 86/
186, 285.
(4) s. HUYSMAN, “De bewijskracht van een laattijdig opgesteld P.V.”, noot bij Antwerpen 3 juni 1996, AJT 1996-1997, 217.
(5) Cass. 25 september 1973, AC 1974, 83; Cass. 21 september 1999, AC 1999, nr. 474.
(6) Conclusie van het OM bij Cass. 10 juni 2010, AR F.09.0113.N, arrest niet gepubliceerd.
(7) Folio 940, punt 5, eerste alinea.
(8) Folio 941, tweede alinea.
(9) Folio 941, derde alinea.
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— het tekort in het proces-verbaal van 1 oktober 2002 overigens niet
uitsluitend berekend was op basis van de tegensprekelijke weging, maar
ook op stukken uit de boekhouding van de eiseres en op gegevens die eiseres zelf had verstrekt (1).
Uit het feit dat het proces-verbaal (noodzakelijkerwijze opgesteld op
basis van door de verbalisanten genomen nota’s en van de voorhanden
zijnde stukken) pas werd opgesteld en toegestuurd op 1 oktober 2002 kan
volgens de appelrechters dan ook geen schending van de rechten van verdediging worden weerhouden, in acht genomen het tegensprekelijk karakter van de weging en de inventariscontrole (2).
Op grond van deze, onaantastbare beoordeling van de feiten, heeft het
bestreden arrest wettig kunnen oordelen dat het recht van verdediging
van eiseres niet werd geschonden doordat er een lange termijn was verlopen tussen de gedane vaststellingen (m.b.t. de inventarisatie, de weging en de controle van de boekhouding) en het opstellen en toezenden
van het proces-verbaal.
Bijgevolg kan ook het derde middel niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 19 april 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 november 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 81bis, § 1, eerste lid, Btw-wetboek bepaalt dat er verjaring
is van de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten
en van de administratieve geldboeten, na het verstrijken van het derde
kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de opeisbaarheid
van die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft
voorgedaan.
Artikel 81bis, § 1, tweede lid, Btw-wetboek, zoals hier nog van toepassing, bepaalt dat in afwijking van het eerste lid er evenwel verjaring is
(1) Folio 941, voorlaatste alinea.
(2) Folio 941, vierde alinea; zie ook folio 941, laatste alinea — folio 942, eerste alinea.
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na het verstrijken van het vijfde kalenderjaar volgend op dat waarin de
oorzaak van opeisbaarheid van de belasting, van de interesten en van
de administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan, wanneer de overtreding bedoeld in de artikelen 70 of 71 begaan is met bedrieglijk opzet
of met het oogmerk te schaden.
Krachtens artikel 84ter Btw-wetboek, zoals hier van toepassing, moet
de administratie bevoegd voor de btw, indien zij voornemens is de verjaringstermijn bepaald in artikel 81bis, § 1, tweede lid, toe te passen, op
straffe van nietigheid van de rechtzetting, voorafgaandelijk aan de betrokkene schriftelijk en nauwkeurig kennis geven van de vermoedens
van belastingontduiking die tegen hem bestaan in de betreffende periode.
2. Uit de tekst van artikel 84ter Btw-wetboek, de opname van deze bepaling in hoofdstuk XIV “Vervolgingen en gedingen, rechten en voorrechten van de schatkist” en uit de afwezigheid van de notie
“onderzoekstermijn” in het btw-recht, volgt dat de administratie de
kennisgeving van de vermoedens van belastingontduiking slechts dient
te verrichten voorafgaandelijk aan de vordering van de belasting in de
aanvullende termijn van twee jaar.
3. Het middel dat aanvoert dat wanneer de administratie zich wenst
te beroepen op de verlengde verjaringstermijn van vijf jaar, de in
artikel 84ter Btw-wetboek bedoelde kennisgeving moet worden verricht
vóór het opstellen van een regularisatieopgave, ook al wordt die regularisatieopgave verzonden binnen de verjaringstermijn van drie jaar,
tenzij de feiten die als vermoeden van belastingontduiking worden aangezien de administratie op dat ogenblik nog niet bekend waren, berust
op een onjuiste rechtsopvatting.
Het middel faalt naar recht.
Derde middel
7. Krachtens artikel 59, § 1, Btw-wetboek, zoals hier van toepassing,
kunnen de overtreding van de bepalingen van dit Wetboek of van de ter
uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede feiten die de verschuldigdheid van de belasting of van een geldboete aantonen of ertoe bijdragen
die aan te tonen, door de administratie worden bewezen volgens de regelen en door alle middelen van gemeen recht, getuigen en vermoedens
inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en daarenboven door de processen-verbaal van de ambtenaren van het Ministerie van Financiën, die
bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen.
8. Het verlopen van een relatief lange termijn alvorens de administratie overgaat tot de opstelling en toezending van het proces-verbaal
houdt niet automatisch een miskenning van het recht van verdediging
in.
Het staat aan de rechter daarover in feite te oordelen.
9. Het arrest stelt vast en oordeelt dat:
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— de goederenvoorraad van de eiseres in aanwezigheid van haar afgevaardigde bestuurder en een bestuurster geïnventariseerd werd en zij
daarover geen opmerkingen hebben geformuleerd;
— de vertegenwoordigers van de eiseres bij de weging en inventarisatie hun medewerking hebben verleend en bovendien hebben bevestigd
dat alles werd gewogen, wat zij maar konden bevestigen indien zij permanent de weging volgden;
— de eiseres de gelegenheid kreeg al haar opmerkingen te laten gelden bij de weging zelf en trouwens via haar afgevaardigde bestuurder
een nota aan de verbalisanten heeft overgemaakt met betrekking tot
edelstenen die zich niet ter plaatse bevonden, wat er nog eens op wijst
dat de vertegenwoordigers van de eiseres de weging nauwgezet hebben
gevolgd;
— al deze gegevens leiden tot het besluit dat de weging en de inventariscontrole op een tegensprekelijke wijze zijn gebeurd, met eerbiediging van de rechten van verdediging van de eiseres;
— het proces-verbaal noodzakelijk werd opgesteld op basis van de
door de ver-balisanten genomen nota’s en van de voorhanden zijnde
stukken;
— de eiseres door middel van de correctieopgave van 27 juli 2000
schriftelijk in kennis werd gesteld van de berekening van het tekort op
basis van de tegensprekelijke weging en de voorhanden zijnde stukken;
— de raadsman van de eiseres bij brief van 12 oktober 2000 opmerkingen heeft geformuleerd op de correctieopgave en de aangeklaagde fout
niet meer terug te vinden is in het proces-verbaal van 1 oktober 2002;
— het tekort in het proces-verbaal niet wordt berekend op basis van
voor de eiseres nieuwe gegevens, maar wel op basis van de tegensprekelijke weging, stukken uit de boekhouding van de eiseres en door de eiseres zelf verstrekte gegevens;
— vóór de opstelling van het proces-verbaal ook werd overgegaan tot
opvraging van stukken bij de eiseres, dit ingevolge de opmerkingen geformuleerd in de brief van haar raadsman van 12 oktober 2000, en het
proces-verbaal pas werd opgesteld nadat deze stukken door de raadsman van de eiseres werden bezorgd.
10. Het arrest kon uit de vermelde omstandigheden wettig afleiden
dat het recht van verdediging van de eiseres niet werd miskend door de
verlopen termijn tussen de gedane vaststellingen, de correctieopgave
en het opstellen van het proces-verbaal.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
27 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
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conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger
en de heer De Bruyn.

N° 225
1°

— 27 maart 2015
(AR F.13.0009.N)

KAMER

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — TARIEVEN. — TARIEF
VAN 6%. — OMVORMING VAN EEN ONROEREND GOED TOT PRIVÉ-WONING. — TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

Op een handeling die bestaat in de verbouwing van een uit zijn aard onroerend goed is het verminderd btw-tarief van 6 procent van tabel A, rubriek
XXXI van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 van toepassing, zonder dat wordt
vereist dat het gaat om de verbouwing van een onroerend goed dat reeds de
bestemming had van privé-woning; aan de voorwaarde van de aanpassing
van het gebouw aan de bestemming van privé-woning moet slechts voldaan
zijn na de uitvoering van de werken en het is niet vereist dat het gebouw of
ieder deel van het gebouw reeds deze bestemming had voor de uitvoering der
werken (1). (Art. 1, 1°, KB nr. 20 van 20 juli 1970; tabel A, rubriek XXXI,
§§ 1 en 3, 1°, van de bijlage bij KB nr. 20 van 20 juli 1970)

(AGRIMAS N.V. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de toepassing van het Btw-tarief op
de werken die eiseres liet uitvoeren aan de hoevewoning waarvan zij de
eigenaar was.
Volgens eiseres diende het tarief van 6 % te worden toegepast nu de
uitgevoerde werken vielen onder de rubriek “Werk in onroerende staat
met betrekking tot privé-woningen”, zoals omschreven in tabel A, rubriek XXXI van de bijlage aan het KB nr. 1 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de BTW en tot indeling van de goederen en
diensten bij die tarieven, namelijk handelingen die de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, met uitsluiting van reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben.
De administratie oordeelde dat het tarief van 21 % toepassing diende
te vinden, zijnde het tarief voor werken in onroerende staat die bijdragen tot de oprichting van een nieuw gebouw, nu de uitgevoerde werken
volgens haar hadden geleid tot de oprichting van een nieuwe woning.
Zowel in eerste aanleg als in beroep werd beslist dat de administratie
terecht het Btw-tarief van 21 % had toegepast.
2. In het eerste middel wordt het bestreden arrest verweten te hebben beslist dat voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6 % geen rekening kan worden gehouden met het schuurgedeelte van het hoevegebouw
(1) Zie concl. OM.
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op grond dat dit deel van het gebouw oorspronkelijk niet voor bewoning
was bestemd.
Volgens het eerste middel is het niet vereist dat de in tabel A, rubriek
XXXI van de bijlage aan het KB nr. 1, bedoelde werken een “woning” tot
voorwerp hebben en worden de verbouwingen geviseerd aan om het even
welk onroerend goed uit zijn aard, ongeacht de oorspronkelijke bestemming ervan.
Door te oordelen dat het verlaagde tarief van 6 % enkel van toepassing
is voor werken aan een reeds bestaande woning hebben de appelrechters
aldus een beperkende interpretatie gegeven aan voormelde rubriek die
niet blijkt uit de tekst ervan, noch uit het opzet van die maatregel die
ertoe strekt de bouwsector te stimuleren.
Vermits de oorspronkelijke bestemming als schuur geen beletsel kan
vormen voor de gerealiseerde omvorming tot woning ervan door de uitgevoerde werkzaamheden, hebben de appelrechters derhalve niet wettig
met dit gedeelte van het verbouwde geheel van de hoevewoning geen rekening gehouden en is de beslissing dat “slechts een beperkt deel van de
oude hoevewoning behouden werd” en het daarop steunende oordeel “dat
de uitgevoerde werken een nieuwbouw tot stand brachten” niet naar
recht verantwoord.
3. Rubriek XXXI van Tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20 juli
1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven,
luidt als volgt:
“§ 1. Het werk in onroerende staat en de andere handelingen bedoeld in
§ 3 worden onderworpen aan het verlaagd tarief, voor zover de volgende
voorwaarden zijn vervuld:
1° de handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging,
geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben;
2° de handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, na de
uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privé-woning wordt gebruikt;
3° de handelingen moeten worden verricht aan een woning waarvan de
eerste ingebruikneming ten minste vijftien jaar voorafgaat aan het eerste tijdstip van verschuldigdheid van de BTW dat zich voordoet overeenkomstig artikel 22 van het Wetboek (vóór 1 november 1995 bedroeg de
vereiste tijdspanne sedert de eerste ingebruikneming twintig jaar); (…)”
4. Uit de tekst van de wet blijkt aldus duidelijk dat de aan het verlaagd
tarief onderworpen handelingen enkel betrekking kunnen hebben op een
woning. Niet de omvorming ‘tot een woning’ wordt geviseerd, doch wel de
omvorming ‘van een woning’ .
Het begrip “woning” in deze bepaling dient, bij gebrek aan enige definiëring door de wetgever, in zijn gebruikelijke betekenis te worden opgevat, nl. “een huis of een deel van een huis waarin men woont” (1).
(1) Zie VAN DALE, Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, Utrecht/Antwerpen,
14de uitg.
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De appelrechters oordelen dan ook terecht dat “de tekst van het voormeld cijfer XXXI, § 1, 1° van Tabel A er ook geen twijfel (laat) over bestaan dat het moet gaan om handelingen aan een bestaande woning, en
het voor de toepassing van deze bepaling niet voldoende is dat om het
even welk gebouw tot woning omgebouwd wordt” (1).
De in Rubriek XXXI bedoelde “handelingen” moeten bijgevolg noodzakelijk “betrekking hebben op oude woningen” (2).
5. Het middel dat ervan uitgaat dat “de bestemming als privé-woning
slechts moet beoordeeld worden op het tijdstip van de voltooiing van de
werken” en de omstandigheid “dat het gebouw vóór de uitvoering van
(deze) werken een andere bestemming had, geen afbreuk doet aan de toepassing van het verlaagd tarief”, faalt m.i. naar recht.
6. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat het standpunt van de Administratie, zoals dat verwoord wordt in randnr. 39 van de aanschrijving
nr. 6/1986 van 22 augustus 198 en in een antwoord op een parlementaire
vraag, waarbij wordt aanvaard dat het verlaagd Btw-tarief toepasselijk
is op de verbouwing van een industrieel gebouw tot een loft of van een
kantoorgebouw tot een appartementsgebouw, mij in strijd lijkt met de
duidelijke wettekst, nu een industrieel gebouw of een kantoorgebouw
niet kunnen opgevat worden als “een woning” (3).
Waar eiseres voorhoudt dat de omvorming van een schuur tot een privé-woning het verlaagd tarief kan genieten, gaat zij kennelijk uit van
een verkeerd feitelijk uitgangpunt.
Zij heeft voor de appelrechters immers op geen enkel ogenblik betwist
dat het schuurgedeelte ook na de uitgevoerde werken zijn functie van
schuur heeft behouden en niet tot huisvesting was bestemd zodat ook om
die reden niet aan de voorwaarden van Rubriek XXXI van Tabel A, was
voldaan en voor het schuurgedeelte bijgevolg geenszins een verlaagd tarief kon worden toegepast (4).
De hypothese als zou ingevolge de uitgevoerde werken het schuurgedeelte geheel of gedeeltelijk tot woongedeelte zijn omgevormd als uitbreiding van de oude hoevewoning, is dus in casu niet aan de orde.
7. Het tweede middel komt op tegen de beslissing van het bestreden arrest dat het volstaat dat de kennisgeving ex artikel 84ter Btw-wetboek
plaats vindt voorafgaandelijk aan de vordering tot voldoening van de belasting, van de intresten en van de administratieve geldboeten, teneinde
de verjaring ervan te verhinderen zodat niets de controleagent belette
om onderzoeksdaden te stellen vóór de bedoelde kennisgeving. Door in
die zin te oordelen zouden de appelrechters volgens eiseres de
artikelen 81bis, § 1, en 84ter van het Btw-wetboek geschonden hebben.
(…)
Besluit: VERWERPING.
(1) Folio 672, derde alinea, in fine.
(2) H. VANDEBERGH, Btw-Handboek, Gent, Larcier 2014, nr. 2591, 1387.
(3) Mond. Vr. nr. 10991 CHABOT, 28 maart 2006, Beknopt Verslag, 2005-2006, Kamercommissie Financiën, COM 906, 22.
(4) Cf. synthesebesluiten van verweerder.
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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 27 maart 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 november 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1, 1°, KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling
van de goederen en diensten bij die tarieven wordt de belasting over de
toegevoegde waarde geheven tegen een tarief van 6 procent voor de goederen en diensten aangewezen in tabel A van de bijlage bij dit besluit.
Krachtens tabel A, rubriek XXXI, § 1, van de bijlage bij dit besluit
wordt het werk in onroerende staat en de andere handelingen bedoeld
in § 3 onderworpen aan het verlaagd tarief, voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn:
— de handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie,
verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben;
— de handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, na de
uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé-woning wordt gebruikt;
— de handelingen moeten worden verricht aan een woning, waarvan
de eerste ingebruikneming ten minste vijftien jaar voorafgaat aan het
eerste tijdstip van verschuldigdheid van de btw dat zich voordoet overeenkomstig artikel 22 van het Wetboek;
— de handelingen moeten worden verstrekt en gefactureerd aan een
eindverbruiker door een persoon die, op het tijdstip van het sluiten van
het aannemingscontract, geregistreerd is als zelfstandig aannemer
overeenkomstig de artikelen 400 en 401 WIB92;
— de door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat
hij bewaart, moeten, op basis van een duidelijk en nauwkeurig attest
van de afnemer, melding maken van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen, behalve in geval van samenspanning tussen de partijen of het
klaarblijkelijk niet naleven van onderhavige bepaling, ontlast het attest van de afnemer de dienstverrichter van de aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het tarief.
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Krachtens tabel A, rubriek XXXI, § 3, 1°, van de bijlage bij dit besluit
worden het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen en
het onderhouden, met uitsluiting van het reinigen, geheel of ten dele,
van een uit zijn aard onroerend goed beoogd.
2. Hieruit volgt dat op een handeling die bestaat in de verbouwing van
een uit zijn aard onroerend goed het verminderd btw-tarief van 6 procent
van tabel A, rubriek XXXI, van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 van toepassing is, zonder dat wordt vereist dat het gaat om de verbouwing van een
onroerend goed dat reeds de bestemming had van privé-woning.
Hieruit volgt tevens dat aan de voorwaarde van de aanpassing van het
gebouw aan de bestemming van privé-woning slechts moet voldaan zijn
na de uitvoering van de werken en dat het niet vereist is dat het gebouw
of ieder deel van het gebouw reeds deze bestemming had voor de uitvoering der werken. Bijgevolg kan het verlaagd tarief van toepassing zijn
op de omvorming van een woning met schuur in een privé-woning op
voorwaarde dat het gaat om een verbouwing en niet om een nieuwbouw.
3. De appelrechters oordelen dat:
— de tekst van het voormeld cijfer XXXI, § 1, 1°, van Tabel A er dan ook
geen twijfel laat over bestaan dat het moet gaan om handelingen aan een
bestaande woning, en het voor de toepassing van deze bepaling niet voldoende is dat om het even welk gebouw tot woning omgebouwd wordt;
— dit leidt tot het besluit dat voor de beoordeling van de vraag of het
gaat om een omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, met uitsluiting van de reiniging, geen rekening kan worden gehouden met het schuurgedeelte, zijnde een deel dat oorspronkelijk niet
bestemd was voor bewoning.
4. De appelrechters die mede op die gronden oordelen dat het btw-tarief van 21 procent terecht werd toegepast, schenden artikel 1 KB nr. 20
van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de
toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten van die
tarieven juncto rubriek XXXI van de tabel A, van de bijlage bij dit besluit.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
27 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Andersluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Wouters en de heer De Bruyn.
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N° 226
1°

— 27 maart 2015
(AR F.14.0086.N)

KAMER

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — NIET-BETALING. —
HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS. — VERMOEDEN VAN
FOUT. — UITZONDERING. — DRAAGWIJDTE.

