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N° 234
2°

— 1 april 2015
(AR P.13.2051.F)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — MISDRIJF. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER. — VOORWERP. — HERSTEL VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE. —
TITULARIS VAN DE VORDERING.
2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER. — VOORWERP. — HERSTEL VAN DE
DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE. — TITULARIS VAN DE VORDERING.
3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — MISDRIJF. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER. — DOOR
EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE. — VERZEKERINGSINSTELLING. — TEN
GUNSTE VAN HET SLACHTOFFER VERRICHTE UITBETALINGEN. — CONTRACTUELE
VERPLICHTING. — TEGENPRESTATIE VOOR DE VERZEKERINGSPREMIES.
4° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER. — DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE
SCHADE. — VERZEKERINGSINSTELLING. — TEN GUNSTE VAN HET SLACHTOFFER
VERRICHTE UITBETALINGEN. — CONTRACTUELE VERPLICHTING. — TEGENPRESTATIE VOOR DE VERZEKERINGSPREMIES.
5° VERZEKERING. — ALGEMEEN. — AANVULLENDE VRIJE ONDERLINGE VERZEKERING. — DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE. — TEN GUNSTE VAN
HET SLACHTOFFER VERRICHTE UITBETALINGEN. — CONTRACTUELE VERPLICHTING. — TEGENPRESTATIE VOOR DE VERZEKERINGSPREMIES.

1° en 2° De burgerlijke rechtsvordering, die naar luid van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, terzelfdertijd en voor dezelfde
rechters vervolgd kan worden als de strafvordering, is de rechtsvordering tot
herstel van de schade die door een misdrijf is veroorzaakt en die volgens
artikel 3 van die wet behoort aan hen die de schade hebben geleden (1).
3°, 4° en 5° Door aan haar verzekerde, die het slachtoffer is van een misdrijf,
prestaties toe te kennen tot vergoeding van de geleden materiële economische
schade, lijdt de verzekeringsinstelling geen schade die door een misdrijf is
veroorzaakt maar voert ze een contractuele verplichting uit; bijgevolg verantwoordt de rechter zijn beslissing naar recht wanneer hij de vordering van
een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand strekkende tot terugvordering van de ten gunste van het slachtoffer verrichte uitbetalingen in
het kader van een vrije onderlinge en aanvullende verzekering afwijst, op
grond dat zij, in haar hoedanigheid van verzekeraar, haar waarborg heeft
gebruikt als tegenprestatie voor de door haar ontvangen verzekeringspremies
en zij geen enkele schade heeft geleden in de zin van de artikelen 1382 e.v.
Burgerlijk Wetboek (2).
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 234.
(2) Id.
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(M. T. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
VAN ONDERLINGE BIJSTAND MMH E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Charleroi van 18 november 2013.
De eisers II en III voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 9 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.
De eiseres II heeft op 25 maart 2015 een nota van antwoord op de conclusie neergelegd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
B. Cassatieberoep van verzekeringsmaatschappij van onderlinge
bijstand MMH
Middel
Het middel, dat schending aanvoert van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, verwijt het vonnis dat het de vordering afwijst strekkende tot terugvordering van het geheel van de door de eiseres ten
gunste van het slachtoffer verrichte uitgaven, in het kader van een
vrije onderlinge en aanvullende verzekering, op grond dat de uitgekeerde vergoedingen de tegenprestatie zijn van door haar ontvangen verzekeringspremies en dat die uitgaven voor haar geen persoonlijke schade
uitmaken die voor vergoeding in aanmerking komt.
De burgerlijke rechtsvordering die krachtens artikel 4 Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering, terzelfdertijd en voor dezelfde rechters vervolgd kan worden als de strafvordering, is de rechtsvordering
tot herstel van de schade die door een misdrijf is veroorzaakt en die volgens artikel 3 van die wet behoort aan hen die de schade hebben geleden.
Door aan haar verzekerde, die het slachtoffer is van een misdrijf, uitkeringen toe te kennen tot vergoeding van de geleden materiële economische schade, lijdt de verzekeringsinstelling geen schade die door een
misdrijf is veroorzaakt maar voert ze een contractuele verplichting
uit.
Het vonnis oordeelt dat de eiseres, in haar hoedanigheid van verzekeraar, haar waarborg heeft gebruikt als tegenprestatie voor de door haar
ontvangen verzekeringspremies en dat zij geen enkele schade heeft ge-
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leden in de zin van artikel 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek. Door aldus te
stellen dat niet het bestaan van een verbintenis uit overeenkomst maar
het feit dat zij geen persoonlijke schade heeft geleden aan het rechtstreeks beroep in de weg staat, verantwoordt de rechtbank haar beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
1 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer T’Kint,
de heer Maes, de heer Michel (bij de balie te Luik) en mevr. Munster (bij
de balie te Brussel).

N° 235
2°

— 1 april 2015
(AR P.14.1968.F)

KAMER

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 34. — RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE. — VASTSTELLING.
— VOORWAARDEN.
2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 35. — RIJDEN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP. — VASTSTELLING. —
VOORWAARDEN.

1° en 2° De artikelen 34 en 35 Wegverkeerswet vereisen niet dat de staat van
alcoholintoxicatie of dronkenschap wordt vastgesteld op het ogenblik dat de
vervolgde persoon het voertuig bestuurt, noch dat hij het voertuig bestuurt
op het ogenblik van de tussenkomst van de verbalisanten.

(R.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank Waals-Brabant van 27 november 2014.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het vonnis dat het de eiser veroordeelt wegens het
besturen van een voertuig in staat van alcoholintoxicatie en dronkenschap, met miskenning van het begrip bestuurder.
De artikelen 34 en 35 Wegverkeerswet vereisen niet dat de staat van
alcoholintoxicatie of dronkenschap wordt vastgesteld op het ogenblik
dat de vervolgde persoon het voertuig bestuurt, noch dat hij het voertuig bestuurt op het ogenblik van de tussenkomst van de verbalisanten.
In zoverre het middel eigenlijk het tegendeel aanvoert, faalt het naar
recht.
Voor het overige beoordeelt de rechter in feite of die persoon het
voertuig heeft bestuurd terwijl hij in een dergelijke staat verkeerde.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op die feitelijke beoordeling
van de correctionele rechtbank, is het niet ontvankelijk.
(…)
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.
1 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Tison (bij de balie te Nijvel).

N° 236
2°

— 1 april 2015
(AR P.15.0278.F)

KAMER

1° UITLEVERING. — PASSIEVE UITLEVERING. — PERSOON OPGESLOTEN
MET HET OOG OP UITLEVERING. — UITLEVERINGSDETENTIE. — VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING. — ONTVANKELIJKHEID.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 5. — ARTIKEL 5.4. — RECHT OP VRIJHEID. — AANGEHOUDEN PERSOON.
— RECHT OP VERHAAL VOOR EEN RECHTBANK. — PERSOON OPGESLOTEN MET HET
OOG OP UITLEVERING. — UITLEVERINGSDETENTIE. — TOEPASBAARHEID.
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3° UITLEVERING. — PASSIEVE UITLEVERING. — PERSOON OPGESLOTEN
MET HET OOG OP UITLEVERING. — BESLISSING VAN DE MINISTER OM DE UITLEVERING TOE TE KENNEN. — VOORWERP. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° Met toepassing van artikel 5.4 EVRM kan de persoon die is opgesloten
met het oog op uitlevering de rechter vragen om op korte termijn uitspraak
te doen over de wettigheid van zijn gevangenhouding en met name over het
toezicht op de eerbiediging van de redelijke termijn bepaald bij artikel 5.3
van het Verdrag (1).
3° Wanneer de minister van Justitie het verzoek tot uitlevering inwilligt, heeft
die bestuurshandeling tot doel de vreemdeling door het openbaar ministerie
naar de grens te doen terugleiden en de buitenlandse autoriteiten daarvan
op de hoogte te brengen; dit is evenwel geen nieuwe titel van vrijheidsberoving vermits de daarin bedoelde persoon aangehouden blijft met het oog op
uitlevering.

(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 20 februari 2015.
De eiser voert 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

Beoordeling
De raadkamer heeft het internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard dat door de buitenlandse autoriteit tegen de eiser was
uitgevaardigd. Dat bevel alsook de beschikking tot uitvoerbaarverklaring werden hem op 29 november 2012 betekend. Sinds die datum staat
de eiser ter beschikking van de uitvoerende macht.
Op grond van artikel 5.4 EVRM kan de persoon die is opgesloten met
het oog op uitlevering de rechter vragen spoedig uitspraak te doen over
de rechtmatigheid van zijn detentie en onder andere over het toezicht
op de eerbiediging van de redelijke termijn bepaald bij artikel 5.3 van
het Verdrag.
Op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschikking die de invrijheidstelling beveelt, stelt het arrest vast dat, na gunstig advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, een ministerieel
besluit van 13 februari 2015, dat de eiser op 16 februari 2015 werd betekend, de uitlevering heeft toegestaan.
(1) Cass. 31 maart 2009, AR P.09.0162.N, AC 2009, nr. 224, met concl. procureur-generaal P. DUINSLAEGER, toen advocaat-generaal.
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Wanneer, zoals te dezen, de minister van Justitie het verzoek om uitlevering inwilligt, heeft die bestuurshandeling tot doel de vreemdeling
door het openbaar ministerie naar de grens te doen terugleiden en de
buitenlandse autoriteiten daarvan op de hoogte te brengen. Zij is evenwel geen nieuwe titel van vrijheidsberoving vermits de daarin bedoelde
persoon aangehouden blijft met het oog op uitlevering.
De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt haar beslissing
dat het verzoek tot invrijheidstelling ten gevolge van het voormelde
ministerieel besluit geen bestaansreden meer had, bijgevolg niet naar
recht.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
1 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Chomé (bij de balie te Brussel).

N° 237
2°

— 1 april 2015
(AR P.15.0356.F)

KAMER

1° STRAFUITVOERING. — STRAF OPGELEGD DOOR HET INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË. — SAMENWERKING MET HET TRIBUNAAL. — STRAF TEN UITVOER GELEGD IN BELGIË. —
TOEPASSELIJK RECHT.
2° INTERNATIONALE VERDRAGEN. — INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN. — INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË. — SAMENWERKING MET DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — STRAF
OPGELEGD DOOR HET TRIBUNAAL EN TEN UITVOER GELEGD IN BELGIË — TOEPASSELIJK RECHT.
3° INTERNATIONALE RECHTSHULP. — INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË. — SAMENWERKING MET DE
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — STRAF OPGELEGD DOOR HET TRIBUNAAL EN
TEN UITVOER GELEGD IN BELGIË. — TOEPASSELIJK RECHT.
4° STRAFUITVOERING. — STRAF OPGELEGD DOOR HET INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË. — SAMENWERKING MET HET TRIBUNAAL. — STRAF TEN UITVOER GELEGD IN BELGIË. —
TOEPASSELIJK RECHT.
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5° INTERNATIONALE VERDRAGEN. — INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN. — INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË. — SAMENWERKING MET DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — STRAF
OPGELEGD DOOR HET TRIBUNAAL EN TEN UITVOER GELEGD IN BELGIË. — TOEPASSELIJK RECHT.
6° INTERNATIONALE RECHTSHULP. — INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË. — SAMENWERKING MET DE
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — STRAF OPGELEGD DOOR HET TRIBUNAAL EN
TEN UITVOER GELEGD IN BELGIË. — TOEPASSELIJK RECHT.
7° STRAFUITVOERING. — STRAF OPGELEGD DOOR HET INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË. — SAMENWERKING MET HET TRIBUNAAL. — STRAF TEN UITVOER GELEGD IN BELGIË. —
OVEREENKOMST TUSSEN DE ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES EN BELGIË
BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAFFEN. — JURIDISCHE
DRAAGWIJDTE.
8° INTERNATIONALE VERDRAGEN. — INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN. — INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË. — SAMENWERKING MET DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — STRAF
OPGELEGD DOOR HET TRIBUNAAL EN TEN UITVOER GELEGD IN BELGIË. — OVEREENKOMST TUSSEN DE ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES EN BELGIË BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAFFEN. — JURIDISCHE
DRAAGWIJDTE.
9° INTERNATIONALE RECHTSHULP. — INTERNATIONAAL STRAFTRIBUNAAL VOOR VOORMALIG JOEGOSLAVIË. — SAMENWERKING MET DE
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — STRAF OPGELEGD DOOR HET TRIBUNAAL EN
TEN UITVOER GELEGD IN BELGIË. — OVEREENKOMST TUSSEN DE ORGANISATIE
VAN DE VERENIGDE NATIES EN BELGIË BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING
VAN DE STRAFFEN. — JURIDISCHE DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° Uit de artikelen 27 van het Statuut van het Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië en 25.1 van het Internationaal mechanisme belast met de uitoefening van de restbevoegdheden van de
straftribunalen, volgt dat de door het Tribunaal opgelegde straffen ten uitvoer worden gelegd volgens de interne regels van de Staat van de plaats van
tenuitvoerlegging, maar onder toezicht van het internationaal gerechtshof;
artikel 25.1, dat aldus verwijst naar de regels van de Staat die bij de tenuitvoerlegging is betrokken, heeft geen betrekking op de Wet Strafuitvoering
maar op de specifieke wetgeving, met name de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen (1).
4°, 5° en 6° Uit artikel 55, § 3, van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale
straftribunalen blijkt dat voor de straffen opgelegd door het Internationaal
Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië die in België ten uitvoer worden
gelegd, de procedures inzake vervroegde vrijlating uitsluitend worden geregeld door het Statuut van het Tribunaal en dat de bepalingen van de Belgi(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 237.
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sche wetgeving met betrekking tot de wijze van strafuitvoering niet van
toepassing zijn op de gedetineerde die in België een door het Tribunaal uitgesproken vrijheidsbenemende straf uitzit (1).
7°, 8° en 9° De overeenkomst van 2 mei 2007 tussen de Organisatie van de Verenigde Naties en de regering van het Koninkrijk België betreffende de tenuitvoerlegging van de door het Internationaal Straftribunaal voor voormalig
Joegoslavië opgelegde straffen, die de problemen regelt betreffende alle aan
België gerichte verzoeken met het oog op de tenuitvoerlegging van de door
het Tribunaal opgelegde straffen, mag, ongewijzigd, noch van de Belgische
wet noch van het Statuut van het Tribunaal afwijken (2).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Franstalige
strafuitvoeringsrechtbank te Brussel van 23 februari 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 27 maart 2015 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 1 april 2015 heeft raadsheer Françoise Roggen
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
De eiser, die door het Internationaal Straftribunaal voor voormalig
Joegoslavië is veroordeeld, verwijt de strafuitvoeringsrechtbank dat
zij zich onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over zijn voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied.
Het middel voert aan dat artikel 55, § 3, van de wet van 29 maart 2004
betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof
en de Internationale straftribunalen, zoals gewijzigd bij wet van
26 maart 2014, niet tot gevolg kan hebben dat wordt afgeweken van het
internationaal recht dat op het Internationaal Straftribunaal voor
voormalig Joegoslavië van toepassing is.
Uit de artikelen 27 van het Statuut van dit Tribunaal en 25.1 van het
internationaal mechanisme belast met de uitoefening van de restbevoegdheden van de straftribunalen, volgt dat de door het Tribunaal opgelegde straffen ten uitvoer worden gelegd volgens de interne regels
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 237.
(2) Id.
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van de Staat van de plaats van tenuitvoerlegging, maar onder toezicht
van de internationale rechtsmacht. Artikel 25.1, dat verwijst naar de
regels van de Staat die bij de tenuitvoerlegging betrokken is, verwijst,
in strijd met wat het middel aanvoert, niet naar de Wet Strafuitvoering, maar naar de specifieke wetgeving, met name voormelde wet van
29 maart 2004. Uit artikel 55, § 3, van die wet blijkt overigens dat de procedures van vervroegde vrijlating uitsluitend worden geregeld door het
Statuut van het Tribunaal en dat “de bepalingen van de Belgische wetgeving met betrekking tot de wijze van strafuitvoering niet van toepassing zijn op de gedetineerde die in België een door het Tribunaal
uitgesproken vrijheidsbenemende straf ondergaat”.
De Belgische wet van 29 maart 2004 wijkt aldus niet af van de in het
middel bedoelde internationale bepalingen maar past die integendeel
toe.
Voorts regelt de overeenkomst van 2 mei 2007 tussen de Organisatie
van de Verenigde Naties en de regering van het Koninkrijk België betreffende de tenuitvoerlegging van de door het Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië opgelegde straffen, de problemen
betreffende alle aan België gerichte verzoeken met het oog op tenuitvoerlegging van de door het Tribunaal opgelegde straffen. Daaruit
volgt dat de overeenkomst, zolang zij niet wordt gewijzigd, noch van de
Belgische wet noch van het Statuut van het Tribunaal afwijkt.
De strafuitvoeringsrechtbank verantwoordt aldus haar beslissing om
zich onbevoegd te verklaren naar recht.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
1 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Obradovic (bij
de balie te Nijvel).

N° 238
1°

— 2 april 2015
(AR C.14.0281.F)

KAMER

1° RECHTSMISBRUIK. — NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. — VERLIES VAN
HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. — BELANGHEBBENDE. — RECHTSVORDERING.
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2° VORDERING IN RECHTE. — RECHTSVORDERING. — RECHTSMISBRUIK. —
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. — VERLIES VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
— BELANGHEBBENDE. — BELANG.
3° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN. — VERLIES VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. — BELANGHEBBENDE. — RECHTSVORDERING. — RECHTSMISBRUIK.
4° RECHTSMISBRUIK. — NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. — VERLIES VAN
HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. — BELANGHEBBENDE. — RECHTSVORDERING.
— RECHT. — ONTBINDING. — UITOEFENING VAN DAT RECHT VOOR EEN ANDER
DOELEINDE.
5° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN. — VERLIES VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. — BELANGHEBBENDE. — RECHTSVORDERING. — RECHT. — ONTBINDING. — UITOEFENING VAN DAT RECHT VOOR EEN ANDER DOELEINDE. — RECHTSMISBRUIK.

1°, 2° en 3° Zelfs wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 634, eerste zin, van het Wetboek van Vennootschappen, moet degene die op grond
van die wetsbepaling de ontbinding van een naamloze vennootschap vordert
wegens verlies van het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig de
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek belang hebben bij het instellen van een dergelijke vordering en mag zijn vordering geen rechtsmisbruik
opleveren; er kan sprake zijn van rechtsmisbruik, zelfs als het bedoelde recht
van openbare orde of van dwingend recht is (1). (Art. 634, Wetboek van
Vennootschappen; artt. 17 en 18, Gerechtelijk Wetboek; algemeen
rechtsbeginsel betreffende het rechtsmisbruik)
4° en 5° De aanwending van een recht voor een ander doeleinde dan dat waarvoor het werd ingevoerd, vormt een misbruik van recht; die regel is van toepassing op het recht om de ontbinding van een naamloze vennootschap
wegens verlies van het maatschappelijk kapitaal te vorderen (2). (Algemeen
rechtsbeginsel betreffende het rechtsmisbruik; art. 634, Wetboek van
Vennootschappen)

(MAN TRUCK & BUS

N.V. T.

CENTRACAR TRUCK SERVICE

N.V.)

ARREST (vertaling)
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 6 februari 2014.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 13 februari
2015 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 238.
(2) Id.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen, gewijzigd door artikel 1
van het koninklijk besluit van 13 juli 2001;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand misbruik mag maken
van zijn recht.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de eiseres artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen onrechtmatig aanwendt en dat zij geen gewettigd belang heeft, en verklaart haar rechtsvordering derhalve onontvankelijk om de volgende redenen:
“De eerste rechters hebben om oordeelkundige redenen, die het hof [van beroep] overneemt en die door de middelen die [de eiseres] in hoger beroep aanvoert geenszins ontkracht worden, haar vordering tot ontbinding van [de
verweerster] verworpen. De eerste rechter heeft de vordering tot ontbinding van
de verweerster verworpen op grond van artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen, om de volgende redenen:
‘Nu al volgt uit de uitleg van [de verweerster] op de zitting dat haar huidige,
moeilijke toestand te wijten is aan het laatste boekjaar, dat op een bijzonder
negatieve wijze werd beïnvloed door de opzegging, zonder vooropzeg, van de contractuele betrekkingen, met de daaruit voortvloeiende lasten en aan de nieuwe
investeringen die zij zich heeft moeten getroosten om het voortbestaan van de
onderneming te verzekeren, waarbij [de verweerster] beklemtoont dat haar aandeelhouders, tijdens het laatste boekjaar, een aanzienlijke inspanning hebben
gedaan door haar een uiterst belangrijk voorschot van 700.000 euro toe te kennen, wat aantoont dat zij haar voortbestaan willen verzekeren.
Die uitleg toont aan dat de vordering van Man AG en van [de eiseres] veeleer
is ingegeven door een weigering om het geschil aan te gaan dan door de angst
voor de insolvabiliteit van [de verweerster]’.
Artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat ‘wanneer het
nettoactief gedaald is tot beneden 61.500 euro, iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen. In voorkomend geval
kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand
te regulariseren’.
Noch de parlementaire voorbereiding vóór de invoering van die bepaling in de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (Gedr. St. Kamer, 19811982, nr. 210; Gedr. St. Senaat, 1982-1983, nr. 390/2), noch de artikelen 104, 140 en
158bis van die wetten, noch de artikelen 333, 432 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen hebben omschreven wie de ‘belanghebbenden’ zijn die deze vordering tot ontbinding kunnen instellen.
Rechtspraak en rechtsleer, die zich hiervoor baseren op voorbeelden die werden gegeven tijdens de parlementaire voorbereiding (Gedr. St. Kamer, 1981-1982,
nr. 210/9, p. 66-68), kennen de hoedanigheid van belanghebbende derde toe aan het
openbaar ministerie, aan een aandeelhouder (zelfs met een minderheidsparticipatie), aan een schuldeiser (voor zover hij aantoont dat hij een werkelijk belang
heeft en zich niet enkel op zijn hoedanigheid van schuldeiser beroept, wat het
geval zal zijn indien hij redelijkerwijs kan vrezen dat zijn schuldvordering niet
zal worden terugbetaald) en zelfs aan een concurrent die een tegenstander wenst
uit te schakelen (met name omdat hij de spelregels niet naleeft) (DE CORDT, Y.,
“Dissolution des sociétés pour pertes prononcées du capital social”, R.D.C., 2012,
62 met verwijzingen; DEBOECK, B., “La notion d’‘intéressé’ au sens des
articles 140 et 158bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales”, R.D.C.,
1999, 54-55).
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Een belanghebbende derde is iemand die belang heeft bij het instellen van die
rechtsvordering (’T KINT, J., Les modifications apportées au droit des sociétés
anonymes par la loi du 5 décembre 1984 (et non par la loi du 21 février 1985), Larcier,
Brussel, 1985, nr. 282, 153).
Het bedoelde belang is het belang om in rechte op te treden, in de zin van
artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek. Het wijst op ‘ieder stoffelijk of zedelijk voordeel — effectief, maar niet theoretisch — dat de eiser kan trekken uit
de vordering die hij instelt op het ogenblik waarop hij ze aanhangig maakt, zelfs
zo de erkenning van het recht, de ontleding of de ernst van de schade slechts
komt vast te staan op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis’ (Verslag
Van Reepinghen, Gedr. St. Senaat, gewone zitt. 1963-1964, nr. 60, 23).
Dat belang dient niet enkel concreet maar ook gewettigd te zijn (zie met name: DE LEVAL, G., Droit judiciaire privé. La procédure, ULg, 2009-2010, 7; Cass.,
17 oktober 1986, AC 1986-87, nr. 98; Cass., 19 september 1996, AC 1996, nr. 319; Cass.,
2 april 1998, AC nr. 188, en R.G.D.C., 1999, 251; Cass., 6 juni 2008, AC, nr. 351).
De eiser moet beschikken over ‘un intérêt légitime à obtenir une mesure nécessaire et proportionnée’ (DE CORDT, Y., op. cit., 62).
Het recht om in rechte op te treden kan immers worden misbruikt. ‘De rechter
kan, ingeval van procesmisbruik, de uitoefening van de rechtsvordering beperken; dit is met name het geval indien het rechtssubject zijn rechtsvordering uitoefent of verder uitoefent zonder redelijk of afdoende belang dan wel op een
wijze die kennelijk de perken van een normale uitoefening door een voorzichtig
en zorgvuldig persoon te buiten gaat’ (Cass., 17 oktober 2008, nr. C.07.0214.N; DERIJCKE, W., “L’article 104 des lois coordonnées sur les sociétés ou’ce n’est pas un
de mes amis ; je n’ai donc pas de raison d’en dire du mal’”, R.P.S., 1998, 464).
Het doel bestaat in het voorkomen van ‘le détournement abusif d’une norme
juridique ou d’un droit’ (WATHELET, M., “Principe de proportionnalité : utilisation disproportionnée ?”, J.T., 2007, 315).
Dus: ‘il ne suffit pas d’invoquer la lésion d’un simple intérêt d’ordre économique
pour obtenir gain de cause devant les tribunaux. En général, ce jugement de valeur
sur le recours fait à la justice est effectué au regard de considérations morales. Ainsi,
la demande peut être jugée irrecevable en raison de la turpitude du demandeur, du
blâme dont sa prétention fait l’objet’ (DE BOE, C., “Le défaut d’intérêt né et actuel”,
Annales de droit de Louvain, vol. 66, 2006, nr. 1-2, punt 20 en noot 89, 112 en 113).
Zo zal de vordering tot nietigverklaring van een onregelmatig opgerichte vennootschap verworpen worden indien die vordering werd ingesteld door een handelaar die in die nietigverklaring een manier vindt om een concurrent uit te
schakelen. Hij is niet gerechtigd de nietigverklaring van die vennootschap te
vorderen door zich enkel te beroepen op de schade die hij lijdt; wellicht heeft hij
wel belang bij, omdat hij op die manier een gevaarlijke concurrent van de markt
kan halen; desalniettemin zal zijn vordering, als die enkel daarop gegrond is, beslist falen (…) (zie H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, dl. I, Paris, Sirey, 1961, nr. 228, 202; P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, tome
préliminaire, Introduction générale, vol. I, Brussel, Bruylant, 1979, nr. 104, 133).
Aangezien het belang van de eiser slechts gewettigd kan zijn indien hij geen
misbruik maakt van zijn belang om in rechte op te treden en aangezien ‘l’abus
de droit sanctionne un comportement abusif — c’est-à-dire non proportionné’ (WATHELET, M., op. cit.), moet de vordering van [de eiseres] onderzocht worden op
haar evenredigheid, om na te gaan in welke mate zij een gewettigd belang heeft
om de ontbinding van [de verweerster] te vorderen.
De vordering van [de eiseres] hoeft niet onderworpen te worden aan de drievoudige toetsing die voortvloeit uit de toepassing van het evenredigheidsbeginsel (toetsing van het nut, van de noodzakelijkheid en van de eigenlijke
evenredigheid), aangezien het duidelijk is dat de voordelen die zij zou kunnen
halen uit de vereffening van [de verweerster] geenszins te vergelijken zijn met
de ongemakken die laatstgenoemde hierdoor zou moeten ondergaan.