Indien de procedure van gerechtelijk akkoord wordt beëindigd en deze beëindiging leidt tot de faillietverklaring van de vennootschap, dan geldt de in
artikel 93undecies C, § 3, van het Btw-wetboek bedoelde uitzondering op het
vermoeden van fout in de zin van § 2, eerste lid, van dat artikel, zonder discontinuïteit tot aan de faillietverklaring (1). (Art. 93undecies C, §§ 1, 2, 3
en 5, Btw-wetboek)

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN T. P.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Artikel 93undecies C, § 1, van het Btw-wetboek, bepaalt dat, in geval
van tekortkoming, door een aan de btw onderworpen vennootschap aan
haar verplichting tot het betalen van de belasting, van de interesten of
van de bijkomende kosten, de bestuurder of bestuurders van de vennootschap die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap,
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de tekortkoming indien die te wijten
is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die
ze hebben begaan bij het besturen van de vennootschap.
Volgens diezelfde paragraaf kan deze hoofdelijke aansprakelijkheid
worden uitgebreid naar de andere bestuurders van de vennootschap indien
in hunnen hoofde een fout wordt aangetoond die heeft bijgedragen tot de
in het eerste lid bedoelde tekortkoming, en wordt onder bestuurder van
een vennootschap in de zin van dit artikel verstaan, elke persoon die, in
feite of in rechte, de bevoegdheid heeft of heeft gehad om de vennootschap
te besturen, met uitsluiting van de gerechtelijke mandatarissen.
Artikel 93undecies C, § 2, eerste lid, van het Btw-wetboek bepaalt dat
de herhaalde niet-betaling van de voormelde belastingschuld door de
vennootschap, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt voort te vloeien
uit een in § 1, eerste lid, bedoelde fout.
Die tweede paragraaf voert aldus een weerlegbaar vermoeden van fout
(van de bestuurder bij het besturen van de vennootschap) in bij herhaalde niet-betaling van de belastingschuld door de vennootschap.
Krachtens diezelfde paragraaf wordt onder herhaalde inbreuken op de
verplichting tot betaling van de belasting in de zin van dit artikel, verstaan:
— ofwel, voor een belastingplichtige die gehouden is tot het indienen
van trimestriële aangiften inzake btw, het gebrek aan betaling van ten
minste twee eisbare schulden binnen een periode van een jaar;
(1) Zie concl. OM.
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— ofwel, voor een belastingplichtige die gehouden is tot indienen van
maandelijkse aangiften inzake btw, het gebrek aan betaling van ten
minste drie eisbare schulden binnen een periode van een jaar.
Artikel 93undecies C, § 3, van het Btw-wetboek bepaalt dat er geen vermoeden van fout is in de zin van § 2, eerste lid, indien de niet-betaling
het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, van
faillissement of van gerechtelijke ontbinding.
Artikel 442quater, § 3, WIB92 bevat een gelijkaardige bepaling. Overeenkomstig dit artikel geldt het foutvermoeden niet indien de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing het gevolg is van financiële
moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding.
2. Eiser gaat er in het eerste onderdeel van het enig middel van uit dat
eenmaal de procedure van gerechtelijke reorganisatie is afgesloten, het
vermoeden van fout in de zin van artikel 93undecies C, § 2, eerste lid, van
het Btw-wetboek opnieuw kan ingeroepen worden indien de voorwaarden
voor het inroepen van dat vermoeden vervuld zijn na dat einde, zoals in
casu vóór de opening van de procedure van faillissement.
Uit de vaststellingen van het hof van beroep blijkt dat:
— de nv JOANCA met toepassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen een procedure instelde tot gerechtelijke reorganisatie met het oog
op een collectief akkoord (1);
— de rechtbank van koophandel te Hasselt bij vonnis van 6 april 2010
die door de nv JOANCA ingestelde procedure tot gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief akkoord open verklaarde, voor recht
zegde dat aan de nv een opschorting werd verleend tot en met 28 juni 2010
en bepaalde dat de schuldeisers op maandag 14 juni 2010 zouden overgaan
tot stemming over het door de nv ter griffie neergelegde reorganisatieplan, tenzij een verlenging van de opschorting zou worden toegestaan (2);
— de verweerster bij aangetekende brief van 19 juli 2010 van het Btwontvangkantoor Antwerpen 2 wegens de herhaalde niet-betaling van de
Btw-schuld door de nv JOANCA, overeenkomstig artikel 93undecies C, § 5
van het Btw-wetboek, als hoofdelijk aansprakelijke bestuurder van de
voornoemde vennootschap in gebreke werd gesteld om een totaal bedrag
van € 56.692,36 te betalen (3);
— de nv JOANCA uiteindelijk in staat van faillissement werd verklaard
bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel te Hasselt van 14 oktober 2010 (4).
Uit die vaststellingen van het hof van beroep blijkt aldus dat de aan de
verweerder gerichte aangetekende ingebrekestelling (op 19 juli 2010)
(1)
(2)
(3)
(4)

P.
P.
P.
P.

14, punt 4.3, van het bestreden arrest.
14, onderaan t.e.m. p. 15, bovenaan, van het bestreden arrest.
5, punt 1.3, van het bestreden arrest.
4, laatste alinea en p. 16, derde alinea, eerste zin, van het bestreden arrest.
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plaats had na het verstrijken van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie en vóór de faillietverklaring van de nv JOANCA bij vonnis van de
rechtbank van koophandel te Hasselt van 14 oktober 2010, zodat, volgens
eiser, de in de derde paragraaf van artikel 93undecies C van het Btw-wetboek bepaalde ontstentenis van een vermoeden van fout niet toepasselijk is, en het in de tweede paragraaf van dat artikel bepaalde
foutvermoeden bijgevolg wel kan ingeroepen worden.
Eiser voert in het eerste onderdeel van het enig middel aan dat het hof
van beroep de hoger vermelde bepalingen geschonden heeft door te oordelen dat de aangetekende ingebrekestelling verstuurd door het ontvangkantoor van de btw op 19 juli 2010 niet voldoet aan de door
artikel 93undecies C van het Btw-wetboek gestelde voorwaarde van verzending vóór de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, en dat de eiser zich in die aangetekende ingebrekestelling niet meer
kon beroepen op het vermoeden van fout bepaald in artikel 93undecies C
van het Btw-wetboek, d.i. op het vermoeden dat de niet-betaling aan een
fout van de bestuurder te wijten was en niet aan louter financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure
van gerechtelijk akkoord en daaropvolgend faillissement.
3. De interpretatie van de artikelen 442quater, § 3, WIB92 en
93undecies C, § 3, van het Btw-wetboek ligt niet voor de hand (1). Aangezien de bestuurdersaansprakelijkheid doorgaans eerst na faillissement
(1) Ook het antwoord op de vraag wie wat moet bewijzen, is omstreden. Hierover
stelt AFSCHRIFT:
“S’agissant d’une exception à l’exception, la charge de la preuve de l’application de
l’article 442quater, § 3, devrait en principe incomber à la partie qui l’invoque, c’est-à-dire
aux dirigeants. (…) Toutefois, l’application de ces principes généraux à une hypothèse qui
vise simplement à écarter une présomption de faute conduirait à rendre ce texte totalement
inopérant. En effet, si les dirigeants devaient établir les circonstances dans lesquelles la
présomption de faute ne s’appliquerait pas, c’est-à-dire en l’espèce les difficultés financières
de la société ayant conduit à une faillite, un concordat ou une dissolution judiciaire, cela
reviendrait purement et simplement à appliquer la présomption de faute, en les obligeant à
faire la preuve de cette absence de faute. (…) Il serait absurde d’exiger de ce dirigeant qu’il
établisse n’avoir commis aucune faute, simplement pour que ne s’applique pas la présomption
de faute édictée par la loi à son égard. (…) Il faut à notre avis considérer que l’administration devra établir que le manquement ne résulte pas de difficultés financières ayant concouru
à un concordat, une faillite ou une dissolution judiciaire” (T. AFSCHRIFT, “Les dispositions
fiscales des lois du 20 juillet 2006”, JT 2006, (733) 735-736, nrs. 10-12).
Met verwijzing naar Afschrift stelde Deschrijver aanvankelijk eveneens: “Er valt
aan te nemen dat de bestuurders in zoverre het bestaan van zulke moeilijkheden zullen
dienen aan te tonen, ook al gaat het hier bij nader toezien om een op het eerste gezicht
moeilijk bewijs voor een bestuurder. Deze zou nl. een afwezigheid van fout dienen aan
te tonen om het vermoeden van fout te weerleggen. Het is in die zin dat de fiscale
administratie eerder zou dienen aan te tonen dat de niet-betaling niet voortvloeit uit
financiële moeilijkheden (D. DESCHRIJVER, “Door een vennootschap of een VZW onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing en/of BTW”, TRV 2007, p. 101, nr. 37).
Nadien lijkt Deschrijver dit standpunt te nuanceren, vermits hij in 2008 meent dat
de bestuurders voor de weerlegging van het vermoeden niet moeten bewijzen dat zij
geen fout hebben begaan, maar wel dat de rechtspersoon zich in financiële moeilijkheden bevond en dat deze moeilijkheden hen ertoe gedwongen hebben de betaling van de
verschuldigde bedrijfsvoorheffing of BTW na te laten (D. DESCHRIJVER, “Enkele vraagpunten met betrekking tot het nieuwe stelsel inzake de aansprakelijkheid van
bestuurders in fiscale zaken”, RGCF 2008, 203, nr. 16).
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aan de orde is, lijkt de maatregel immers een maat voor niets: bij een
navolgend faillissement zal het quasi altijd het geval zijn dat de niet-betaling van de fiscale schuld ingegeven was door de financiële moeilijkheden die uiteindelijk tot het faillissement hebben geleid (1).
4. In de rechtsleer wordt gesteld dat de niet-betalingen van bedrijfsvoorheffing of btw die dateren van na de gerechtelijke reorganisatie, het
faillissement of de gerechtelijke ontbinding, het vermoeden niet meer in
werking kunnen stellen (2) (3).
In een arrest van 10 mei 2011 lijkt het hof van beroep te Gent de toepassing van het vermoeden na het faillissement van de vennootschap niet
uit te sluiten. Het hof van beroep oordeelde dat het feit dat de vennootschap failliet is verklaard, geen beletsel is om toch nog een aansprakelijkheidsvordering bij toepassing van artikel 93undecies C Btw-wetboek
in te stellen en dat in dat geval het wettelijk foutvermoeden geldt.
Dit oordeel wordt door auteur VERTOMMEN bekritiseerd: “Die redenering roept wel de vraag op of het hof van beroep op die manier de “uitzondering” op het vermoeden van fout niet volledig opheft. Het is juist
de (herhaalde) niet-betaling van de btw die in eerste instantie een vermoeden van fout oplevert. Ook wanneer men aanneemt dat de aansprakelijkheid misschien niet automatisch wordt opgeheven in geval van
faillissement, dan kan toch moeilijk worden aanvaard dat de niet-betaling van btw op zich voldoende zou zijn om een zaakvoerder of bestuurder, zelfs na een faillissement, altijd aansprakelijk te stellen. In dat
geval zou de “uitzondering” op het vermoeden van fout inderdaad (een
tweede maal) volledig worden uitgehold” (4).
Ook de auteurs DESCHRIJVER en DOORNAERT zijn kritisch: “Wellicht was voor het hof van beroep de opening van een faillissementsprocedure niet hetzelfde als het faillissement zelf, op welk tijdstip het voor
de bestuurder gunstige vermoeden dan niet meer voorhanden zou zijn.
Echter, die zienswijze kan niet worden gevolgd. Als het wettelijk ver(1) J. BEKAERT, “De nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid voor fiscale schulden: slapeloze nachten voor de bestuurders of much ado about nothing?”, RW 2006-2007, 1752,
nr. 6; B. TILLEMAN en M. VANDENBOGAERDE, “Nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid ten
aanzien van fiscus en RSZ”, in H. BRAECKMANS e.a. (eds.), Curatoren en vereffenaars:
actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia 2010, 85, nr. 16; M. VANDENBOGAERDE,
Aansprakelijkheid van vennootschaps- bestuurders, Antwerpen, Intersentia 2009, 158,
nr. 181; M. WAUTERS, “Nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders”, in K. GEENS (ed.), Themis. Vennootschaps- en financieel recht,
Brugge, die Keure 2007, 67, nr. 15.
(2) D. DESCHRIJVER, “Door een vennootschap of een VZW onbetaald gebleven
bedrijfsvoorheffing en/of BTW”, TRV 2007, 102, nr. 39; M. WAUTERS, “Nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders”, in K. GEENS (ed.),
Themis. Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, die Keure 2007, 67, nr. 15;
M. WYCKAERT en F. PARREIN, “Een ongeluk komt nooit alleen. Hoe weegt de insolventie van de vennootschap op de bestuurdersaansprakelijkheid”, in K. GEENS (ed.), Themis. Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, die Keure 2011, 4, nr. 5.
(3) Uiteraard neemt dit niet weg dat de bestuurders na faillissement hoe dan ook
steeds op gemeenrechtelijke basis aansprakelijk kunnen worden gesteld, indien daartoe grond bestaat (M. WAUTERS, o.c., 69, nr. 15).
(4) S. VERTOMMEN, noot onder Gent 10 mei 2011, Fisc.Koer. 2011, (399) 401.
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moeden niet speelt bij het openen van een procedure van faillissement,
dan speelt dit a fortiori ook niet in geval van een faillissement” (1).
5. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de herhaalde niet-betaling of de vaststelling van elementen die op een fout wijzen (2) én de
verzending van de kennisgeving aan de betrokkene, moeten hebben
plaatsgevonden vóór de dag van de faillietverklaring (3).
Dit blijkt ook uit Circulaire nr. AFZ/2006-0604 (AFZ 14/2006) van
24 augustus 2006 (via fisconetplus) (4).
Uit dit alles leidt de doctrine af dat de procedure enkel going concern
kan worden opgestart (5). Een betere formulering, gelet op de doelstelling van de wetgever (opstarten van de procedure in going concern), was
dan ook geweest dat de ontvanger zich niet meer voor het eerst kan beroepen op het vermoeden na de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, faillissement of gerechtelijke ontbinding (6).
6. De vraag stelt zich of het vermoeden gehandhaafd kan blijven na de
opening van de insolventieprocedure, wanneer de voorwaarden voor het
inroepen van het vermoeden vóór de opening vervuld zijn, en naderhand
tot de opening van de insolventieprocedure wordt beslist.
Auteur WAUTERS wijst er op dat de toelichting laat uitschijnen dat
hoewel de procedure enkel going concern kan worden opgestart, het vermoeden gehandhaafd blijft na faillissement indien de ontvanger zich hier
vóór de opening van het faillissement op beriep (kennisgeving) (7).
De auteurs WYCKAERT en PARREIN stellen dat wanneer het vermoeden niet van toepassing zou zijn op de niet-betaling die gevolgd wordt
door een faillissement, gerechtelijke reorganisatie of ontbinding, dit
vermoeden veel van zijn nut zou verliezen (8). Men kan zich immers “afvragen of de kans niet reëel is dat bestuurders zo vlug mogelijk op een
gerechtelijk akkoord of faillissement zullen aansturen om aan het (…)
vermoeden van fout te kunnen ontkomen” (9).
Niettemin lijkt de tekst van de wet niet uit te sluiten dat ook in zulk
geval de bestuurder zich beroept op de uitzondering op het vermoeden,
indien blijkt dat de niet-betaling te wijten was aan financiële moeilijk(1) D. DESCHRIJVER en M. DOORNAERT, “Kroniek. Fiscaal recht voor vennootschappen 2011”, TRV 2012, 292, nr. 52.
(2) Zie ook G. DE WIT en N. BOUVERET, “La nouvelle responsabilité des dirigeants
d’entreprises en matière TVA: leçons du passé et perspectives futures”, RGF 2007, 26:
les deux ou trois non-paiements exigés doivent tous avoir lieu avant.
(3) Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2517/002, p. 6: “De voorwaarden voor het inroepen van
het vermoeden moeten dus voor de opening van voormelde procedures vervuld zijn en
de bij ter post aangetekende kennisgeving moet eveneens vóór die opening verzonden
zijn”.
(4) Zie nr. 46 van deze Circulaire.
(5) M. WAUTERS, o.c., 67, nr. 15.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) M. WYCKAERT en F. PARREIN, o.c., 4, nr. 5.
(9) M. LOYENS, “De aansprakelijkheid voor belastingschulden van een ander:
bestuurdersaansprakelijkheid en aandeelhoudersaansprakelijkheid inzake directe
belastingen”, in Fiscaal praktijkboek. Directe belastingen 2006-2007, Mechelen, Kluwer
2006, 255.
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heden die uiteindelijk hebben geleid tot de opening van deze procedures (1).
De auteurs DE WULF en DE GEYTER stellen in deze context dat “het
onduidelijk [is] of de uitzondering op het vermoeden automatisch begint
te spelen van zodra een gerechtelijk akkoord of een faillissement wordt
aangevraagd”, maar dat “uitgaande van zowel de tekst van de wet als de
filosofie ervan, veel daarvoor [pleit]” (2). Wanneer dit niet het geval is,
kan de bestuurder volgens deze auteurs in elk geval het vermoeden weerleggen, door aan te tonen dat de betalingsachterstand niet aan zijn fout,
maar aan de financiële moeilijkheden is te wijten (3) (4).
7. De rechtsvordering tegen de bestuurder is pas ontvankelijk een
maand na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling. De auteurs WYCKAERT en PARREIN zijn de mening toegedaan dat “wanneer
binnen deze maand het faillissement of de gerechtelijke ontbinding
wordt gevorderd of een gerechtelijke reorganisatie wordt aangevraagd,
het vermoeden dus van toepassing [blijft], zo niet, dan zou een bestuurder zelf het faillissement kunnen aanvragen om aan het vermoeden, dat
vooral dan wordt ingeroepen, te ontsnappen” (5).
8. Een interessante invalshoek voor het antwoord op de vraag of de fiscus zich op het vermoeden kan beroepen door een ingebrekestelling te
versturen na het verstrijken van de in het kader van de gerechtelijke reorganisatie toegekende termijn van opschorting en vóór de faillietverklaring, wordt geboden door de annotatie van DE GEYTER onder een
vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 17 juni
2013 (6).
De feiten in die zaak kunnen als volgt worden samengevat:
— op 9 februari 2010 wordt de procedure van gerechtelijke reorganisatie
met het oog op een minnelijk akkoord geopend verklaard, en wordt aan
de vennootschap opschorting toegekend tot 9 april 2010, die nadien met
een maand verlengd wordt;
— de vennootschap slaagt er niet in een minnelijk akkoord met haar
schuldeisers te onderhandelen;
(1) Zie hierover H. DE WULF en S. DE GEYTER, “Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hun vertegenwoordigers”, in XXXIIIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva. Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer 2007, 182-183, nr. 99; M. WAUTERS, o.c., 67, nr. 15.
(2) H. DE WULF en S. DE GEYTER, o.c., 182-183, nr. 99.
(3) H. DE WULF en S. DE GEYTER, o.c., 183, nr. 99.
(4) Deschrijver stelt in vraag of dit bewijs van de bestuurders impliceert dat het
vermoeden automatisch wegvalt: “De vraag kan rijzen of de vermoedens automatisch
vervallen, wanneer een bestuurder kan aantonen dat de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing het gevolg is van dergelijke moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven
tot het openen van een procedure van gerechtelijk akkoord, faillissement of gerechtelijke ontbinding? Verliest dit vermoeden niet elke zin nu de meeste aansprakelijkheidsvorderingen ingesteld worden nadat hun vennootschap is failliet gegaan?”
(D. DESCHRIJVER, “Enkele vraagpunten met betrekking tot het nieuwe stelsel inzake
de aansprakelijkheid van bestuurders in fiscale zaken”, RGCF 2008, 202-203, nr. 16).
(5) M. WYCKAERT en F. PARREIN, o.c., p. 4, nr. 5.
(6) TRV 2014, 403.
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— op 11 januari en 22 maart 2011 richt de Belgische Staat overeenkomstig artikel 442quater, § 5, WIB92 een kennisgeving aan de zaakvoerder
van de bvba;
— op 24 januari 2011 volgt een kennisgeving overeenkomstig
artikel 93undecies C Btw-wetboek;
— bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen wordt de
vennootschap failliet verklaard.
In het vonnis van 17 juni 2013 oordeelt de rechtbank van koophandel te
Antwerpen dat “niettegenstaande het feit dat AW Vastgoed eerst het
voorwerp heeft uitgemaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie en nu het voorwerp is van een faillissementsprocedure, uit de
conclusies van de heer W. niet [valt] op te maken dat hij zich op de
art. 442quater, § 3, WIB92 en art. 93undecies C, § 3, WBTW wenst te beroepen om het tegen hem bestaande wettelijk foutvermoeden onbestaande
te maken”. Vervolgens gaat de rechtbank in op de weerlegging van het
vermoeden.
Hierover schrijft auteur DE GEYTER het volgende: “De rechtbank
gaat er m.a.w. van uit dat het aan de bestuurder is om op te werpen dat
er sprake is van een uitzondering op het wettelijk vermoeden. Hier kan
men nochtans stellen dat het wettelijk vermoeden ab initio nooit heeft
gespeeld, omdat de wettelijk verplichte voorafgaande kennisgeving en
de daaropvolgende aansprakelijkheidsvordering van de fiscus dateren
van ná de opening van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie” (1).
Deze auteur lijkt aldus aan te nemen dat de uitzondering op het vermoeden van fout zonder discontinuïteit geldt indien de WCO-procedure
wordt beëindigd en deze beëindiging leidt tot de faillietverklaring van de
vennootschap.
9. Ik meen dat dit standpunt kan worden gevolgd omdat het aansluit
bij de tekst van de wet (2) en de bedoeling van de wetgever (procedure
dient te worden opgestart in going concern).
Het eerste onderdeel faalt naar recht nu het uitgaat van de onjuiste
rechtsopvatting dat, eenmaal de procedure van gerechtelijke reorganisatie is afgesloten, het vermoeden van fout in de zin van
artikel 93undecies C, § 2, eerste lid, van het Btw-wetboek opnieuw kan ingeroepen worden ook in de gevallen waarin die procedure uiteindelijk geleid heeft tot het faillissement.
(…)
Besluit: VERNIETIGING in zoverre het bestreden arrest geen uitspraak doet over de vordering van eiser op grond van de bewezen fout in
hoofde van verweerster (artikel 93undecies C, § 1, Btw-wetboek) en op
grond van artikel 98, derde lid, Wetboek van Vennootschappen.
(1) S. DE GEYTER, “Bestuurdersaansprakelijkheid wegens onbetaalde bedrijfsvoorheffing en BTW: bevoegde rechtbank en vermoeden van fout”, TRV 2014, 413, nr. 3.
(2) Artikel 93undecies C, § 3, Btw-wetboek bepaalt enkel dat er geen vermoeden van
fout is in de zin van § 2, eerste lid, indien de niet-betaling het gevolg is van financiële
moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van
gerechtelijke reorganisatie, en dus ongeacht het verder verloop van die procedure (cf.
memorie van antwoord, p. 7, laatste alinea).
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 16 april 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 november 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 93undecies C, § 1, Btw-wetboek zijn de bestuurders van vennootschappen die belast zijn met de dagelijkse leiding van
de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de niet-betaling van de
fiscale schulden indien die te wijten is aan een fout in de zin van
artikel 1382 Burgerlijk Wetboek die ze hebben begaan bij het besturen
van de vennootschap.
De herhaalde niet-betaling van de belastingschulden wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit een dergelijke fout indien zij beantwoordt aan de voorwaarden van paragraaf 2 van deze
bepaling.
2. Artikel 93undecies C, § 5, van hetzelfde Wetboek bepaalt dat de
rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders slechts ontvankelijk
is indien ze wordt ingesteld na het verstrijken van een termijn van één
maand te rekenen vanaf een door de ontvanger bij ter post aangetekende brief verzonden kennisgeving, waarin de geadresseerde verzocht
wordt de nodige maatregelen te treffen om de tekortkoming te verhelpen of aan te tonen dat deze niet het gevolg is van een door hen begane
fout.
3. Krachtens artikel 93undecies C, § 3, in zijn toepasselijke versie, is
er geen vermoeden van fout van de bestuurders in de zin van § 2, eerste
lid, indien de niet-betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden
die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding.
4. Indien de procedure van gerechtelijk akkoord wordt beëindigd en
deze beëindiging leidt tot de faillietverklaring van de vennootschap,
dan geldt de in paragraaf 3 bedoelde uitzondering op het vermoeden van
fout zonder discontinuïteit tot aan de faillietverklaring.
5. De appelrechters stellen vast dat:
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— de vennootschap op 6 april 2010 werd toegelaten tot de procedure
van gerechtelijk akkoord en de opschorting werd verleend tot en met
28 juni 2010;
— geen collectief akkoord mogelijk bleek en de procedure feitelijk
werd beëindigd;
— de ontvanger op 19 juli 2010 de in artikel 93undecies C, § 5, bedoelde
kennisgeving deed;
— de vennootschap op 14 oktober 2010 werd failliet verklaard.
6. De appelrechters die oordelen dat de ontvanger in de ingebrekestelling van 19 juli 2010 geen beroep mocht doen “op het vermoeden
van fout dat de niet-betaling te wijten is aan de fout van de bestuurder
en niet aan de loutere financiële moeilijkheden die aanleiding hebben
gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord en
daaropvolgend faillissement”, verantwoorden hun beslissing naar
recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart en oordeelt dat de eiser zich in de aangetekende ingebrekestelling van 19 juli 2010 niet meer vermocht te
beroepen op het in artikel 93undecies C, § 2, Btw-wetboek bepaalde vermoeden van fout.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
27 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaat: de heer van Eeckhoutte.