ARRESTEN_AVRIL_2015.fm Page 933 Tuesday, May 17, 2016 3:04 PM

N° 238 - 2.4.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

933

[De eiseres] heeft nogal lef wanneer ze zegt zich op de insolvabiliteit van [de
verweerster] te beroepen om haar ontbinding te vorderen.
[De verweerster] wijst er terecht op dat ‘[de eiseres] thans de vereffening vordert van een vennootschap wier financiële moeilijkheden ze zelf in de hand heeft
gewerkt’.
Uit de voorafgaande rechtspleging blijkt dat [de eiseres] niet wenst dat het
scheidsgerecht haar geschil met [de verweerster] beslecht, hoewel zij voor die
instantie nochtans aanvoert dat zij een schuldvordering van 474.142,60 euro op
[de verweerster] heeft.
Op gevaar af van de beslissing van de eerste rechters te parafraseren, blijkt
uit het verloop van de procedures voor het scheidsgerecht en voor de rechtbank
van koophandel duidelijk dat [de eiseres] met deze rechtsvordering enkel en alleen een strategisch doel nastreeft. De bedoeling is [de verweerster] te dwingen
haar eisen terug te schroeven, zo mogelijk in het kader van haar vereffening, of
zelfs te beletten dat zij haar rechten kan doen gelden.
Zodoende wendt [de eiseres] artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen onrechtmatig aan.
Haar belang is onwettig en haar rechtsvordering is bijgevolg niet ontvankelijk.”
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt: “Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden 61.500 euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval
kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand
te regulariseren”.
Artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen en het sanctiemechanisme
dat het invoert, beklemtonen hoe belangrijk het minimumkapitaal is waarover
handelsvennootschappen binnen onze rechtsorde moeten beschikken.
Het kapitaal is in twee opzichten belangrijk: enerzijds bepaalt het mee de
rechten van de vennoten binnen de vennootschappen (recht op dividenden, aantal stemmen binnen de organen van de vennootschap, recht op terugbetaling in
geval van een vereffeningssaldo); anderzijds biedt het kapitaal de schuldeisers
van de vennootschap een minimumgarantie.
Hieruit volgt dat het kapitaal van een vennootschap een bestanddeel is van de
Belgische economische openbare orde, in zoverre de openbare orde verstoord
wordt wanneer zij geconfronteerd wordt met een vennootschap waarvan het nettoactief gedaald is tot onder het minimumbedrag dat bij de oprichting van de
vennootschap volgestort moet zijn.
Het karakter van openbare orde van de door artikel 634 van het Wetboek van
Vennootschappen opgelegde verplichting kent aldus dat statuut toe aan het kapitaal van de vennootschap, op zijn minst tot beloop van het minimumbedrag
dat bij de oprichting van de vennootschap volgestort moet zijn. Binnen het kapitaal van de vennootschap moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen
het gedeelte dat van openbare orde is en het gedeelte dat het niet is.
Wanneer artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen wordt aangevoerd
voor de rechter, mag hij bijgevolg enkel nagaan of de toepassingsvoorwaarden
van dat artikel zijn vervuld.
Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden 61.500 euro, is de discretionaire
bevoegdheid van de rechtbank bijgevolg beperkt tot de keuze tussen de ontbinding van de vennootschap of de toekenning aan die vennootschap van een regularisatietermijn.
Het feit dat het kapitaal van een vennootschap van openbare orde is, heeft onder meer tot gevolg dat het openbaar ministerie, net als elke belanghebbende,
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de miskenning van dat karakter — zelfs voor het eerst voor het Hof — kan aanvoeren.
Het feit dat het kapitaal van een vennootschap van openbare orde is, heeft ook
tot gevolg dat degene die een rechtsvordering tot ontbinding instelt op grond
van artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen, niet het bestaan van
rechtstreekse dan wel onrechtstreekse schade hoeft aan te tonen.
Artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen nodigt zodoende eenieder
uit die in contact staat met een handelsvennootschap met een kapitaal dat gedaald is tot onder het minimumkapitaal, die toestand aan te klagen bij de rechtbanken die, zodra de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, enkel de ontbinding
ervan kunnen uitspreken dan wel haar een regularisatieperiode kunnen toekennen en aldus de economische wereld zuiveren van vennootschappen met een ontoereikend kapitaal, zonder dat het bestaan van gelijk welke andere schade
bewezen dient te worden.
De rechter mag bijgevolg niet beoordelen of de rechtsvordering die een schuldeiser instelt op grond van artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen,
wettig is dan wel rechtsmisbruik oplevert, in zoverre vaststaat dat die rechtsvordering van openbare orde is.
In het kader van een dergelijke regularisatie van het economische leven kan
de rechter een rechtsvordering die tot een dergelijke sanering strekt niet onontvankelijk verklaren bij gebrek aan belang omdat zij rechtsmisbruik zou opleveren, aangezien de wetgever net heeft gewild dat de vennootschap met een te laag
kapitaal ontbonden zou worden, zonder dat degenen die de rechtsvordering tot
ontbinding instellen enige schade hoeven aan te tonen.
Indien, daarenboven, de rechtsvordering die ingesteld wordt op grond van
artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen afhankelijk wordt gemaakt
van de voorwaarde dat er schade moet worden aangetoond, dan zou die wetsbepaling geen enkele bestaansreden meer hebben, inzonderheid indien vereist
wordt dat er geen wanverhouding mag bestaan tussen, enerzijds, het belang van
de rechtsvordering en, anderzijds, het nadeel dat zij anderen berokkent. Immers, het ontbreken van schade zou in de meeste gevallen, zo niet altijd, van de
ontbinding van de vennootschap een overdreven maatregel maken.
Het arrest vermeldt dat het belang van de belanghebbende derde “niet enkel
concreet maar ook gewettigd dient te zijn” en dat “het doel erin bestaat te voorkomen dat een rechtsnorm of een recht bedrieglijk en oneigenlijk wordt aangewend”. Het arrest legt voorts uit dat “het bijgevolg niet voldoende is de
benadeling van een louter economisch belang aan te voeren om voor de rechtbanken in het gelijk te worden gesteld”, dat “dit waardeoordeel over het feit dat
er op de rechter een beroep wordt gedaan, doorgaans is ingegeven door morele
overwegingen” en dat “de vordering zodoende onontvankelijk kan worden verklaard wegens de schaamteloosheid van de eiser, omdat zijn eis afkeuring verdient”.
Het arrest past die beginselen vervolgens op deze zaak toe in de volgende bewoordingen: “aangezien de eiser slechts een gewettigd belang kan hebben indien
hij geen misbruik maakt van zijn belang om in rechte op te treden en het rechtsmisbruik elk abusief, d.w.z. onevenredig, gedrag, bestraft, moet de vordering
van [de eiseres] onderzocht worden op haar evenredigheid, om na te gaan in welke mate zij een gewettigd belang heeft om de ontbinding van [de verweerster] te
vorderen”.
Het arrest beslist dus dat “de vordering van [de eiseres] niet onderworpen
hoeft te worden aan de drievoudige toetsing die voortvloeit uit de toepassing
van het evenredigheidsbeginsel (toetsing van het nut, van de noodzakelijkheid
en van de eigenlijke evenredigheid), aangezien het duidelijk is dat de voordelen
die zij zou kunnen halen uit de vereffening van [de verweerster] geenszins te vergelijken zijn met de ongemakken die laatstgenoemde hierdoor zou moeten ondergaan”.
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Het besluit dat de eiseres “artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen
onrechtmatig aanwendt”, dat “zij geen gewettigd belang heeft”, en dat “haar
rechtsvordering derhalve onontvankelijk is”.
Het arrest, dat het gewettigd en bedrieglijk karakter van de rechtsvordering
van de schuldeiser beoordeelt, terwijl artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen van openbare orde is en het door de wetgever gewenste resultaat
tracht te bereiken, dat niet door rechtsmisbruik geneutraliseerd kan worden,
schendt artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen en miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand misbruik mag maken van zijn
recht.
Tweede onderdeel
Indien aangenomen wordt dat de rechter mag beoordelen of de rechtsvordering die de schuldeiser instelt op grond van artikel 634 van het Wetboek van
Vennootschappen gewettigd is dan wel rechtsmisbruik oplevert, kan het ruimste criterium om het rechtsmisbruik te beoordelen, te weten dat van de wanverhouding tussen, enerzijds, het voordeel dat de uitoefening van een recht inhoudt
en, anderzijds, het nadeel dat anderen hierdoor ondervinden, niet worden aangevoerd in het kader van artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen, aangezien de wetgever net gewild heeft dat vennootschappen die aan de
toepassingsvoorwaarden van dat artikel voldoen, uit het economische leven verwijderd zouden worden of dat ze hun toestand zouden regulariseren binnen de
door de rechter opgelegde termijn.
Welnu, het gebruik van dat criterium van rechtsmisbruik heeft tot gevolg dat
artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen geen bestaansreden of inhoud
meer zou hebben, aangezien de ontbinding van de vennootschap in de meeste gevallen, zo niet altijd, buiten verhouding staat tot het voordeel dat de schuldeiser nastreeft.
Daarenboven kan — evenmin — toepassing worden gemaakt van het criterium
volgens hetwelk een persoon zijn recht voor andere doelen aanwendt dan dat
waartoe de wet het bestemt, gelet op het doel en de teleologie van artikel 634
van het Wetboek van Vennootschappen.
Het enige criterium van rechtsmisbruik dat in aanmerking kan komen, te weten het gebruik van het recht met het enige oogmerk om te schaden, werd door
het arrest zelf verworpen, op grond dat “[de eiseres] met deze rechtsvordering
enkel en alleen een strategisch doel nastreeft”, en het arrest zodoende vaststelt
dat de eiseres een ander doel nastreefde dan het oogmerk om te schaden.
Het arrest, dat beslist dat, “aangezien de eiser slechts een gewettigd belang
kan hebben indien hij geen misbruik maakt van zijn belang om in rechte op te
treden en het rechtsmisbruik elk abusief, d.w.z. onevenredig, gedrag, bestraft,
de vordering van [de eiseres] onderzocht moet worden op haar evenredigheid, om
na te gaan in welke mate zij een gewettigd belang heeft om de ontbinding van
[de verweerster] te vorderen” en dat “de vordering van [de eiseres] niet onderworpen hoeft te worden aan de drievoudige toetsing die voortvloeit uit de toepassing van het evenredigheidsbeginsel (toetsing van het nut, van de
noodzakelijkheid en van de eigenlijke evenredigheid), aangezien het duidelijk is
dat de voordelen die zij zou kunnen halen uit de vereffening van [de verweerster]
geenszins te vergelijken zijn met de ongemakken die laatstgenoemde hierdoor
zou moeten ondergaan”, en daaruit concludeert dat de eiseres “artikel 634 van
het Wetboek van Vennootschappen onrechtmatig aanwendt”, terwijl artikel 634
van het Wetboek van Vennootschappen van openbare orde is en het door de wetgever gewenste resultaat tracht te bereiken, dat niet geneutraliseerd kan worden door een rechtsmisbruik dat zou bestaan in het verkrijgen van een voordeel
dat niet in verhouding staat tot de schade die door de uitoefening van dat recht
wordt berokkend of in het gebruik van dat recht voor andere doelen dan dat
waartoe de wet het bestemt, miskent zodoende het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand misbruik mag maken van zijn recht en schendt daarenboven artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen.
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Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 634, eerste zin, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat,
wanneer het nettoactief van een naamloze vennootschap gedaald is tot
beneden 61.500 euro, iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen.
Wie de ontbinding van een vennootschap vordert op grond van die
wetsbepaling moet, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, een belang hebben om een dergelijke vordering in
te stellen en zijn vordering mag geen rechtsmisbruik opleveren.
Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik, zelfs als het bedoelde recht
van openbare orde of van dwingend recht is.
Het onderdeel, dat aanvoert dat, aangezien het voormelde artikel 634
van openbare orde is, de rechter niet kan beoordelen of de rechtsvordering die een schuldeiser op grond van die wetsbepaling instelt wettig is
dan wel rechtsmisbruik oplevert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het arrest overweegt, met aanneming van de redenen van de eerste
rechter, dat de rechtsvordering “past binnen de ruimere context van
het geschil tussen de partijen dat niet werd — en tijdelijk ook niet kan
worden — beslecht, omdat [de eiseres] het arbitragebeding in de overeenkomsten die zij aan [de verweerster] heeft voorgelegd en die laatstgenoemde heeft aanvaard, niet te goeder trouw heeft uitgevoerd”, dat
de eiseres “geen schuldeiser van [de verweerster] is — zij beschikt op
zijn minst over geen enkele zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering of over enige titel — aangezien zij weigert haar aanspraken
te doen vaststellen door het scheidsgerecht, waarop de partijen, in onderlinge overeenstemming, een beroep hebben gedaan”, dat de eiseres
“geen concurrente is van [de verweerster], die haar activiteit niet meer
kan ontwikkelen sinds de brutale stopzetting in 2010” en dat “de rechtsvordering zodoende, in werkelijkheid, alleen tot doel heeft de positie
van [de verweerster] in de arbitrage te wijzigen: het is duidelijk dat [de
eiseres] hoopt dat het eventuele optreden van een vereffenaar ervoor
zou zorgen dat laatstgenoemde de aanspraken van [de verweerster]
naar beneden zou herzien — wat hij, gelet op de Debelux-regeling, niet
zou kunnen doen zonder aansprakelijk te worden gesteld”.
Het arrest overweegt ook, op eigen gronden, dat “[de eiseres] thans de
vereffening vordert van een vennootschap wier financiële moeilijkheden ze zelf in de hand heeft gewerkt”, dat “uit de voorafgaande rechtspleging blijkt dat [de eiseres] niet wenst dat het scheidsgerecht haar
geschil met [de verweerster] beslecht, hoewel zij voor die instantie
nochtans aanvoert dat zij een schuldvordering van 474.142,60 euro op [de
verweerster] heeft” en dat “uit het verloop van de procedures voor het
scheidsgerecht en voor de rechtbank van koophandel duidelijk blijkt
dat [de eiseres] met deze rechtsvordering enkel en alleen een strate-
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gisch doel nastreeft. De bedoeling is [de verweerster] te dwingen haar
eisen terug te schroeven, zo mogelijk in het kader van haar vereffening,
of zelfs te beletten dat zij haar rechten kan doen gelden”.
Het arrest dat, op grond van die vermeldingen, overweegt dat “[de eiseres] artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen onrechtmatig
aanwendt”, verantwoordt zijn beslissing om de vordering van de eiseres
te verwerpen wegens rechtsmisbruik naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
2 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Lemal,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lefèbvre en de heer Geoffroy
de Foestraets.

N° 239
1°

— 2 april 2015
(AR C.14.0360.F)

KAMER

STAAT. — DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS. — INTEREST. — BETALING —
RECHTHEBBENDE — BEGRIP.

De Deposito- en Consignatiekas betaalt voor rekening van de Schatkist een interest uit aan de rechthebbenden van elk geconsigneerd bedrag; de rechthebbende, in de zin van die regel, is de persoon aan wie de geconsigneerde
bedragen op grond van de voorgelegde stukken moeten worden gestort (1).
(Artt. 11, eerste lid, en 16, KB nr. 150 van 18 maart 1935)

(CHARBONNAGES MAMBOURG, SACRÉ-MADAME ET POIRIER RÉUNIS N.V.
IN VEREFFENING T. BELGISCHE STAAT, FOD FINANCIËN)
ARREST (vertaling)
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 30 oktober 2012.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 13 februari
2015 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 239.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1, 7, 9, 11 en 16 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart
1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking
van de Deposito- en Consignatiekas;
— de artikelen 14 en 22 van het ministerieel besluit van 27 maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en
Consignatiekas;
— de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 november 2013.
Aangevochten beslissingen
1. Het arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter en veroordeelt de eiseres tot de kosten van het hoger beroep, die voor de verweerder worden vastgesteld op een vergoeding van 3.300 euro.
2. Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
“De redenering die [de eiseres] aanhoudt in haar conclusie, waarin geen enkel
rechtsmiddel wordt aangevoerd, is uiterst verward, temeer omdat zij daarin
geen enkel onderscheid maakt tussen de twee verschillende hoedanigheden
waarin [de verweerder] is kunnen optreden: hetzij als opvolger van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade, hetzij als overheid waarvan de Deposito- en Consignatiekas afhangt.
Uit de onderlinge samenhang van die conclusie en de correspondentie van [de
eiseres] vóór de dagvaarding blijkt echter dat zij haar aanspraken hierop grondt
dat het bedrag dat overeenstemt met de interest die de Deposito- en Consignatiekas niet heeft betaald [aan de verweerder], in zijn hoedanigheid van rechtverkrijgende van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade, naar
aanleiding van de betaling van 190.731,95 euro, haar zou moeten toekomen. Dat,
met andere woorden, het bedrag van de haar verschuldigde interest had moeten
worden vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan de interest die niet [aan
de verweerder] werd uitbetaald.
Die redenering kan niet worden gevolgd, omdat zij ervan uitgaat dat een rekening bij de Deposito- en Consignatiekas functioneert als een gewone bankrekening.
Dat is niet het geval.
Luidens artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas, betaalt laatstgenoemde ‘voor rekening van ’s Rijks
Schatkist aan de rechthebbenden op elke in consignatie gegeven som een intrest
uit’ en betaalt de administratie van de Thesaurie en Staatsschuld haar het bedrag van de aldus uitbetaalde interesten terug. Artikel 1 van dat besluit bepaalt
dat de gelden die aan de Deposito- en Consignatiekas worden toevertrouwd, niet
mogen worden vermengd met het vermogen van de Schatkist.
Hieruit volgt dat de kwestieuze interesten niet worden uitbetaald via de gelden die werden gedeponeerd op de rekening bij de Deposito- en Consignatiekas.
De omstandigheid dat er geen interest werd uitbetaald [aan de verweerder],
rechtverkrijgende van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,
heeft dus geen gevolgen teweeggebracht voor de hoofdsom die na die uitbetaling
op de rekening is blijven staan en evenmin voor de interest die, krachtens dat
artikel 16, aan de andere rechthebbenden en aan [de eiseres] toekomt.
Uit de afrekeningen die [de verweerder] heeft opgemaakt in antwoord op de
vragen van de vereffenaar van [de eiseres], blijkt overigens dat dit beginsel cor-
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rect werd toegepast. De als inkomsten en als uitkeringen in hoofdsom geboekte
bedragen zijn gelijk terwijl de als kosten geboekte bedragen, die overeenstemmen met hetgeen aan de rechthebbenden werd uitgekeerd, gelijk zijn aan de som
van de uitkeringen in hoofdsom en de netto-interest na voorheffing”.
3. Het arrest leidt hieruit af dat “uit de voormelde gegevens volgt dat [de verweerder] terecht aanvoert dat het voor [de eiseres] niets uitmaakte dat de Deposito- en Consignatiekas al dan niet interest betaalde op de 190.731,95 euro die
zijn betaald ter uitvoering van de beslissing van de beslagrechter te Charleroi.
Hieruit kan worden afgeleid dat de vordering niet gegrond is en dat het beroepen vonnis moet worden bevestigd”.
Grieven
1. Luidens artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 wordt
een Deposito- en Consignatiekas ingesteld die belast is met de ontvangst en de
terugbetaling van de deposito’s en consignaties in specie of in effecten tot waarborging van het nakomen van verplichtingen.
Kortom, de Deposito- en Consignatiekas voert dus twee opdrachten uit: (i) de
ontvangst van de deposito’s en consignaties en (ii) de teruggave ervan, met betaling van de interest.
In dit geval bestaat de kernvraag erin aan wie die interest betaald moet worden. Bijgevolg moet worden onderzocht wie de houders zijn van de rekeningen
bij de Deposito- en Consignatiekas.
Om hierop te antwoorden moet worden gekeken naar de relevante bepalingen
betreffende de werking van de Deposito- en Consignatiekas.
Wat betreft de opdracht van ontvangst van de deposito’s en consignaties, bepaalt artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 dat “elk deposito in
effecten of in geld aanleiding geeft tot een inschrijving op rekening bij de Deposito- en Consignatiekas ten gunste van de deposant. De inschrijving op rekening
geldt als rechtstitel tegenover de Deposito- en Consignatiekas”.
Artikel 9 bepaalt wat dat betreft dat “de borgtocht eigendom is van de persoon
die hem uit zijn penningen of waarden bij de Deposito- en Consignatiekas heeft
gedeponeerd”.
Artikel 14 van het ministerieel besluit van 27 maart 1935 bepaalt, inzake de betalingen, dat ze op risico van de belanghebbenden geschieden volgens de aan de
Deposito- en Consignatiekas verstrekte inlichtingen.
Wat betreft de opdracht van teruggave van de bedragen, bepaalt artikel 11 van
het ministerieel besluit van 27 maart 1935 dat de Deposito- en Consignatiekas de
teruggave van de geconsigneerde sommen of waarden pas gelast wanneer de bij
de desbetreffende wetten en reglementen vereiste bescheiden haar worden verstrekt en zij de geldigheid ervan heeft erkend. Wat dat betreft vermeldt
artikel 14 van het koninklijk besluit dat de inontvangstneming en de teruggave
van de waarden plaatsheeft door toedoen van de Nationale Bank van België, die
als Rijkskassier optreedt, en dat die waarden voorkomen in een door de Bank
bij de Deposito- en Consignatiekas geopende speciale rekening.
In het kader van die teruggave bepaalt artikel 16 van het koninklijk besluit
van 18 maart 1935 dat de Deposito- en Consignatiekas “voor rekening van
’s Rijks Schatkist aan de rechthebbenden op elke in consignatie gegeven som
een” jaarlijkse “interest uitbetaalt”.
Die terugbetaling geschiedt, luidens artikel 22 van het ministerieel besluit
van 27 maart 1935, door de aangestelden van de Deposito- en Consignatiekas, die
de consignaties in specie en de daaraan verbonden interesten betalen door middel van hun onderscheidenlijke postchequerekeningen.
Uit de samenhang tussen de hierboven vermelde bepalingen volgt dat het begrip rechthebbende, in de zin van artikel 16 van het koninklijk besluit van
18 maart 1935, noodzakelijkerwijs betrekking heeft op de deposant, die de enige
houder is van de rekening bij de Deposito- en Consignatiekas.
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Een daarmee strijdige uitlegging zou immers het beginsel van eenheid van
vermogen miskennen, zoals vastgelegd in de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 november
2013, en dat door het Hof zeer nadrukkelijk werd herhaald in zijn arrest van
27 januari 2011, volgens hetwelk “de geldsommen die gestort worden op een derdenrekening die de advocaat op zijn eigen naam en voor eigen rekening bij een
bank opent, ongeacht hun herkomst en bij gebrek aan specifieke wettelijke bepalingen, tot de schuldvordering van die advocaat op de bank behoren en zich
vermengen met het geheel van zijn vermogen. De persoonlijke schuldeisers van
die advocaat kunnen derhalve in de handen van de bank derdenbeslag laten leggen op het creditsaldo van die rekening”. Het Hof huldigt aldus het beginsel volgens hetwelk de eigenaar van de geldsommen die voorkomen op de creditzijde
van een bij een derde instelling geopende rekening en die voor een specifiek doel
worden aangewend, niemand anders is dan de houder van die rekening, die zelf
de houder is van de schuldvordering op het creditsaldo ten aanzien van de instelling bij wie de rekening is geopend.
Hieruit volgt dat, bij gebrek aan bijzondere bepalingen die van dat beginsel
afwijken, de deposant van de bij de Deposito- en Consignatiekas geconsigneerde
bedragen een schuldvordering op die kas heeft, in tegenstelling tot de eindbegunstigden van de bij de Deposito- en Consignatiekas geconsigneerde bedragen
die, van hun kant, geen enkele schuldvordering hebben op die kas maar enkel op
de deposant, aangezien die schuldvordering afhangt van de verwezenlijking van
een toekomstige en onzekere gebeurtenis, met name de gerechtelijke beslissing
die de omvang van hun rechten vaststelt.
2. In deze zaak stelt het arrest evenwel, om de bovenvermelde redenen die hier
als volledig weergegeven worden beschouwd, dat de redenering van de eiseres
volgens welke zij, als rechthebbende van de in haar naam bij de Deposito- en
Consignatiekas geopende rekening, de door die rekening opgebrachte interest
moest ontvangen, “niet kan worden gevolgd, omdat zij ervan uitgaat dat een rekening bij de Deposito- en Consignatiekas functioneert als een gewone bankrekening” en dat zulks “niet het geval is”.
Het arrest overweegt vervolgens dat “de omstandigheid dat er geen interest
werd uitbetaald [aan de verweerder], rechtverkrijgende van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade, heeft dus geen gevolgen teweeggebracht
voor de hoofdsom die na die uitbetaling op de rekening is blijven staan en evenmin voor de interest die, krachtens dat artikel 16, aan de andere rechthebbenden
en aan [de eiseres] toekomt” en dat “uit de afrekeningen die [de verweerder]
heeft opgemaakt in antwoord op de vragen van de vereffenaar van [de eiseres],
overigens blijkt dat dit beginsel correct werd toegepast. De als inkomsten en als
uitkeringen in hoofdsom geboekte bedragen zijn gelijk terwijl de als kosten geboekte bedragen, die overeenstemmen met hetgeen aan de rechthebbenden werd
uitgekeerd, zijn gelijk aan de som van de uitkeringen in hoofdsom en de nettointerest na voorheffing”.
Het leidt daaruit af dat “[de verweerder] terecht aanvoert dat het voor [de eiseres] niets uitmaakte dat de Deposito- en Consignatiekas al dan niet interest
betaalde op de 190.731,95 euro die zijn betaald ter uitvoering van de beslissing
van de beslagrechter te Charleroi”.
Met andere woorden, het hof van beroep te Luik verwerpt de vordering van de
eiseres op grond dat een interest, in voorkomend geval, door schuldvergelijking
moet worden uitbetaald aan de “andere rechthebbenden en [aan de verweerder]”,
te weten de eindbegunstigden van de geconsigneerde bedragen, en niet aan de deposant van die bedragen bij de Deposito- en Consignatiekas.
3. Het arrest, dat op grond van de voorgaande overwegingen beslist dat de eiseres geen recht heeft op de betaling van de interest die is opgebracht door het
bij de Deposito- en Consignatiekas geconsigneerde bedrag, miskent bijgevolg,
enerzijds, de draagwijdte van het wettelijk begrip rechthebbende in de zin van
het koninklijk besluit van 18 maart 1935 (schending van de artikelen 1, 7, 9, 11,
16 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, 14 en 22 van het ministe-
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rieel besluit van 27 maart 1935) en, anderzijds, het beginsel van de eenheid van
vermogen, waartoe de schuldvordering, in hoofdsom en interest, behoort die
voor de deposant is ontstaan uit de schuldvergelijking van de bedragen bij de
Deposito- en Consignatiekas (schending van de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, vóór de wijziging ervan bij de wet van
22 november 2013).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Artikel 8, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart
1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de
werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van
wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934 bepaalt dat elk deposito vergezeld moet gaan van een aangifte behelzend alle nodige aanduidingen om het hoofdbestuur van de kas in staat te stellen de
bestemming van de gedeponeerde sommen of waarden vast te stellen.
Luidens artikel 11, eerste lid, van dat koninklijk besluit gelast de Deposito- en Consignatiekas de teruggave van de geconsigneerde sommen
of waarden zodra haar de bij de desbetreffende wetten en reglementen
vereiste bescheiden worden verstrekt en zij de geldigheid ervan heeft
erkend.
Krachtens artikel 16 van dat koninklijk besluit betaalt de Depositoen Consignatiekas voor rekening van de Schatkist een interest uit aan
de rechthebbenden van elk geconsigneerd bedrag.
De rechthebbende, in de zin van het voormelde artikel 16, is de persoon aan wie de geconsigneerde bedragen op grond van de voorgelegde
stukken, moeten worden gestort, overeenkomstig artikel 11, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 18 maart 1935.
Het middel, dat geheel uitgaat van de veronderstelling dat de rechthebbende noodzakelijkerwijs de deposant is, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
2 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq,
advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Grégoire en de heer Geoffroy
de Foestraets.

N° 240
1°

— 3 april 2015
(AR C.13.0035.N)

KAMER

1° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
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STAAT.

— HERSTELVORDERING VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER. — GERECHTEWETBOEK. — TOEPASSELIJKHEID. — INLEIDING VAN DE HERSTELVORDERING. — WIJZE.
LIJK

2° VORDERING IN RECHTE. — STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE
VORIGE STAAT. — HERSTELVORDERING VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER. — GERECHTELIJK WETBOEK. — TOEPASSELIJKHEID. — INLEIDING VAN DE HERSTELVORDERING. — WIJZE.
3° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
STAAT. — HERSTELVORDERING. — HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID. — ADVIES. — DRAAGWIJDTE.
4° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
STAAT. — HERSTELVORDERING. — INGELEID VOOR 16 DECEMBER 2005 VOOR DE
STRAFRECHTER. — ONBEVOEGDVERKLARING. — OPNIEUW INGELEID NA
16 DECEMBER 2005 VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER. — VOORWAARDE. — HOGE
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID. — ADVIES.

1° en 2° Op de herstelvordering voor de burgerlijke rechter zijn de regels van
het Gerechtelijk Wetboek van toepassing, zodat de herstelvordering in de regel op grond van artikel 700 Gerechtelijk Wetboek bij de dagvaarding voor de
burgerlijke rechter wordt ingeleid. (Artt. 149, § 1, eerste en tweede lid, §§ 2
en 4, en 151, Stedenbouwdecreet 1999 (1); Art. 700, Gerechtelijk Wetboek)
3° Het voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid geldt van af 16 december 2005 als een ontvankelijkheidsvereiste voor de
herstelvorderingen die worden ingeleid hetzij bij de burgerlijke rechter hetzij
bij de strafrechter. (Artt. 149, § 1, eerste lid, en 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 (2))
4° Indien de overheid voor 16 december 2005 eerst een herstelvordering heeft
ingeleid, maar de strafrechter zich onbevoegd verklaarde en de overheid vervolgens na 16 december 2005 een herstelvordering inleidt bij de burgerlijke
rechter, is op grond van artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999
een voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist; de omstandigheid dat de initiële herstelvordering een identiek
voorwerp heeft als de nieuwe herstelvordering doet daaraan geen afbreuk (3). (Artt. 149, § 1, eerste lid, en 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 (4)).
(1) Artikel 149, § 1, eerste en tweede lid, en § 4, Stedenbouwdecreet 1999, zoals van
toepassing voor de wijziging ervan bij artikel 53, 1°, 2° en 7°, van het Aanpassingsdecreet 2009; Art. 151 Stedenbouwdecreet, zoals van toepassing voor de wijziging ervan bij
artikel 54 van het Aanpassingsdecreet 2009.
(2) Artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals van toepassing voor de
wijziging ervan bij artikel 53, 1°, van het Aanpassingsdecreet 2009; Art. 198bis Stedenbouwdecreet, zoals van toepassing voor de opheffing ervan bij artikel 62 van het Aanpassingsdecreet 2009.
(3) Zie andersluidende concl. OM.
(4) Zie voetnoot 2.
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(STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN
HET VLAAMSE GEWEST T. INOCO N.V.)
Conclusie van advocaat-generaal Ch. Vandewal
Feiten en procedurevoorgaanden
1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan is verweerster eigenares van een vierkantshoeve, die volgens het ter zake toepasselijke gewestplan gelegen is deels in woongebied met landelijk
karakter en deels in agrarisch gebied.
Bij proces-verbaal van 11 september 1997 werd het ombouwen van de
hoeve tot woning met 8 kamers en 8 studio’s, zonder voorafgaandelijke
vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen, vastgesteld.
De regularisatieaanvraag van verweerster van 24 november 1997 werd
geweigerd, zowel door het College van Burgemeester en Schepenen van
de stad Hasselt op 12 februari 1998, als in beroep door de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg op 11 juni 1998. De bevoegde minister
verwierp op 16 februari 1999 het navolgende bij hem ingestelde beroep.
Het vernietigingsberoep van verweerster tegen de ministeriële beslissing
bij de Raad van State, werd verworpen bij arrest van 22 december 2009.
2. Op 11 maart 1999 leidde de gemachtigde ambtenaar een herstelvordering in bij de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg
te Hasselt.
Op 10 juli 2004 werd verweerster, samen met haar toenmalige zaakvoerder, door het openbaar ministerie gedagvaard voor de correctionele
rechtbank te Hasselt wegens de instandhouding van bovenvermelde bouwinbreuken.
Bij vonnis van 14 juni 2005 stelde de correctionele rechtbank vast dat
de instandhouding van bouwwerken niet meer strafbaar was. De herstelvordering werd ingewilligd en het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand werd bevolen door het gedeelte van de hoeve dat is
gelegen in agrarisch gebied, terug te brengen tot zijn oorspronkelijke
staat en toestand, en het gedeelte dat gelegen is in woongebied aan te
passen en onder te verdelen in maximum drie woongelegenheden, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 195 euro per dag.
3. Ingevolge het hoger beroep van verweerster en haar toenmalige
zaakvoerder, hervormde het hof van beroep te Antwerpen, bij arrest van
3 januari 2007, de beroepen beslissing, stelde het vast dat de strafvordering ten opzichte van de toenmalige zaakvoerder van verweerster vervallen was ingevolge overlijden, stelde het vast dat voor de feiten waarvoor
verweerster werd vervolgd geen strafsanctie geldt, en ontsloeg het verweerster uit dien hoofde van rechtsvervolging. Het hof van beroep verklaarde zich onbevoegd om uitspraak te doen over de herstelvordering,
nu deze pas bij dagvaarding van 10 juli 2004 voor de strafrechter werd ingeleid, zijnde op een ogenblik dat de instandhouding (in niet-kwetsbaar
gebied) niet langer strafbaar was, en de strafrechter dienvolgens geen bevoegdheid meer had om over deze vordering te oordelen.
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4. Op 12 februari 2008 dagvaardde eiser verweerster voor de rechtbank
van eerste aanleg te Hasselt teneinde te horen vaststellen dat verweerster, zonder in het bezit te zijn van een voorafgaande en uitdrukkelijke
vergunning van het college van burgemeester en schepenen, een grond
heeft gebruikt voor het verbouwen en in stand houden van studentenkamers en studio’s in een oorspronkelijke vierkantshoeve, en teneinde verweerster te horen veroordelen tot herstel, binnen de zes maanden na
betekening van de uitspraak, van de plaats in de oorspronkelijke staat,
“zijnde voor het gedeelte van de hoeve gelegen in agrarisch gebied het
herstel in zijn oorspronkelijke indeling en toestand en voor het overige
gedeelte van de hoeve gelegen in woongebied met landelijk karakter de
aanpassing en onderverdeling van de constructie in maximum 3 woongelegenheden, voor zover deze geen privacyhinder veroorzaken voor de omwonenden”, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 198,36 euro
per dag bij niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn.
Na bij tussenvonnis van 29 juni 2009 de debatten te hebben heropend
teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen nopens de ontvankelijkheid en gegrondheid van een pas op 12 februari 2008 ingeleide herstelvordering, oordeelde de rechtbank, bij vonnis van 13 december 2010,
dat de herstelvordering niet toelaatbaar is wegens het niet inwinnen van
het voorafgaand advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
5. Op het hoger beroep van eiser tegen zowel het tussenvonnis van
29 juni 2009 als het eindvonnis van 13 december 2010, bevestigde het hof
van beroep te Antwerpen, bij arrest van 24 februari 2012, de beroepen beslissingen.
6. Het cassatieberoep van eiser tegen dit arrest maakt het voorwerp uit
van de huidige procedure.
Het enig cassatiemiddel
7. In zijn enig cassatiemiddel voert eiser schending aan van artikel 149,
§ 1, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening (hierna afgekort “Stedenbouwdecreet 1999”), zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 53, 1°, van het decreet van
27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid (hierna afgekort “Aanpassingsdecreet 2009”), van artikel 198bis van het Stedenbouwdecreet 1999,
vóór de opheffing bij artikel 62 van het Aanpassingsdecreet 2009, van
artikel 151 van het Stedenbouwdecreet 1999, zoals van toepassing vóór de
wijziging bij artikel 54 van het Aanpassingsdecreet 2009, van artikel 151/1
van het Stedenbouwdecreet 1999, van artikel 6.1.13 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, van artikel 55 van het Aanpassingsdecreet 2009,
van de artikelen 8 en 11 van het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft, van artikel 68, § 1 van
het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke
ordening (hierna afgekort “Stedenbouwdecreet 1996”), zoals van toepassing vóór de opheffing bij artikel 171, eerste lid, van het decreet van
18 mei 1999 houdende wijziging van de datum van inwerkingtreding van
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het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december
2005 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge
Raad voor het Herstelbeleid.
8. Eiser voert aan dat wanneer, zoals te dezen, de eenzijdige beleidsbeslissing om in rechte het herstel na te streven op regelmatige wijze werd
genomen en op regelmatige wijze ter kennis werd gebracht van het parket op een tijdstip dat de adviesverplichting nog niet bestond (m.n. te
dezen 11 maart 1999), en het parket vervolgens is overgegaan tot dagvaarding voor de strafrechter, doch de strafrechter zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de herstelvordering (te dezen bij arrest
van 3 januari 2007), dan de identieke herstelvordering, gesteund op dezelfde stedenbouwkundige inbreuk, die vervolgens door de stedenbouwkundig inspecteur bij dagvaarding (te dezen op 12 februari 2008) voor de
burgerlijke rechter aanhangig wordt gemaakt, dezelfde herstelvordering
is waarvoor reeds vóór de inwerkingtreding van de adviesverplichting op
regelmatige wijze de beleidsbeslissing werd genomen om ze in rechte na
te streven (te dezen de beslissing van 11 maart 1999).
9. Eiser stelt dat in die gevallen waar, voorafgaand aan een dagvaarding voor de burgerlijke rechter strekkend tot het opleggen van een herstelmaatregel, reeds een herstelvordering ter kennis van het parket
werd gebracht, derhalve het tijdstip van deze mededeling van de herstelvordering aan het parket bepalend is voor de beoordeling van de adviesplicht.
Gebeurde de mededeling aan het parket vóór 16 december 2005, dan
geldt de adviesplicht niet; gebeurde ze nadien, dan is wel het voorafgaand positief advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist.
In die gevallen waar een mededeling aan het parket gebeurde vóór
16 december 2005, zal, bij seponering door het parket of onbevoegdverklaring door de strafrechter, diezelfde herstelvordering aan de burgerlijke
rechter kunnen voorgelegd worden zonder voorafgaand advies.
10. Door derhalve te besluiten tot de niet-toelaatbaarheid van de herstelvordering van eiser, voor de burgerlijke rechter ingeleid bij dagvaarding van 12 februari 2008, wegens het ontbreken van het “verplicht
voorafgaand advies” voorzien in de artikelen 149, § 1, en 151 van het Stedenbouwdecreet 1999, terwijl
(1) uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat eiser reeds
op 11 maart 1999 een herstelvordering met hetzelfde voorwerp en betreffende dezelfde inbreuk indiende bij het parket, minstens het bestreden
arrest niet uitsluit dat deze herstelvordering van 11 maart 1999 dezelfde
inbreuk en hetzelfde voorwerp betreft als de herstelvordering van
12 februari 2008, en
(2) op het tijdstip van het indienen van de oorspronkelijke herstelvordering op 11 maart 1999, de bij artikel 8 van het decreet van 4 juni 2003 in
artikel 149, § 1, van het Stedenbouwdecreet 1999 en, impliciet, in
artikel 151 van het Stedenbouwdecreet 1999, ingevoerde adviesplicht, nog
niet in werking was getreden,
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miskent het bestreden arrest volgens eiser de als geschonden aangewezen wetsbepalingen.
Bespreking van het enig cassatiemiddel
11. Artikel 149, § 1, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, in zijn
te dezen toepasselijke versie, en zoals dit moet worden gelezen ingevolge
de vernietiging van de woorden “voor 1 mei 2000” door het arrest van het
Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, van 19 januari 2005 (1), 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 op vordering van de stedenbouwkundig Inspecteur of van het
college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken,
handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd.
Indien deze inbreuken dateren van [….] is voorafgaand een eensluidend
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist.”
Dit “voorafgaand eensluidend advies” heeft betrekking op het voorwerp van de herstelvordering, en beoordeelt de opportuniteit van het nagestreefde herstel in het licht van de goede plaatselijke ruimtelijke
ordening. Het advies heeft geen betrekking op de rechtsingang. Het advies is een vormvereiste bij een te nemen beleidsbeslissing door het
handhavend bestuur om een welbepaalde herstelmaatregel in rechte na
te streven.
VANSANT stelt in dit verband: “Het advies van de Hoge Raad heeft uitsluitend betrekking op het voorwerp van de herstelvordering en laat zich
niet in met procedurele aspecten. De vorderende overheden moeten in
hun adviesaanvraag dan ook niet aangeven of zij al dan niet de strafrechtelijke of burgerrechtelijke weg wensen te bewandelen. Waar de vorderende overheden inhoudelijk onderworpen zijn aan het advies van de
Hoge Raad, blijven zij meester over de procedure. Dit houdt in dat, indien het voorwerp van de herstelvordering niet gewijzigd wordt, de stedenbouwkundige inspecteur vrij vermag zijn vordering bij de
strafrechter dan wel de burgerlijke rechter aanhangig te maken. Zo kan
het voorkomen dat de stedenbouwkundig inspecteur eerst tot een burgerlijke procedure besluit nadat hem is meegedeeld dat het parket de
zaak op strafgebied wenst te seponeren. Evenzeer is het mogelijk dat de
eensluidend geadviseerde herstelvordering aan de burgerlijke rechter
wordt voorgelegd, nadat de strafrechter zich eerder onbevoegd verklaarde om er kennis van te nemen.” (2)
12. Krachtens artikel 151 van het Stedenbouwdecreet 1999, in zijn te dezen toepasselijke versie, kunnen de stedenbouwkundige inspecteur en
het college van burgemeester en schepenen ook voor de rechtbank van
eerste aanleg, zetelend in burgerlijke aangelegenheden, in het ambtsgebied waarvan de werken, de handelingen of de wijzigingen, bedoeld in
(1) Arbitragehof 19 januari 2005, nr. 14/2005, AA 2005, 171.
(2) P. VANSANT, De herstelmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening,
Mechelen, Kluwer 2006, 276, nr. 232.
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artikel 146, geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, de herstelmaatregelen vorderen zoals omschreven in artikel 149, § 1. De bepalingen van
artikel 149, § 1, tweede lid, §§ 3, 4 en 5, en artikel 150 zijn hierop van toepassing.
13. Artikel 198bis, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, in zijn te
dezen toepasselijke versie, bepaalt: “De bepalingen met betrekking tot
het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid zoals bedoeld in artikel 149, § 1, en artikel 153, treden pas in werking nadat de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijk reglement is goedgekeurd.”
Het tweede lid van deze decreetsbepaling bepaalt: “De rechter kan ingediende vorderingen voor inbreuken die dateren van vóór 1 mei 2000
maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog voorleggen voor eensluidend
advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.”
Dit artikel 198bis geldt aldus als overgangsbepaling voor de herstelvordering die door het bevoegde bestuur werd ingediend nog vooraleer de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn huishoudelijk reglement, advies kon verlenen (1).
14. Bij arrest van 7 maart 2007 besliste het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof (2), op prejudiciële vraag, dat artikel 198bis de artikelen 10
en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het de mogelijkheid voor de
rechter om het advies te vragen van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid
beperkt tot “vorderingen voor inbreuken, die dateren van voor 1 mei
2000”.
15. Anders dan het bij artikel 149, § 1, en 198bis, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 bedoeld verplicht voorafgaand advies, dat zoals hoger gesteld een vormvereiste vormt bij een te nemen beleidsbeslissing
door het handhavend bestuur en aldus een ontvankelijkheidsvereiste
uitmaakt voor de herstelvordering (3), is het bij artikel 198bis, tweede
lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 bedoeld facultatief advies geen
vormvereiste bij een te nemen beleidsbeslissing door het handhavend bestuur, maar wel louter een advies met betrekking tot een vooraf vormelijk regelmatig genomen eenzijdige beleidsbeslissing van het handhavend bestuur dat vervolgens aan de wettigheidstoets van de strafrechter is onderworpen.
Uw Hof preciseerde overigens in zijn arrest van 17 juni 2008 dat dit facultatief advies noch voor het bestuur noch voor de rechter bindend is.
Het stelde immers dat “voornoemd artikel 198bis geldt als overgangsbepaling voor de herstelvordering die door het bevoegd bestuur werd ingediend nog vooraleer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan
oprichting en goedkeuring van zijn huishoudelijk reglement, advies kon
verlenen”, dat “bijgevolg in dit geval het voorafgaande onderzoek naar
de opportuniteit van deze vordering geacht (wordt) geheel door het vor(1) P. VANSANT, De herstelmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening,
Mechelen, Kluwer 2006, 274, nr. 229.
(2) Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 34/2007, AGwH 2007, 533.
(3) Zie Cass. 25 november 2008, AR P.08.0883.N, AC 2008, nr. 662.
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derende bestuur te zijn gevoerd en een eensluidend advies van de Hoge
Raad niet meer vereist (is)”, en dat “het onderdeel dat ervan uitgaat dat
het op verzoek van de rechter verleende advies van de Hoge Raad voor
het Herstelbeleid bindend is, zowel voor het bestuur als voor de rechter,
en bijgevolg eensluidend dient te zijn zo dit bestuur in zijn vordering wil
volharden en de rechter deze vordering wil toekennen, faalt naar
recht” (1).
16. Uit de artikelen 149, § 1, en 198bis van het Stedenbouwdecreet 1999,
in hun te dezen toepasselijke versies, en zoals die moeten gelezen worden
na de voormelde arresten van het Arbitragehof, thans Grondwettelijk
Hof, van 19 januari 2005 en 7 maart 2007, blijkt derhalve dat voor herstelvorderingen “ingediend” vanaf 16 december 2005, zijnde de datum van
goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor het
Herstelbeleid bij Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005,
een voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist is, terwijl voor de hiervóór “ingediende” herstelvorderingen de rechter de mogelijkheid heeft om ze alsnog voor te leggen voor
eensluidend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
17. Het cassatiemiddel nodigt Uw Hof uit de rechtsvraag te beantwoorden wat bedoeld wordt met de term “indiening” in de voormelde decretale bepalingen.
18. Net zoals de term “ingeleid” in artikel 149, § 2, van het Stedenbouwdecreet 1999, moet de term “ingediend” naar mijn mening niet begrepen
worden in zijn processuele zin; het volstaat dat de herstelvordering materieel is overgemaakt aan het parket, zonder dat de vordering in processuele zin moet zijn ingeleid, d.i. dat de eis “aanhangig” moet zijn
gemaakt bij een vonnisgerecht (2).
Het voor de toepassing van de adviesvereiste in aanmerking te nemen
tijdstip van “indiening” van de herstelvordering is, wanneer het bevoegde bestuur voor een rechtsingang voor de strafrechter kiest, het tijdstip
waarop het bevoegde bestuur duidelijk zijn wil tot het nastreven van een
herstelmaatregel in rechte aan de strafrechtelijke instanties heeft medegedeeld, zoals door mededeling van de herstelvordering bij brief aan
het parket.
Onder het te dezen, ten tijde van de litigieuze herstelvordering van
11 maart 1999, geldend voorschrift van artikel 68, § 1, van het Stedenbouwdecreet 1996 was het optreden van het bevoegde bestuur immers
niet aan vormvereisten onderworpen, en was het voldoende dat het bestuur duidelijk zijn wil te kennen had gegeven om een herstelvordering
in te stellen, waardoor het inleiden per gewone brief aan het parket volstond om de herstelvordering in te stellen.
19. Het arrest van Uw Hof van 9 juni 2009 preciseerde immers dat
artikel 198bis, tweede lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 de herstelvorderingen betreft die reeds waren ingediend op het ogenblik dat
(1) Cass. 17 juni 2008, AR P.08.0256.N, AC 2008, nr. 376.
(2) P. VANSANT, De herstelmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening,
Mechelen, Kluwer 2006, 274, nr. 229; P. VANSANT, “De herstelmaatregelen”, in
I. LEENDERS e.a., Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2012, Mechelen, Kluwer 2011, (667) 685.
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artikel 149, § 1, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 in werking is
getreden en stelde dat dit niet alleen de vorderingen betreft die reeds bij
de strafrechter aanhangig waren gemaakt maar ook “de vorderingen die
enkel bij brief aan het parket waren meegedeeld op een ogenblik dat, bij
ontstentenis van een functionerende Hoge Raad voor het Herstelbeleid,
onmogelijk vooraf het bindend advies, opgelegd bij artikel 149, § 1, eerste
lid, en 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, kon worden ingewonnen. In beide gevallen gaat het om maatregelen die het bestuur bij het
parket inleidde op een ogenblik dat onmogelijk advies aan de Hoge Raad
voor het Herstelbeleid kon worden gevraagd, en het bestuur dus alleen
moest beslissen. De daaropvolgende dagvaarding van het parket verandert daar niets aan” (1).
20. Uw Hof besliste tevens in dit arrest dat, wanneer het verplicht advies vereist is, het niet mag worden uitgesteld tot na het instellen van
de vordering bij brief aan het parket en vóór de inleiding bij dagvaarding
voor de rechter, nu “de beleidsbeslissing van het bestuur, na advies van
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, immers nog vóór het instellen van
de vordering bij het parket (moet) worden genomen. Niet de datum van
de dagvaarding maar de datum van de brief waarbij de herstelvordering
aan het parket is meegedeeld, is aldus de toepasselijke tijdslimiet voor
het verplicht inwinnen van het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid”.
21. Het verplicht advies dient aldus derhalve de eenzijdige beleidsbeslissing om in rechte een herstelmaatregel na te streven, vooraf te gaan,
en ten laatste bij de kennisgeving van de herstelvordering aan de bevoegde strafrechtelijke instanties te zijn verleend.
22. Ik meen dan ook dat de datum van 16 december 2005, zijnde de datum van goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad
voor het Herstelbeleid door de Vlaamse Regering, geldt als scharniermoment.
Voor herstelvorderingen die vóór die datum werden ingediend bij het
parket, is er geen adviesplicht. De rechter beslist dan soeverein of hij al
dan niet het (niet-bindend) advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid wenst in te winnen (2).
Gebeurde die mededeling aan het parket na 16 december 2005, dan is wel
het voorafgaand positief advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid
vereist.
23. In die gevallen waar, voorafgaand aan een dagvaarding voor de burgerlijke rechter strekkend tot het opleggen van een herstelmaatregel,
reeds een herstelvordering ter kennis van het parket werd gebracht, is
derhalve het tijdstip van deze mededeling van de initiële herstelvordering
aan het parket bepalend voor de beoordeling van de adviesplicht en is
16 december 2005 eveneens de scharnierdatum. Het feit dat dezelfde herstelvordering later opnieuw aan de burgerlijke rechter wordt voorge(1) Cass. 9 juni 2009, AR P.09.0138.N, AC 2009, nr. 385.
(2) P. VANSANT, De herstelmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening,
Mechelen, Kluwer 2006, 274, nr. 229 en 277, nr. 233.
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legd, verandert daar niets aan. Wordt de initiële herstelvordering echter
gewijzigd, dan dient ze beschouwd te worden als een nieuwe vordering die
is onderworpen aan de adviesplicht als ze na 16 december 2005 wordt ingediend.
24. In die gevallen waar de mededeling van de herstelvordering aan het
parket gebeurde vóór 16 december 2005, zal, bij seponering door het parket of onbevoegdverklaring door de strafrechter, aldus diezelfde herstelvordering aan de burgerlijke rechter kunnen voorgelegd worden zonder
voorafgaand advies, onder de strikte voorwaarde dat het voorwerp van
de herstelvordering niet wordt gewijzigd.
Ook VANSANT deelt deze mening: “Om dezelfde reden moet ten slotte
worden aangenomen dat de herstelvorderingen, die voor 16 december 2005
bij de parketten zijn ingediend en bijgevolg onder de overgangsregeling
van artikel 198bis, tweede lid DRO vallen, ook na deze datum nog zonder
eensluidend advies aan de burgerlijke rechter kunnen worden voorgelegd, uiteraard onder de strikte voorwaarde dat het voorwerp van de herstelvordering niet wordt gewijzigd. Ook hier beslist de rechter dan
soeverein of er al dan niet nood bestaat om het advies van de Hoge Raad
voor het Herstelbeleid in te winnen” (1).
25. Deze regeling werd weliswaar nadien gewijzigd; bij artikel 55 van
het Aanpassingsdecreet 2009 werd een artikel 151/1 toegevoegd aan het
Stedenbouwdecreet 1999 (thans art. 6.1.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), dat bepaalt: “Een bestuur dat een herstelvordering aanhangig heeft gemaakt bij het Openbaar Ministerie, kan eerst na positief
advies van de Hoge Raad voor dezelfde inbreuk een herstelvordering inleiden voor de burgerlijke rechtbank, onverminderd artikel 148/10, tweede lid. Hetzelfde geldt indien een herstelvordering eerst voor de
burgerlijke rechter werd ingeleid en vervolgens bij het Openbaar Ministerie aanhangig wordt gemaakt.”
Aldus dient voortaan ook naar aanleiding van een wijziging van de
rechtsingang, een advies te worden gevraagd (2).
Deze nieuwe regeling geldt echter slechts vanaf 1 september 2009 en
was aldus te dezen niet toepasselijk ten tijde van de dagvaarding voor de
burgerlijke rechter van 12 februari 2008; daar was het tijdstip van de eerste indiening van de herstelvordering aldus bepalend om de adviesvereiste te beoordelen.
26. Het bestreden arrest stelt ter zake vast dat op 11 maart 1999 door de
gemachtigde ambtenaar een vordering tot herstel werd overgemaakt
aan de procureur des Konings.
(1) P. VANSANT, De herstelmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening,
Mechelen, Kluwer 2006, 277, nr. 233.
(2) P. VANSANT, “De herstelmaatregelen”, in I. LEENDERS e.a., Zakboekje Ruimtelijke
Ordening 2012, Mechelen, Kluwer 2011, (667) 701; W. DE CUYPER, T. HUYGENS,
E. RENTMEESTERS en S. WALGRAEVE, “De ruimtelijke ordening opnieuw geordend”,
TMR 2009, (476) 558-559; P. FLAMEY, G. VERHELST en P.J. VERVOORT, “Handhaving”, in
P. FLAMEY en G. VERHELST (eds.), Ruimtelijke Ordening herbekeken, Brugge, Vanden
Broele 2010, (205) 263, nr. 272.
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Het stelt tevens vast dat “de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur
op 12 februari 2008 een dagvaardingsexploot liet betekenen, waarin hij
zich beriep op art. 149 DRO en 151 DRO, om opnieuw (1) het herstel in de
oorspronkelijke toestand te vorderen.”
Het hof van beroep oordeelt dan ook daarmee dat de herstelvordering
die op 12 februari 2008 werd betekend in de dagvaarding voor de burgerlijke rechter, hetzelfde voorwerp heeft en dezelfde inbreuk betreft als de
initiële herstelvordering ingediend op 11 maart 1999. Minstens sluit het
niet uit dat de bij de burgerlijke rechter ingediende herstelvordering dezelfde stedenbouwkundige inbreuk betreft en hetzelfde voorwerp heeft
als de herstelvordering van 11 maart 1999, waaromtrent de strafrechter
oordeelde dat hij onbevoegd was.
Het oordeelt evenwel dat de bij dagvaarding van 12 februari 2008 ingeleide herstelvordering een nieuwe vordering is met een “zelfstandig karakter”, dat de herstelvordering voor de burgerlijke rechtbank enkel
kan worden ingeleid via gerechtsdeurwaardersexploot, onverminderd de
regels inzake vrijwillige verschijning, en niet via gewone brief aan het
parket, dat deze nieuwe vordering voor de burgerlijke rechtbank op zichzelf diende te beantwoorden aan de ontvankelijkheidsvereisten, zoals die
op 12 februari 2008 van toepassing waren, en dat de herstelvordering van
eiser niet toelaatbaar is wegens het ontbreken van het verplicht voorafgaand advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
27. Op grond van de vaststellingen die het bevat kon het bestreden arrest naar mijn mening niet wettig besluiten tot de ontoelaatbaarheid
van de herstelvordering wegens afwezigheid van het verplicht voorafgaand advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en heeft het naar
mijn mening zijn beslissing niet naar recht verantwoord.
28. Het middel lijkt mij gegrond te zijn.
Conclusie
29. Vernietiging