N° 227
1°

— 27 maart 2015
(AR F.14.0141.N)

KAMER

1° CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — BOEDELSCHULDEN. — BEGRIP.
2° CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — SCHULDEN AANGEGAAN TIJDENS DE PROCEDURE VAN GERECHTELIJKE REORGANISATIE. — ERKENNING ALS
BOEDELSCHULDEN. — DRAAGWIJDTE.
3° CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — BOEDELSCHULDEN. — VERSCHULDIGDE BEDRIJFSVOORHEFFING.

1° Een schuld is alleen dan een boedelschuld, wanneer de curator verbintenissen heeft aangegaan met het oog op het beheer van de boedel, onder meer
door de handelsactiviteit van de gefailleerde voort te zetten, de door laatst-
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genoemde gesloten overeenkomsten uit te voeren of nog door de roerende of
onroerende goederen te gebruiken met het oog op het passend beheer van de
failliete boedel; aangezien boedelschulden afbreuk doen aan het beginsel van
de gelijkheid van schuldeisers dat aan de Faillissementswet ten grondslag
ligt, dienen zij beperkend te worden uitgelegd (1). (Art. 37, eerste lid, WCO)
2° De erkenning van de schulden aangegaan tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie als boedelschulden in de daaropvolgende vereffening of
faillissement dient beperkt te blijven tot schulden voor prestaties die voortvloeien uit contracten met de onderneming in moeilijkheden (2). (Art. 37,
eerste lid, WCO)
3° De fiscus is ter zake van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet te aanzien als een schuldeiser aan wie zekerheid moet worden verschaft met het oog
op het verderzetten van de prestaties tijdens de procedure van gerechtelijke
reorganisatie; deze schuldvorderingen zijn derhalve geen boedelschulden
krachtens artikel 37, eerste lid, Wet Continuïteit Ondernemingen (3).
(Art. 37, eerste lid, WCO; artt. 2, 1°, 3bis en 23, 1°, Loonbeschermingswet
12 april 1965)

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN T. V.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Bij vonnis van 9 maart 2010 van de rechtbank van koophandel te
Turnhout werd de nv HERTECANT toegelaten tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het bekomen van een collectief akkoord.
In de periode van de opschorting werd de bedrijfsvoorheffing, verschuldigd met betrekking tot het derde en vierde kwartaal van 2010, voor een
bedrag van 18,72 EUR + 54.876,73 EUR niet betaald.
Op 19 januari 2011 sprak de rechtbank van koophandel te Turnhout het
faillissement van de nv HERTECANT uit.
De eiser deed aangifte van zijn schuldvordering in het bevoorrecht passief van het faillissement en vorderde dat een bedrag van 55.055,49 EUR
als een schuld van de massa zou worden aangenomen op grond van
artikel 37 WCO. De curator weigerde dit.
Bij vonnis van 30 april 2013 oordeelde de rechtbank van koophandel te
Turnhout dat de betrokken schuldvordering van de eiser niet als een
schuld van de massa in de zin van artikel 37 WCO kan worden beschouwd
omdat de fiscus geen prestaties heeft geleverd en geen medecontractant
is van de schuldenaar. De schuld werd opgenomen in het bevoorrecht passief voor een bedrag van 53.645,45 EUR en in het gewoon passief voor een
bedrag van 1.250,00 EUR.
(1) Zie concl. OM.; het Hof heeft op dezelfde zitting in de zaak F.14.0157.N uitspraak
gedaan in dezelfde zin wat de verschuldigde bedrijfsvoorheffing betreft en de verschuldigde btw.
(2) Id.
(3) Id.
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In het bestreden arrest verklaarde het hof van beroep te Antwerpen het
hoger beroep van de eiser ongegrond.
De appelrechters oordeelden:
“Uit de tekst van art. 37 WCO en uit de voorbereidende parlementaire
werken van die wet volgt dat enkel schuldvorderingen ingevolge leveringen of prestaties die de schuldenaar gevraagd heeft om de continuïteit
van zijn onderneming te kunnen bewerkstelligen in aanmerking komen
om als boedelschuld in het navolgend faillissement te worden aangenomen.
Deze regel steunt op het vertrouwen dat bij de contractanten van de
schuldenaar moet gecreëerd worden om met de schuldenaar te blijven
handelen met als waarborg dat hun schuldvorderingen ingeval van mislukking als boedelschulden in de navolgende samenloop worden erkend
en zij dus van een bijzondere voorrang zouden kunnen genieten.
(…)
De bedrijfsvoorheffing werd verschuldigd krachtens de fiscale wet en is
een automatisch gevolg van de toekenning van lonen en bezoldigingen.
Die schuld kon weliswaar maar ontstaan omdat de onderneming werd
voortgezet. Maar dit neemt niet weg dat de schuldvordering van de Belgische Staat tot betaling van de bedrijfsvoorheffing niet voldoet aan het
hiervoor door de wetgever bedoelde criterium om de medecontractanten
van de schuldenaar aan te moedigen arbeid, goederen en diensten te blijven leveren, en aldus de kans op welslagen van de reorganisatie te verwezenlijken. De rol van de fiscus blijft met betrekking tot de door de
WCO beoogde doelstellingen volkomen passief en wordt gedicteerd door
de wet. Zijn schuldvordering is wel geënt op prestaties tijdens de periode
van opschorting maar zelf heeft de fiscus geen prestaties geleverd zoals
bedoeld in art. 37 WCO.
De fiscus kan er zich niet op beroepen mee te hebben gewerkt aan het
beoogde herstel van de onderneming. Om die reden kan de Belgische
Staat er zich ook niet op beroepen dat de bedrijfsvoorheffing onderdeel
uitmaakt van het brutoloon. Die vaststelling brengt niet mee dat voldaan zou zijn aan de wettelijke vereisten om de bedrijfsvoorheffing overeenkomstig art. 37 WCO als boedelschuld te aanzien”.
2. In het enig middel komt de eiser op tegen dit oordeel en voert hij de
schending aan van artikel 37 WCO, de artikelen 2, eerste lid, 1°, 3bis, en
23, 1°, Loonbeschermingswet en voor zoveel als nodig, van de
artikelen 270, 273, 276, 422 en 423 WIB92 en de artikelen 90, 92 tot 95 KB
WIB92 en artikel 99 Faillissementswet.
In wezen voert de eiser aan dat de appelrechters niet wettig hebben beslist dat de schuldvordering van de eiser tot betaling van de bedrijfsvoorheffing, geënt op prestaties verricht tijdens de periode van opschorting,
geen schuldvordering is die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke organisatie door de medecontractant van de schuldenaar, met als doel de kans op welslagen van de
reorganisatie te verwezenlijken, zodat deze schuldvordering niet als een
boedelschuld in de zin van artikel 37 WCO kan worden beschouwd, terwijl
de bedrijfsvoorheffing verband houdt met prestaties verricht voor de
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schuldenaar tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie en een
onderdeel uitmaakt van het brutoloon waarop de werknemer aanspraak
kan maken lastens zijn werkgever en bijgevolg als een boedelschuld in
de zin van artikel 37 WCO kan worden gekwalificeerd.
3. Overeenkomstig artikel 37, eerste lid, WCO worden, in de mate dat
de schuldvorderingen ten aanzien van de schuldenaar beantwoorden aan
prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door zijn medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe
verbintenissen van de schuldenaar of uit overeenkomsten die lopen op
het ogenblik van het openen van de procedure, zij beschouwd als boedelschulden in een navolgende vereffening of faillissement tijdens de periode van reorganisatie of na het beëindigen ervan, in zoverre er een nauwe
band bestaat tussen de beëindiging van de procedure en die collectieve
procedure.
De grond van de zaak betreft de vraag of de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is uit hoofde van prestaties geleverd door werknemers van de
schuldenaar tijdens de periode van gerechtelijke reorganisatie, als een
schuldvordering kan worden opgevat die beantwoordt aan “prestaties
uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door
zijn medecontractant” in de zin van artikel 37 WCO en aldus als een boedelschuld in de zin van deze wetsbepaling.
Ik meen dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord ofschoon Uw Hof in een arrest van 16 mei 2014 (1) oordeelde dat de bedrijfsvoorheffing het statuut van boedelschuld heeft.
4. De voorbereidende werkzaamheden (2) van de wet van 31 januari 2009
preciseren terzake het volgende:
“Om het vertrouwen van de contractanten van de schuldenaar te waarborgen, wat essentieel is voor de continuïteit van de onderneming, moet
aan die contractant een recht van voorrang worden verleend voor het geval dat de reorganisatieprocedure een mislukking wordt. Indien aan de
contractanten van de schuldenaar geen dergelijke beloftes kunnen worden gedaan, dan zullen de schuldeisers van de schuldenaar contante betaling eisen.
In het recht inzake het gerechtelijk akkoord van de wet 17 juli 1997,
kreeg de contractant voorrang op alle schuldeisers van de gefailleerde,
door een juridische fictie waarin de verbintenissen die met de goedkeuring van de commissaris inzake opschorting worden gesloten, worden beschouwd als boedelschulden.
Aangezien de commissaris inzake opschorting niet langer een van de
organen van de reorganisatieprocedure is, moest een andere oplossing
worden gezocht.
In de nieuwe tekst zijn de nieuwe verbintenissen te beschouwen als
boedelschulden in een daaropvolgende collectieve procedure. Dit verstevigt ongetwijfeld in sterke mate het krediet van de schuldenaar. (…)
(1) AR F.13.0100.F, AC 2014, nr. 353.
(2) Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 52 0160/002, amendement, 63.
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Het gaat om schuldvorderingen die worden ingediend in een daaropvolgende collectieve procedure die rechtstreeks voortvloeit uit het mislukken van de procedure of die nauw verband houdt met deze mislukking.
Deze laatste mogelijkheid is gebaseerd op een beslissing van het Arbitragehof van 22 juni 2005”.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt aldus dat met artikel 37
WCO de wetgever beoogt het vertrouwen van de contractanten van de
schuldenaar te waarborgen.
Dit impliceert dat de erkenning van een schuld als boedelschuld in de
zin van artikel 37 WCO moet beperkt worden tot contractuele schulden,
i.e. schulden voor prestaties die voortvloeien uit contracten met de onderneming in kwestie.
De keuze van de wetgever om het toepassingsgebied van artikel 37
WCO aldus te beperken wordt door de doctrine positief onthaald, aangezien voor een voorkeursbehandeling van bepaalde schuldeisers in verhouding tot andere schuldeisers een afdoende verantwoording
aanwijsbaar moet zijn.
Deze verantwoording is aanwezig bij leveranciers van goederen of diensten of bij nieuwe kredietverleners; dat is omgekeerd niet het geval voor
wat vorderingen betreft die geen verband houden met prestaties waardoor de continuïteit van de onderneming veilig wordt gesteld (1).
De verweerder stelt in zijn memorie van antwoord m.i. dan ook terecht
dat fiscale schulden niet geviseerd worden door de wetgever. Het waarborgen van het vertrouwen is immers overbodig wanneer er sprake is van
een schuld die uit kracht van wet ontstaat.
5. Het standpunt dat een fiscale schuld onder het toepassingsgebied
van artikel 37 WCO zou vallen, is m.i. niet alleen met de ratio legis van
deze bepaling strijdig, maar ook met de bewoordingen ervan:
— De voorganger van artikel 37 WCO, artikel 44 Wet Gerechtelijk Akkoord 1997, bepaalde dat handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van
de commissaris inzake opschorting, bij faillissement als handelingen
van de curator worden beschouwd, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure gelden als boedelschulden van het faillissement. Waar
artikel 44 Wet Gerechtelijk Akkoord 1997 geen expliciete of impliciete
link legde naar een contractueel kader, grijpt de wetgever in artikel 37
WCO wél terug naar een contractueel kader: vandaar het gebruik van het
begrip “medecontractant” (2).
Welnu, tussen de fiscus en de schuldenaar ontbreekt elke contractuele
band. De verweerder voert terecht aan dat de fiscale administratie een
(1) E. DIRIX en R. JANSEN, “Wet continuïteit ondernemingen”, in Gerechtelijk akkoord
& Faillissement, Mechelen, Kluwer 2009, I.G, 29, nr. 40; E. DIRIX en R. JANSEN, “De positie van de schuldeisers en het lot van lopende overeenkomsten”, in K. BYTTEBIER e.a.
(eds.), Gerechtelijke reorganisatie. Getest, gewikt en gewogen, Antwerpen, Intersentia 2010,
183, nr. 41.
(2) P. FRANCOIS, “Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was…”, Bank.Fin.R.
2014, 230, nr. 7.