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 24 februari 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 10 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
(1) Eigen onderlijning.
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VOOR HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 151 Stedenbouwdecreet 1999 kunnen de stedenbouwkundige inspecteur en het college van
burgemeester en schepenen ook voor de rechtbank van eerste aanleg,
zetelend in burgerlijke aangelegenheden, in het ambtsgebied waarvan
de werken, de handelingen of de wijzigingen, bedoeld in artikel 146, geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, de herstelmaatregelen vorderen
zoals omschreven in artikel 149, § 1. De bepalingen van artikel 149, § 1,
tweede lid, §§ 3, 4 en 5, en artikel 150 zijn hierop van toepassing.
Op de herstelvordering voor de burgerlijke rechter zijn de regels van
het Gerechtelijk Wetboek van toepassing, zodat de herstelvordering in
de regel op grond van artikel 700 Gerechtelijk Wetboek bij de dagvaarding voor de burgerlijke rechter wordt ingeleid.
2. Krachtens artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 kan
de rechtbank naast de straf 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 op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het
college van burgemeester en schepenen op wiens grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd. Een voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het
Herstelbeleid is hiervoor vereist.
Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling moet het advies van de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid worden verleend binnen 60 dagen na
de aangetekende adviesaanvraag. Wanneer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid geen advies heeft verleend binnen de gestelde termijn, mag
aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.
Krachtens artikel 149, § 2, Stedenbouwdecreet 1999 wordt de herstelvordering bij het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van het
Vlaamse Gewest of van het college van burgemeester en schepenen,
door de stedenbouwkundige inspecteurs en de aangestelden van het college van burgemeester en schepenen.
Krachtens artikel 149, § 4, Stedenbouwdecreet 1999 vermeldt de vordering minstens de geldende voorschriften, en de omschrijving van de toestand voorafgaand aan het misdrijf en wordt een recent uittreksel uit
het plannenregister toegevoegd.
3. Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat voorafgaand aan
elke herstelvordering het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het
Herstelbeleid moet worden ingewonnen, ongeacht of de vordering wordt
ingeleid bij de burgerlijke rechter dan wel bij de strafrechter.
Het voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is een ontvankelijkheidsvereiste voor de herstelvordering.
4. Krachtens artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 treden
de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge
Raad voor het Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, § 1, en
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artikel 153, pas in werking nadat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid
is opgericht en het huishoudelijke reglement is goedgekeurd.
Overeenkomstig die bepaling treedt het eerste lid van artikel 149, § 1,
Stedenbouwdecreet 1999 in werking nadat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijk reglement ervan is goedgekeurd. Vanaf die datum, dit is 16 december 2005, is het advies van de
Hoge Raad vereist betreffende de door een stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen in te stellen herstelvorderingen.
Het voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid geldt van af die datum als een ontvankelijkheidsvereiste
voor de herstelvorderingen die worden ingeleid hetzij bij de burgerlijke
rechter hetzij bij de strafrechter.
5. Krachtens artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 kan
de rechter de ingediende vorderingen voor inbreuken die dateren van
vóór 1 mei 2000, maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog voorleggen voor
eensluidend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
In zijn arrest nr. 34/2007 van 7 maart 2007 besliste het Grondwettelijk
Hof, op prejudiciële vraag, dat artikel 198bis, de artikelen 10 en 11
Grondwet schendt in zoverre het de mogelijkheid voor de rechter om
het advies te vragen van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid beperkt
tot vorderingen voor inbreuken die dateren van voor 1 mei 2000.
Die bepaling betreft derhalve de herstelvorderingen die reeds waren
ingediend op het ogenblik dat artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 in werking is getreden en die bijgevolg nog niet voor advies
werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
In dat geval is de rechter niet verplicht om het advies van de Hoge
Raad voor het Herstelbeleid in te winnen.
6. Indien de overheid voor 16 december 2005 eerst een herstelvordering
heeft ingeleid, maar de strafrechter zich onbevoegd verklaarde en de
overheid vervolgens na 16 december 2005 een herstelvordering inleidt
bij de burgerlijke rechter, is op grond van artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 een voorafgaand eensluidend advies van de Hoge
Raad voor het Herstelbeleid vereist.
De omstandigheid dat de initiële herstelvordering een identiek voorwerp heeft als de nieuwe herstelvordering doet daaraan geen afbreuk.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende
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conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
Geinger.

— Advocaat: mevr.

N° 241
1°

— 3 april 2015
(AR C.14.0064.N)

KAMER

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — HERZIENINGSRECHTER. —
VASTSTELLING VAN ONWETTIGHEID VAN DE ONTEIGENING. — GEVOLG. — EIGENDOMSOVERDRACHT. — WEDERINBEZITSTELLING.

De vaststelling van de onwettigheid van de onteigening door de herzieningsrechter heeft niet automatisch tot gevolg dat de eigendomsoverdracht die van
rechtswege voortvloeit uit het vonnis waarin de vrederechter heeft vastgesteld dat alle door de wet voorgeschreven voorwaarden en vormvereisten in
acht zijn genomen, als niet-bestaande of ongedaan moet worden beschouwd,
wanneer de onteigende de wederinbezitstelling van het ten onrechte onteigende goed vordert; de herzieningsrechter kan de wederinbezitstelling immers weigeren indien deze onmogelijk is of de vordering hiertoe
rechtsmisbruik zou uitmaken (1). (Artt. 7, tweede lid, 8, eerste en tweede
lid, 14, tweede lid, en 16, Onteigeningswet 1962)

(STADSONTWIKKELING GENT,

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF T.

V. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Ch. Vandewal:
Feiten en procedurevoorgaanden
1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze
zaak betrekking op de onteigening van acht aaneengesloten percelen
grond, mede-eigendom van verweerders.
2. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 werd een
onteigeningsplan voor de gronden gelegen op het “gemengd regionaal bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Noord”, waarvan de litigieuze gronden
van verweerders deel uitmaken, definitief vastgesteld, en werd ook aan
eiser en aan de stad Gent onteigeningsmachtiging verleend voor de gronden gelegen binnen deze bestemming.
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 werd aan eiser ook
machtiging verleend “om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan
voor het ‘gemengd regionaal bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Noord’,
gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Gent’, definitief vastgesteld op 16 december 2005,
te onteigenen met toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden”.
3. Bij verzoekschrift, neergelegd op 27 oktober 2008 ter griffie van het
vredegerecht van het vierde kanton Gent, leidde eiser de onteigeningsprocedure in tegen verweerders.
(1) Zie concl. OM.
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Bij vonnis van 15 december 2008 willigde de vrederechter het onteigeningsverzoek in, en bepaalde hij de provisionele onteigeningsvergoeding
bij wijze van ruwe schatting op 372.000 EUR. Dit bedrag werd door eiser
gestort in de Deposito- en Consignatiekas op 30 december 2008.
Na neerlegging van het deskundigenverslag bepaalde de vrederechter,
bij vonnis van 12 januari 2010, de voorlopige onteigeningsvergoeding op
4.883.382,20 EUR.
4. In februari 2010 dagvaardde eiser in herziening van de onteigeningsvergoeding voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent, teneinde de onteigeningsvergoeding te horen bepalen op 372.000 €. Verweerders stelden
een tegenvordering in, strekkende tot onwettigverklaring van de
onteigening en wederinbezitstelling van de gronden, en, in ondergeschikte orde, strekkende tot begroting van de onteigeningsvergoeding
op 9.186.231,75 EUR.
Bij vonnis van 9 januari 2012 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te Gent de hoofdvordering tot herziening ongegrond en de tegenvordering tot herziening gegrond in volgende mate, stelde vast dat er geen
sprake is van hoogdringendheid, en verklaarde de onteigeningsvordering
van eiser niet toelaatbaar.
5. Verweerders stelden hoger beroep in, ter gelegenheid waarvan zij
hun oorspronkelijke tegenvordering wijzigden door niet meer de teruggave van de gronden na te streven, maar wel de betaling van 11.383.604,96
EUR schadevergoeding, meer vergoedende intrest vanaf 15 december
2008.
Bij arrest van 1 oktober 2013 verklaarde het hof van beroep te Gent
de gewijzigde vordering ontvankelijk, begrootte het de door eiser wegensonrechtmatige onteigening verschuldigde schadevergoeding op
10.252.977,10 EUR (9.033.460 EUR grondwaarde, meer 1.219.517,10 EUR wederbeleggingsvergoeding), en bevestigde het vervolgens het beroepen
vonnis, mits de toevoeging dat eiser veroordeeld wordt tot betaling van
9.910.471,97 EUR, meer intresten.
6. Het cassatieberoep tegen het bestreden arrest maakt het voorwerp
uit van de huidige procedure.
Het eerste cassatiemiddel
7. Eiser komt in zijn eerste cassatiemiddel op tegen het bestreden arrest waarbij het hoger beroep van verweerders ontvankelijk wordt verklaard.
8. Eiser voert daarbij schending aan van artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet, de artikelen 17, 1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek
en de artikelen 1 t.e.m. 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemene nutte (hierna “Onteigeningswet 1962”).
9. Eiser voert aan dat uit het geheel van die wetsbepalingen volgt dat
de overdracht van het eigendomsrecht met betrekking tot de onteigende
percelen die van rechtswege voortvloeit uit het vonnis waarin de vrederechter heeft vastgesteld dat alle door de wet voorgeschreven voorwaarden en vormvereisten in acht zijn genomen, als niet-bestaande of
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ongedaan moet worden beschouwd wanneer de herzieningsrechter de vordering tot onteigening alsnog ontoelaatbaar verklaart, tenzij wanneer
de onteigenden de eigendomsoverdracht toch aanvaarden en alleen een
schadevergoeding vorderen. Eiser besluit dat een onteigende persoon die
in een procedure tot herziening van een onteigeningsvonnis vordert de
onteigening onwettig te verklaren en weder in het bezit te worden gesteld van de ten onrechte onteigende percelen, dan ook geen belang heeft
om hoger beroep in te stellen tegen een in herziening gewezen vonnis dat
de vordering van de onteigenaar op grond van de Onteigingswet 1962 ontoelaatbaar verklaart: de ontoelaatbaarverklaring van de vordering van
de onteigenaar heeft tot gevolg dat de onteigende niet uit zijn eigendom
is ontzet omdat dit blijkens artikel 16 van de Grondwet niet kan dan op
de wijze bij de wet bepaald.
10. Door de vordering van de eiser op grond van de Onteigeningswet 1962
ontoelaatbaar te verklaren, heeft de rechtbank van eerste aanleg volgens de eiser immers meteen ook, impliciet maar zeker, de eigendomsoverdragende werking van het declaratief of provisioneel vonnis van de
vrederechter van 15 december 2008 ongedaan gemaakt. Hierdoor willigde
de rechtbank impliciet maar zeker, ook de vordering van de verweerders
tot de wederinbezitstelling van de onwettig onteigende percelen in.
Bespreking van het eerste cassatiemiddel
11. Krachtens artikel 7, tweede lid, van de Onteigeningswet 1962 oordeelt de vrederechter, na de opmerkingen van de aanwezige partijen te
hebben gehoord, of de vordering regelmatig is ingesteld, de door de wet
voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn en het plan van de grondinnemingen van toepassing is op het goed waarvan de onteigening wordt
gevorderd. De aanwezige verweerders zijn, op straffe van verval, gehouden alle excepties die zij menen te kunnen opwerpen, ineens voor te
brengen.
Artikel 8, eerste lid, van de Onteigeningswet 1962 bepaalt dat wanneer
de rechter het verzoek tot onteigening inwilligt, hij, in hetzelfde vonnis,
bij wijze van ruwe schatting, het bedrag bepaalt van de provisionele vergoedingen die de onteigenaar globaal zal storten aan ieder van de verweerders en van de als tussenkomend erkende partijen. Het bedrag van
die provisionele vergoedingen mag niet lager zijn dan negentig procent
van wat de onteigenaar heeft aangeboden.
Krachtens het tweede lid is dit vonnis niet vatbaar voor beroep. Het
wordt overgeschreven in het register van de bevoegde hypotheekbewaarder en heeft ten aanzien van derden dezelfde gevolgen als de overschrijving van een akte van overdracht.
Krachtens artikel 14, tweede lid, van de Onteigeningswet 1962 bepaalt
de vrederechter, na de aanwezige partijen en de deskundige te hebben gehoord, voorlopig het bedrag van de vergoeding die voor de onteigening
verschuldigd is. Zijn vonnis, dat uiterlijk dertig dagen na de indiening
van het verslag wordt gewezen, is niet vatbaar voor beroep.
Overeenkomstig artikel 16 van de Onteigeningswet 1962 worden de
voorlopige vergoedingen die de vrederechter heeft toegekend onherroe-
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pelijk, indien binnen twee maanden na de verzending van de in
artikel 15, tweede lid, bedoelde stukken, geen van de partijen de herziening ervan heeft aangevraagd voor de rechtbank van eerste aanleg. De
vordering tot herziening kan ook gegrond zijn op de onregelmatigheid
van de onteigening.
12. Door de uitwerking van het “declaratief” onteigeningsvonnis dat
vaststelt dat alle door de wet voorgeschreven voorwaarden en vormvereisten in acht zijn genomen, gaat het eigendomsrecht over van het vermogen van de titularis van dat recht naar het vermogen van de
onteigenaar. In zijn arrest van 24 oktober 2003 bevestigde het Hof deze regel (1).
13. Niettegenstaande tegen dit provisioneel vonnis geen hoger beroep
mogelijk is en de eigendomsoverdracht dus definitief lijkt, kan de onwettigheid van de onteigening nog conform voormeld artikel 16 van de
Onteigeningswet 1962 in het kader van de herzieningsprocedure voor de
rechtbank van eerste aanleg, c.q. in graad van hoger beroep voor het hof
van beroep, worden aangevoerd.
Het Hof preciseerde in zijn arrest van 5 januari 2006 (2) dat “de beslissing die tijdens de rechtspleging tot vaststelling van de voorlopige vergoeding genomen is over de regelmatigheid van de onteigening, alleen
gevolgen (heeft) in het kader van de voorlopige vergoeding maar niet
(belet) dat de onteigende in het debat in herziening zijn bezwaren tegen
de regelmatigheid van de onteigening ten volle kan laten gelden”.
Reeds in zijn arrest van 7 december 1990, gewezen in voltallige zitting,
had het Hof beslist dat artikel 16, tweede lid, van de Onteigeningswet
1962 de onteigende niet verbiedt zijn vordering tot herziening te laten
steunen op gronden die hij met betrekking tot de onregelmatigheid van
de onteigening voor de vrederechter niet had aangevoerd (3).
14. Tussen het declaratief provisioneel vonnis en het herzieningsvonnis
of -arrest dat de onwettigheid van de onteigening vaststelt, ligt meestal
een zeer ruime tijdspanne. Meestal heeft de overheid het onteigende goed
reeds lang in bezit genomen en soms heeft zij de voorgenomen werken
reeds uitgevoerd. Het goed is in sommige gevallen reeds in een openbaar
werk geïncorporeerd of zelfs reeds aan een derde overgedragen.
15. Het middel nodigt het Hof uit de rechtsvraag te beantwoorden van
de wijze van rechtsherstel bij het vaststellen van een onwettige/onregelmatige onteigening door de herzieningsrechter.
16. De rechtsleer blijkt deze vraag niet eenduidig te beantwoorden. Er
kunnen immers drie verschillende strekkingen worden onderscheiden (4).
17. Volgens een eerste strekking is enkel de uitvoering in natura mogelijk.
Wanneer de herzieningsrechter vaststelt dat de onteigening onwettig ge(1) Cass. 24 oktober 2003, AR C.02.0191.F, AC 2003, nr. 527.
(2) Cass. 5 januari 2006, AR C.04.0435.N, AC 2006, nr. 9; TBO 2006, 56, noot S. VERBIST.
(3) Cass. 7 december 1990 (volt. zitt.), AC 1990-1991, nr. 181, met concl. van procureurgeneraal J. DU JARDIN, toen advocaat-generaal.
(4) B. PAQUES, “L’expropriation pour cause d’utilité publique”, in Rép. not., t. XIV,
Brussel, Larcier 2001, 127.
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beurde, mogen de vonnissen van de vrederechter in die visie geen enkel
effect meer hebben, waardoor de eigendomsoverdracht geacht wordt
nooit te hebben plaatsgevonden en de onteigenaar de sommen die hij in
het raam van de onteigening betaalde terugkrijgt (1). De onteigening
kan immers enkel plaatsvinden onder de voorwaarden bij wet voorzien;
wanneer dit niet het geval is, kan de onteigening/onwettige overheidsdaad geen uitwerking krijgen.
18. Deze stelling is vatbaar voor kritiek: de procedure voor de vrederechter en de herzieningsprocedure voor de rechtbank van eerste aanleg
(of in hoger beroep voor het hof van beroep) zijn immers, zoals reeds diverse malen uitdrukkelijk door het Hof werd bevestigd (2), twee autonome procedures, die elkaar dus niet kunnen beïnvloeden. De
herzieningsprocedure is geen hoger beroep ten aanzien van de procedure
voor de vrederechter, waardoor de uitspraken van de vrederechter onaangetast blijven indien de herzieningsrechter tot de onwettigheid van
de onteigening besluit (3).
19. Bovendien houdt deze zienswijze enkel rekening met de belangen
van de onteigende en niet met het algemeen belang. Een automatisch
herstel in natura kan in bepaalde gevallen onaanvaardbaar zware nadelige gevolgen met zich meebrengen voor de onteigenende overheid en bij
uitbreiding voor het algemeen belang, bijvoorbeeld in het geval dat de
overheid vooraleer tot de onwettigheid van de onteigening wordt besloten, reeds belangrijke werken op het onteigende perceel heeft uitgevoerd.
Tenslotte kan dergelijke oplossing ook voor de onteigende zelf nadelige gevolgen met zich brengen, bijvoorbeeld wanneer constructies op het
onteigende perceel ondertussen reeds werden afgebroken of wanneer de
onteigende de door hem ontvangen onteigeningsvergoeding reeds aan
zijn hypothecaire schuldeiser heeft overgedragen.
20. Volgens een tweede strekking kan de onwettigverklaring van de onteigening enkel uitmonden in een schadevergoeding (4). Een voltrokken
onteigening blijft in die visie ondanks haar onwettig karakter bestaan,
(1) M. DENYS, Onteigening en planschade, Antwerpen, Kluwer 1995, 85; A. DAL, “Notes
complémentaires succinctes relatives au contrôle de légalité des arrêtés d’expropriation pour cause d’utilité publique” (noot onder Rb. Charleroi 10 maart 1988), JLMB 1989,
(312) 313; M. VERSCHELDEN, “Problemen in verband met de vordering tot herziening
inzake onteigening ten algemene nutte”, TBP 1971, (57) 59.
(2) Zie Cass. 28 november 2013, AR C.13.0003.N, AC 2013, nr. 642; Cass. 5 januari 2006,
AR C.04.0435. N, AC 2006, nr. 9; TBO 2006, 56, noot S. VERBIST; Cass. 14 december 1995, AR
C.93.0122.N, AC 1995, nr. 548; Cass. 3 februari 1989, AR 5966, AC 1988-1989, nr. 327.
(3) S. VERBIST, “Over de eigen aard van de herzieningsprocedure in de eigenaardige
hoogdringende onteigeningsprocedure” (noot onder Cass. 5 januari 2006), TBO 2006, (59)
64.
(4) A. DAL, “Le fondement et les conséquences juridiques de l’irrégularité d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique” (noot onder Luik 22 mei 1991),
JLMB 1991, (1246) 1247-1248; L. BELVA, “Procédure nouvelle en matière d’expropriation
d’extrême urgence. La loi du 26 juillet 1962”, JT 1962, (578) 580; J.-P. COPPEE, L’expropriation pour cause d’utilité publique: développements et perspectives, Brussel, FUSL 1989, 3234; J. HOEFFLER, “L’incidence de la loi du 26 juillet 1962 sur la compétence du Conseil
d’État en matière d’expropriation”, RJDA 1963, 5.
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ofwel omdat de eigendomsoverdracht ingevolge het declaratief vonnis
van de vrederechter onomkeerbaar is geworden, ofwel omdat de mogelijkheid voor de herzieningsrechter om de ontbinding van de onteigening
uit te spreken een onontwarbare situatie zou creëren en haaks zou staan
op de vereiste van het algemeen belang.
21. Ook deze zienswijze is vatbaar voor kritiek: niettegenstaande er
wordt gesteld dat zij het nauwst aansluit bij de geest van de Onteigeningswet 1962, met name het oogmerk om de overheid in het algemeen
belang zo spoedig mogelijk in het bezit te stellen van het betrokken
goed (1), lijkt zij alleen oog te hebben voor dit algemeen belang en niet
voor de particuliere belangen, en gaat zij in tegen de algemeen aanvaarde regel dat hij die schade lijdt ten gevolge van een onrechtmatige daad,
gerechtigd is hiervan het herstel in natura te eisen, indien zodanig herstel mogelijk is en geen rechtsmisbruik uitmaakt (2). Deze regel geldt
ook ten aanzien van een administratieve overheid die door een onrechtmatige daad iemands subjectieve rechten miskent waardoor deze schade
lijdt (3). Het herstel in natura moet, indien dit wordt gevorderd en mogelijk is, met andere woorden primeren (4).
22. Bovendien rijst de vraag of het toekennen van schadevergoeding
wel een oplossing kan zijn, aangezien de onteigende door de toekenning
van de onteigeningsvergoeding, die hij mag behouden, zelfs indien later
wordt vastgesteld dat de onteigening op onwettig wijze gebeurde, immers geacht wordt volledig schadeloos te zijn gesteld (5). De schadevergoeding zou bijgevolg enkel betrekking kunnen hebben op bijkomende
schade in hoofde van de onteigende.
23. Volgens de derde strekking is herstel in natura de regel in de gevallen waarin de onteigenaar de bestemming van de onteigende goederen
nog niet heeft gewijzigd en teruggave in natura dus nog mogelijk is.
Wanneer herstel in natura niet meer mogelijk is of het vorderen ervan
rechtsmisbruik zou uitmaken, kan het herstel enkel bij equivalent
(1) J.-P. COPPEE, L’expropriation pour cause d’utilité publique: développements et perspectives, Brussel, FUSL 1989, 33.
(2) Cass. 5 mei 2011, AR.C.10.0496.F, AC 2011, nr. 299; Cass. 21 april 1994, AR
C.93.0225.F, AC 1994, nr. 189; Cass. 20 januari 1993, AR 9817, AC 1993, nr. 39bis; Cass.
26 juni 1980, AC 1979-1980, nr. 686, met concl. van procureur-generaal J. VELU, toen
advocaat-generaal.
(3) Cass. 26 juni 1980, AC 1979-1980, nr. 686, met concl. van procureur-generaal
J. VELU, toen advocaat-generaal; S. VERBIST, “Over de eigen aard van de herzieningsprocedure in de eigenaardige hoogdringende onteigeningsprocedure” (noot onder Cass.
5 januari 2006), TBO 2006, (59) 64.
(4) B. PAQUES en C. THIEBAUT, “Les procédures d’expropriation d’urgence, en particulier la procédure d’extrême urgence”, in D. RENDERS (ed.), L’expropriation pour cause
d’utilité publique, Brussel, Bruylant 2013, (327) 404.
(5) S. BERNEMAN, “De herzieningsprocedure”, in J. GHYSELS, R. PALMANS en A. VAN
OEVELEN (eds.), De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia 2007, (189) 220-221;
S. BOULLART, “De onwettigheid van een onteigeningsprocedure en de bevoegdheid van
de rechtbank van eerste aanleg om in het kader van de herzieningsprocedure het herstel in natura te bevelen” (noot onder Rb. Dinant 16 maart 2005), TROS 2005, (369) 371;
M. VERSCHELDEN, “Problemen in verband met de vordering tot herziening inzake onteigening ten algemene nutte”, TBP 1971 (57) 58; X., “Expropriation pour cause d’utilité
publique”, Rev.comm.b. 1962, (261) 268-269.
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plaatsvinden (1). Herstel bij equivalent vindt bovendien ook plaats indien dit werd gevorderd en deze vordering niet als rechtsmisbruik
wordt gekwalificeerd.
24. Conform de derde strekking kan de vaststelling door de herzieningsrechter dat de onteigening onwettig gebeurde tot gevolg hebben
dat de onteigende weder in het bezit wordt gesteld. Het herstel kan evenwel ook bij equivalent gebeuren. Alles hangt af van de actuele toestand
van het onteigende perceel: zo kan rekening worden gehouden met het
feit of het goed al dan niet reeds van bestemming is veranderd. Indien de
bestemming van het goed op het ogenblik van de onwettigverklaring van
de onteigening nog niet veranderd is, verzet niets zich tegen een herstel
in natura. Indien het goed daarentegen reeds in een openbaar werk is geïncorporeerd of wanneer het goed reeds deel uitmaakt van het openbaar
domein door de affectatie van dat werk, kan enkel herstel bij wijze van
equivalent plaatsvinden (2).
25. Ook het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, lijkt deze derde
stelling te hebben onderschreven. In zijn prejudicieel arrest van 17 juni
1993 overwoog het immers, met afweging van alle betrokken belangen:
“Weliswaar staat de wetgever de onteigenaar, door te bepalen dat het
vonnis waarbij het verzoek van de onteigenaar wordt ingewilligd niet
vatbaar is voor beroep (art. 8, lid 2), door de onteigenaar toe te staan bezit te nemen van het goed zodra hij is overgegaan tot de betekening van
dat vonnis (art. 11) en door de onteigende pas toe te staan de wettigheid
van de onteigening opnieuw aan te vechten nadat het vonnis is gewezen
waarbij de voorlopige vergoedingen worden bepaald (art. 14 tot 16), toe te
beschikken over een onroerend goed waarvan later misschien zal worden
geoordeeld dat het op onwettige wijze is onteigend. Die inbezitneming
kan onomkeerbare gevolgen hebben wanneer de onteigenaar inmiddels is
overgegaan tot afbraak- of bouwwerken die de volledige teruggave in natura van het goed waarover hij op onwettige wijze heeft beschikt, onmogelijk maken.
(…)
De latere vaststelling van de onwettigheid van de onteigening zal de
eigenaar ertoe in staat stellen het volledige herstel van het door hem geleden nadeel te verkrijgen, hetzij in natura, hetzij door de tegenwaarde.
Het risico dat hij loopt niet de integrale teruggave van zijn goed te verkrijgen, is geen onevenredig gevolg van de onteigeningsprocedure bij
hoogdringende omstandigheden, ten aanzien van het nadeel dat het algemeen belang zou kunnen lijden indien de inbezitneming door de onteige(1) S. BOULLART, “De onwettigheid van een onteigeningsprocedure en de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om in het kader van de herzieningsprocedure
het herstel in natura te bevelen” (noot onder Rb. Dinant 16 maart 2005), TROS 2005,
(369) 372; M. DENYS, Onteigening en planschade, Antwerpen, Kluwer 1995, 291; S. VERBIST,
“Over de eigen aard van de herzieningsprocedure in de eigenaardige hoogdringende onteigeningsprocedure” (noot onder Cass. 5 januari 2006), TBO 2006, (59) 64-65.
(2) J.-M. QUINTIN, Les concessions d’autoroutes — Les expropriations pour cause d’utilité
publique. Loi du 26 juillet 1962, reeks Sciences Sociales, Brussel, Pro Civitate 1965, 90.
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naar zou worden uitgesteld totdat alle rechtsmiddelen waarover de
onteigende beschikt, zouden zijn uitgeput.” (1)
26. Ik meen dat deze derde visie, die overigens de meerderheidsstrekking uitmaakt in de recentere rechtspraak en rechtsleer, de voorkeur
verdient en een evenwichtige en genuanceerde oplossing biedt; zij houdt
immers rekening met beide belangen, enerzijds het (algemeen) belang
van de onteigenaar en anderzijds het (particuliere) belang van de onteigende, en laat toe deze belangen tegen elkaar af te wegen en rekening te
houden met de bijzondere omstandigheden van elke zaak.
27. Bovendien is deze zienswijze naar mijn mening best in overeenstemming met de regel dat het slachtoffer dat schade lijdt ingevolge een onrechtmatige daad recht heeft het herstel in natura te eisen, maar dat de
rechter dit herstel in natura evenwel kan weigeren indien de teruggave
van het goed onmogelijk is of de vordering tot teruggave rechtsmisbruik
zou uitmaken (2).
28. Aldus heeft naar mijn mening de vaststelling van de onwettigheid
van de onteigening door de herzieningsrechter niet automatisch tot gevolg dat de eigendomsoverdracht die van rechtswege voortvloeit uit het
(declaratief) vonnis waarin de vrederechter heeft vastgesteld dat alle
door de wet voorgeschreven voorwaarden en vormvereisten in acht zijn
genomen, als niet-bestaande of ongedaan moet worden beschouwd, wanneer de onteigende de wederinbezitstelling van het ten onrechte onteigende goed vordert.
De herzieningsrechter zou immers de wederinbezitstelling kunnen weigeren indien deze onmogelijk is of de vordering hiertoe rechtsmisbruik
zou uitmaken.
29. Het middel, dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, lijkt mij
aldus naar recht te falen.
(…)
Conclusie
45. Verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 1 oktober 2013.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 27 november 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
(1) Arbitragehof 17 juni 1993, nr. 47/93, AA 1993, (487) 498, ro B.6 en B.8.
(2) S. VERBIST, “Over de eigen aard van de herzieningsprocedure in de eigenaardige
hoogdringende onteigeningsprocedure” (noot onder Cass. 5 januari 2006), TBO 2006, (59)
64.
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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 7, tweede lid, Onteigeningswet 1962 oordeelt de
vrederechter, na de opmerkingen van de aanwezige partijen te hebben
gehoord, of de vordering regelmatig is ingesteld, de door de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn en het plan van de grondinnemingen van toepassing is op het goed waarvan de onteigening wordt
gevorderd. De aanwezige verweerders zijn, op straffe van verval, gehouden alle excepties die zij menen te kunnen opwerpen, ineens voor te
brengen.
Artikel 8, eerste lid, Onteigeningswet 1962 bepaalt dat wanneer de
rechter het verzoek tot onteigening inwilligt, hij, in hetzelfde vonnis,
bij wijze van ruwe schatting, het bedrag bepaalt van de provisionele
vergoedingen die de onteigenaar globaal zal storten aan ieder van de
verweerders en de als tussenkomend erkende partijen.
Krachtens het tweede lid is dit vonnis niet vatbaar voor beroep. Het
wordt overgeschreven in het register van de bevoegde hypotheekbewaarder en heeft ten aanzien van derden dezelfde gevolgen als de overschrijving van een akte van overdracht.
Krachtens artikel 14, tweede lid, Onteigeningswet 1962 bepaalt de vrederechter, na de aanwezige partijen en de deskundige te hebben gehoord, voorlopig het bedrag van de vergoeding die voor de onteigening
verschuldigd is. Zijn vonnis, dat uiterlijk dertig dagen na de indiening
van het verslag wordt gewezen, is niet vatbaar voor beroep.
Overeenkomstig artikel 16 Onteigeningswet 1962 worden de voorlopige vergoedingen die de vrederechter heeft toegekend onherroepelijk,
indien binnen twee maanden na de verzending van de in artikel 15,
tweede lid, bedoelde stukken, geen van de partijen de herziening ervan
heeft aangevraagd voor de rechtbank van eerste aanleg. De vordering
tot herziening kan ook gegrond zijn op de onregelmatigheid van de onteigening.
2. De vaststelling van de onwettigheid van de onteigening door de
herzieningsrechter heeft niet automatisch tot gevolg dat de eigendomsoverdracht die van rechtswege voortvloeit uit het vonnis waarin
de vrederechter heeft vastgesteld dat alle door de wet voorgeschreven
voorwaarden en vormvereisten in acht zijn genomen, als niet-bestaande of ongedaan moet worden beschouwd, wanneer de onteigende de wederinbezitstelling van het ten onrechte onteigende goed vordert.
De herzieningsrechter kan de wederinbezitstelling immers weigeren
indien deze onmogelijk is of de vordering hiertoe rechtsmisbruik zou
uitmaken.
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3. De appelrechters die oordelen dat door te beslissen dat de onteigeningsprocedure op basis van de Onteigeningswet 1962 ontoelaatbaar
was, de eerste rechter, anders dan voorgehouden door de eiser, niet
heeft beslist dat de eigendomsoverdracht voorvloeiend uit de onteigening ongedaan werd gemaakt of als ongedaan moest worden beschouwd,
met het gevolg dat de verweerders ingevolge het bestreden vonnis terug
eigenaar zouden zijn geworden van de onteigende gronden, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer van Eeckhoutte,
mevr. Geinger, de heer Verbist en mevr. Vanlerberghe.

N° 242
1°

— 3 april 2015
(AR C.14.0090.N)

KAMER

GEMEENSCHAP EN GEWEST. — GEWESTEN. — SAMENWERKINGSAKKOORD.
— GESCHILLEN. — SAMENWERKINGSGERECHT. — BEVOEGDHEID — GRENS.

Het samenwerkingsgerecht, dat moet worden opgericht voor een samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, is slechts bevoegd de geschillen te beslechten die met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering
van bedoeld akkoord ontstaan tussen de contracterende partijen; deze bevoegdheid kan niet worden uitgebreid tot de geschillen die desbetreffend ontstaan tussen personen of instellingen die geen contracterende partijen zijn
bij het samenwerkingsakkoord. (Artt. 13, 144, 145 en 146, Grondwet;
art. 92bis, § 1, eerste lid, §§ 2 en 5, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen; art. 1, Wet 23 januari 1989)

(WATERWEGEN EN ZEEKANAAL N.V.
T. DE HAVEN VAN BRUSSEL N.V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 24 september 2013.
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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
1. Krachtens artikel 144, eerste lid, Grondwet behoren geschillen over
burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
Krachtens artikel 145 Grondwet behoren geschillen over politieke
rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoudens de bij de wet
gestelde uitzonderingen.
Krachtens artikel 146 Grondwet kan geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan worden ingesteld dan krachtens een
wet. Geen buitengewone rechtbanken of commissies kunnen, onder
welke benaming ook, in het leven worden geroepen.
Krachtens artikel 13 Grondwet kan niemand tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.
2. Krachtens artikel 92bis, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, kunnen de Staat,
de Gemeenschappen en de Gewesten samenwerkingsakkoorden sluiten
die onder meer betrekking hebben op de gezamenlijke oprichting en het
gezamenlijk beheer van gemeenschappelijke diensten en instellingen,
op het gezamenlijk uitoefenen van eigen bevoegdheden, of op de gemeenschappelijke ontwikkeling van initiatieven.
Krachtens artikel 92bis, § 2, van dezelfde wet sluiten de Gewesten in
ieder geval samenwerkingsakkoorden voor de regeling van de aangelegenheden die betrekking hebben:
— op de hydrologie en de waterbeheersing, op de waterwegen die de
grenzen van een Gewest overschrijden, op de te beslissen werken en de
te nemen maatregelen door een Gewest, waarvan de inwerkingtreding
of de afwezigheid schade zouden kunnen veroorzaken in een ander Gewest;
— op de vakken van wegen en de panden van waterwegen die de grenzen van een Gewest overschrijden en op de havens die zich op het grondgebied van meer dan één Gewest bevinden.
Krachtens artikel 92bis, § 5, van die wet worden de geschillen die tussen de contracterende partijen bij de in § 2 bedoelde akkoorden rijzen
met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van die akkoorden, beslecht door een bij de wet opgericht rechtscollege.
Krachtens artikel 1 van de wet van 23 januari 1989 op het rechtscollege bedoeld bij artikel 92bis, § 5 en § 6, en artikel 94, § 3, van de bijzondere
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wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wordt voor elk
samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, § 2, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen onder de benaming “samenwerkingsgerecht” een rechtscollege opgericht dat uitsluitend bevoegd is om uitspraak te doen over de geschillen bedoeld in § 5
van voornoemd artikel 92bis.
3. Uit deze bepalingen volgt dat het samenwerkingsgerecht, dat
krachtens voormeld artikel 92bis, § 5, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 en voormeld artikel 1 van de wet van 23 januari 1989
moet worden opgericht voor een samenwerkingsakkoord bedoeld in
artikel 92bis, § 2, slechts bevoegd is de geschillen te beslechten die met
betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van bedoeld akkoord
ontstaan tussen de contracterende partijen en dat deze bevoegdheid
niet kan worden uitgebreid tot de geschillen die desbetreffend ontstaan
tussen personen of instellingen die geen contracterende partijen zijn
bij het samenwerkingsakkoord.
4. De appelrechters die vaststelden dat het samenwerkingsakkoord
betreffende het beheer en de exploitatie van het kanaal Brussel-Rupel
op 17 december 1991 werd gesloten tussen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vermochten derhalve niet wettig te
oordelen dat enkel het samenwerkingsgerecht rechtsmacht had om
kennis te nemen van onderhavig geschil ontstaan tussen van de contracterende partijen onderscheiden rechtspersonen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
3 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger en
de heer Verbist.