ARRESTEN_MARS_2015.fm Page 880 Lundi, 2. mai 2016 3:43 15

N° 227 - 27.3.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

880

niet-contractuele schuldeiser is, vermits de verplichting om bedrijfsvoorheffing te storten een wettelijke verplichting is.
— Daarnaast heeft artikel 37 WCO betrekking op de schuldvorderingen
die beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door de medecontractant.
Men kan bezwaarlijk voorhouden dat de fiscus prestaties levert ten
aanzien van de schuldenaar in moeilijkheden. De auteur FRANCOIS
voert in deze context terecht aan dat “het heffen van een belasting niet
bepaald van aard [lijkt] om de continuïteit van de onderneming te ondersteunen” en dat “men bovendien bezwaarlijk [kan] aannemen dat de
fiscus hier een keuze heeft om al dan niet te ‘presteren’” (1).
6. Dat artikel 37 WCO niet van toepassing is op fiscale schulden, wordt
door een grote meerderheid in de doctrine verdedigd (2).
Een absolute minderheid van de doctrine verdedigt het tegenovergestelde standpunt en houdt voor dat fiscale schulden ook onder het toepassingsgebied van artikel 37 WCO vallen (3).
7. Het standpunt overeenkomstig welk fiscale schulden niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 37 WCO overtuigt niet alleen op
grond van een analyse van de voorbereidende werken van deze bepaling,
maar is ook rechtseconomisch de correcte oplossing.
Hoe omvangrijker de deelverzameling aan boedelschuldeisers wordt,
hoe kleiner de kans op recuperatie van een openstaande schuldvordering. Het begrip boedelschuld, een afwijking op het gemeenrechtelijke
principe van de gelijkheid van alle schuldeisers, moet met de nodige
voorzichtigheid worden ingevuld (4). Zoals FRANCOIS treffend verwoordt: “Hoe meer schuldeisers [van het statuut van boedelschuldeiser]
kunnen genieten, hoe groter de kans dat de koek te veel verdeeld moet
worden en hoe kleiner de kans wordt dat er appetijt is in hoofde van de
contractanten om te blijven presteren gedurende de periode van opschorting” (5).
(1) P. FRANCOIS, “Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was…”, Bank.Fin.R.
2014, 233, nr. 15.
(2) P. FRANCOIS, “Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was…”, Bank.Fin.R.
2014, 228, nr. 8; B. WINDEY, noot onder Antwerpen 12 september 2013, Limb.Rechtsl. 2014,
44; A. ZENNER, J.-Ph. LEBEAU en C. ALTER, La loi relative à la continuité des entreprises à
l’épreuve de sa première pratique, Les dossiers du Journal des Tribunaux, vol. 76, Brussel,
Larcier 2010, p. 185, nr. 129; A. ZENNER, noot onder Brussel 14 november 2012, JT 2013,
122-123; over deze discussie, zie ook A. VAN HOE, “Continuïteit voor de Wet Continuïteit
Ondernemingen”, RW 2013-2014, 1219-1220, nr. 46.
(3) Y. GODFROID, “La loi relative à la continuité des entreprises: réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice”, in N. THIRION (ed.), Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation déficitaire. Actualités et pratique, CUP, vol. 120, Brussel, Larcier
2010, p. 186, nr. 103; standpunt hernomen door dezelfde auteur in “Du périmètre de
l’article 37 de la loi sur la continuité des entreprises”, noot onder Kh. Charleroi
14 maart 2012, JLMB 2013, 315, nr. 11.
(4) P. FRANCOIS, “Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was…”, Bank.Fin.R.
2014, 228, nr. 2.
(5) P. FRANCOIS, “Hocus pocus pas, ik wou dat dit een contract was…”, Bank.Fin.R.
2014, p. 230, nr. 21.
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8. Voorstanders van het boedelstatuut van (para)fiscale schulden zoeken een argument in het accesorium-karakter van de (para)fiscale inhoudingen op het loon. (Para)fiscale vorderingen moeten volgens dit
argument niet op zichzelf bekeken worden, maar maken deel uit van een
hoofdzaak (vb. de vergoeding van prestaties) die in aanmerking kan komen als boedelschuld.
Ik meen dat dit argument niet kan overtuigen. De verweerder voert
m.i. terecht aan dat het niet is omdat de schuld in hoofde van de medecontractant de kwalificatie van een boedelschuld krijgt, dat de daarmee verband houdende fiscale schuld ook die kwalificatie krijgt.
Ik besluit dan ook dat het middel faalt naar recht.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 6 maart 2014.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 20 februari 2015 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen (WCO);
— de artikelen 270, 273, 276, 422 en 423 Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992
(WIB92);
— de artikelen 90, 92 tot 95 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot
uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB92);
— artikel 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, voorheen
artikel 561 Wetboek van Koophandel (W. Kh.);
— de artikelen 2, eerste lid, 1°, 3bis en 23, 1°, van de Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (Loonbeschermingswet).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt zodoende het vonnis van de eerste rechter waarin de schuldvordering van
de eiser werd opgenomen in het bevoorrecht passief voor een bedrag van
53.645,45 EUR en in het gewoon passief voor een bedrag van 1.250,00 EUR.
Het bestreden arrest oordeelt dat de bedrijfsvoorheffing niet als een schuldvordering kan worden aangezien die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door de medecontractant van
de schuldenaar, met het doel de handelsrelaties van de schuldenaar te behouden,
zodat de bedrijfsvoorheffing niet als een boedelschuld in de zin van artikel 37
WCO kan worden beschouwd, zulks op grond van de volgende motieven:
“1. Het staat niet ter betwisting dat er een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de procedure van gerechtelijke reorganisatie en het faillissement.
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2. Betwist is wel of de bedrijfsvoorheffing als een schuldvordering moet worden aangezien die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure
van gerechtelijke reorganisatie door de medecontractant van de schuldenaar.
Uit de tekst van artikel 37 WCO en uit de voorbereidende parlementaire werken van die wet volgt dat enkel schuldvorderingen ingevolge leveringen of prestaties die de schuldenaar gevraagd heeft om de continuïteit van zijn
onderneming te kunnen bewerkstelligen in aanmerking komen om als boedelschuld in het navolgend faillissement te worden aangenomen.
Deze regel steunt op het vertrouwen dat bij de contractanten van de schuldenaar moet gecreëerd worden om met de schuldenaar te blijven handelen met als
waarborg dat hun schuldvorderingen ingeval van mislukking als boedelschulden
in de navolgende samenloop worden erkend en zij dus van een bijzondere voorrang zouden kunnen genieten.
Op grond van voorgaande overwegingen volstaat het derhalve niet voor de (eiser) om op te merken dat de bedrijfsvoorheffing in kwestie maar ontstaan is
doordat de onderneming werd voortgezet met de daarmee gepaard gaande tewerkstelling, grondslag voor de heffing in kwestie.
De bedrijfsvoorheffing werd verschuldigd krachtens de fiscale wet en is een
automatisch gevolg van de toekenning van lonen en bezoldigingen. Die schuld
kon weliswaar maar ontstaan omdat de onderneming werd voortgezet. Maar dit
neemt niet weg dat de schuldvordering van de (eiser) tot betaling van de bedrijfsvoorheffing niet voldoet aan het hiervoor door de wetgever bedoelde criterium om de medecontractanten van de schuldenaar aan te moedigen arbeid,
goederen en diensten te blijven leveren, en aldus de kans op welslagen van de
reorganisatie te verwezenlijken. De rol van de fiscus blijft met betrekking tot
de door de WCO beoogde doestellingen volkomen passief en wordt gedicteerd
door de wet. Zijn schuldvordering is wel geënt op prestaties tijdens de periode
van opschorting maar zelf heeft de fiscus geen prestaties geleverd zoals bedoeld
in artikel 37 WCO.
De fiscus kan er zich niet op beroepen mee te hebben gewerkt aan het beoogde
herstel van de onderneming. Om die reden kan de (eiser) er zich ook niet op beroepen dat de bedrijfsvoorheffing onderdeel uitmaakt van het brutoloon. Die
vaststelling brengt niet mee dat voldaan zou zijn aan de wettelijke vereisten om
de bedrijfsvoorheffing overeenkomstig artikel 37 WCO als boedelschuld te aanzien.”
Grieven
1. Krachtens artikel 99 Faillissementswet (zie voorheen artikel 561 Wetboek
van Koophandel) kan een schuld alleen dan een boedelschuld zijn, wanneer de
curator verbintenissen heeft aangegaan met het oog op het beheer van de boedel,
onder meer door de handelsactiviteit van de gefailleerde voort te zetten, de door
laatstgenoemde gesloten overeenkomsten uit te voeren of nog door de roerende
of onroerende goederen te gebruiken met het oog op het passend beheer van de
failliete boedel. De boedel is alleen in die omstandigheden gebonden door de verbintenissen die met dat beheer verband houden en moet de schuld die erop rust
dragen.
In de mate dat de schuldvorderingen ten aanzien van de schuldenaar beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door zijn medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe
verbintenissen van de schuldenaar of uit overeenkomsten die lopen op het ogenblik van het openen van de procedure, worden die schuldvorderingen, krachtens
artikel 37, eerste lid, WCO, beschouwd als boedelschulden in een navolgende vereffening of faillissement tijdens de periode van reorganisatie of na het beëindigen ervan, in zoverre er een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de
procedure en die collectieve procedure.
Volgens het tweede lid van artikel 37 WCO worden, in voorkomend geval, de
contractuele, wettelijke of gerechtelijke vergoedingen, waarvan de schuldeiser
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de betaling eist op grond van de beëindiging of niet-uitvoering van de overeenkomst, pro rata opgedeeld in verhouding tot het verband dat zij vertonen met
de aan het openen van de procedure voorafgaande of erop volgende periode.
Artikel 37, derde lid, WCO, bepaalt dat de betaling van deze schuldvorderingen
slechts wordt afgenomen bij voorrang van de opbrengst van de tegeldegemaakte
goederen waarop een zakelijk recht is gevestigd, voor zover die prestaties bijgedragen hebben tot het behoud van de zekerheid of de eigendom.
Alle schuldvorderingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met prestaties verricht voor de schuldenaar tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie zijn als boedelschulden te beschouwen in de zin van
artikel 37 WCO.
Hiertoe is niet vereist dat de schuldeiser een medecontractant is van de schuldenaar en zelf ten aanzien van de schuldenaar de prestaties heeft geleverd. Het
volstaat dat zijn schuldvordering een aankleven of accessorium vormt van een
schuldvordering die ten aanzien van de schuldenaar beantwoordt aan prestaties
uitgevoerd tijdens de opschorting door zijn medecontractant.
Ook schuldvorderingen die geen contractuele maar een wettelijke grondslag
hebben, kunnen aldus als boedelschulden gelden wanneer die schulden voortvloeien of verband houden met prestaties verricht ten aanzien van de schuldenaar tijdens de periode van opschorting. Het toepassingsgebied van artikel 37
WCO is bijgevolg niet voorbehouden louter aan contractuele schuldeisers.
3. Krachtens artikel 2, eerste lid, 1°, Loonbeschermingswet van 12 april 1965,
wordt onder loon verstaan het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn
dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever.
Volgens artikel 3bis Loonbeschermingswet heeft dit recht op de betaling van
het loon betrekking op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen
in mindering zijn gebracht, waaronder de inhoudingen verricht krachtens de belastingwetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake
sociale zekerheid.
Een vordering tot betaling van het loon, als tegenprestatie van arbeid verricht in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, omvat bijgevolg het brutoloon.
4. De bedrijfsvoorheffing die de schuldenaar in het kader van een WCO-procedure, als werkgever, krachtens de wet (zie de artikelen 270, 273, 276, 422 en 423
WIB92, 90, 92 tot 95 KB/WIB92) dient in te houden op het loon toegekend aan zijn
werknemers voor arbeidsprestaties geleverd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie, maakt deel uit van het loon waarop de werknemer lastens
zijn werkgever aanspraak kan maken zodat ook de bedrijfsvoorheffing overeenkomstig artikel 37 WCO als een boedelschuld moet worden beschouwd.
De verschuldigde bedrijfsvoorheffing, als wettelijk aankleven van het loon,
houdt aldus verband met arbeidsprestaties verricht ten aanzien van de schuldenaar tijdens de periode van opschorting, welke prestaties tot doel hebben het
welslagen van de reorganisatie te verwezenlijken en bij te dragen tot de continuïteit van de onderneming. Het feit dat de bedoelde fiscale schuld niet het gevolg is van prestaties geleverd door de fiscus zelf maar ontstaan is, uit kracht
van de wet, ingevolge prestaties geleverd door de medecontractant van de schuldenaar, waardoor de rol van de fiscus in wezen volkomen passief blijft, staat niet
in de weg dat aan de bedrijfsvoorheffing het statuut van boedelschuld toekomt.
5. Het bestreden arrest oordeelt, op grond van de parlementaire voorbereiding
en gelet op de tekst van artikel 37 WCO dat:
— enkel schuldvorderingen ingevolge leveringen of prestaties die de schuldenaar gevraagd heeft om de continuïteit van zijn onderneming te kunnen bewerkstelligen in aanmerking komen om als boedelschuld in het navolgend
faillissement te worden aangenomen;
— de schuldvordering van de eiser tot betaling van de bedrijfsvoorheffing niet
voldoet aan het door de wetgever bedoelde criterium om de medecontractanten
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van de schuldenaar aan te moedigen arbeid, goederen en diensten te blijven leveren, en aldus de kans op welslagen van de reorganisatie te verwezenlijken;
— de rol van de fiscus met betrekking tot de door de WCO beoogde doelstellingen volkomen passief blijft en gedicteerd wordt door de wet, terwijl de fiscus
ook zelf geen prestaties levert;
— de fiscus er zich niet op kan beroepen mee te hebben gewerkt aan het beoogde herstel van de onderneming en dat hij er zich evenmin kan op beroepen
dat de bedrijfsvoorheffing onderdeel uitmaakt van het brutoloon;
— de vaststelling dat de bedrijfsvoorheffing onderdeel uitmaakt van het brutoloon niet meebrengt dat voldaan zou zijn aan de wettelijke vereisten om de
bedrijfsvoorheffing overeenkomstig artikel 37 WCO als boedelschulden te aanzien.
6. Het bestreden arrest heeft op voormelde gronden niet wettig beslist dat de
schuldvordering van de eiser tot betaling van de bedrijfsvoorheffing, geënt op
prestaties verricht tijdens de periode van opschorting, geen schuldvordering is
die beantwoordt aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke organisatie door de medecontractant van de schuldenaar, met als doel de
kans op welslagen van de reorganisatie te verwezenlijken, zodat deze schuldvordering niet als een boedelschuld in de zin van artikel 37 WCO kan worden beschouwd, terwijl de bedrijfsvoorheffing verband houdt met prestaties verricht
voor de schuldenaar tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie en een
onderdeel uitmaakt van het brutoloon waarop de werknemer aanspraak kan maken lastens zijn werkgever en bijgevolg als een boedelschuld in de zin van
artikel 37 WCO kan worden gekwalificeerd (schending van de artikelen 37 WCO,
2, eerste lid, 1°, 3bis en 23, 1°, Loonbeschermingswet, en voor zoveel als nodig, de
artikelen 270, 273, 276, 422 en 423 WIB92, 90, 92 tot 95 KB/WIB92 en 99 Faillissementswet).

II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Een schuld is alleen dan een boedelschuld, wanneer de curator verbintenissen heeft aangegaan met het oog op het beheer van de boedel,
onder meer door de handelsactiviteit van de gefailleerde voort te zetten, de door laatstgenoemde gesloten overeenkomsten uit te voeren of
nog door de roerende of onroerende goederen te gebruiken met het oog
op het passend beheer van de failliete boedel. De boedel is alleen in die
omstandigheden gebonden door de verbintenissen die met dat beheer
verband houden en moet de schulden die erop rusten, dragen.
Aangezien boedelschulden afbreuk doen aan het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers dat aan de Faillissementswet ten grondslag
ligt, dienen zij beperkend te worden uitgelegd.
2. Krachtens artikel 37, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, hierna Wet Continuïteit Ondernemingen, worden de schuldvorderingen die beantwoorden
aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door de medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit
nieuwe verbintenissen van de schuldenaar of uit reeds bestaande overeenkomsten, als boedelschulden beschouwd, in een navolgende vereffening of faillissement in zoverre er een nauwe band bestaat tussen de
beëindiging van de procedure en de collectieve procedure.
Deze bepaling strekt er blijkens de parlementaire voorbereiding toe
de medecontractanten van de onderneming in moeilijkheden de nodige
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zekerheid te verschaffen zodat deze niet zouden aansturen op een onmiddellijke betaling waardoor de continuïteit van de onderneming in
het gedrang zou komen.
3. Uit het vorenstaande volgt dat de erkenning van de schulden aangegaan tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie als boedelschulden in de daaropvolgende vereffening of faillissement beperkt
dient te blijven tot schulden voor prestaties die voortvloeien uit contracten met de onderneming in moeilijkheden.
4. Krachtens artikel 2, 1°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon van werknemers, wordt onder loon verstaan
het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking
recht heeft ten laste van de werkgever.
Krachtens artikel 3bis van deze wet heeft dit recht op de betaling van
het loon betrekking op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht.
Krachtens artikel 23, 1°, van deze wet mogen op het loon van de werknemer alleen in mindering worden gebracht de inhoudingen krachtens
de belastingwetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens particuliere of collectieve overeenkomst betreffende bijkomende
voordelen inzake sociale zekerheid.
5. Uit deze bepalingen volgt niet dat de fiscus ter zake van de verschuldigde voorheffing te aanzien is als een schuldeiser aan wie zekerheid moet worden verschaft met het oog op het verderzetten van de
prestaties tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Deze
schuldvorderingen zijn derhalve geen boedelschulden krachtens
artikel 37, eerste lid, Wet Continuïteit Ondernemingen.
6. Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 maart 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer de Foestraets en mevr. Geinger.

N° 228
3° KAMER — 30 maart 2015
(AR C.14.0309.F-C.14.0383.F)
1° CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — GERECHTELIJK REORGANISATIEPLAN. — BESLISSING VAN DE RECHTBANK. — VONNIS VATBAAR VOOR VERHAAL.
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2° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — ALLERLEI. — CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — GERECHTELIJK REORGANISATIEPLAN. — BESLISSING VAN DE
RECHTBANK. — VONNIS VATBAAR VOOR VERHAAL.
3° CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — GERECHTELIJK REORGANISATIEPLAN. — HOGER BEROEP. — ONSPLITSBAAR GESCHIL. — BEGRIP.
4° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL. — CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — GERECHTELIJK REORGANISATIEPLAN. — BESLISSINGEN. — ONSPLITSBAAR GESCHIL. — BEGRIP.
5° ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL). — CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING.
— GERECHTELIJK REORGANISATIEPLAN. — BESLISSINGEN. — HOGER BEROEP. —
ONSPLITSBAAR GESCHIL. — BEGRIP.

1° en 2° Het vonnis dat zich niet ertoe beperkt het bedrag en de hoedanigheid
waarvoor de betwiste schuldvordering voorlopig aanvaard zal worden in de
werkzaamheden van de gerechtelijke reorganisatie te bepalen maar een eindbeslissing neemt inzake het bedrag of de hoedanigheid van die schuldvordering, is vatbaar voor verhaal overeenkomstig de bij het Gerechtelijk Wetboek
bepaalde vormen en termijnen. (Artt. 5 en 46, Wet 31 januari 2009 (1))
3°, 4° en 5° De beslissing waartegen geen hoger beroep is ingesteld en die de
vrijwillige tussenkomsten van de schuldeisers van de onderneming waarvan
de homologatie van het gerechtelijk reorganisatieplan gevorderd wordt, nietontvankelijk verklaart en de beslissing die de appelrechters moeten wijzen in
het kader van het hoger beroep van een andere schuldeiser waarvan de vrijwillige tussenkomst aanvaard werd, zijn geen beslissingen waarvan de gezamenlijke tenuitvoerlegging materieel onmogelijk is. (Artt. 31 en 1053,
Gerechtelijk Wetboek)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. DE ROUCK GÉOMATICS N.V.;
MONDIKAARTEN N.V. T. DE ROUCK GÉOMATICS N.V.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep, ingeschreven op de algemene rol onder het nummer C.14.0309.F, is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel van 22 november 2013 onder het algemene rolnummer 2012/AR/
2920.
Het cassatieberoep, ingeschreven op de algemene rol onder het nummer C.14.0383.F, is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel van 22 november 2013 onder de algemene rolnummers 2012/AR/
2812 en 2012/AR/2841.
(1) Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, vóór
de wijziging ervan bij de wet van 27 mei 2013.
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De zaken werden bij beschikkingen van 12 maart 2015 door de eerste
voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.14.0309.F, voert de eiser in het verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.
Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.14.0383.F, voert de eiseres in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 23, 24, 25, 31 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 5, inzonderheid tweede lid, 55, 56, 57 en 58 van de wet van
31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 mei 2013.
Aangevochten beslissingen
1. Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-ontvankelijk en
veroordeelt haar tot de kosten van het hoger beroep van de verweerster voor een
bedrag van 1.320 euro.
2. Het arrest steunt die beslissing op de volgende redenen:
“De vraag rijst of de zaak inzake de homologatie van het gerechtelijk reorganisatieplan een onsplitsbaar geschil is.
Volgens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.
De gezamenlijke tenuitvoerlegging van het vonnis dat het gerechtelijk reorganisatieplan homologeert en van een arrest dat die homologatie weigert is onmogelijk. Het huidige geschil is dus onsplitsbaar (…).
Luidens artikel 1053, eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, moet,
wanneer het geschil onsplitsbaar is, hoger beroep gericht worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep. Laatstgenoemde moet bovendien de andere niet in het beroep komende, niet in beroep
gedagvaarde of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger
beroep en ten laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak betrekken.
Artikel 5, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 bepaalt dat, behoudens andersluidende bepalingen, rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de rechtbank
kunnen worden aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen. Krachtens artikel 56 van die wet is het hoger beroep tegen het vonnis dat oordeelt over de homologatie gericht tegen de schuldenaar
of tegen de schuldeisers, naar gelang van het geval. Die bepaling wijkt niet af
van het voornoemde artikel 1053. Daaruit volgt dat de appellant, wanneer het
hoger beroep tegen een dergelijk vonnis door een andere partij dan de schuldenaar wordt ingesteld, zijn hoger beroep moet richten tegen alle partijen wier belang in strijd is met het zijne en daarenboven de andere niet in het beroep
komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen bij de zaak
moet betrekken (…).
Sogepa en het Waalse Gewest zijn door hun vrijwillige tussenkomsten voor de
rechtbank van koophandel partijen bij het geding van gerechtelijke reorganisatie geworden (…).
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Zij hebben een belang aangevoerd dat in strijd is met dat van de eiseres aangezien ze voor het plan hebben gestemd terwijl laatstgenoemde ertegen heeft gestemd. Het tegengestelde belang vereist niet dat Sogepa en het Waalse Gewest
een vordering tegen de eiseres instellen. Dat is niet verenigbaar met het voorwerp van de onderhavige procedure. Het bestaan van een onderliggende betwisting tussen die partijen volstaat (…). Het blijkt dat Sogepa en het Waalse
Gewest ook een belang hebben aangevoerd dat in strijd is met dat van de verweerster door aan te geven dat, opdat het plan niet als discriminerend bestempeld zou worden en zou stuiten op een weigering tot homologatie, hun
schuldvordering in rekening moet worden gebracht ‘op het tijdstip van de bijdrage, niet voor het bedrag dat het gevolg is van de vermindering van het eerste
plan maar wel voor het bedrag dat reeds bestond op de dag van het eerste plan’.
De eiseres heeft Sogepa en het Waalse Gewest evenwel niet bij het geding voor
het hof van beroep betrokken.
Om haar hoger beroep ontvankelijk te laten verklaren, verwijst de eiseres, tevergeefs weliswaar, naar een arrest van het Hof van Cassatie van 5 november
1990 (…) en betoogt ze dat ook al is het geschil onsplitsbaar, het gezag van gewijsde niet aan Sogepa en het Waalse Gewest kan worden tegengeworpen aangezien de rechtbank van koophandel hun tussenkomst niet-ontvankelijk heeft
verklaard zodat ze uit de debatten over de homologatie van het plan worden geweerd.
Het voornoemde arrest van het Hof van Cassatie bedoelt feitelijke omstandigheden die volkomen verschillen van de huidige zaak die leidt tot de wijziging
van de juridische regelgeving ten overstaan van alle schuldeisers van de schuldenaar die betrokken zijn bij het reorganisatieplan waarvan de homologatie betwist wordt en waarin Sogepa en het Waalse Gewest de hoedanigheid van
partijen hebben en hun standpunt over de homologatie van het plan hebben willen laten gelden”.
3. Het arrest leidt daaruit af dat:
“Het hoger beroep van de eiseres dus niet-ontvankelijk is doordat Sogepa en
het Waalse Gewest niet bij het geding betrokken werden”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek, moet, wanneer het geschil onsplitsbaar is, hoger beroep gericht worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep. Deze moet bovendien de
andere niet in het beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste vóór
de sluiting van de debatten in de zaak betrekken. Bij niet-inachtneming van de
in dit artikel gestelde regels is het hoger beroep niet-ontvankelijk.
Artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een geschil enkel
onsplitsbaar is wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.
Die voorwaarde moet strikt worden uitgelegd (zie onder meer: Cass. 7 april 1983,
AC 1982-1983, 924; Cass., 12 maart 1980, AC 1979-1980, 862). Het criterium van de
onsplitsbaarheid moet dus in aanmerking worden genomen, niet voor de aard
van de betwisting, maar voor haar gevolgen (M. GRÉGOIRE en V. DE FRANCQUEN,
“Réflexions sur l’indivisibilité en matière de recours” in Mélanges Philippe
Gérard, Brussel, Bruylant 2002, p. 400).
Die regels zijn van gemeen recht. Ze worden dus enkel toegepast als geen bijzondere bepalingen ervan afwijken.
De wet van 31 januari 2009, in de versie die op het geschil van toepassing is,
herhaalt dat principe in artikel 5, tweede lid, dat stelt dat, behoudens andersluidende bepalingen, rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de rechtbank kun-
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nen worden aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven
regels en termijnen.
Maar artikel 56 van de wet van 31 januari 2009, vóór de wijziging ervan bij de
wet van 27 mei 2013, bepaalde dat het hoger beroep tegen een vonnis dat oordeelt
over de vordering tot homologatie gericht is tegen de schuldenaar of tegen de
schuldeisers, naar gelang van het geval. Dat artikel werd bij de wet van 27 mei
2013 gewijzigd die de draagwijdte ervan heeft verduidelijkt namelijk dat het hoger beroep tegen een vonnis tot homologatie enkel gericht wordt tegen de schuldenaar aangezien het hoger beroep enkel tegen de schuldeisers wordt ingesteld
als de homologatie geweigerd is (J. WINDEY, “L’accord collectif et les restrictions apportées à l’élaboration du plan de réorganisation”, in La réforme de la
continuité des entreprises — Analyse et critiques de la loi du 27 mai 2013, Séminaires
Vanham & Vanham van 25 september 2013, 26 en 27).
Dat artikel dat zodoende de partijen bepaalt die bij het hoger beroep betrokken moeten worden, voorziet in een stelsel dat afwijkt van het gemeen recht
omwille van de gevolgen van de homologatie van het reorganisatieplan die het
bindend maakt ten aanzien van alle schuldeisers in de opschorting, ongeacht
deze al dan niet aan de stemming hebben deelgenomen of voor of tegen gestemd
hebben. Daaruit volgt dat de wijziging van een beslissing tot homologatie in hoger beroep noodzakelijkerwijs aan diezelfde schuldeisers wordt opgelegd, ongeacht deze al dan niet hoger beroep hebben ingesteld.
2. In dit geval bevestigt het arrest met de voornoemde redenen die hier volledig zijn overgenomen dat het specifieke stelsel van artikel 56 van de wet van
31 januari 2009 “niet afwijkt van artikel 1053” van het Gerechtelijk Wetboek. Het
gaat na of het hem voorgelegd geschil een onsplitsbaar geschil is volgens het gemeen recht.
Het bevestigt dus dat “niettegenstaande de vorderingen van de onderneming
Sogepa en het Waalse Gewest niet-ontvankelijk werden verklaard, het hoger beroep van de eiseres niet-ontvankelijk is” omdat ze niet bij het geding werden betrokken op grond dat (i) ze “een belang hebben dat in strijd is met dat van de
eiseres, aangezien ze voor het plan gestemd hebben terwijl laatstgenoemde tegen gestemd heeft” en (ii) de homologatie van een reorganisatieplan “leidt tot
een wijziging van de juridische regelgeving ten overstaan van alle schuldeisers
van de betrokken schuldenaar” en dat “de gezamenlijke tenuitvoerlegging van
het vonnis dat het gerechtelijke reorganisatieplan homologeert en een arrest
dat een dergelijke homologatie weigert materieel onmogelijk is”.
Maar, zoals hoger gesteld, wijkt artikel 56 van de wet van 31 januari 2009 af
van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek en biedt het de mogelijkheid dat
het hoger beroep van een vonnis tot homologatie enkel tegen de schuldenaar gericht wordt, precies omdat de homologatie wegens de specificiteit van de beslissingen inzake een vordering tot homologatie van een gerechtelijk
reorganisatieplan, zoals die blijken uit de artikelen 55, 56, 57 en 58 van de wet
van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, vóór de
wijziging ervan bij de wet van 27 mei 2013, steeds tot gevolg heeft de juridische
regelgeving ten overstaan van alle schuldeisers te wijzigen.
3. Bijgevolg is het arrest, dat op grond van de voorafgaande overwegingen beslist dat het hoger beroep van de eiseres “niet-ontvankelijk is omdat het Sogepa
en het Waalse Gewest niet bij het geding betrokken heeft” op grond dat “de gezamenlijke tenuitvoerlegging van het vonnis dat het gerechtelijk reorganisatieplan homologeert en een arrest dat een dergelijke homologatie weigert
materieel onmogelijk is”, niet naar recht verantwoord (schending van de
artikelen 5, inzonderheid tweede lid, 55, 56, 57 en 58 van de wet van 31 januari 2009
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, vóór de wijziging ervan bij
de wet van 27 mei 2013 en ook van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek).
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Tweede onderdeel
1. Zoals vermeld in het eerste onderdeel van dit middel, schrijft artikel 1053
van het Gerechtelijk Wetboek voor dat wanneer het geschil onsplitsbaar is, hoger beroep moet gericht worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met
dat van de eiser in hoger beroep.
Het begrip ‘onsplitsbaarheid’ is zeer nauw verbonden met dat van het gezag
van gewijsde dat er de noodzakelijke pijler van uitmaakt vermits een zaak niet
kan uitgevoerd worden wanneer die uitvoering radicaal onverenigbaar is met de
gedwongen uitvoering van een tegengestelde zaak, die met het zelfde gezag beslist is (M. GRÉGOIRE en V. DE FRANCQUEN, “Réflexions sur l’indivisibilité en matière de recours”, in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant 2002, 403).
Daaruit volgt met name dat het geschil waarin een partij betrokken is waarvan de vordering niet-ontvankelijk verklaard werd, waardoor deze geen middelen heeft kunnen aanvoeren inzake de betwisting ten gronde, zodat ze geen
aanspraak kan maken op het gezag van gewijsde van de beslissing, nooit
onsplitsbaar kan zijn ten aanzien van die partij.
2. Te dezen, met de voornoemde middelen die hier volledig zijn overgenomen,
stelt het bestreden arrest vast dat “de rechtbank van koophandel te Brussel de
tussenkomsten van Sogepa en het Waalse Gewest bij het beroepen vonnis van
24 oktober 2012 niet-ontvankelijk verklaart”. Het beslist niettemin dat, aangezien Sogepa en het Waalse Gewest niet bij het geding betrokken zijn, “het hoger
beroep van de eiseres niet-ontvankelijk is” voornamelijk op grond dat (i) Sogepa
en het Waalse Gewest “een belang hebben dat in strijd is met dat van de eiseres”
aangezien ze voor het plan hebben gestemd terwijl laatstgenoemde ertegen gestemd heeft en (ii) de homologatie van een reorganisatieplan “leidt tot wijziging
van de juridische regelgeving ten overstaan van alle betrokken schuldeisers”.
Aldus machtigt het arrest Sogepa en het Waalse Gewest zich te beroepen op
het gezag van gewijsde van het vonnis van 24 oktober 2012 van de rechtbank van
koophandel te Brussel hoewel over geen enkele van hun aanspraken een debat
op tegenspraak voor de rechter werd gevoerd.
3. Bijgevolg miskent het bestreden arrest het wettelijk begrip “onsplitsbaarheid” (schending van de artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek) en
ook het wettelijk begrip “gezag van gewijsde” (schending van de artikelen 23, 24
en 25 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen arresten gewezen in een procedure van gerechtelijke reorganisatie betreffende dezelfde schuldenaar.
Ze worden daarom samengevoegd.
1. Cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder het nummer
C.14.0309.F
Middel
Luidens artikel 5, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, kunnen, behoudens andersluidende bepalingen, rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de
rechtbank worden aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven regels en termijnen.
Krachtens artikel 46, eerste lid, van die wet, in de versie van toepassing op de feiten, kan elke schuldeiser in de opschorting die het bedrag
of de hoedanigheid van de door de schuldenaar vermelde schuldvordering betwist, in geval van voortdurende onenigheid met de schuldenaar,
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de betwisting voor de rechtbank brengen die de procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft geopend, overeenkomstig de artikelen 700
tot 1024 van het Gerechtelijk Wetboek.
Volgens de derde paragraaf van dat artikel 46, bepaalt de rechtbank,
indien de betwisting niet tot haar bevoegdheid behoort, het bedrag en
de hoedanigheid waarvoor de schuldvordering voorlopig aanvaard zal
worden in de werkzaamheden van de gerechtelijke reorganisatie en verwijst de partijen naar de bevoegde rechtbank opdat die ten gronde oordeelt en indien de betwisting tot haar bevoegdheid behoort maar de
beslissing over de betwisting niet binnen een voldoende korte termijn
zou kunnen worden getroffen, kan de rechtbank eveneens dit bedrag en
deze hoedanigheid bepalen.
Paragraaf 5 van datzelfde artikel 46 bepaalt dat tegen het vonnis dat
het voorlopig aanvaarde bedrag en de hoedanigheid van de schuldvordering bepaalt, geen enkel rechtsmiddel openstaat.
Uit die wetsbepalingen volgt dat tegen het vonnis, dat zich niet ertoe
beperkt het bedrag en de hoedanigheid waarvoor de schuldvordering
wordt betwist, voorlopig toe te laten in de werkzaamheden van het gerechtelijk reorganisatieplan maar een eindbeslissing neemt over het
bedrag of de hoedanigheid van die schuldvordering, een rechtsmiddel
kan worden aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen.
Uit die vaststellingen van het arrest volgt dat:
— “de verweerster in 2010 in aanmerking is gekomen voor een eerste
procedure van gerechtelijke reorganisatie voor de rechtbank van koophandel te Nijvel” en dat die “bij vonnis van 12 april 2010, het door de verweerster voorgestelde plan gehomologeerd heeft”;
— de schuldvordering van de eiser, die deel uitmaakt van de schuldeisers in deze procedure, met 35 pct. verminderd werd;
— “de verweerster op 4 juli 2012 een nieuw verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie in gezamenlijk akkoord bij de rechtbank van
koophandel te Brussel heeft ingediend” en “die rechtbank bij vonnis
van 1 augustus 2012 de procedure van gerechtelijke reorganisatie open
heeft verklaard”;
— “het reorganisatieplan het bedrag van de schuldvordering van de
eiser overneemt zoals het eerste vonnis tot homologatie van 12 april
2010 dat bedrag heeft vastgelegd, verminderd met de stortingen verricht in uitvoering van dat eerste plan en vermeerderd met de nieuwe
schulden en nu eens het bedrag van 268.898,37 euro vermeldt (in het beschrijvend gedeelte van het plan), dan weer het bedrag van
267.045,98 euro (in bijlage 3 van het plan)”;
— de eiser met dit bedrag niet heeft ingestemd, op grond dat “het bedrag van zijn schuldvordering moet worden vastgesteld op
418.915,16 euro”, zonder rekening te houden met de vermindering die het
plan gehomologeerd heeft bij vonnis van 12 april 2010;
— “de verweerster en de eiser op 19 september 2012 vrijwillig verschenen zijn voor de rechtbank van koophandel voor de vaststelling van het
bedrag waarvoor de schuldvordering van de eiser in het door de ver-
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weerster voorgestelde plan moet worden opgetekend met toepassing
van artikel 46 van de wet betreffende de continuïteit van de onderneming”.
Nadat het vonnis van de eerste rechters heeft vastgesteld dat de eiser
“vraagt om zijn schuldvordering voor 418.915,16 euro op te nemen”, “te
zeggen dat die als dusdanig in het plan zal worden opgetekend” en “de
verweerster te veroordelen tot de kosten” en dat de verweerster “de verwerping van de aanspraken van de eiser beveelt” oordeelt het “dat het
vaststaat dat de eiser geen derdenverzet heeft aangetekend tegen het
vonnis van 1 augustus 2012 waarbij de tweede procedure van het gehomologeerd reorganisatieplan open wordt verklaard”, “hij evenmin de
intrekking heeft gevorderd van het door de rechtbank van koophandel
te Nijvel gehomologeerde reorganisatieplan”, dat “volgens artikel 58
van de wet ‘de intrekking van het reorganisatieplan het elke uitwerking ontneemt…’”, dat “een niet-ingetrokken reorganisatieplan,
a contrario, zijn uitwerking behoudt” en dat “de formulering van
artikel 57 (waarop de eiser zijn betwisting steunt) niet betekent dat een
schuldenaar die het plan niet stipt heeft uitgevoerd ipso facto ontslagen
wordt van het voordeel van een bij vonnis gehomologeerd plan”, verklaart de vordering van de eiser niet gegrond en veroordeelt hem tot de
kosten.
Uit die elementen volgt dat dit vonnis zich niet beperkt tot de voorlopige bepaling van het bedrag van de schuldvordering van de eiser
maar definitief uitspraak doet over de betwisting van het bedrag.
Het arrest dat het hoger beroep tegen dat vonnis niet-ontvankelijk
verklaart, schendt de voornoemde wettelijke bepalingen.
In zoverre is het middel gegrond.
2. Het cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder het nummer
C.14.0383.F
Tweede onderdeel
Volgens artikel 1053, eerste tot derde lid, Gerechtelijk Wetboek, moet
wanneer het geschil onsplitsbaar is, hoger beroep gericht worden tegen
alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep, moet bovendien de andere niet in het beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen binnen de gewone
termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak betrekken en wordt bij niet-inachtneming van de in
dit artikel gestelde regels het hoger beroep niet toegelaten.
Krachtens artikel 31 van datzelfde Wetboek is het geschil enkel
onsplitsbaar, in de zin van het voornoemde artikel 1053 wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
— de rechtbank van koophandel, bij beschikking van 1 augustus 2012,
de procedure van gerechtelijke reorganisatie in gezamenlijk akkoord
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met de verweerster open heeft verklaard en het tijdstip van de stemming over het reorganisatieplan heeft vastgesteld op 26 september 2012;
— de verweerster op 5 september 2012 een reorganisatieplan heeft
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel;
— de eiseres in de hoedanigheid van schuldeiser van de verweerster op
25 september 2012 een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst heeft
ingediend;
— op 26 september 2012 over het plan gestemd is en dat plan bij de
door de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen vereiste meerderheid werd goedgekeurd;
— de vennootschap Sogepa en het Waalse Gewest, schuldeisers van de
verweerster, op 9 oktober 2012 een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst hebben ingediend;
— het beroepen vonnis de tussenkomsten van Sogepa en het Waalse
Gewest niet-ontvankelijk verklaart, de tussenkomst van de eiseres
ontvankelijk verklaart maar niet gegrond en het gerechtelijk reorganisatieplan van der verweerster homologeert;
— de eiseres hoger beroep heeft ingesteld tegen dat vonnis en dat beroep enkel tegen de verweerster richt;
— de eiseres in hoger beroep verzocht om het beroepen vonnis te wijzigen en de homologatie van het gerechtelijk reorganisatieplan te weigeren.
De beslissing, waartegen geen hoger beroep is ingesteld waarbij de
vrijwillige tussenkomsten van de vennootschap Sogepa en van het
Waalse Gewest niet-ontvankelijk worden verklaard en de beslissing die
de appelrechters moeten wijzen in het kader van het hoger beroep van
de eiseres, zijn geen beslissingen waarvan de gezamenlijke tenuitvoerlegging materieel onmogelijk is.
Het arrest dat beslist dat het geschil onsplitsbaar is en vervolgens het
hoger beroep niet-ontvankelijk verklaart op grond dat de eiseres de
vennootschap Sogepa en het Waalse Gewest niet bij het geding betrokken heeft, schendt de voornoemde artikelen 31 en 1053.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Het eerste onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, hoeft
niet te worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven
onder de nummers C.14.0309.F en C.14.0383.F.
Uitspraak doende over het cassatieberoep onder nummer C.14.0309.F:
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Uitspraak doende over het cassatieberoep onder het nummer
C.14.0383.F:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het
hoger beroep van de eiseres en over de kosten tussen de eiseres en de
verweerster.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaken naar het hof van beroep te Luik.
30 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: de heer T’Kint en mevr. Grégoire.

N° 229
3°

— 30 maart 2015
(AR S.14.0017.F)

KAMER

1° RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — TOEPASSELIJK RECHT. — FEIT DAT IN HET BIJZONDER
IS AANGEVOERD. — AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL. — VERPLICHTING. —
BESCHIKKINGSBEGINSEL. — RECHT VAN VERDEDIGING.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — TOEPASSELIJK RECHT. — FEIT DAT IN HET
BIJZONDER IS AANGEVOERD. — AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL. — VERPLICHTING. — BESCHIKKINGSBEGINSEL. — RECHT VAN VERDEDIGING.
3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — TOEPASSELIJK RECHT. — FEIT DAT
IN HET BIJZONDER IS AANGEVOERD. — AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL. —
VERPLICHTING. — BESCHIKKINGSBEGINSEL. — RECHT VAN VERDEDIGING.
4° RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — TOEPASSELIJK RECHT. — FEIT DAT IN HET
BIJZONDER IS AANGEVOERD. — AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL. — VERPLICHTING. — BESCHIKKINGSBEGINSEL. — RECHT VAN VERDEDIGING.
5° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — ASIELZOEKER. — OPVANGSTRUCTUUR. — FEDASIL. — HULP. — AARD. — MATERIËLE
HULP.
6° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING. — MATERIËLE HULP. — FEDASIL. — BESLISSING TOT WEIGERING. — RECHTSMIDDEL VAN DE ASIELZOEKER. — VERJARING. —
TERMIJN. — HANDVEST SOCIAAL VERZEKERDE. — TOEPASSING.
7° SOCIALE ZEKERHEID. — ALGEMEEN. — HANDVEST SOCIAAL VERZEKERDE.
— MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING. — MATERIËLE HULP. — FEDASIL. —
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BESLISSING TOT WEIGERING. — RECHTSMIDDEL VAN DE ASIELZOEKER. — VERJARING. — TERMIJN.
8° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — FEDERAAL OPVANGCENTRUM. — FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS. — FEDASIL. — VERPLICHTE PLAATS VAN INSCHRIJVING. —
TOEWIJZING. — OPHEFFING. — VOORWAARDEN. — BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. — BEGRIP.
9° VREEMDELINGEN. — MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING. — FEDERAAL
OPVANGCENTRUM. — FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS. — VERPLICHTE PLAATS VAN INSCHRIJVING. — FEDASIL. — TOEWIJZING. —
OPHEFFING. — VOORWAARDEN. — BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. — BEGRIP.
10° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — FEDERAAL OPVANGCENTRUM. — FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS. — FEDASIL. — VERPLICHTE PLAATS VAN INSCHRIJVING. —
TOEWIJZING. — OPHEFFING. — VOORWAARDEN. — BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. — BEGRIP. — PERSOONLIJKE SITUATIE VAN DE GERECHTIGDE. — INVLOED.
11° VREEMDELINGEN. — MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING. — FEDERAAL OPVANGCENTRUM. — FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS. — VERPLICHTE PLAATS VAN INSCHRIJVING. — FEDASIL. —
TOEWIJZING. — OPHEFFING. — VOORWAARDEN. — BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. — BEGRIP. — PERSOONLIJKE SITUATIE VAN DE GERECHTIGDE. — INVLOED.
12° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — FEDERAAL OPVANGCENTRUM. — FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS. — FEDASIL. — VERPLICHTE PLAATS VAN INSCHRIJVING. —
UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN. — WIJZIGING. — NIEUWE VERDELING. —
BEGRIP.
13° VREEMDELINGEN. — MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING. — FEDERAAL OPVANGCENTRUM. — FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS. — FEDASIL. — VERPLICHTE PLAATS VAN INSCHRIJVING. —
UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN. — WIJZIGING. — NIEUWE VERDELING. —
BEGRIP.