N° 243
1°

— 3 april 2015
(AR C.14.0267.N)

KAMER

1° GEMEENSCHAP EN GEWEST. — VLAAMS GEWEST — STEDENBOUW. —
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. — HERSTELVORDERING. —
TENUITVOERLEGGING. — DWANGSOM. — STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR —
HOEDANIGHEID.
2° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
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STAAT.

— HERSTELVORDERING. — TENUITVOERLEGGING. — DWANGSOM. —
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR. — HOEDANIGHEID.

1° en 2° De stedenbouwkundige inspecteur treedt, zowel bij het vorderen van
een herstelmaatregel als bij het ten uitvoer leggen van de bevolen herstelmaatregel en van de verschuldigde dwangsommen, op in naam van het
Vlaamse Gewest, zonder dat hij dit in het kader van een gedwongen tenuitvoerlegging uitdrukkelijk in zijn betekeningsexploot dient te vermelden (1).
(Artt. 6.1.41, § 1, eerste lid, §§ 3 en 4, en 6.1.46, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

(C. T.

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR BEVOEGD VOOR
HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN)

Conclusie van advocaat-generaal Ch. Vandewal:
Het enig cassatiemiddel
1. Het enig cassatiemiddel komt op tegen de afwijzing van het incidenteel hoger beroep van eiser, dat ertoe strekte het uitvoerend beslag op
onroerende goederen, zoals gedaan op verzoek van verweerder lastens eiser op 7 augustus 2012, evenals het bevel voorafgaand aan uitvoerend beslag op onroerende goederen, zoals gedaan op verzoek van verweerder
lastens eiser, op 1 juni 2012, op te heffen.
Beide onderdelen komen inzonderheid op tegen de beslissing, waarbij
wordt aangenomen dat verweerder te dezen, bij het laten tenuitvoerleggen van de dwangsommen, niet in eigen naam is opgetreden, maar wel in
naam van het Vlaamse Gewest, ook al maken de exploten (het bevel van
1 juni 2012 en het beslag van 7 augustus 2012) niet expliciet melding van
het optreden namens het Vlaamse Gewest.
2. Naar het eerste onderdeel volstaat de omstandigheid dat verweerder
zich te dezen in de exploten identificeerde als “de Stedenbouwkundige
inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de Provincie Antwerpen”,
niet om aan te nemen dat hij optrad namens het Vlaamse Gewest.
Door te oordelen dat uit de enkele omstandigheid dat in de exploten
niet expliciet melding werd gemaakt van het feit dat verweerder optrad
in naam van het Vlaamse gewest, niet kan afgeleid worden dat verweerder “te dezen effectief in eigen naam zou zijn opgetreden bij het laten ten
uitvoer leggen van de dwangsommen”, zou het bestreden arrest, naar het
onderdeel, de verplichting miskennen “voortvloeiend uit artikel 1389, 1°
juncto 43, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek conform welke bepalingen de
naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats en in voorkomend geval
de hoedanigheid van de persoon op wiens verzoek het exploot wordt betekend, moet worden vermeld”.
3. Naar het tweede onderdeel dient uit de omstandigheid dat het exploot
van uitvoerend beslag alsook het voorafgaand bevel werden betekend op
verzoek van verweerder “zonder dat daarbij werd aangegeven dat deze
zou optreden in naam van het Vlaams Gewest”, te worden afgeleid dat
(1) Zie concl. OM.
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het optreden van verweerder ontoelaatbaar is bij gebreke aan hoedanigheid.
Door te oordelen dat verweerder bij het ten uitvoer leggen van de aan
de herstelmaatregelen verbonden dwangsommen “steeds automatisch
optreedt namens het Vlaamse gewest, zelfs indien hij dat in zijn exploot
niet expliciet heeft vermeld”, zou het bestreden arrest, naar het onderdeel, artikel 17 juncto artikel 43, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek in samenhang met artikel 6.1.41, § 4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
schenden.
Bespreking van het enig cassatiemiddel
4. Krachtens artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan de rechtbank, naast de straf, 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.
Krachtens artikel 6.1.41, § 3, van deze Codex bepaalt de rechtbank een
termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en kan deze, op
vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van
burgemeester en schepenen, eveneens een dwangsom bepalen.
Krachtens artikel 6.1.41, § 4, van deze Codex wordt de herstelvordering
bij het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van het Vlaamse Gewest
of van het college van burgemeester en schepenen, door de stedenbouwkundige inspecteurs en de aangestelden van het college van burgemeester en schepenen.
Krachtens artikel 6.1.46 van deze Codex beveelt het vonnis van de rechter, voor het geval dat de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, dat het strijdige gebruik
niet binnen die termijn wordt gestaakt of dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd, dat de stedenbouwkundige inspecteur, het college van burgemeester en schepenen en
eventueel de burgerlijke partij, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien.
5. Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 24 december 2009 reeds “dat de
stedenbouwkundig inspecteur optreedt in naam van het Vlaamse Gewest
zowel bij het vorderen van een herstelmaatregel als bij het ten uitvoer
leggen van de bevolen herstelmaatregel en van de verschuldigde dwangsommen” (1).
6. In zijn conclusie voor dit arrest preciseerde het openbaar ministerie
dat dit geenszins impliceert dat het Vlaams Gewest als eigenlijke procespartij wordt aangewezen, maar brengt de toevoeging “in naam van
het Vlaams Gewest” tot uitdrukking dat er ondanks het zelfstandig op(1) Cass. 24 december 2009, AR C.06.0279.N, AC 2009, nr. 784, met concl. OM.
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treden van de stedenbouwkundige inspecteur als procespartij een band
blijft bestaan met het Vlaams Gewest.
7. De vrijwaring van het algemeen belang, te weten de verwezenlijking
van een goede ruimtelijke ordening, is door de decreetgever niet aan het
Vlaams gewest toevertrouwd, maar aan de stedenbouwkundig inspecteur, die hiermee niet samenvalt. Het Vlaams Gewest kan derhalve niet
optreden ter vrijwaring van het algemeen belang, maar enkel ter vrijwaring van zijn eigen private belangen (1).
De vordering van de herstelvorderende overheid in stedenbouwzaken
kan immers niet worden gelijkgesteld met het optreden van een burgerlijke partij. Anders dan de burgerlijke partijstelling beoogt de herstelmaatregel geen vergoeding van schade aan particuliere belangen, maar
wel het beëindigen van een met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en die het algemeen belang schaadt. De herstelvorderende overheid streeft, anders dan de burgerlijke partij, geen particulier
belang na, maar oefent een wettelijke opdracht in het algemeen belang
uit (2).
8. De stedenbouwkundige inspecteur die, in die hoedanigheid, het herstel in de oorspronkelijke toestand vordert en, bij uitbreiding, de tenuitvoerlegging ervan nastreeft, verdedigt noch zijn eigen persoonlijk
belang, noch enig ander particulier belang, maar enkel, op grond van de
hem door artikel 6.1.41, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(voorheen art. 149, § 1, van het Stedenbouwdecreet 1999) toegekende bevoegdheid, de bescherming van het algemeen belang, met name de goede
ruimtelijke ordening.
De positie van de stedenbouwkundig inspecteur is bijgevolg totaal verschillend van deze van de burgerlijke partij, maar is in grote mate vergelijkbaar met de positie van het openbaar ministerie, dat zijn
wettelijke opdracht ook enkel in het openbaar belang uitoefent (3).
9. Uit de samenhang van voormelde decreetsbepalingen volgt dat de
stedenbouwkundige inspecteur zowel bij het vorderen van een herstelmaatregel als bij de tenuitvoerlegging van de bevolen herstelmaatregel
en van de verschuldigde dwangsommen, optreedt in naam van het
Vlaams Gewest, zonder dat hij dit in het kader van een gedwongen tenuitvoerlegging uitdrukkelijk moet vermelden in de betekeningsexploten.
De enkele omstandigheid dat te dezen in de betekeningsexploten aangaande het beslag wegens verbeurde dwangsommen, is vermeld dat verweerder als “stedenbouwkundige inspecteur” optreedt, volstaat dan ook,
zowel ter eerbiediging van de in het eerste onderdeel aangehaalde voor(1) Zie Cass. 11 mei 2000, AR C.97.0158.N, AC 2000, nr. 288.
(2) Cass. 14 mei 2013, AR P.12.1218.N, AC 2013, nr. 294, met concl. van procureur-generaal DUINSLAEGER, toen eerste advocaat-generaal; Cass. 24 mei 2011, AR P.10.2052.N, AC
2011, nr. 343, met concl. van procureur-generaal DUINSLAEGER, toen advocaat-generaal;
Cass. 24 februari 2004, AR P.03.114.N, AC 2004, nr. 96, met concl. van procureur-generaal
DE SWAEF, toen advocaat-generaal.
(3) Concl. van procureur-generaal DUINSLAEGER, toen eerste advocaat-generaal voor
Cass. 14 mei 2013, AR P.12.1218.N, AC 2013, nr. 294.
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schriften van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de aanduiding van de
verzoeker in de exploten van betekening, als ter eerbiediging van het in
het tweede onderdeel aangehaald artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de vereiste hoedanigheid.
10. Het middel, dat in zijn geheel van een tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, lijkt mij dan ook in zijn beide onderdelen naar recht te
falen.
Conclusie
11. Verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 12 februari 2014.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 10 december 2014 een
schriftelijk conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel in zijn geheel
1. Krachtens artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening kan de rechtbank, naast de straf, 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 op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur
of van het college van burgemeester en schepenen op wiens grondgebied
de werken, handelingen of wijzigingen, vermeld in artikel 6.1.1, werden
uitgevoerd.
Krachtens de derde paragraaf van voornoemd artikel 6.1.41 bepaalt de
rechtbank een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en
kan deze, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het
college van burgemeester en schepenen, eveneens een dwangsom bepalen.
Krachtens de vierde paragraaf van dit artikel wordt de herstelvordering bij het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van het Vlaamse
Gewest of van het college van burgemeester en schepenen, door de stedenbouwkundige inspecteurs en de aangestelden van het college van
burgemeester en schepenen.
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2. Krachtens artikel 6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beveelt het vonnis dat de stedenbouwkundige inspecteur, het college van
burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke partij, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien voor het geval dat de
plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige
staat wordt hersteld, dat het strijdige gebruik niet binnen die termijn
wordt gestaakt of dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen deze
termijn worden uitgevoerd.
3. Uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat de stedenbouwkundige inspecteur, zowel bij het vorderen van een herstelmaatregel
als bij het ten uitvoer leggen van de bevolen herstelmaatregel en van
de verschuldigde dwangsommen, optreedt in naam van het Vlaamse Gewest, zonder dat hij dit in het kader van een gedwongen tenuitvoerlegging uitdrukkelijk in zijn betekeningsexploot dient te vermelden.
4. Het middel, dat in zijn beide onderdelen ervan uitgaat dat de stedenbouwkundige inspecteur bij het ten uitvoer leggen van de verschuldigde dwangsommen slechts optreedt in naam van het Vlaamse Gewest,
indien hij dit uitdrukkelijk in zijn betekeningsexploot heeft vermeld,
faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
— Advocaten: de
heer Maes en mevr. Geinger.

N° 244
2°

— 8 april 2015
(AR P.15.0498.N)

KAMER

1° OPENBAAR MINISTERIE. — STRAFVORDERING. — UITOEFENING. — ANDER PARKET DAN DEZE VAN DE BENOEMING IN HOOFDORDE. — AANWIJZING DOOR
DE KORPSCHEF. — OPTREDEN.
2° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — UITOEFENING.
— ANDER PARKET DAN DEZE VAN DE BENOEMING IN HOOFDORDE. — AANWIJZING
DOOR DE KORPSCHEF. — OPTREDEN.
3° STRAFVORDERING. — UITOEFENING. — ANDER PARKET DAN DEZE VAN DE
BENOEMING IN HOOFDORDE. — AANWIJZING DOOR DE KORPSCHEF. — OPTREDEN.

1°, 2° en 3° De aanwijzing bij toepassing van artikel 100, § 2, Gerechtelijk Wetboek is een interne aangelegenheid van de betrokken korpschefs; uit het optreden van een door die bepaling bedoelde substituut in een ander parket dan
dit waarin hij in de personeelsformatie in hoofdorde is benoemd, volgt dat hij
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daartoe overeenkomstig artikel 100, § 2, Gerechtelijk Wetboek is aangewezen;
het komt de rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken (1).

(S.)
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 maart 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de
artikelen 16, § 1 en § 5, en 21 Voorlopige Hechteniswet en de
artikelen 137, 138 en 150 Gerechtelijk Wetboek: het arrest oordeelt ten
onrechte dat de leden van het parket te Brussel en te Vilvoorde bevoegd
zijn om in onderling overleg te vorderen voor de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te Brussel in zaken met betrekking tot feiten gepleegd in om het even welke van beide arrondissementen; uit de
omstandigheid dat beide parketten kunnen vorderen voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel kan niet worden afgeleid dat ze mogen vorderen in de zaken die tot elkaars exclusieve
territoriale bevoegdheid behoren; de beroepen beschikking van
12 maart 2015 die aan de mondelinge vordering van de territoriaal onbevoegde procureur des Konings van Halle-Vilvoorde gevolg gaf, moet
nietig worden verklaard; uit geen enkele overweging van de beroepen
beschikking blijkt dat deze zou twijfelen aan eisers verblijfplaats; zowel in het bevel tot aanhouding en in de geschreven vordering van de
procureur-generaal bij het hof van beroep, als in het arrest wordt deze
verblijfplaats zonder enig voorbehoud vermeldt in de beschrijving van
eisers identiteit; deze verblijfplaats wordt ook bevestigd in het verhoor
van de vriendin van de eiser; door te verwijzen naar twijfel over eisers
verblijfplaats in de beroepen beschikking schendt het arrest artikel 149
Grondwet.
2. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing inzake voorlopige
hechtenis.
In zoverre faalt het middel naar recht.
(1) De zaak die aan het Hof is voorgelegd betreft het optreden van een magistraat
van het openbaar ministerie. De aanwijzingsprocedure van artikel 100 Gerechtelijk
Wetboek is evenwel tevens van toepassing voor de magistraten van de zetel. De regel
van dit arrest is dan ook mutatis mutandis van toepassing voor de laatstgenoemden.
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3. Volgens artikel 100, § 4, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek worden
de substituten benoemd bij het parket van de procureur des Konings te
Halle-Vilvoorde in subsidiaire orde benoemd bij het parket van de procureur des Konings te Brussel en te Leuven.
Volgens artikel 100, § 5, Gerechtelijk Wetboek wordt de aanwijzing
van de in paragraaf 4 bedoelde substituut buiten het parket van de personeelsformatie waarvan hij in hoofdorde wordt benoemd, geregeld
overeenkomstig paragraaf 2.
Artikel 100, § 2, Gerechtelijk Wetboek regelt de procedure van aanwijzing van een substituut buiten het parket in de personeelsformatie
waar hij in hoofdorde is benoemd.
4. De aanwijzing bij toepassing van artikel 100, § 2, Gerechtelijk Wetboek is een interne aangelegenheid van de betrokken korpschefs.
Uit het optreden van een door die bepaling bedoelde substituut in een
ander parket dan dit waarin hij in de personeelsformatie in hoofdorde
is benoemd, volgt dat hij daartoe overeenkomstig artikel 100, § 2, Gerechtelijk Wetboek is aangewezen. Het komt de rechter niet toe deze
aanwijzing te onderzoeken.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. Het arrest heeft vastgesteld dat de handhaving van de voorlopige
hechtenis gevorderd werd door een lid van het parket, niet te Brussel
maar te Halle-Vilvoorde en dat beide parketten bevoegd zijn om te vorderen voor de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg te Brussel.
Met deze redenen verantwoordt het arrest naar recht de beslissing dat
de procedure regelmatig is.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. In zoverre het middel voor het overige de vaststelling van eisers
verblijfplaats en aldus het gevaar op onttrekking aanvecht, zonder de
overige door het arrest vastgestelde omstandigheden als bedoeld in
artikel 16, § 1, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet te bekritiseren, kan
het niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
8 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Steffens, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de
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heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Tytgat (bij
de balie te Brussel).

N° 245
3°

— 13 april 2015
(AR S.14.0023.N)

KAMER

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN.
VORM. — VORM. — HUISARBEID. — VERGOEDING VAN DE KOSTEN VERBONDEN
AAN DE HUISARBEID. — GEEN GESCHRIFT. — GEVOLG.
2° ARBEIDSOVEREENKOMST. — VERPLICHTINGEN. — HUISARBEID. —
VERGOEDING VAN DE KOSTEN VERBONDEN AAN DE HUISARBEID. — FORFAITAIR
KARAKTER. — VRIJSTELLING VAN PRESTATIES. — GEVOLG.
3° ARBEIDSOVEREENKOMST. — VERPLICHTINGEN. — HUISARBEID. —
VERGOEDING VAN DE KOSTEN VERBONDEN AAN DE HUISARBEID. — AARD. — GEVOLG.
4° LOON. — BESCHERMING. — HUISARBEID. — VERGOEDING VAN DE KOSTEN
VERBONDEN AAN DE HUISARBEID — AARD. — GEVOLG.
5° INTERESTEN. — GERECHTELIJKE INTERESTEN. — VORDERING VERGOEDENDE OF MORATOIRE INTERESTEN TOT DATUM BETALING. — GEVOLG.
6° INTERESTEN. — MORATOIRE INTERESTEN. — GERECHTELIJKE INTERESTEN. — VORDERING VERGOEDENDE OF MORATOIRE INTERESTEN TOT DATUM BETALING. — GEVOLG.
7° INTERESTEN. — COMPENSATOIRE INTERESTEN. — GERECHTELIJKE INTERESTEN. — VORDERING VERGOEDENDE OF MORATOIRE INTERESTEN TOT DATUM
BETALING. — GEVOLG.

1° Uit de samenhang van de artikelen 119.4, § 1 en § 2, 4°, 119.5 en 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat indien er geen geschrift is, de huisarbeider
op elk ogenblik aan de arbeidsovereenkomst een einde kan stellen zonder naleving van een opzeggingstermijn of -vergoeding en de werkgever bovendien
het forfaitair bedrag bedoeld in artikel 119.6 verschuldigd is.
2° Uit het forfaitair karakter van de in artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet vermelde vergoeding volgt dat wordt vermoed dat de werknemer die verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor huisarbeid effectief kosten
maakt die kunnen doorlopen tijdens een periode dat hij vrijgesteld is van
prestaties.
3° en 4° De vergoeding voor de kosten bedoeld in de artikelen 119.4 en 119.6
Arbeidsovereenkomstenwet is een terugbetaling van kosten die ten laste komt
van de werkgever en bijgevolg een in geld waardeerbaar voordeel waarop de
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever en bijgevolg loon in zin van de artikelen 2 en 10 Loonbeschermingswet.
5°, 6° en 7° Gerechtelijke intrest is de vergoedende of moratoire intrest die de
rechter vanaf de inleidende akte van het rechtsgeding tot op het ogenblik
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van de betaling van de hoofdsom toekent; uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder voor de appelrechters de betaling
vorderden van een kostenvergoeding “te vermeerderen met de wettelijke intrestvoet” vanaf de respectievelijke vervaldata der betalingen; aldus vordert
de verweerder intrest tot de datum van de betaling en dus ook gerechtelijke
intrest.

(AG INSURANCE N.V. T. M.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent van 14 juni 2013.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 119.4, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet moet de
overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het
tijdstip waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst
aanvangt.
2. Krachtens artikel 119.4, § 2, 4°, Arbeidsovereenkomstenwet, moet
dit geschrift de vergoeding vermelden van de kosten die verbonden zijn
aan de huisarbeid.
Krachtens artikel 119.5 Arbeidsovereenkomstenwet kan, zo er geen
geschrift is overeenkomstig de bepalingen van artikel 119.4, met uitzondering van § 2, 4°, de huisarbeider op elk ogenblik aan de arbeidsovereenkomst een einde stellen zonder naleving van een
opzeggingstermijn of -vergoeding.
Krachtens artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet is, bij ontstentenis van de in artikel 119.4, § 2, 4°, bedoelde vermelding en bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten overeenkomstig
de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités die deze aangelegenheid regelt, een
forfaitair bedrag van 10 pct. van het loon verschuldigd als vergoeding
van de kosten die aan de huisarbeid verbonden zijn, tenzij de werknemer met verantwoordingsstukken aantoont dat de werkelijke kosten
hoger zijn dan 10 pct. van het “loon”.
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3. Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat indien er geen
geschrift is, de huisarbeider op elk ogenblik aan de arbeidsovereenkomst een einde kan stellen zonder naleving van een opzeggingstermijn
of -vergoeding en de werkgever bovendien het forfaitair bedrag bedoeld
in artikel 119.6 verschuldigd is.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede middel
4. Krachtens artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet is, bij ontstentenis van de in artikel 119.4, § 2, 4°, bedoelde vermelding en bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités die deze aangelegenheid
regelt, een forfaitair bedrag van 10 pct. van het loon verschuldigd als
vergoeding van de kosten die aan de huisarbeid verbonden zijn, tenzij
de werknemer met verantwoordingsstukken aantoont dat de werkelijke kosten hoger zijn dan 10 pct. van het “loon”.
5. Uit het forfaitair karakter van de in deze wetsbepaling vermelde
vergoeding volgt dat wordt vermoed dat de werknemer die verbonden is
door een arbeidsovereenkomst voor huisarbeid effectief kosten maakt
die kunnen doorlopen tijdens een periode dat hij vrijgesteld is van prestaties.
Het middel dat ervan uitgaat dat de werknemer geen kosten maakt
in een periode dat hij vrijgesteld is van prestaties, kan niet worden aangenomen.
Derde middel
6. Krachtens artikel 10 Loonbeschermingswet is voor het loon van
rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het
eisbaar wordt. Krachtens artikel 2, eerste lid, 3°, Loonbeschermingswet, verstaat deze wet onder loon de in geld waardeerbare voordelen
waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten
laste van de werkgever.
7. De vergoeding voor de kosten bedoeld in de artikelen 119.4 en 119.6
Arbeidsovereenkomstenwet is een terugbetaling van kosten die ten laste komt van de werkgever en bijgevolg een in geld waardeerbaar voordeel waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft
ten laste van de werkgever en bijgevolg loon in zin van de artikelen 2
en 10 Loonbeschermingswet.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Vierde middel
8. Gerechtelijke intrest is de vergoedende of moratoire intrest die de
rechter vanaf de inleidende akte van het rechtsgeding tot op het ogenblik van de betaling van de hoofdsom toekent.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder voor de appelrechters de betaling vorderden van een kostenvergoeding “te vermeerderen met de wettelijke intrestvoet” vanaf de
respectievelijke vervaldata der betalingen.
Aldus vordert de verweerder intrest tot de datum van de betaling en
dus ook gerechtelijke intrest.
Door gerechtelijke intrest toe te kennen, kent het arrest geen intrest
toe die niet werd gevorderd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 april 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer van Eeckhoutte en mevr. Geinger.

N° 246
2°

— 14 april 2015
(AR P.12.1249.N)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — ALLERLEI. — DERDENVERZET. — CASSATIEBEROEP
DOOR EISER OP DERDENVERZET. — NIET-BETEKENING. — ONTVANKELIJKHEID.
2° STEDENBOUW. — BOUWVERGUNNING. — VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE
ORDENING. — TOEPASSINGSGEBIED. — CONSTRUCTIES DIE GEACHT WORDEN VERGUND TE ZIJN. — DATUM EERSTE INWERKINGTREDING GEWESTPLAN. — BEGRIP.
3° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTEL IN DE VORIGE STAAT. —
KWALIFICATIE ALS STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6.1 EVRM. — GEVOLG. — TOEPASSING BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — STEDENBOUW. — HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT. — STRAF. — GEVOLG. — TOEPASSING BIJ OVERSCHRIJDING VAN
DE REDELIJKE TERMIJN.
5° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — VORDERING TOT HERSTEL IN DE VORIGE STAAT. — VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE
TERMIJN. — GEVOLG.
6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 13. — STEDENBOUW. — VORDERING TOT HERSTEL IN DE VORIGE STAAT.
— VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN — GEVOLG.
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7° RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 — STEDENBOUW — VORDERING TOT HERSTEL IN DE
VORIGE STAAT — VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE
TERMIJN — GEVOLG.