1°, 2°, 3° en 4° Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter verplicht is het geschil te beslechten overeenkomstig de rechtsregel die
erop van toepassing is, is hij verplicht om, met eerbiediging van het recht van
verdediging, ambtshalve de rechtsregels op te werpen waarvan de toepassing
vereist is door de feiten die de partijen in het bijzonder tot staving van hun
vorderingen aanvoeren.
5° Uit de artikelen 2, 6° en 9°, 3, 9, 10, 11, 13, 55, 56, § 2, 1°, en 62 van de wet
van 12 januari 2007 blijkt dat de bij artikel 57ter, tweede lid, van de wet van
8 juli 1976 bepaalde maatschappelijke dienstverlening de materiële hulp is die
het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, Fedasil afgekort,
rechtstreeks of door één van zijn partners verstrekt; die materiële hulp is dus
één van de vormen van maatschappelijke dienstverlening bepaald bij
artikel 1, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976 (1). (Artt. 1, 57, § 1, 57ter,
(1) Cass. 16 december 2013, RG S.13.0056.F, Pas. 2013, nr. 687.
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tweede lid, OCMW-wet; artt. 2, 6° en 9°, 3, 9, 10, 11, 13, 55, 56, § 2, 1°, en 62,
eerste lid, Wet 12 januari 2007)
6° en 7° Artikel 23, eerste lid van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
“handvest” van de sociaal verzekerde is bijgevolg van toepassing op de termijnen die de gerechtigde van de materiële hulp heeft om beroep in te stellen
tegen de beslissingen van het Agentschap Fedasil (1). (Artt. 1, 2, 1°, e), en
2°, a), 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde)
8° en 9° Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 12 januari 2007
blijkt dat het risico op verzadiging van de opvangcapaciteit van de asielaanvragers een bijzondere omstandigheid kan betekenen bedoeld in artikel 11,
§ 1, en bijgevolg in artikel 13, eerste lid van die wet, waardoor de verplichte
plaats van inschrijving kan worden opgeheven die werd toegewezen overeenkomstig de artikelen 9 tot 12 van de wet (2). (Artt. 11, §§ 1 en 3, en 13, eerste
lid, Wet 12 januari 2007)
10° en 11° Het arrest dat oordeelt dat “de verzadiging van de opvangstructuren
of het risico op verzadiging kunnen worden aangevoerd als een bijzondere
omstandigheid in de zin van de artikelen 11, § 3, en 13 van de wet van
12 januari 2007, in zoverre ze betrekking hebben op de persoonlijke situatie
van de asielgerechtigde, doordat ze zijn opvang zouden beletten in een opvangcentrum waarvoor hij precies in aanmerking komt, hetgeen uiteraard
niet het geval is wanneer de asielzoeker reeds in een dergelijke structuur gehuisvest is” en daaruit afleidt dat de door Fedasil aangevoerde “veralgemeende toestand van verzadiging van zijn opvangnetwerk”, die geen
“bijzondere omstandigheid is met betrekking tot de persoonlijke situatie” van
de vreemdeling, geen “bijzondere omstandigheid” is bedoeld in de
artikelen 11, § 3, en 13 van de wet van 12 januari 2007, schendt die wettelijke
bepalingen. (Artt. 11, § 3, en 13, Wet 12 januari 2007)
12° en 13° De omstandigheden die verband houden met de beschikbaarheid van
de opvangplaatsen in de opvangstructuren, bedoeld in artikel 11, § 4, eerste
lid, zijn uitzonderlijk in die zin dat ze het aannemen rechtvaardigen, bij een
in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, van een plan van gelijkmatige
verdeling van de asielzoekers tussen de gemeenten; dat artikel sluit niet uit
dat de omstandigheden die verband houden met de beschikbaarheid van de
opvangplaatsen in de opvangstructuren eveneens bijzondere omstandigheden vormen bedoeld in de artikelen 11, § 3, en 13, eerste lid, van de wet van
12 januari 2007. (Artt. 11, §§ 3 en 4, en 13, eerste lid, Wet 12 januari 2007)

(FEDASIL T. Z. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 4 december 2013.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
(1) Cass. 7 januari 2013, RG S.11.0111.F, Pas. 2013, nr. 12.
(2) Id.
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Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Zoals blijkt uit het bestreden arrest en de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, kunnen de feiten van de zaak en de voorafgaande
rechtspleging als volgt worden samengevat:
— de eerste verweerder heeft asiel aangevraagd en de eiser heeft hem
een opvangstructuur toegewezen als verplichte plaats van inschrijving,
op grond van artikel 11, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
— de eiser heeft die verplichte plaats van inschrijving opgeheven bij
beslissing van 23 september 2011 op grond van artikel 13, eerste lid, van
dezelfde wet;
— de eerste verweerder heeft opnieuw asiel aangevraagd en de eiser
heeft bij een beslissing van 29 december 2011 op grond van artikel 11, § 3,
vierde lid, van de voornoemde wet geweigerd hem een verplichte plaats
van inschrijving toe te wijzen;
— de eerste verweerder heeft maatschappelijke dienstverlening gevraagd aan de tweede verweerder; laatstgenoemde heeft dat geweigerd
“gelet op de kennelijke onwettigheid” van eisers beslissing die de verplichte plaats van inschrijving opheft;
— de eerste verweerder heeft op 23 januari 2012 tegen de tweede verweerder en tegen de eiser een vordering voor de arbeidsrechtbank ingesteld;
— met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, veroordeelt
het arrest de eiser tot het uitvoeren bij equivalent van zijn opvangverplichting jegens de eerste verweerder en verwerpt het de vordering tegen de tweede verweerder.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
IV. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
(…)
Gegrondheid van het middel
Eerste onderdeel
1.
het
van
van

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter
geschil moet beslechten overeenkomstig de rechtsregel die erop
toepassing is, is hij verplicht om, met eerbiediging van het recht
verdediging, ambtshalve de rechtsregels op te werpen waarvan de
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toepassing vereist is door de door de par-tijen tot staving van hun vordering bijzonder aangevoerde feiten.
2. Artikel 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde, bepaalt
dat, onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke
wetgevingen, tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of de terugvordering van prestaties, op straffe van verval, beroep moet worden ingesteld
binnen drie maanden na de kennisgeving van die beslissingen of na de
kennisneming van de beslissing door de sociaal verzekerde indien geen
kennisgeving plaats had.
Volgens artikel 2, 2°, a), Wet Handvest Sociaal Verzekerde, moet worden verstaan onder instellingen van sociale zekerheid elke instelling,
overheid of elke rechtspersoon van publiek recht die prestaties van de
sociale zekerheid toekent. Krachtens artikel 2, 1°, e), omvat de sociale
zekerheid sociale bijstand.
Luidens artikel 1, eerste lid, OCMW-wet, heeft elke persoon recht op
maatschappelijke dienstverlening; deze heeft tot doel eenieder in de
mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid.
Artikel 57ter, tweede lid, OCMW-wet, bepaalt dat de asielzoeker aan
wie, met toepassing van artikel 11, § 1, van de wet van 12 januari 2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, een opvangstructuur die beheerd wordt door
de eiser of één van zijn partners is aangewezen als verplichte plaats van
inschrijving, slechts in deze opvangstructuur maatschappelijke dienstverlening kan verkrijgen overeenkomstig die wet.
Uit de artikelen 2, 6° en 9°, 3, 9, 10, 11, 13, 55, 56, § 2, 1°, en 62 van de wet
van 12 januari 2007 volgt dat de bij artikel 57ter, tweede lid, OCMW-wet
bedoelde maatschappelijke dienstverlening de materiële hulp is die de
eiser rechtstreeks of door één van zijn partners verleent. Die materiële
hulp is dus één van de vormen maatschappelijke dienstverlening bepaald bij artikel 1, eerste lid, OCMW-wet.
Artikel 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde, is bijgevolg
van toepassing op de termijnen die de gerechtigde van de materiële
hulp heeft om beroep in te stellen tegen de beslissingen van de eiser.
3. Met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter verklaart het
arrest de vordering die door de eerste verweerder op 23 januari 2012 is
ingesteld tegen de eiser als gevolg van diens beslissing van
23 september 2011 ontvankelijk op grond dat “geen enkele bepaling van
de wet van 12 januari 2007, noch enige andere wetsbepaling die voor het
arbeidshof werd aangevoerd een termijn bepaalt om beroep in te stellen
tegen de beslissingen van de eiser die een verplichte plaats van inschrijving opheffen die met verval bestraft wordt”, zonder ambtshalve na te
gaan of artikel 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde kan
worden toegepast.
Het arrest dat nalaat dat te onderzoeken, miskent het voornoemde
algemeen rechtsbeginsel.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
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Tweede middel
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 11, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari
2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, wijst de eiser aan de asielzoekers bedoeld
in artikel 10, 1° en 2°, van die wet een opvangstructuur als verplichte
plaats van inschrijving aan.
Artikel 11, § 3, vierde lid, bepaalt dat de eiser, wanneer er sprake is
van bijzondere omstandigheden, kan afwijken van de bepalingen van
paragraaf 1 door geen verplichte plaats van inschrijving toe te wijzen.
Volgens artikel 13, eerste lid, kan de eiser de verplichte plaats van inschrijving die overeenkomstig de artikelen 9 tot 12 is toegewezen, in
bijzondere omstandigheden opheffen.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 12 januari 2007
blijkt dat het risico op verzadiging van de opvangcapaciteit van de
asielaanvragers een bijzondere omstandigheid kan vormen, zoals bedoeld in artikel 11, § 3, vierde lid, en dus ook in artikel 13, eerste lid,
van die wet.
Het arrest oordeelt dat “de verzadiging van de opvangstructuren of
het risico op verzadiging kunnen worden ingeroepen als een bijzondere
omstandigheid in de zin van de artikelen 11, § 3, en 13 van de wet [van
12 januari 2007], in zoverre ze betrekking hebben op de persoonlijke situatie van de asielgerechtigde, doordat ze zijn opvang zouden beletten
in een opvangstructuur die hem precies aanbelangt, hetgeen uiteraard
niet het geval is wanneer de asielzoeker, zoals te dezen, reeds in een
dergelijke structuur gehuisvest is”.
Het leidt daaruit af dat de door de eiser ingeroepen “veralgemeende
toestand van verzadiging van zijn opvangnetwerk”, die geen “bijzondere omstandigheid is met betrekking tot de persoonlijke situatie” van
de eerste verweerder, geen “bijzondere omstandigheid is bedoeld in de
artikelen 11, § 3, en 13 van de wet [van 12 januari 2007]”, en beslist op
grond van die eerste reden dat de beslissingen die de eiser genomen
heeft op 23 september 2011, op grond van artikel 13, eerste lid, en op
29 december 2011 op grond van artikel 11, § 3, vierde lid, onwettig zijn.
Het arrest schendt met die beslissing alle voornoemde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
Artikel 11, § 4, eerste lid, van de wet van 12 januari 2007 bepaalt dat
de eiser, in uitzonderlijke omstandigheden verbonden aan de beschikbare opvangplaatsen in de opvangstructuren, na een beslissing van de
Ministerraad op basis van een door de eiser opgesteld rapport, gedurende een periode die hij bepaalt, ofwel de verplichte plaats van inschrijving van een asielzoeker kan wijzigen voor zover deze een
opvangstructuur beoogt, om een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan te wijzen, ofwel, in laatste instantie, een openbaar cen-
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trum voor maatschappelijk welzijn als verplichte plaats van
inschrijving kan toewijzen aan een asielzoeker. Het tweede lid bepaalt
voorts dat zowel de wijziging als de toewijzing van een verplichte plaats
van inschrijving met toepassing van onderhavige paragraaf gebeurt op
basis van een evenwichtige verdeling tussen de gemeenten op grond van
criteria bepaald overeenkomstig de modaliteiten bepaald in paragraaf
3, tweede lid, 2°, met andere woorden krachtens criteria vastgesteld bij
een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.
De omstandigheden verbonden aan de beschikbaarheid van de opvangplaatsen in de opvangstructuren, bedoeld in dat artikel, zijn uitzonderlijk in die zin dat ze de aanneming rechtvaardigen, bij een in
Ministerraad overlegd koninklijk besluit, van een plan van gelijkmatige verdeling tussen de gemeenten.
Zoals is gezegd in het antwoord op het eerste onderdeel van het middel, sluit voornoemd artikel 11, § 4, niet uit dat de omstandigheden verbonden aan de beschikbaarheid van de opvangplaatsen in de
opvangstructuren eveneens bijzondere omstandigheden zijn zoals bedoeld in de artikelen 11, § 3, vierde lid, en 13, eerste lid, van de wet van
12 januari 2007.
Het arrest oordeelt dat “rekening moet worden gehouden met de evolutie van de wettekst aangezien de wetgever met ‘uitzonderlijke omstandigheid’ in artikel 11, § 4, de beschikbaarheid bedoeld heeft van de
opvangplaatsen in de opvangstructuren” en dat “het onderscheid dat
gemaakt moet worden tussen de bijzondere omstandigheid bedoeld in
de artikelen 11, § 3, en 13 van de wet van 12 januari 2007 en de uitzonderlijke omstandigheden bedoeld in artikel 11, § 4, van dezelfde wet, wanneer geen opvangplaatsen beschikbaar zijn, uitgaat van het
geïndividualiseerd, dus bijzonder, karakter of van het veralgemeend
karakter van dat gebrek aan beschikbaarheid.”
Het leidt eruit af dat de door de eiser aangevoerde “veralgemeende
toestand van verzadiging van zijn opvangnetwerk”, die geen “bijzondere omstandigheid is met betrekking tot de persoonlijke situatie” van
de eerste verweerder, geen “bijzondere omstandigheid is zoals bedoeld
in de artikelen 11, § 3, en 13 van de wet van 12 januari 2007”, en beslist
op die tweede grond dat de beslissingen van de eiser van 23 september
2011, op grond van artikel 13, eerste lid, en van 29 december 2011, op
grond van artikel 11, § 3, vierde lid, onwettig zijn.
Het arrest dat aldus uitspraak doet, schendt de voornoemde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Omvang van cassatie
De vernietiging van de beslissingen van het arrest over de vordering
van de eerste verweerder tegen de eiser strekt zich uit tot de beslissing
over de vordering van de eerste verweerder tegen de tweede verweerder,
wegens het verband dat blijkens het arrest tussen die beslissingen bestaat.
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Overige grieven
Noch het tweede, noch het derde onderdeel van het eerste middel,
evenmin als het tweede en vierde onderdeel van het tweede middel, die
niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden, dienen te worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het incidenteel
beroep van de eerste verweerder ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
30 maart 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: de heer Wouters en mevr. Oosterbosch.

N° 230
2°

— 31 maart 2015
(AR P.13.0869.N)

KAMER

MISDRIJF. — DEELNEMING. — MISDADIGE KUIPERIJEN EN ARGLISTIGHEDEN.
— BEGRIPPEN.

Artikel 66 Strafwetboek stelt deelneming aan een misdaad of wanbedrijf onder
meer strafbaar, wanneer de beklaagde de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks heeft uitgelokt door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden; misdadige
kuiperijen en arglistigheden zijn vormen van bedrog, list of vermomming van
de waarheid, waardoor men de werkelijkheid zo voorstelt dat de dader tot het
plegen van het misdrijf wordt verleid (1).

(W.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 maart 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
(1) Zie Cass. 14 februari 1949, Arr. Verbr. 1949, 122; Pas. 1949, I, 136.
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Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 66 Strafwetboek: het
arrest oordeelt dat de eiser het misdrijf, waaraan het hem schuldig verklaart, heeft uitgelokt door arglistigheid, maar heeft hierbij een verkeerde toepassing gemaakt van het begrip arglistigheid; arglistig
betekent listige boosaardigheid of listige valse streek en eisers beweringen kunnen niet worden beschouwd als listige boosaardigheid; het
document waarop het arrest de arglistigheid stoelt, heeft niet aangezet
tot het misdrijf en de eiser heeft slechts als aangestelde van de bvba
Axtron Group dit document getekend.
4. Artikel 66 Strafwetboek stelt deelneming aan een misdaad of wanbedrijf onder meer strafbaar, wanneer de beklaagde de misdaad of het
wanbedrijf rechtstreeks heeft uitgelokt door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden. Misdadige kuiperijen en arglistigheden zijn vormen van
bedrog, list of vermomming van de waarheid, waardoor men de werkelijkheid zo voorstelt dat de dader tot het plegen van het misdrijf wordt
verleid.
5. Het arrest oordeelt door overname van de redenen van het beroepen
vonnis, aangevuld met eigen redenen, dat:
— de eerste rechter terecht oordeelde dat de eiser door zijn arglistige
houding het misdrijf rechtstreeks heeft uitgelokt;
— de arglistigheden in hoofde van de eiser bestaan uit het in zijn hoedanigheid van geconsulteerde milieucoördinator leugenachtig bevestigen aan de zaakvoerder van de bvba Transport Schapmans-Camps dat
de nodige vergunningen waren aangevraagd en dat alles wettelijk was;
— waar de bouwvergunning annex kapvergunning in 2008 had moeten
worden aangevraagd, uit de stukken blijkt dat deze aanvraag slechts op
1 maart 2012 werd ingediend, zijnde bijna vier jaar na eisers schriftelijke bevestiging dat alle formaliteiten voor het verkrijgen van een kapvergunning, bouwvergunning en milieuvergunning zijn opgesteld;
— de eiser zich hiervoor niet kan verschuilen achter de beweerde,
maar niet aangetoonde nalatigheid van de door hem in onderaanneming geraadpleegde architect;
— door schriftelijk te bevestigen dat alle nodige vergunningen werden aangevraagd en door persoonlijk de volle verantwoordelijkheid op
zich te nemen voor eventuele latere problemen ingevolge het rooien
van de bomen, de eiser persoonlijk een fout heeft begaan en hij als mededader het misdrijf wel degelijk heeft uitgelokt.
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Aldus verantwoordt het arrest wettig eisers schuldigverklaring aan
het hem ten laste gelegde misdrijf, zonder het begrip “arglistigheid” als
bedoeld in artikel 66 Strafwetboek te miskennen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare beoordeling van de feiten door de rechter of vereist het een onderzoek van
feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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.
31 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Maffei,
voorzitter.
—
Gelijkluidende
conclusie:
de
heer
De
Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Segers (bij de
balie te Hasselt).

N° 231
2°

— 31 maart 2015
(AR P.13.1129.N)

KAMER

1° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — STRAFDOSSIER.
— OVERTUIGINGSSTUKKEN. — BEWIJSWAARDE.
2° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — STRAFDOSSIER. — OVERTUIGINGSSTUKKEN. — BEWIJSWAARDE.
3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — STRAFDOSSIER. —
OVERTUIGINGSSTUKKEN. — BEWIJSWAARDE.