1° De niet-betekening door een eiser op derdenverzet van zijn cassatieberoep
aan de partijen tegen wie het is gericht, kan niet worden gesanctioneerd met
de niet-ontvankelijkheid van dit cassatieberoep (1).
2° Noch uit de tekst van artikel 4.2.14, § 2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening noch uit de ontstaansgeschiedenis van die bepaling volgt dat de decreetgever de bedoeling had om als datum van eerste inwerkingtreding van het
gewestplan in de zin van deze bepaling een andere datum in aanmerking te
nemen dan de vijftiende dag na de publicatie van het koninklijk besluit tot
definitieve vaststelling van het gewestplan.
3° en 4° De vaststelling dat een herstel in de oorspronkelijke toestand een straf
is in de zin van artikel 6.1. EVRM, brengt enkel met zich mee dat de waarborgen van die bepaling moeten worden in acht genomen zodat het voor de
rechter mogelijk blijft, ook wanneer hij vaststelt dat de redelijke termijn is
overschreden, dit herstel te bevelen teneinde de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden en te voorkomen dat verder voordeel wordt
behaald uit het gepleegde misdrijf (2).
5°, 6° en 7° Artikel 13 EVRM houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt
dat de in artikel 6.1. EVRM bedoelde redelijke termijn is overschreden, het
herstel noodzakelijk bestaat in het verval van de vordering tot herstel in de
vorige staat (3).
T.

(UNITED WESTERN OF THE WORLD V.Z.W.
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR E.A.)
ARREST.

I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 4 juni 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

(1) GwH 17 juli 2014, nr. 108/2014.
(2) Cass. 6 januari 2009, AR P.08.0674.N, AC 2009, nr. 7.
(3) Id.
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VOOR HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder 1 werpt in de memorie van antwoord op dat het cassatieberoep van de eiseres tegen het arrest waarbij haar derdenverzet
ongegrond werd verklaard, niet ontvankelijk is omdat het niet zoals
nochtans vereist overeenkomstig de artikelen 417 en 418 Wetboek van
Strafvordering, zoals hier toepasselijk, werd betekend aan het openbaar ministerie en alle partijen waartegen het is gericht, waaronder de
verweerder 1.
2. De advocaat-generaal concludeerde op de rechtszitting van 21 mei
2013 eveneens tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van
de eiseres bij gebrek aan de betekening ervan aan de partijen tegen wie
het is gericht.
3. Bij arrest van 11 juni 2013 heeft het Hof op vraag van de eiseres aan
het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
“Schendt artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, in samenhang gelezen met artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, de
artikelen 10 en 11 Grondwet, in de interpretatie dat het aan de derdenverzetdoende partij de verplichting oplegt, binnen de termijn bedoeld
in artikel 420bis, over te gaan tot de betekening van het cassatieberoep
aan de partij tegen wie het gericht is en tot neerlegging van de stukken
waaruit deze betekening blijkt, en dit op straffe van niet ontvankelijkheid van het cassatieberoep, terwijl geen gelijkaardige verplichting bestaat voor de inverdenkinggestelde noch voor de burgerlijke partij die
een cassatieberoep instelt?”
4. Bij arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 heeft het Grondwettelijk Hof
deze prejudiciële vraag als volgt beantwoord: “Artikel 418, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering schendt de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, in de interpretatie dat de derdenverzetdoende partij verplicht is om op straffe van niet-ontvankelijkheid haar cassatieberoep
te doen betekenen aan alle partijen tegen wie het gericht is, terwijl die
verplichting niet bestaat voor de inverdenkinggestelde, noch voor de
burgerlijke partij”.
5. Uit het door het Grondwettelijk Hof verstrekte antwoord volgt dat
de niet-betekening door een eiser op derdenverzet van zijn cassatieberoep aan de partijen tegen wie het is gericht, niet kan worden gesanctioneerd met de niet-ontvankelijkheid van dit cassatieberoep.
De exceptie van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep wordt
verworpen.
Middel
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Tweede onderdeel
11. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 149, 159 en 190
Grondwet, artikel 10 Stedenbouwwet 1962 en artikel 4.2.14, § 2, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening: het arrest houdt bij de beoordeling van
het geacht vergund te zijn volgens artikel 4.2.14, § 2, ten onrechte uitsluitend rekening met de publicatie van het gewestplan in het Belgisch
Staatsblad op 5 mei 1977; het arrest had voor het bepalen van de eerste
inwerkingtreding van het gewestplan ook rekening moeten houden met
de datum van de verplichte terinzagelegging op het gemeentehuis van
het betrokken gebied; bijgevolg gold het weerlegbaar vermoeden van
vergund te zijn tot 23 maart 1994, minstens tot 23 februari 1994.
12. Artikel 4.2.14, § 2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt
dat bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze werden gebouwd in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan
waarbinnen ze gelegen zijn, voor de toepassing van deze codex worden
geacht vergund te zijn, behoudens het leveren van het in die paragraaf
vermelde tegenbewijs.
13. Noch uit de tekst van artikel 4.2.14, § 2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening noch uit de ontstaansgeschiedenis van die bepaling volgt
dat de decreetgever de bedoeling had om als datum van eerste inwerkingtreding van het gewestplan in de zin van deze bepaling een andere
datum in aanmerking te nemen dan de vijftiende dag na de publicatie
van het koninklijk besluit tot definitieve vaststelling van het gewestplan in het Belgisch Staatsblad.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Derde onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en
artikel 159 Grondwet: het arrest willigt ten onrechte de herstelvordering in; gelet op de door het arrest vastgestelde miskenning van de redelijke termijn kon het arrest de herstelvordering niet langer
inwilligen; door dit toch te doen, kent het arrest aan de eiseres geen
passend rechtsherstel toe.
15. De vaststelling dat een herstel in de oorspronkelijke toestand een
straf is in de zin van artikel 6.1. EVRM, brengt enkel met zich mee dat
de waarborgen van die bepaling moeten worden in acht genomen. Het
blijft voor de rechter mogelijk, ook wanneer hij vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, dit herstel te bevelen teneinde de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden en te voorkomen dat
verder voordeel wordt behaald uit het gepleegde misdrijf.
Artikel 13 EVRM houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat
de in artikel 6.1. EVRM bedoelde redelijke termijn is overschreden, het
herstel noodzakelijk bestaat in het verval van de vordering tot herstel
in de vorige staat.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal. —
Advocaten: de heer Goris (bij de balie te Leuven) en mevr. Geinger.

N° 247
2°

KAMER

— 14 april 2015

(AR P.13.1108.N)
1° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALLERLEI. — STRAFZAKEN. — FEITENRECHTER — MOTIVERING VAN DE STRAF. — GERECHTELIJK VERLEDEN. — VASTSTELLING. — UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER.
2° STRAF. — ALLERLEI. — REDENGEVING. — GERECHTELIJK VERLEDEN. —
VASTSTELLING. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).
— STRAF. — REDENGEVING GEGROND OP EEN UITGEWISTE VEROORDELING. — GEVOLG.

1° en 2° Wanneer de appelrechters bij de beoordeling van de op te leggen straf
verwijzen naar het strafrechtelijk verleden van de eiser en het middel aanvoert dat uit het uittreksel uit het strafregister van de eiser blijkt dat hij enkel veroordeeld werd tot politiestraffen door een vonnis dat op het ogenblik
van de uitspraak uitgewist was, vermag het Hof op deze stukken acht te
slaan (1).
3° De appelrechters die de bepaling van de opgelegde straf gronden op een uitgewiste veroordeling, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
(Artt. 619, eerste lid, 620 en 634, Wetboek van Strafvordering)

(B. E.A.)

(1) Contra: Cass. 19 oktober 2005, AR P.05.1041.F, AC 2005, nr. 523 met concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Antwerpen van 6 mei 2013.
De eiser 1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres 2 voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 619 en 620 Wetboek van Strafvordering: de appelrechters verwijzen bij de beoordeling
van de aan de eiser 1 opgelegde straf naar diens strafrechtelijk verleden; uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, meer bepaald
het uittreksel uit het strafregister van de eiser 1, blijkt dat hij enkel
veroordeeld werd bij definitief vonnis van de politierechtbank te Antwerpen van 3 december 2009 tot politiestraffen; overeenkomstig
artikel 619, eerste lid, Wetboek van Strafvordering was deze veroordeling op de dag van de uitspraak van het bestreden vonnis uitgewist; de
appelrechters die bij de bepaling van de strafmaat verwijzen naar uitgewiste veroordelingen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
2. Krachtens artikel 619, eerste lid, Wetboek van Strafvordering worden veroordelingen tot een politiestraf uitgewist na een termijn van
drie jaar te rekenen van de dag van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij zij zijn uitgesproken.
Artikel 620 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de uitwissing van
veroordelingen de gevolgen heeft van herstel in eer en rechten, zodat
krachtens artikel 634 van hetzelfde wetboek de uitgewiste veroordeling
niet als grondslag kan dienen voor het bepalen van de keuze van de
straf en het bepalen van de strafmaat.
3. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser wegens inbreuk op
artikel 67ter Wegverkeerswet tot een geldboete van 200 euro, verhoogd
met 45 opdeciemen, of een vervangend rijverbod van 30 dagen, rekening
houdende met “de aard en de ernst van de respectieve feiten en met het
strafrechtelijk verleden van (de eiser 1)”.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiser 1 bij vonnis van de politierechtbank te Antwerpen van 3 december
2009, dit is meer dan drie jaar vóór de bestreden beslissing, veroordeeld
werd tot drie politiestraffen wegens inbreuken op respectievelijk de
artikelen 8.4, 35.1.1, eerste lid, en 59.1 Wegverkeersreglement.
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De appelrechters die de bepaling van de aan de eiser 1 opgelegde straf
gronden op een uitgewiste veroordeling, verantwoorden hun beslissing
niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
5. De onwettigheid van de aan de eiser 1 opgelegde straf of van de motivering ervan tast de wettigheid van diens schuldigverklaring niet
aan.
Wat de schuldigverklaring van de eiser 1 betreft, zijn de substantiële
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing wat de eiser 1 betreft overeenkomstig de wet gewezen.
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing wat de eiseres 2 betreft is
overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser 1 tot straf veroordeelt en hem veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het
Slachtofferfonds.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser 1 voor het overige.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiseres 2.
Veroordeelt de eiser 1 tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de overige helft daarvan ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiseres 2 tot de kosten van haar cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Antwerpen, rechtszitting houdende in hoger beroep, anders samengesteld.
14 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de
heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

N° 248
2°

— 14 april 2015
(AR P.14.0337.N)

KAMER

1° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — AANHOUDINGSBEVEL GESTEUND OP EEN VEROORDELING BIJ VERSTEK. — BETEKENING VAN HET
ARREST NIET AAN PERSOON. — KENNISNAME VAN DIE BETEKENING DOOR DE BETEKENING VAN HET AANHOUDINGSBEVEL. — GEVOLG. — INVRIJHEIDSTELLING IN
HET BUITENLAND. — BEGRIP.
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2° VERZET. — BETEKENING VAN HET VERSTEKARREST NIET AAN PERSOON. — KENNISNAME VAN DIE BETEKENING DOOR DE BETEKENING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — BIJKOMENDE TERMIJN VAN VERZET. —
INVRIJHEIDSTELLING IN HET BUITENLAND. — BEGRIP.

1° en 2° De omstandigheid dat een bij verstek veroordeelde aan wie de betekening van het arrest niet aan persoon is gedaan, en die van die betekening
kennis heeft gekregen door de betekening van een Europees aanhoudingsbevel, overeenkomstig artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, nog
in verzet kan komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop
hij in het buitenland in vrijheid werd gesteld, heeft slechts betrekking op de
invrijheidstelling na de eindbeslissing over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel (1).

(K.)
Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
Het enige middel lijkt mij gegrond. De uitlegging van de zinsnede “in
het buitenland terug in vrijheid werd gesteld” in artikel 187, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering als betrekking hebbende op de invrijheidstelling na de eindbeslissing over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel lijkt mij het meest aan te sluiten bij de ratio en de
ontstaansgeschiedenis van voornoemd artikel 187, tweede lid, zoals gewijzigd bij artikel 7 van de Wet van 30 december 2009 dat op zijn beurt geïnspireerd was door artikel 4bis, 1, littera d), Kaderbesluit Europees
Aanhoudingsbevel. Een dergelijke zienswijze verleent niet alleen de
meeste juridische waarborgen voor de betrokkene wiens overlevering
wordt verzocht, maar ook voor de verzoekende Staat vermits een facultatieve weigeringsgrond kan vermeden worden in een systeem waar uitgegaan wordt van het principe dat overlevering de regel is.

ARREST.
I. BESTREDEN

BESLISSING

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 28 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt dat het verzet van de eiser
(1) Zie concl. OM.
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laattijdig is aangezien hij kennis heeft gekregen van de betekening van
de bij verstek gewezen beslissing door de betekening van een Europees
aanhoudingsbevel en hij niet binnen een termijn van vijftien dagen nadat hij in het buitenland onder voorwaarden in vrijheid werd gesteld,
in verzet is gekomen; de invrijheidstelling van de eiser is slechts een
tijdelijke maatregel in afwachting van een beslissing over zijn overlevering; de buitengewone verzetstermijn na de betekening van een Europees aanhoudingsbevel begint slechts te lopen vanaf de daadwerkelijke overlevering aan België of vanaf een invrijheidstelling ten
gevolge van een definitieve overleveringsbeslissing.
2. Artikel 4bis Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002
betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (hierna: Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel) bepaalt:
“1. De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel voor de uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel ook weigeren, indien de
betrokkene niet in persoon is verschenen op het proces dat tot de beslissing heeft geleid, tenzij in het Europees aanhoudingsbevel is vermeld dat, overeenkomstig nadere in het nationale recht van de
uitvaardigende lidstaat bepaalde procedurevoorschriften:
(…)
d) de beslissing niet persoonlijk aan de betrokkene is betekend,
maar:i) hem na overlevering onverwijld persoonlijk zal worden betekend en hij uitdrukkelijk zal worden geïnformeerd over zijn recht op
een verzetprocedure of een procedure in hoger beroep, waarop hij het
recht heeft aanwezig te zijn, waarop de zaak opnieuw ten gronde wordt
behandeld en nieuw bewijsmateriaal wordt toegelaten, en die kan leiden tot herziening van de oorspronkelijke beslissing;enii) dat de betrokkene wordt geïnformeerd over de termijn waarover hij beschikt om
verzet of hoger beroep aan te tekenen, als vermeld in het desbetreffende
Europees aanhoudingsbevel.
(…)”.
3. Artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Is de
betekening van het vonnis niet aan de beklaagde in persoon gedaan,
dan kan deze, wat de veroordelingen tot straf betreft, in verzet komen
binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen. Indien hij hiervan kennis heeft gekregen door de betekening van een Europees aanhoudingsbevel of een
uitleveringsverzoek of indien de lopende termijn van vijftien dagen nog
niet verstreken was op het ogenblik van zijn aanhouding in het buitenland, kan hij in verzet komen binnen een termijn van vijftien dagen na
de dag waarop hij werd overgeleverd of in het buitenland terug in vrijheid werd gesteld.
(…).”
4. Uit de ontstaansgeschiedenis van de Wet van 30 december 2009
waarbij artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering werd gewijzigd in de hier toepasselijke versie, blijkt dat de wetgever de situa-
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tie voor ogen had van de bij artikel 4bis, § 1, Kaderbesluit Europees
Aanhoudingsbevel bedoelde weigeringsgrond en een antwoord wilde
bieden aan de situatie waarin de uitvoerende rechterlijke autoriteit
weigert het door de Belgische rechterlijke autoriteit uitgevaardigde
Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer te brengen omdat de buitengewone verzetstermijn reeds is verstreken op het ogenblik van de beslissing over de tenuitvoerlegging.
Indien de betrokkene kennis krijgt van de betekening van de veroordeling door de betekening van het Europees aanhoudingsbevel, de in
artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn
een aanvang neemt bij een voorlopige invrijheidstelling en de uitvoerende rechterlijke autoriteit slechts beslist over de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel na het verstrijken van de buitengewone verzetstermijn, kan zijn recht persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de procedure op verzet dat hij overeenkomstig artikel 4bis, § 1, d),
Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel kan uitoefenen, hem niet
worden gewaarborgd.
5. Hieruit volgt dat de omstandigheid dat deze termijn volgens de
tekst van het voornoemde wetsartikel een aanvang kan nemen wanneer
de betrokkene in het buitenland terug in vrijheid wordt gesteld, slechts
betrekking kan hebben op de invrijheidstelling na de eindbeslissing
over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel.
6. Het arrest dat oordeelt dat deze termijn begint te lopen bij een
voorlopige invrijheidstelling van de betrokkene in afwachting van een
beslissing over het al dan niet ten uitvoer leggen van het Europees aanhoudingsbevel, 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 Brussel.
14 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Van Laer (bij de
balie te Antwerpen).
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N° 249
2°

— 14 april 2015
(AR P.14.0695.N)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — STRAFVORDERING. — EINDBESLISSING. — BEGRIP. —
GEVOLG.
2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — STRAFVORDERING. — VOORBARIG CASSATIEBEROEP
(GEEN EINDBESLISSING). — EINDBESLISSING. — BEGRIP. — GEVOLG. — UITZONDERING.
3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID. — BEGRIP. — TOEPASSING.

1° en 2° Krachtens artikel 416 Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan door artikel 16 van de wet van 14 februari 2014,
moet een vonnis of een arrest, in de regel, het geschil daadwerkelijk beëindigen en is het noodzakelijk dat er niets meer te beslechten valt vooraleer het
aan het Hof kan worden voorgelegd zodat het cassatieberoep tegen beslissingen over een tussengeschil voorbarig is; in afwijking van die regel staat het
tweede lid van het hier toepasselijke artikel 416 Wetboek van Strafvordering
onmiddellijk cassatieberoep onder meer toe tegen de vonnissen of arresten inzake bevoegdheid.
3° Er is slechts een beslissing inzake bevoegdheid in de zin van het hier toepasselijke artikel 416 Wetboek van Strafvordering wanneer de rechter zich de
bevoegdheid van een andere rechter heeft toegeëigend zodat daaruit een conflict van rechtsmacht ontstaat waaraan enkel door een regeling van rechtsgebied een einde kan worden gesteld; een arrest dat oordeelt dat een
rechtstreekse dagvaarding mogelijk is van een persoon die niet het voorrecht
van rechtsmacht geniet, in het geval dat na een gerechtelijk onderzoek aan
een plaatsvervangend magistraat een minnelijke schikking werd voorgesteld
waarop deze inging, heeft betrekking op de aanhangigmaking van de zaak
bij de rechter en dus op de ontvankelijkheid van de strafvordering zodat een
dergelijke beslissing geen beslissing is inzake bevoegdheid (1).

(S. T. ERYLMO N.V. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 13 maart 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Hij doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in zoverre
het voorbarig zou zijn.
(1) Zie Cass. 21 maart 2006, AR P.05.1701.N, AC 2006, nr. 164.
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Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Afstand
1. In het kader van het vooronderzoek dat aan de vervolging voorafging, werd niet enkel de eiser, maar ook een plaatsvervangend magistraat geviseerd. De procureur-generaal vorderde de eerste voorzitter
van het hof van beroep een magistraat aan te wijzen die het ambt van
onderzoeksrechter ter zake zou uitoefenen. Na afloop van het gerechtelijk onderzoek werd aan de plaatsvervangend magistraat een minnelijke schikking voorgesteld waarop hij inging, zodat de strafvordering
wat hem betreft kwam te vervallen.
Vervolgens werd de eiser door de procureur des Konings rechtstreeks
gedagvaard voor de correctionele rechtbank.
2. De eiser heeft eerst voor de correctionele rechtbank, nadien voor
de appelrechters opgeworpen dat de rechtstreekse dagvaarding en de
strafvordering niet ontvankelijk zijn en de correctionele rechtbank aldus niet bevoegd is uitspraak te doen omdat ten onrechte toepassing is
gemaakt van de procedure van voorrecht van rechtsmacht, het gerechtelijk onderzoek slechts kan worden afgesloten door het onderzoeksgerecht en een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele
rechtbank in dit geval niet mogelijk is. Hij voert aan dat de beslissing
van het hof van beroep hieromtrent een arrest inzake bevoegdheid uitmaakt, waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat op basis van
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zoals hier van toepassing.
3. Krachtens artikel 416 Wetboek van Strafvordering zoals hier van
toepassing moet een vonnis of een arrest, in de regel, het geschil daadwerkelijk beëindigen vooraleer het aan het Hof kan worden voorgelegd.
Het is noodzakelijk dat er niets meer te beslechten valt. Het cassatieberoep tegen beslissingen over een tussengeschil is voorbarig.
In afwijking van die regel staat het tweede lid van het hier toepasselijke artikel 416 Wetboek van Strafvordering onmiddellijk cassatieberoep onder meer toe tegen de vonnissen of arresten inzake bevoegdheid.
4. Er is slechts een beslissing inzake bevoegdheid in de zin van die bepaling wanneer de rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter
heeft toegeëigend zodat daaruit een conflict van rechtsmacht ontstaat
waaraan enkel door een regeling van rechtsgebied een einde kan worden gesteld.
Het arrest dat oordeelt dat een rechtstreekse dagvaarding in huidig
geval na een gerechtelijk onderzoek mogelijk is, heeft betrekking op de
aanhangigmaking van de zaak bij de rechter en dus op de ontvankelijkheid van de strafvordering. Dergelijke beslissing is geen beslissing inzake bevoegdheid.
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5. Evenmin houdt het arrest een eindbeslissing in of doet het uitspraak in een der andere gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering zoals hier toepasselijk.
6. Het cassatieberoep is aldus voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
De afstand kan worden verleend.
Middelen
7. De middelen hebben geen betrekking op de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep en behoeven bijgevolg geen antwoord. De voorgestelde prejudiciële vragen behoeven om dezelfde reden niet te worden
gesteld.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
14 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de
heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Meese (bij de
balie te Gent).

N° 250
2°

— 14 april 2015
(AR P.14.1146.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING. — REDELIJKE TERMIJN. — OVERSCHRIJDING. — OVERSCHRIJDING DIE NIET HEEFT GELEID TOT ONHERSTELBARE MISKENNING VAN HET RECHT
VAN VERDEDIGING OF TELOORGAAN VAN BEWIJSMATERIAAL.

— VASTSTELLING.

— SANCTIE. — RECHTSHERSTEL.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 13. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.
— REDELIJKE TERMIJN. — OVERSCHRIJDING. — OVERSCHRIJDING DIE NIET
HEEFT GELEID TOT ONHERSTELBARE MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING OF TELOORGAAN VAN BEWIJSMATERIAAL. — VASTSTELLING. — SANCTIE. —
RECHTSHERSTEL.
3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.
— REDELIJKE TERMIJN. — OVERSCHRIJDING. — OVERSCHRIJDING DIE NIET
HEEFT GELEID TOT ONHERSTELBARE MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING OF TELOORGAAN VAN BEWIJSMATERIAAL. — VASTSTELLING. — SANCTIE. —
RECHTSHERSTEL.