1°, 2° en 3° De rechters mogen hun overtuiging laten steunen op elk gegeven
van het strafdossier, waaronder de overtuigingsstukken, waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren; dergelijke stukken, onverschillig
of ze neergelegd zijn ter griffie, maken deel uit van het strafdossier dat de
partijen en de rechter kunnen inzien en zijn aan de tegenspraak onderworpen; zodat de rechter die zijn beslissing laat steunen op dergelijke regelmatig
aan zijn beoordeling overgelegde gegevens, noch het recht van verdediging
noch het recht op een eerlijk proces miskent (1).

(D. T. D. E.A.)
(1) Cass. 18 juli 2000, AR P.00.0742.N, AC 2000, nr. 428.
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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 15 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch 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 14 IVBPR en artikel 6
EVRM, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging: het arrest veroordeelt de eiser
op grond van een niet nader gepreciseerd visueel onderdeel van het dossier; de kennisname van dat gegeven gebeurde in afwezigheid van de
partijen, op een onbekende plaats, op een niet gekend ogenblik en in
onbekende omstandigheden, zonder uitnodiging van de partijen om
daarbij aanwezig te zijn; aldus miskent het arrest eisers recht van verdediging en recht op een eerlijk proces.
2. Het arrest oordeelt dat het kennis heeft genomen van de beelden in
verband met de polygraaftest en de beelden in verband met de daaropvolgende ondervraging van de eiser.
Anders dan waarvan het middel uitgaat, duidt het arrest wel duidelijk aan welke beelden de appelrechters hebben bekeken.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
3. Uit het arrest blijkt dat het in het middel vermelde beeldmateriaal
een audiovisuele opname van uitgevoerde onderzoeksdaden betreft en
dus gegevens zijn die kunnen dienen tot de overtuiging van de rechter.
4. De rechters mogen hun overtuiging laten steunen op elk gegeven
van het strafdossier, waaronder de overtuigingsstukken, waarover de
partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren. Dergelijke stukken,
onverschillig of ze neergelegd zijn ter griffie, maken deel uit van het
strafdossier dat de partijen en de rechter kunnen inzien en zijn aan de
tegenspraak onderworpen. De rechter die zijn beslissing laat steunen
op dergelijke regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde gegevens,
miskent noch het recht van verdediging noch het recht op een eerlijk
proces.
In zoverre faalt het middel naar recht.
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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.
31 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Kempen (bij
de balie te Antwerpen).

N° 232
2°

— 31 maart 2015
(AR P.14.0293.N)

KAMER

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING. — AANRANDING
VAN EERBAARHEID MET GEWELD OF BEDREIGING. — HEIMELIJK FILMEN VAN EEN
NAAKTE PERSOON. — STRAFBAARHEID.

Het heimelijk filmen van een naakte persoon, dit is zonder diens toestemming
en medeweten en zonder dat daarbij enige fysieke of morele dwang wordt
aangewend, kan het misdrijf aanranding van de eerbaarheid met geweld of
bedreiging niet opleveren, ook al wordt het slachtoffer in zijn verwachtingen
verschalkt (1). (Artt. 372, 373 en 374, Strafwetboek)

(F.)
Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef:
1. De eiser werd vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging. De feiten, zoals deze werden vastgesteld door het hof
van beroep te Gent, betreffen het heimelijk filmen van een naakte vrouw
onder de douche.
Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 25 februari
2013 werd de eiser veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van acht
maanden, met probatieuitstel voor een termijn van vijf jaar. Daarnaast
werd een ontzetting uit de rechten genoemd in artikel 31, eerste lid,
Strafwetboek uitgesproken. Dit vonnis werd bevestigd door arrest van
het hof van beroep te Gent van 7 januari 2014. Dit is het bestreden arrest.
2. Tot staving van zijn voorziening ontwikkelt de eiser één middel.
Hierin wordt de schending aangevoerd van artikel 149 Grondwet en de
artikelen 373 en 483 Strafwetboek. De eiser stelde in zijn conclusie voor
(1) Zie concl. OM.
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het hof van beroep dat er sprake moet zijn van seksuele interactie opdat
men de eiser zou kunnen veroordelen voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging. Het louter passief begluren of maken van
beeldopnames zonder dat de begluurde of gefilmde persoon zich op dat
ogenblik bewust is van dat feit, vormt volgens hem geen strafbare aanranding van de eerbaarheid.
3. Het middel voert geen motiveringsgebrek aan. Artikel 149 Grondwet
is vreemd aan de grief van de eiser. In zoverre faalt het middel naar
recht.
4. Uw Hof omschreef de aanranding van de eerbaarheid als “iedere met
de zeden strijdige en als dusdanig gewilde daad, welke op of met behulp
van een welbepaald persoon, zonder diens geldige toestemming werd gepleegd en waarbij het algemeen eerbaarheidsgevoel werd gekrenkt. Zij
vereist dat handelingen van een bepaalde ernst worden gesteld die afbreuk doen aan de seksuele integriteit van een persoon zoals die door het
collectieve bewustzijn van een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip wordt ervaren” (1).
5. Eerder sprak Uw Hof zich uit in een zaak waarin een hotelhouder
achter een spiegel een camera had verborgen en opnames had gemaakt
van de seksuele betrekkingen tussen zeven koppels, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren. Uw Hof oordeelde dat de kamer van inbeschuldigingstelling uit deze vaststellingen niet wettig kon afleiden dat er ten
aanzien van de eiser ernstige aanwijzingen van schuld bestaan wegens
aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen (2).
In de rechtsleer werd naar aanleiding van dit arrest betoogd dat er bij
het stiekem filmen van naakte personen of personen die seksuele betrekkingen hebben geen sprake is van aanranding van de eerbaarheid (3),
hoewel ook werd verdedigd (4) dat er bij passief voyeurisme sprake kan
zijn van aanranding van de eerbaarheid. Anderen opperden dat de draagwijdte van dit arrest niet zeker was omdat men zou kunnen verdedigen
dat het in casu niet zozeer om de kwalificatie van de feiten ging, maar
om de afwezigheid van ernstige aanwijzingen van schuld (5).
6. Het reeds aangehaalde arrest van Uw Hof van 24 mei 2011 (6), wordt
in bepaalde rechtsleer geciteerd om aan te voeren dat het Hof zich reeds
ten gunste van een bestraffing van voyeurisme als aanranding van de
(1) Cass. 24 mei 2011, AR P.10.1990.N, AC 2011, nr. 341.
(2) Cass. 23 januari 2008, AR P.08.0105.F, AC 2008, nr. 55.
(3) F. SCHUERMANS, “Louter gluren is geen aanranding van de eerbaarheid” (noot
onder Corr. Dendermonde 18 juni 2012), T.Strafr. 2012, 478-479; F. SCHUERMANS, “Heimelijk cameravoyeurisme is nog geen aanranding van de eerbaarheid” (noot onder Cass.
23 januari 2008), RABG 2008, 811-815.
(4) I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid — Het misdrijf”, Comm.Strafr., 1112, nr. 24; I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid”, Postal memorialis, A20/7-A20/8;
L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit, Antwerpen, Intersentia 2002, 474-475, nr. 430.
(5) O. BASTYNS, “Développements jurisprudentiels et doctrinaux récents en matière
de moeurs”, in F. ROGGEN (ed.), Actualité en droit pénal, reeks UB³, Brussel, Bruylant
2010, (35) 41; I. WATTIER, “L’attentat à la pudeur et le viol” in X (ed.), Les infractions,
vol. 3, Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Brussel, Larcier 2011, (75) 95.
(6) Cass. 24 mei 2011, AR P.10.1990.N, AC 2011, nr. 341.
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eerbaarheid heeft uitgesproken (1). Dit wordt in andere rechtsleer echter betwist, omdat het Hof in dit arrest verwijst naar het antwoord in
het bestreden arrest dat uitdrukkelijk en onaantastbaar vaststelt dat
beklaagde zijn hand heeft gestoken onder de jurk van een jong meisje dat
zich op de roltrap van een spoorwegstation bevond, waaruit blijkt dat er
fysiek contact was geweest tussen dader en slachtoffer (2).
7. In een arrest van 27 november 2013 (3) oordeelde Uw Hof dat het filmen van consensuele seksuele betrekkingen door de ene partner zonder
medeweten van de andere geen aanranding van de eerbaarheid uitmaakt. Uw Hof stelde daarbij: “Om te bepalen of een handeling die zonder aanraking is gesteld de eerbaarheid kwetst, is het niet voldoende te
beweren dat die handeling de persoon op wie ze is gepleegd heeft verrast
of dat ze buiten diens medeweten is gepleegd. In dat geval moet het lichaam van het slachtoffer daarenboven tegen zijn wil zijn betrokken
bij een handeling die het slachtoffer, op het ogenblik dat die handeling
wordt gesteld, in verlegenheid brengt omdat ze in strijd is met de algemene opvatting van de goede zeden.” Een fysieke aantasting is dus vereist.
8. Deze stelling is ook terug te vinden in de rechtsleer. Zo wordt gesteld
dat het heimelijk bespieden of stiekem begluren (al dan niet met optische instrumenten) van een (deels) naakte persoon of van de liefde bedrijvende personen zonder dat deze hiervan op de hoogte zijn, ingevolge
de afwezigheid van enig interactief seksueel gedrag tussen gluurder en
begluurde geen aanranding van de eerbaarheid uitmaakt. Dergelijk interactief seksueel gedrag vereist “een rechtstreeks op elkaar inwerkend
fysiek gedrag met een seksueel kenmerk”. Het feit dat de aanranding
moet gebeuren “op of met behulp van de persoon” impliceert dan ook
minstens dat het slachtoffer als instrument bewust seksuele handelingen stelt door toedoen van de actor en dat bij gebrek aan bewuste interactie niet kan worden uitgemaakt of er al dan niet toestemming was of
zou geweest zijn (4). Verder wordt er opgemerkt dat er bij gebrek aan fy(1) I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid — Het misdrijf”, Comm.Strafr., 12,
nr. 24.
(2) F. SCHUERMANS, “Louter gluren is geen aanranding van de eerbaarheid” (noot
onder Corr. Dendermonde 18 juni 2012), T.Strafr. 2012, (478) 478, nr. 3; B. SPRIET en
G. MARLIER, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in het begin van de 21ste
eeuw (2000-2012)”, in F. VERBRUGGEN, B. SPRIET en R. VERSTRAETEN (eds.), Straf- en
strafprocesrecht, reeks Themis, Brugge, die Keure 2013, (81) 91, nr. 7.
(3) Cass. 27 november 2013, AR P.13.0714.N, AC 2013, nr. 635 met concl. advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH, in Pas. 2013, nr. 635; zie ook L. DELBROUCK, “Eigen bedpresaties vastleggen hoeft geen aanranding te zijn” (noot onder Cass. 27 november 2013),
RABG 2014, 501-502; P. VANWALLEGHEM, “Heimelijk filmen van seks geen aanranding
van eerbaarheid”, Juristenkrant 2014, afl. 281, 3; S. VANDROMME, Zijn het stiekem filmen
van seksuele betrekkingen en andere vormen van voyeurisme strafbaar als aanranding
van de eerbaarheid? (noot onder Cass. 27 november 2013), T.Strafr. 2014, 364.
(4) B. SPRIET en G. MARLIER, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in
het begin van de 21ste eeuw (2000-2012)”, in F. VERBRUGGEN, B. SPRIET en R. VERSTRAETEN (eds.), Straf- en strafprocesrecht, reeks Themis, Brugge, die Keure 2013, (81) 89-90,
nr. 7. Zie ook F. SCHUERMANS, “Louter gluren is geen aanranding van de eerbaarheid”
(noot onder Corr. Dendermonde 18 juni 2012), T.Strafr. 2012, (478) 478, nr. 2.
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sieke aantasting bij passief voyeurisme geen sprake kan zijn van aanranding van de eerbaarheid (1).
Wanneer wordt verdedigd dat dergelijke feiten toch als aanranding van
de eerbaarheid moeten worden beschouwd (2), gebeurt dit omdat de
slachtoffers die nadien kennis kregen van de feiten zich alsdan ten zeerste in hun eerbaarheid gekrenkt voelden en dat zij hier nooit in zouden
hebben toegestemd indien het hen niet was opgedrongen door een listige
handeling van de dader (3). Uw Hof oordeelde echter, zoals reeds werd
aangehaald, dat, opdat er sprake zou zijn van aanranding van de eerbaarheid dat het slachtoffer op het ogenblik van de gestelde handeling in verlegenheid moet worden gebracht omdat deze in strijd is met de algemene
opvatting van de goede zeden.
9. De huidige toestand doet zodoende evenwel geen recht aan het
slachtoffer van feiten van mixoscopie. De procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie bracht de problematiek van het voyeurisme (volgens van
Dale het bespieden van minnende paren of zich uitkledende personen) ter
sprake in zijn verslag 2013-2014 aan het Parlementair Comité belast met
de wetsevaluatie. Er is daarbij gesuggereerd in het Strafwetboek een
nieuwe telastlegging in te voeren waarbij de miskenning van het seksuele privéleven of de aantasting van het recht van een persoon op de bescherming van zijn seksuele intimiteit strafbaar wordt gesteld (4).
10. Vooralsnog echter moet, zoals in het middel wordt vermeld, worden
vastgesteld dat uit het bestreden arrest kan worden afgeleid dat het
slachtoffer op het moment van de feiten niet tegen haar wil was betrokken bij een handeling die haar, op het ogenblik dat die handeling werd
gesteld, in verlegenheid bracht omdat ze in strijd was met de algemene
opvatting van de goede zeden. Zij werd slechts na afloop van de feiten op
de hoogte gebracht door een getuige. Te dezen was er geen sprake van
enig interactief seksueel gedrag tussen dader en slachtoffer: het slachtoffer heeft geen enkele seksuele handeling gesteld of ondergaan die een
gevolg was van het geweld, de bedreiging, de list of verrassing door de
dader.
De veroordeling van de eiser in cassatie is dus niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
(1) A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer 2005, 116,
nr. 150.
(2) Behoudens wanneer de plaats van de feiten de mogelijkheid tot bespieding of
gezien worden biedt en de betrokkene hiermee rekening diende te houden, omdat hij
dan ook niet kan worden verrast in zijn intimiteit (I. DELBROUCK, “Aanranding van de
eerbaarheid — Het misdrijf”, Comm.Strafr., 12, nr. 24.).
(3) I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid — Het misdrijf”, Comm.Strafr., 12,
nr. 24; I. DELBROUCK, “Voyeurisme nader bekeken” (noot onder Corr. Tongeren
24 november 2011), Limb.Rechtsl. 2012, (148) 150.
(4) Overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij
de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. Verslag 2013-2014, 17 oktober
2014, Parl.St. Kamer 0435/001 en Senaat 6-39/1, 29. Wetsvoorstel tot wijziging van het
Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van de eerbaarheid betreft,
Parl.St. Kamer, 10 december 2014, nr. 0699/001.
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11. Conclusie: cassatie met verwijzing.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 7 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op
27 november 2014 ter griffie van het Hof een schriftelijke conclusie
neergelegd.
Op de rechtszitting van 31 maart 2015 heeft voorzitter Paul Maffei
verslag uitgebracht en heeft dezelfde plaatsvervangend advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de
artikelen 373 en 483 Strafwetboek: het arrest dat vaststelt dat de gefilmde persoon zich op het ogenblik van het feit niet bewust was van
dat feit, leidt onwettig de schuld aan aanranding van de eerbaarheid
met geweld of bedreiging af uit de vaststelling dat de eiser bij het filmen heimelijk tewerk ging en dat het slachtoffer pas na de feiten werd
ingelicht door een derde.
2. Aanranding van de eerbaarheid is iedere met de zeden strijdige en
als dusdanig gewilde daad, welke op of met behulp van een welbepaald
persoon, zonder diens geldige toestemming wordt gepleegd en waarbij
het algemeen eerbaarheidsgevoel wordt gekrenkt. Zij vereist dat handelingen van een bepaalde ernst worden gesteld die afbreuk doen aan de
seksuele integriteit van een persoon zoals die door het collectieve bewustzijn van een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip wordt
ervaren.
3. Het in het eerste lid van het artikel 373 Strafwetboek bedoelde geweld of de bedreiging als bestanddeel van het misdrijf aanranding van
de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd, houdt in dat op het
slachtoffer fysieke of morele dwang werd uitgeoefend en dat het slachtoffer niet in de mogelijkheid was zich te onttrekken aan de feiten die
het niet vrijwillig zou hebben geduld.
4. Fysiek contact met de persoon van het slachtoffer is niet vereist.
Om te bepalen of een handeling die zonder aanraking is gesteld, de eerbaarheid kwetst, is het niet voldoende dat die handeling de persoon op
wie ze is gepleegd heeft verrast of dat ze buiten zijn medeweten is gepleegd. Het lichaam van het slachtoffer moet daarenboven tegen zijn
wil betrokken zijn bij een handeling die het slachtoffer, op het ogenblik
dat die handeling wordt gesteld, in verlegenheid brengt omdat deze in
strijd is met de algemene opvatting van de goede zeden.
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5. Het heimelijk filmen van een naakte persoon, dit is zonder diens
toestemming en medeweten en zonder dat daarbij enige fysieke of morele dwang wordt aangewend, kan aldus het misdrijf aanranding van de
eerbaarheid met geweld of bedreiging niet opleveren, ook al wordt het
slachtoffer in zijn verwachtingen verschalkt. Het arrest dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
31 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Maffei,
voorzitter.
—
Gelijkluidende
conclusie:
de
heer
De
Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Helsen (bij de
balie te Hasselt).

N° 233
2°

— 31 maart 2015
(AR P.14.0392.N)

KAMER

1° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — VOORWAARDEN.
2° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — STRAFRECHTER. — BEOORDELING VAN DE WETTIGHEID. — OMVANG.

1° De strafrechter kan in geval van een strafvervolging wegens een inbreuk op
artikel 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet, thans artikel 6.1.1, eerste lid,
1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kennis nemen van de herstelvordering die mede steunt op het gegeven dat dit misdrijf bestaat of onder meer bestaat uit het verrichten van handelingen in strijd met het stakingsbevel of in
strijd met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande voor het gebied
toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken, als bedoeld in artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zelfs indien voor die strafrechter geen strafvervolging is
ingesteld wegens een inbreuk op artikel 146, eerste lid, 5°, en 6°, Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de beoordeling van de herstelvordering gegrond op een
bewezen verklaard misdrijf als bedoeld door artikel 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vereist immers geen strafrechtelijke veroordeling van de
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beklaagde voor de misdrijven bedoeld door artikel 146, eerste lid, 5°, en 6°,
Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (1).
2° Bij de beoordeling van de wettigheid van een door de herstelvorderende
overheid gevorderde maatregel van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, moet de strafrechter die heeft vastgesteld dat een beklaagde
zich schuldig heeft gemaakt aan een door de artikelen 99, § 1, 1°, en 146, 1°,
Stedenbouwdecreet 1999, thans de artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1, eerste lid, 1°,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoeld misdrijf, op grond van
artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder
meer nagaan of dat misdrijf niet bestaat uit het verrichten van handelingen
in strijd met een stakingsbevel; de omstandigheid dat de door artikel 6.1.50,
§ 4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde verzetsprocedure werd ingesteld tegen de op grond van artikel 6.1.49 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening opgelegde administratieve geldboete wegens het voortzetten van de
handelingen, werken of wijzigingen in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking, en die procedure nog niet
definitief is beslecht, verhindert de strafrechter niet onaantastbaar te oordelen of het misdrijf waaraan hij heeft schuldig verklaard, al dan niet bestaat
uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel in de zin
van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (2).

(V. E.A.)
Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef:
1. De eisers werden vervolgd omdat zij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning een houten chalet hadden gebouwd ter vervanging/renovatie van een bestaande chalet/stacaravan, alsook het plaatsen
van een vloer van stabilisé en klinkers (gegoten betonnen vloerplaat en
klinkerverharding), bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 99, § 1, 1° (en § 3), 1461°, 147, 148, 149 en 204, Stedenbouwdecreet 1999 en thans strafbaar onder
de artikelen 4.2.1, 1°, b) en c), en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent werden de eisers
beiden voor deze feiten veroordeeld tot elk een geldboete van 700 euro,
verhoogd met 45opdecimes en aldus gebracht op 3850 euro, en een boetevervangende gevangenisstraf van 2 maanden en 8 dagen. Voor de helft
van de boete of een vervangende gevangenisstraf van 21 dagen werd deze
straf uitgesproken met uitstel voor een termijn van 3 jaar. Verder werd
het herstel door de afbraak van de chalet en de betonnen vloerplaat en
klinkerverharding en de verwijdering van de afbraakmaterialen naar
een daartoe bestemde stortplaats bevolen. Dit herstel moest gebeuren
binnen een termijn van twee maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging.
(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
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Dit vonnis werd bevestigd door het arrest van het hof van beroep te
Gent van 17 januari 2014 voor wat de beslissing over de gerechtskosten en
de herstelvordering betreft, met de wijziging dat de afbraakmaterialen
legaal moeten worden verwijderd. De straf werd voor beiden gewijzigd
naar een geldboete van 700 euro, vermeerderd met 45decimes tot 3850 euro
of een vervangende gevangenisstraf van 2 maanden. Voor beiden werd
uitstel toegekend voor een termijn van 3 jaar voor een bedrag van
350 euro, vermeerderd met 45decimes tot 1925 euro of een vervangende gevangenisstraf van een maand.
2. Tot staving van hun voorziening ontwikkelen de eisers één middel,
bestaande uit drie onderdelen.
In het eerste onderdeel wordt de schending aangevoerd van de
artikelen 6.1.1, eerste lid, 5°, 6.1.1, eerste lid, 6°, en 6.1.41, § 1, eerste lid,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De eisers werden enkel vervolgd
op grond van artikel 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999 (nu
artikel 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), waardoor het hof van beroep niet was geadieerd voor inbreuken op
artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Het hof van beroep mocht bijgevolg geen kennis nemen van een herstelvordering gebaseerd op deze misdrijven, nl. een beweerde inbreuk op het
stakingsbevel en een beweerde inbreuk op de bestemmingsplannen. Het
hof van beroep oordeelde dat de herstelvordering gebaseerd is op het bewezen misdrijf, bestaande uit het optrekken van de chalet, en dat het
feit dat in de herstelvordering wordt vermeld dat deze feiten strijdig zijn
met de voorschriften van de bestemming van het gebied hieraan geen afbreuk doet, net zo min als het feit dat in de herstelvordering een procesverbaal wordt vermeld dat slaat op de vaststelling van de doorbreking
van het stakingsbevel. Op deze manier verantwoorden de appelrechters
hun beslissing volgens de eisers niet naar recht.
3. Conform artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan
de rechtbank naast een straf ook bevelen de plaats in de oorspronkelijke
toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of
aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan
de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft gekregen. Deze herstelvordering moet worden ingesteld met inachtneming van de volgende
regels:
“1° voor misdrijven die bestaan, of ondermeer bestaan, uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de
stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken, wordt gevorderd:
a) hetzij de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik,
b) hetzij, zo dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken;
c) hetzij, indien het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is
met een goede ruimtelijke ordening, het betalen van een geldsom gelijk
aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen;
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2° voor andere misdrijven dan deze, vermeld in 1°, wordt de betaling van
de meerwaarde gevorderd, tenzij de overheid die de herstelvordering instelt, aantoont dat de plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad, in welk geval één van de
maatregelen, vermeld in 1°, wordt gevorderd.”
4. In een arrest van 11 januari 2011 (P.10.0814.N) oordeelde Uw Hof: “De
appelrechters stellen vast dat zij geadieerd zijn voor een overtreding op
artikel 4.2.1, 1°, a) en c), en strafbaar gesteld bij de artikelen 6.1.1, 1°,
6.1.41, § 1, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening.
Zij vermochten bijgevolg geen herstelmaatregel bevelen op grond van
een overtreding van het stakingsbevel, strafbaar gesteld bij artikel 6.1.1,
eerste lid, 5°, en artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening.”
Deze interpretatie van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening verdient heroverweging en minstens nuancering.
Uit de lezing van deze bepaling vloeit immers niet noodzakelijk voort
dat wanneer men niet wordt vervolgd of eerder vervolgd werd voor het
voortzetten van handelingen in strijd met een stakingsbevel
(artikel 6.1.1, eerste lid, 5°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) of
voor een inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geen toepassing zou kunnen worden gemaakt van de regel
opgenomen in artikel 6.1.41, § 1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze laatst genoemde regel verwijst immers niet uitdrukkelijk
naar de specifieke misdrijven uit de artikelen 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening maar in het algemeen naar “misdrijven” die (ondermeer) bestaan uit het verrichten van handelingen in
strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige
voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen,
voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken (1). Het voldaan
zijn aan deze vereiste kan o.a. ook blijken uit de veroordeling voor andere misdrijven waarbij de bewezen geachte feiten aan deze omschrijving voldoen. De grondslag voor de herstelvordering ligt immers niet
in het stedenbouwkundig misdrijf, maar wel in de stedenbouwkundige
voorschriften tot handhaving waarvan de herstelvordering strekt (2).
Bij de beoordeling van de herstelvordering kan de strafrechter dan ook
als een feitelijk gegeven vaststellen dat de feiten die hij bewezen heeft
(1) Dit is significant, aangezien voor het overige in deze codex de decreetgever
veelal de techniek van de verwijzing hanteert, door voor de strafbaar gestelde feiten
te verwijzen naar elders in de codex omschreven handelingen (zie hierover
G. DEBERSAQUES en H. VAN LANDEGHEM, “Handhaving”, in B. HUBEAU, W. VANDEVYVERE en G. DEBERSAQUES (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, I,
Brugge, die Keure 2010, (857) 876, nr. 32).
(2) Cf. B. DE TEMMERMAN, “De herstelmaatregelen en de herstelvordering in het
milieu- en stedenbouwrecht”, in A. DE NAUW, P. FLAMEY en J. GHYSELS (eds.), Milieustraf- en milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, Brussel, Larcier 2005, (303) 381,
nr. 59.
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verklaard, gepaard zijn gegaan met de doorbreking van een stakingsbevel (1).
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar
recht.
5. In het tweede onderdeel wordt schending aangevoerd van artikel 159
Grondwet en artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening. De eisers halen aan dat zij slechts werden vervolgd en veroordeeld voor een inbreuk op de stedenbouwkundige vergunningsplicht
(artikelen 99, § 1, 1° en 146, 1°, Stedenbouwdecreet 1999, thans de
artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)en
niet voor het doorbreken van het stakingsbevel en het plegen van een inbreuk op de bestemmingsplannen (artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Hieruit leiden zij af dat de herstelvordering gebaseerd moet zijn op artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de gevorderde herstelmaatregel bijgevolg moet bestaan uit de betaling van de meerwaarde, tenzij de
overheid die de herstelvordering instelt, aantoont dat de plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad.
Dit laatste werd niet aangetoond door de stedenbouwkundige inspecteur
en evenmin vastgesteld door de appelrechters. De beslissing tot inwilliging van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand is volgens de eisers dan ook niet naar recht verantwoord.
6. Zoals reeds werd aangehaald onder de bespreking van het eerste onderdeel (randnummer 4) is voor de toepassing van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet vereist dat
gelijktijdig of voorafgaand aan de herstelvordering de betrokkene ook
mede wordt vervolgd voor de specifieke misdrijven uit artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, maar is slechts
vereist dat de feiten die worden voorgelegd aan de strafrechter (ondermeer) bestaan uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften
aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, voor zover
daarvan niet op geldige wijze is afgeweken. Het voldaan zijn aan deze
vereiste kan o.a. ook blijken uit de veroordeling voor andere misdrijven
waarbij de bewezen geachte feiten aan deze omschrijving voldoen.
Het feit dat de eisers niet werden veroordeeld voor inbreuken
artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
impliceert bijgevolg niet dat voor wat de herstelvordering betreft steeds
toepassing moet worden gemaakt van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, maar dat ook van het eerste lid,
1°, van deze bepaling kan worden aangewend indien de bewezen geachte
feiten mede voldoen aan de omschrijving uit deze bepaling.
Het onderdeel faalt naar recht.
7. In het derde onderdeel wordt schending aangevoerd van de
artikelen 6.1.49, § 1, 6.1.41, § 1, eerste lid, en 6.1.50, § 4, eerste lid, Vlaamse
(1) Cf. P. VANSANT, “Herstelvormen en toewijzingsregels in de VCRO: op nieuwe
wegen naar een onzekere bestemming”, TMR 2011, afl. 6, (648) 652.
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Codex Ruimtelijke Ordening. De eisers argumenteren dat de herstelvordering minstens niet in staat van wijzen is. Zij halen aan dat zij slechts
werden vervolgd en veroordeeld voor een inbreuk op de stedenbouwkundige vergunningsplicht (artikelen 99, § 1, 1° en 146, 1°, Stedenbouwdecreet
1999, thans de artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening)en niet voor het doorbreken van het stakingsbevel en het plegen van een inbreuk op de bestemmingsplannen
(artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).
Aan de eerste eiser werd krachtens artikel 6.1.49, § 1, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening wel een administratieve geldboete van 5000 euro
opgelegd wegens het voortzetten van handelingen, werken of wijzigingen
in strijd met een door de stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigd bevel tot staking, vermeld in artikel 6.1.47, vijfde lid, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening. Deze administratieve boete werd bestreden voor
de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Hierover was nog geen beslissing
genomen op het ogenblik dat de appelrechters het hoger beroep in beraad
namen. Bovendien stellen de appelrechters vast dat de herstelvordering
mede gesteund was op het misdrijf uit artikel 6.1.1, eerste lid, 5°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, nu zij uitdrukkelijk overwegen “[…] en
die de herstelvordering schraagt […]”. Op deze manier verantwoorden de
appelrechters, aldus de eisers, hun beslissing omtrent de herstelvordering niet naar recht.
8. Hierbij moet worden opgemerkt dat de appelrechters in hun arrest
niet stellen dat de herstelvordering wordt geschraagd door het misdrijf
uit artikel 6.1.1, eerste lid, 5°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals de eisers dit formuleren onder punt 4.3.3.2. van hun memorie in cassatie, maar, zoals de eisers zelf aanhalen onder punt 4.3.2. van hun
memorie, oordelen in randnummer 9.4.2. van het bestreden arrest: “Een
hangende betwisting over een administratieve geldboete voor de doorbreking van een stakingsbevel, waarvoor de beklaagden in deze zaak niet
vervolgd worden en die de herstelvordering schraagt, schort de behandeling van de herstelvordering geenszins niet (sic) op. De herstelvordering
is in staat van wijzen.”
9. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de herstelvordering niet kan
worden behandeld door de appelrechters op basis van artikel 6.1.41, § 1,
eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij gebrek aan voorafgaande of gelijktijdige vervolging en veroordeling voor het misdrijf uit
artikel 6.1.1, eerste lid, 5°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is het
afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde onwettigheid uit het eerste onderdeel en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
10. Zoals reeds werd aangehaald onder randnummer 4, moet de rechter
in het kader van de beslissing over de herstelvordering conform de regels
uit artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij
de beoordeling van de hem voorgelegde feiten nagaan of deze feiten (ondermeer) bestaan uit het verrichten van handelingen in strijd met een
stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan
niet op geldige wijze is afgeweken. Het voldaan zijn aan deze vereiste
kan o.a. ook blijken uit de veroordeling voor andere misdrijven waarbij
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de bewezen geachte feiten aan deze omschrijving voldoen. Het feit dat
een op basis van artikel 6.1.49 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening opgelegde administratieve boete werd opgelegd en deze sanctie wordt bestreden conform de procedure uit artikel 6.1.50, § 4, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, verhindert niet dat dat de strafrechter, ook hangende deze procedure, onaantastbaar kan beoordelen of de feiten waaraan hij de eisers heeft schuldig verklaard van aard zijn om te vallen
onder de omschrijving van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Het onderdeel faalt naar recht.
11. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
12. Conclusie: verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 17 januari 2014.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op
24 december 2014 ter griffie van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de openbare rechtszitting van 31 maart 2015 heeft raadsheer Filip
Van Volsem verslag uitgebracht en heeft de voornoemde plaatsvervangend advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6.1.1, eerste
lid, 5° en 6°, en 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: de appelrechters beoordelen ten onrechte de herstelvordering,
niettegenstaande zij daar geen kennis van konden nemen; de eisers werden enkel vervolgd voor een inbreuk op artikel 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, zodat de misdrijven van het doorbreken van het
stakingsbevel en het plegen van een inbreuk op de bestemmingsplannen als bepaald in artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, waarop de herstelvordering mede is gesteund,
voor de appelrechters niet aanhangig waren; aldus is het arrest niet
naar recht verantwoord.
2. Artikel 146, eerste lid, 1°, 5° en 6°, Stedenbouwdecreet 1999, bepaalt:
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“Met (…) wordt de persoon gestraft die:
1° de bij de artikelen 99 en 101 bepaalde handelingen, werken of wijzigingen hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houdt; (…)
5° de handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend geval,
de beschikking in kort geding;
6° een inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen die tot
stand zijn gekomen volgens de bepalingen van het decreet betreffende
de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en die van
kracht blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen worden door
nieuwe voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavig decreet,
pleegt na de datum van inwerkingtreding van dit decreet, of dit voorzet
of in stand houdt, op welke wijze ook tenzij de uitgevoerde werken,
handelingen of wijzigingen vergund zijn.”
Artikel 6.1.1, eerste lid, 1°, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bepaalt:
“Met (…) wordt de persoon gestraft die:
1° de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij zonder
voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houdt; (…)
5° de handelingen voortzet in strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend geval, de beschikking in
kortgeding;
6° een inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen die tot
stand zijn gekomen volgens de bepalingen van het decreet betreffende
de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en die van
kracht blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen worden door
nieuwe voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavige codex,
pleegt na 1 mei 2000, of dit voorzet of in stand houdt, op welke wijze ook
tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of wijzigingen vergund zijn.”
3. Artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
bepaalt:
“Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of
bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen
gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. Dit gebeurt, onverminderd artikel 6.1.7 en 6.1.18, op vordering van
de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester
en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen, vermeld in artikel 6.1.1, werden uitgevoerd. De herstelvordering
wordt ingesteld met inachtneming van volgende regelen:
1° voor misdrijven die bestaan, of ondermeer bestaan, uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de
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stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken, wordt gevorderd:
a) hetzij de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik;
b) hetzij, zo dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken;
c) hetzij, indien het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is
met een goede ruimtelijke ordening, het betalen van een geldsom gelijk
aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen;
2° voor andere misdrijven dan deze, vermeld in 1°, wordt de betaling
van de meerwaarde gevorderd, tenzij de overheid die de herstelvordering instelt, aantoont dat de plaatselijke ordening hierdoor kennelijk
op onredelijke wijze zou worden geschaad, in welk geval één van de
maatregelen, vermeld in 1°, wordt gevorderd.”
4. De strafrechter kan in geval van een strafvervolging wegens een inbreuk op artikel 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet, thans
artikel 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kennis nemen van de herstelvordering die mede steunt op het gegeven dat
dit misdrijf bestaat of onder meer bestaat uit het verrichten van handelingen in strijd met het stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande voor het gebied toegelaten
bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken,
als bedoeld in artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zelfs indien voor die strafrechter geen strafvervolging
is ingesteld wegens een inbreuk op artikel 146, eerste lid, 5°, en 6°, Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening. De beoordeling van de herstelvordering
gegrond op een bewezen verklaard misdrijf als bedoeld door artikel 146,
eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 1°,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vereist immers geen strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde voor de misdrijven bedoeld door
artikel 146, eerste lid, 5°, en 6°, Stedenbouwdecreet 1999, thans
artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Het onderdeel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 159 Grondwet en
artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
de appelrechters verantwoorden de beslissing tot inwilliging van de
vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand niet
naar recht; de eisers worden enkel vervolgd en veroordeeld voor een
overtreding op de stedenbouwkundige vergunningsplicht als bepaald in
de artikelen 99, § 1, 1°, en 146, 1°, Stedenbouwdecreet 1999, thans de
artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
niet voor het doorbreken van het stakingsbevel en het plegen van een
inbreuk op de bestemmingsplannen als bepaald in artikel 6.1.1, eerste
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lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; bijgevolg is op grond
van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de meerwaarde de te vorderen herstelmaatregel, tenzij de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur aantoont dat door het vorderen
van een meerwaarde de plaatselijke ordening kennelijk op onredelijke
wijze zou worden geschaad en zulks ook wordt vastgesteld door de appelrechters, wat evenwel niet het geval is.
6. Bij de beoordeling van de wettigheid van een door de herstelvorderende overheid gevorderde maatregel van het herstel van de plaats in
de oorspronkelijke toestand, moet de strafrechter die heeft vastgesteld
dat een beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan een door de
artikelen 99, § 1, 1°, en 146, 1°, Stedenbouwdecreet 1999, thans de
artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoeld misdrijf, nagaan of dat misdrijf niet bestaat uit het verrichten
van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is
afgeweken, en dit in de zin van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1°, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening. Daartoe is niet vereist dat de beklaagde
bovendien wordt vervolgd en veroordeeld wegens een inbreuk op
artikel 146, eerste lid, 5° en 6°, Stedenbouwdecreet 1999, thans
artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
7. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat ingeval van een vervolging en veroordeling wegens een door de artikelen 99, § 1, 1°, en 146, 1°,
Stedenbouwdecreet 1999, thans de artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoeld misdrijf, zonder dat ook wordt
vervolgd en veroordeeld wegens een inbreuk op artikel 146, eerste lid,
5° en 6°, Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 5° en 6°,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de herstelvordering moet worden beoordeeld op grond van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en niet op grond van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1°, van die codex, faalt naar recht.
Derde onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6.1.41, § 1, eerste lid, 6.1.49, § 1, en 6.1.50, § 4, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening: de appelrechters die vaststellen dat de herstelvordering is
geschraagd op het door artikel 6.1.1, eerste lid, 5°, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening bedoelde misdrijf, kunnen niet naar recht oordelen dat de betwisting over de wegens het doorbreken van het stakingsbevel opgelegde administratieve geldboete de herstelvordering niet
opschort; de eisers worden immers slechts vervolgd en veroordeeld voor
een overtreding op de stedenbouwkundige vergunningsplicht als bepaald in de artikelen 99, § 1, 1°, en 146, 1°, Stedenbouwdecreet 1999, thans
de artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
en niet voor het doorbreken van het stakingsbevel als bepaald in
artikel 6.1.1, eerste lid, 5°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; zolang over het opleggen van de aan de eiser 1 aangeboden administratieve geldboete voor het doorbreken van het stakingsbevel
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overeenkomstig artikel 6.1.50, § 4, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet definitief is beslist, is de herstelvordering niet in
staat van wijzen.
9. In zoverre het onderdeel is afgeleid uit de tevergeefs met het eerste
onderdeel aangevoerde onwettigheid, is het niet ontvankelijk.
10. Het arrest stelt niet vast dat de herstelvordering wordt geschraagd door het door artikel 6.1.1, eerste lid, 5°, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening bedoelde misdrijf.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
11. Bij de beoordeling van de wettigheid van een door de herstelvorderende overheid gevorderde maatregel van het herstel van de plaats in
de oorspronkelijke toestand, moet de strafrechter die heeft vastgesteld
dat een beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan een door de
artikelen 99, § 1, 1°, en 146, 1°, Stedenbouwdecreet 1999, thans de
artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoeld misdrijf, op grond van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1°, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening onder meer nagaan of dat misdrijf niet bestaat uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel. De omstandigheid dat de door artikel 6.1.50, § 4, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening bedoelde verzetsprocedure werd ingesteld tegen
de op grond van artikel 6.1.49 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening opgelegde administratieve geldboete wegens het voortzetten van de handelingen, werken of wijzigingen in strijd met een door de
stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking, en die
procedure nog niet definitief is beslecht, verhindert de strafrechter
niet onaantastbaar te oordelen of het misdrijf waaraan hij heeft schuldig verklaard, al dan niet bestaat uit het verrichten van handelingen
in strijd met een stakingsbevel in de zin van artikel 6.1.41, § 1, eerste
lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
31 maart 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Haertjens (bij de balie te Dendermonde).