1°, 2° en 3° Uit de artikelen 6 en 13 EVRM volgt niet dat een ter gelegenheid
van de regeling van de rechtspleging vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn, die niet heeft geleid tot een onherstelbare miskenning van het

ARRESTEN_AVRIL_2015.fm Page 989 Tuesday, May 17, 2016 3:04 PM

N° 250 - 14.4.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

989

recht van verdediging van de inverdenkinggestelde of het teloorgaan van bewijsmateriaal, moet worden gesanctioneerd met een verval van de strafvordering of een buitenvervolgingstelling; het rechtsherstel waarop de
inverdenkinggestelde ingevolge deze verdragsbepalingen is gerechtigd, kan
bestaan in een voor de burgerlijke rechtbank te vorderen schadevergoeding
of de vaststelling door het onderzoeksgerecht van die overschrijding, waarmee de vonnisrechter in het licht van de gehele rechtspleging rekening moet
houden en waaruit hij de bij de wet bepaalde gevolgen moet afleiden (1).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Eerste en tweede onderdeel
1. De onderdelen voeren schending aan van de artikelen 6.1 en 13
EVRM, de artikelen 127, 128, 129, 130, 131, 135, 223 en 235bis Wetboek van
Strafvordering, alsook miskenning van het recht van verdediging, het
contradictoir karakter van de regeling van rechtspleging voor de onderzoeksgerechten en hun motiveringsplicht: het arrest oordeelt dat de
kamer van inbeschuldigingstelling enkel kan beslissen tot buitenvervolgingstelling wanneer de overschrijding van de redelijke termijn het
recht op een eerlijk proces onmogelijk maakt; het sluit uit dat de loutere overschrijding van de redelijke termijn leidt tot onontvankelijkheid van de strafvordering; het rechtsherstel waartoe het arrest beslist
en dat erin bestaat dat het onderzoeksgerecht de overschrijding van de
redelijke termijn vaststelt terwijl de vonnisrechter dit gegeven in aanmerking moet nemen bij de beoordeling van de grond van de zaak, biedt
geen voldoende daadwerkelijke rechtshulp; voor het onderzoeksgerecht
zijn er maar twee mogelijkheden om rechtsherstel te bieden, ofwel opschorting, ofwel de vaststelling van de overschrijding met verwijzing
naar de vonnisrechter die bij de beoordeling van de grond van de zaak
dit gegeven in aanmerking zal nemen; indien een inverdenkinggestelde
niet instemt met opschorting is naar het oordeel van het arrest alleen
de vaststelling van de overschrijding en verwijzing naar de feitenrech(1) Zie Cass. 7 januari 2015, AR P.13.1834.F, AC 2015, nr. 10.
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ter mogelijk; dit herstel dat bij gebrek aan alternatieven niet volgt op
een tegensprekelijk debat noch over de vorm en omvang van de overschrijding, noch over het passend karakter van het herstel en in alle gevallen van toepassing is ongeacht de vorm en hoegrootheid van de
overschrijding biedt geen specifieke en daadwerkelijke rechtshulp (eerste onderdeel); het arrest stelt de overschrijding van de redelijke termijn vast en verwijst naar de vonnisrechter voor het te verlenen
herstel; aldus wordt op het ogenblik van de uitspraak geen herstel geboden en blijft de overschrijding van de redelijke termijn toenemen
zonder dat er geweten is of en wanneer herstel zal worden geboden en
zonder dat kan worden nagegaan of de straf op uitdrukkelijke en meetbare wijze werd verlaagd en of het herstel in verhouding is met de omvang van de ongeoorloofde vertraging; een dergelijk herstel is noch
passend noch daadwerkelijk (tweede onderdeel).
2. Uit de artikelen 6 en 13 EVRM volgt niet dat een ter gelegenheid
van de regeling van de rechtspleging vastgestelde overschrijding van de
redelijke termijn, die niet heeft geleid tot een onherstelbare miskenning van het recht van verdediging van de inverdenkinggestelde of het
teloorgaan van bewijsmateriaal, moet worden gesanctioneerd met een
verval van de strafvordering of een buitenvervolgingstelling. Het
rechtsherstel waarop de inverdenkinggestelde ingevolge deze verdragsbepalingen is gerechtigd, kan bestaan in een voor de burgerlijke rechtbank te vorderen schadevergoeding of de vaststelling door het
onderzoeksgerecht van die overschrijding, waarmee de vonnisrechter
in het licht van de gehele rechtspleging rekening moet houden en waaruit hij de bij de wet bepaalde gevolgen moet afleiden.
Het in een dergelijk geval vervallen verklaren van de strafvordering
of het bevelen van een buitenvervolgingstelling en de daaruit vloeiende
onmogelijkheid voor het onderzoeksgerecht om van de burgerlijke
rechtsvordering kennis te nemen, zou aan de burgerlijke partijen bovendien het recht ontzeggen op een behandeling van hun zaak door de
strafrechter.
3. Deze wijzen van rechtsherstel beletten geen tegensprekelijk debat
over de vorm en de omvang van de overschrijding van de redelijke termijn noch over het passend karakter van het herstel.
4. In zoverre de onderdelen uitgaan van een andere rechtsopvatting,
falen ze naar recht.
5. Het arrest oordeelt met betrekking tot de vordering van de eiser
die er enkel toe strekt de strafvordering wegens overschrijding van de
redelijke termijn ontoelaatbaar te verklaren, dat:
— geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling voorschrijft dat de overschrijding van de redelijke termijn de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg heeft;
— enkel wanneer vaststaat dat de overschrijding het recht op een eerlijk proces onmogelijk maakt, wat hier niet het geval is en overigens
ook niet door de eiser wordt beweerd, er ontslag van rechtsvervolging
moet worden verleend;
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— het rechtsherstel in dit stadium van de rechtspleging kan worden
bereikt door de enkele vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn en het verplicht in aanmerking nemen van dit gegeven
door de feitenrechter.
Met die redenen verantwoordt het naar recht de beslissing dat aldus
rechtsherstel werd verstrekt voor de vastgestelde overschrijding van de
redelijke termijn.
In zoverre kunnen de onderdelen niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
14 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de
heer Arnou (bij de balie te Brugge).

N° 251
2°

— 14 april 2015
(AR P.15.0279.N)

KAMER

1° CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — BELANG. — BESTREDEN ARREST. — GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE VAN EEN MEDEBEKLAAGDE. — VERWEER DAT OOK DIENSTIG IS VOOR HET OORDEEL OVER DE STRAFVORDERING TEGEN
DE EISER.

— VRIJGESPROKEN MEDEBEKLAAGDE. — ONTVANKELIJKHEID.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
CONCLUSIE VAN EEN MEDEBEKLAAGDE. — VERWEER DAT OOK DIENSTIG IS VOOR
HET OORDEEL OVER DE STRAFVORDERING TEGEN DE EISER. — VRIJGESPROKEN
MEDEBEKLAAGDE. — VERPLICHTING VAN DE RECHTER.
3° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — BEKLAAGDE EN VERDACHTE. — VERNIETIGING VAN DE SCHULDIGVERKLARING AAN ÉÉN TELASTLEGGING. — EÉN ENKELE STRAF VOOR ALLE
TELASTLEGGINGEN. — GEVOLG.

1° en 2° Het artikel 149 Grondwet verplicht de rechter in strafzaken te antwoorden op het door de partijen in conclusie gevoerde verweer; de rechter
dient ook de conclusie van een vrijgesproken medebeklaagde te beantwoorden wanneer daarin een verweer wordt gevoerd dat ook dienstig is voor het
oordeel over de strafvordering tegen een andere beklaagde (1).
(1) Cass. 7 februari 2006, AR P.05.1346.N, AC 2006, nr. 79; Cass. 5 april 2000, AR
P.99.1889.F, AC 2000, nr. 225.
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3° De vernietiging van de schuldigverklaring aan één telastlegging in hoofde
van de beklaagde brengt de vernietiging mee van de aan deze beklaagde voor
alle bewezen verklaarde telastleggingen samen opgelegde straffen.

(V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 16 januari 2015.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
grieven aan.
Raadsheer Sidney Berneman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Grief 7.a
10. De grief voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 2bis, § 4.a), Drugswet, alsmede miskenning van de motiveringsplicht: het arrest verklaart de verzwarende omstandigheid dat de
feiten gepleegd zijn ten aanzien van kinderen die geen volle twaalf jaar
oud zijn, bewezen lastens de eiser zonder vast te stellen dat die kinderen tot het nodige besef en onderscheidingsvermogen waren gekomen;
de eiser heeft hierover uitdrukkelijk gepleit en de echtgenote van de
eiser, die ook medebeklaagde was, heeft in haar appelconclusie hierover verweer gevoerd; het arrest beantwoordt dit verweer niet op afdoende wijze en verantwoordt zijn beslissing ter zake niet naar recht;
het vermocht evenmin op grond van de redenen die het bevat, te oordelen dat de feiten gepleegd werden “ten aanzien van kinderen”.
11. Artikel 149 Grondwet verplicht de rechter in strafzaken te antwoorden op het door de partijen in conclusie gevoerde verweer. Hij
dient ook de conclusie van een vrijgesproken medebeklaagde te beantwoorden wanneer daarin een verweer wordt gevoerd dat ook dienstig is
voor het oordeel over de strafvordering tegen een andere beklaagde.
12. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat medebeklaagde B E wat de verzwarende omstandigheid van
artikel 2bis, § 4.a), Drugswet heeft aangevoerd dat zulks niet bewezen
was omdat “die kinderen nooit geconfronteerd geweest (zijn) met de
misdrijvige drugsproductie en zeker hadden ze al geen besef noch het
vereiste onderscheidingsvermogen gelet op hun leeftijd hetwelk vereist
is om van de verzwarende omstandigheid te spreken.”
13. De appelrechters beantwoorden dit verweer, dat ook dienstig was
voor de eiser, niet, maar oordelen toch dat die verzwarende omstandig-
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heid, waarmee zij ook rekening houden bij de bepaling van de straf en
de strafmaat, bewezen is.
De grief is in zoverre gegrond.
Omvang van de cassatie
19. De vernietiging van de schuldigverklaring van de eiser aan de telastlegging A brengt de vernietiging mee van de aan de eiser voor alle
bewezen verklaarde telastleggingen samen opgelegde straffen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige
20. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser schuldig verklaart aan de telastlegging A en hem voor de vermengde telastleggingen veroordeelt tot straf, betaling van een bijdrage aan het
Slachtofferfonds en 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.
Veroordeelt de eiser tot negen tienden van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
14 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Berneman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Neuts (bij de balie te Tongeren).

N° 252
2°

— 15 april 2015
(AR P.14.0726.F)

KAMER

1° LASTER EN EERROOF. — LASTERLIJKE AANGIFTE. — BESTANDDELEN.
2° LASTER EN EERROOF. — LASTERLIJKE AANGIFTE. — STRAFVERVOLGING. — VOORWAARDE. — VASTSTELLING VAN DE VALSHEID VAN HET AANGEGEVEN FEIT. — TENLASTEGELEGDE FEIT MAAKT HET VOORWERP UIT VAN EEN
OPSPORINGSONDERZOEK VANWEGE HET PARKET. — GEVOLG. — SCHORSING VAN
DE VORDERING WEGENS LASTER. — BESLISSING TOT SEPONERING. — HERVATTING VAN DE VORDERING WEGENS LASTER. — VALSHEID VAN HET AANGEGEVEN
FEIT. — BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER DIE KENNISNEEMT VAN DE VORDERING
WEGENS LASTER.
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3° LASTER EN EERROOF. — LASTERLIJKE AANGIFTE. — STRAFVERVOLGING. — BESLISSING VAN HET PARKET TOT SEPONERING VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK DAT VOOR HET AANGEGEVEN FEIT WERD GEOPEND. — HERVATTING VAN
DE VORDERING WEGENS LASTER. — VALSHEID VAN HET AANGEGEVEN FEIT. — ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE RECHTER DIE KENNISNEEMT VAN DE VORDERING WEGENS LASTER. — GRENZEN.

1° Lasterlijke aangifte is de kwaadwillige en spontane aantijging, in een aan
een willekeurige overheid bezorgd geschrift, van een feit dat de daarin bedoelde persoon schade kan berokkenen (1). (Art. 445, eerste en tweede lid,
Strafwetboek)
2° Lasterlijke aangifte veronderstelt met name de vaststelling van de valsheid
van het aangegeven feit of van de onschuld van de persoon aan wie het is ten
laste gelegd; indien het ten laste gelegde feit het voorwerp is van een strafvervolging of een aangifte waarover geen uitspraak is gedaan, wordt de
vordering wegens laster geschorst tot de eindbeslissing van de bevoegde overheid; ingeval het parket een opsporingsonderzoek heeft geopend, laat de beslissing van seponering toe dat de vordering wegens laster wordt hervat;
aangezien een dergelijke beslissing op zich niet inhoudt dat de aangegeven
feiten vals zijn, staat het in dat geval aan de rechter bij wie die vordering is
aangebracht om uitspraak te doen over de waarachtigheid ervan (2).
(Artt. 445, eerste en tweede lid, en 447, derde en vijfde lid, Strafwetboek)
3° Na beslissing tot seponering door het parket van het opsporingsonderzoek
dat voor het tenlastegelegde feit werd geopend, beoordeelt de rechter bij wie
de vordering wegens laster is aangebracht op onaantastbare wijze de valsheid van de lasterlijke aangifte; het Hof gaat alleen na of de rechter uit de
door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen maakt die daarmee geen
verband houden of die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (3). (Artt. 445, eerste en tweede lid, en 447, derde en vijfde lid,
Strafwetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, correctionele kamer, van 18 maart 2014, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 17 april 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 31 maart 2015 een conclusie neergelegd op de griffie.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 252.
(2) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 252.
(3) Id.
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Op de rechtszitting van 15 april 2015 heeft raadsheer Françoise Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Middel
Het middel dat schending aanvoert van de artikelen 443, 445 en 447,
vijfde lid, Strafwetboek, verwijt het arrest dat het zijn beslissing dat
de valsheid van de beschuldiging van het aangegeven feit afdoend is bewezen, niet naar recht verantwoordt.
De lasterlijke aangifte bedoeld in artikel 445, eerste en tweede lid,
Strafwetboek, is de kwaadwillige en spontane aantijging, in een aan
een willekeurige overheid bezorgd geschrift, van een feit dat de daarin
bedoelde persoon schade kan berokkenen. Zij veronderstelt met name
de vaststelling van de valsheid van het aangegeven feit of van de onschuld van de persoon aan wie het ten laste is gelegd.
Artikel 447, derde lid, bepaalt dat indien het ten laste gelegde feit het
voorwerp is van een strafvervolging of van een aangifte waarover nog
geen uitspraak is gedaan, de vordering wegens laster wordt geschorst
tot de eindbeslissing van de bevoegde overheid.
Het vijfde lid van dat artikel bepaalt dat wanneer het parket een opsporingsonderzoek heeft geopend, de beslissing van seponering toelaat
dat de vordering wegens laster wordt hervat.
Aangezien dergelijke beslissing op zich niet inhoudt dat de aangeklaagde feiten vals zijn, staat het in dat geval aan de rechter bij wie die
vordering aanhangig is gemaakt om uitspraak te doen over de waarachtigheid ervan.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de valsheid van een lasterlijke aangifte. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit de door hem
vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen maakt die daarmee geen
verband houden of die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
Dienaangaande wijst het arrest erop dat het opsporingsonderzoek dat
de procureur des Konings heeft geopend na de door de eiser geformuleerde beschuldigingen van corruptie, werd geseponeerd. Het voegt
daaraan toe, met verwijzing naar de stukken van het opsporingsonderzoek die bij het dossier zijn gevoegd, dat, in weerwil van de enkel van
de eiser uitgaande beweringen, geen enkele getuige de werkelijkheid
van die beschuldigingen heeft bevestigd en dat het onderzoek in het milieu van garagehouders op niets dergelijks wijst.
Met die overwegingen, die de bewijslast niet omkeren, verantwoorden
de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering
De eiser voert geen middel in het bijzonder aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
15 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Carlier (bij de balie
te Nijvel).

N° 253
2°

— 15 april 2015
(AR P.15.0024.F)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 3. — VERBOD VAN FOLTERING. — VERDEDIGBARE AANVOERING VAN ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELINGEN DOOR DE POLITIE. — PLICHT
VAN DE STAAT. — OPENEN VAN EEN OFFICIEEL ONDERZOEK.
2° POLITIE. — VERBOD VAN FOLTERING. — VERDEDIGBARE AANVOERING
VAN ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELINGEN DOOR DE POLITIE. —
PLICHT VAN DE STAAT. — OPENEN VAN EEN OFFICIEEL ONDERZOEK.
3° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. — BEWIJSLAST. — VERVOLGING INGESTELD TEGEN EEN POLITIEAGENT WEGENS ONRECHTMATIG GEWELD. — AAN DE VERKLARINGEN VAN DE PARTIJEN WORDT EEN
VERSCHILLEND GELOOF GEHECHT. — VERMOEDEN VAN ONSCHULD — MISKENNING.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.2. — VERMOEDEN VAN ONSCHULD. — VERVOLGING INGESTELD TEGEN EEN POLITIEAGENT WEGENS ONRECHTMATIG GEWELD. — BEWIJSLAST. — AAN DE VERKLARINGEN VAN DE PARTIJEN WORDT EEN VERSCHILLEND
GELOOF GEHECHT. — GEVOLG.

1° en 2° Wanneer iemand op verdedigbare wijze aanvoert dat de politie hem
aan vernederende of onmenselijke behandelingen heeft onderworpen, vereist
artikel 3 EVRM, samen met de algemene plicht van de Staat om eenieder die
onder zijn rechtsmacht ressorteert de rechten en vrijheden te verzekeren die
in dat Verdrag zijn vastgesteld, dat een effectief officieel onderzoek wordt ge-
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opend dat moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de
verantwoordelijken. (Art. 3, EVRM)
3° en 4° Geen enkele wettelijke- of verdragsbepaling verplicht de nationale
rechter, die uitspraak moet doen over de vervolging die tegen een politieambtenaar is ingesteld wegens onrechtmatig geweld, om een verschillend geloof
te hechten aan de beweringen van de persoon die hem daarvan beschuldigd
dan aan de uitleg van de beklaagde die zich daartegen verweert; dergelijke
omkering van de bewijslast zou tot miskenning van het vermoeden van onschuld leiden, dat algemeen geldend is en dat bijgevolg ook een politieambtenaar ten goede moet komen die wegens onrechtmatig geweld wordt
vervolgd (1). (Artt. 3 en 6.2, EVRM)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 26 november 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht een middel
aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 269 en
272 Strafwetboek, zonder te vermelden waardoor het arrest die bepalingen overtreedt, is het onduidelijk, mitsdien niet ontvankelijk.
In zoverre het middel opkomt tegen de beslissing van de feitenrechters om geloof te hechten aan de verklaringen van de beklaagden, niettegenstaande de door de klager aangevoerde gegevens die op het
tegendeel wijzen, betwist het de feitelijke beoordeling van het hof van
beroep en is het niet ontvankelijk.
In zoverre het middel volgt uit de stelling dat de rechter de partijen
tot in het detail in hun betoog moet volgen, hoewel dergelijke verplichting noch uit artikel 6 EVRM noch uit artikel 149 Grondwet blijkt,
faalt het naar recht.
2. Wanneer, zoals de eiser voor het overige aanvoert, iemand op verdedigbare wijze aanvoert dat hij door de politie werd onderworpen aan
behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 EVRM, vereist die bepaling, samen met de algemene plicht van de Staat om eenieder die onder
zijn rechtsmacht ressorteert de rechten en vrijheden te verzekeren die
in het Verdrag zijn vastgesteld, dat een effectief officieel onderzoek
wordt geopend dat moet kunnen leiden tot de identificatie en de bestraffing van de verantwoordelijken.
(1) Zie Cass. 24 maart 2015, AR P.14.1298.N, AC 2015, nr. 217.
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Noch de in het middel aangevoerde bepalingen noch enige andere bepaling verplichten evenwel de nationale rechter, die uitspraak moet
doen over de strafvordering die tegen een politieambtenaar is ingesteld
wegens onrechtmatig geweld, om aan de beweringen van de persoon die
hem daarvan beschuldigt een verschillend geloof te hechten dan aan de
uitleg van de beklaagde die zich daartegen verweert. Dergelijke omkering van de bewijslast zou leiden tot miskenning van het vermoeden
van onschuld, gewaarborgd door artikel 6.2 van het Verdrag, dat algemeen geldend is en dat bijgevolg ook een politieambtenaar ten goede
moet komen die wegens onrechtmatig geweld wordt vervolgd.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
3. Het arrest beantwoordt eisers conclusie onder meer met de volgende overwegingen :
— de verschillen tussen de versies van de vijf politieagenten slaan
slechts op bijkomstige elementen en tonen, te dezen, de ontstentenis
aan van enig onderling overleg en enige verstandhouding teneinde
eventuele strafbare feiten toe te dekken;
— die verschillen hebben betrekking op punten die voor het onderzoek van de feiten geen gevolgen hebben. Dat geldt met name voor het
feit of de eiser al dan niet voortdurend handboeien droeg of niet, nu hij
alleen tegen de grond werd geworpen omdat hij trappen uitdeelde in een
poging terug in het bezit te komen van een mes dat op het dak van de
wagen was gelegd;
— de constante versies van de verweerders komen overeen met de medische vaststellingen, met de getuigenissen van de politieagenten die
niet zijn aangeklaagd doch zowel op de plaats van aanhouding als op
het commissariaat aanwezig waren, met de getuigenissen van de twee
verpleegsters van de instelling waar de eiser werd verpleegd, zelfs met
de foto’s die bij de overtuigingsstukken zijn gevoegd;
— de slagen die de eiser in alle stadia van de aanhouding aan de politieagenten heeft toegebracht, hebben alleen geleid tot het gebruik van
redelijk geweld, evenredig aan de noodzaak om gevaarlijk, gewelddadig
en onwettig gedrag te doen ophouden.
De appelrechters omkleden hun beslissing aldus regelmatig met redenen en verantwoorden deze naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
15 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Callewaert (bij de
balie te Brussel).

ARRESTEN_AVRIL_2015.fm Page 999 Tuesday, May 17, 2016 3:04 PM

N° 254 - 16.4.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

999

N° 254
1°

— 16 april 2015
(AR C.13.0305.F)

KAMER

1° OVEREENKOMST. — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING). —
VERGOEDING WEGENS TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. — TOEKENNINGSVOORWAARDE. — SALARIS- OF INKOMSTENDERVING.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — BEGRIP. VORMEN. — BEGRIP. — HERSTEL. — VOORWERP.
3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM. — RAMING. — RAMINGSWIJZE.
— BEGINSELEN.
4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM. — RAMING. — BLIJVENDE
HUISHOUDELIJKE SCHADE. — RAMING EX AEQUO ET BONO. — VOORWAARDE.

1° Het arrest miskent de verbindende kracht van een overeenkomst wanneer
het, op grond van de bedingen die in die overeenkomst zijn vervat, weigert
die bedingen het gevolg toe te kennen dat door de partijen was
overeengekomen (1) (2). (Art. 1134, Burgerlijk Wetboek)
2° Degene door wiens fout een ander schade is berokkend, moet die vergoeden
en de getroffene heeft recht op de volledige vergoeding van de schade die hij
geleden heeft (3). (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)
3° De rechter raamt in concreto de door een onrechtmatige daad veroorzaakte
schade (4). (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)
4° De rechter mag de schade ex æquo et bono ramen, mits hij de redenen aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet
kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden bepaald (5). (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)

(BELFIUS INSURANCE N.V. T. R. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof vn beroep
te Luik van 11 februari 2013.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 31 maart 2015 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie Cass. 15 juni 1998, AR S.97.0124.F, AC 1997-1998, nr. 310.
Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 254.
Id.
Id.
Id.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
EERSTE

MIDDEL

Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
— algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt de eiseres om aan [de eerste verweerster], als
vergoeding voor de tijdelijke materiële schade, een provisioneel bedrag van
10.000 euro te betalen en beveelt haar voor het overige om een gedetailleerde afrekening over te leggen van de tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid
te betalen uitkeringen, die berekend moeten worden op grond van de onder punt
III.3 van de redenen vermelde beginselen, en houdt de uitspraak voor het overige
aan.
Het bestreden arrest beslist sub III.3 (“Tijdelijke ongeschiktheden”):
“3.1. Artikel 7 van de algemene voorwaarden bepaalt dat de uitkering voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid pas wordt gestort vanaf de eenendertigste dag te
rekenen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid. ‘Die uitkering zal maar verschuldigd zijn in zoverre de door die ongeschiktheid getroffen persoon daadwerkelijk een salaris- of inkomstenderving heeft geleden’ (stuk 1 van het dossier
[van de eiseres]);
Uit het arrest van 4 oktober 2011, dat nu definitief is geworden, volgt dat [de
eerste verweerster], tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid, na de tegemoetkoming van haar ziekenfonds een salarisderving van 23.003,43 euro heeft
geleden en dat [die verweerster] enkel dankzij de aanvullende contractuele prestaties van de [eiseres], die van 8 augustus 1993 tot 30 april 2000 aan de getroffene
77.432,39 euro heeft betaald, tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid
uiteindelijk geen materiële schade heeft geleden;
[De eiseres] kan dus niet aanvoeren dat zij gehouden is tot een vergoeding die
subsidiair is ten aanzien van die van de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en dat zij van de uitkeringen die zij volgens de verzekeringsovereenkomst aan haar verzekerde verschuldigd is, de uitkeringen mag aftrekken die
de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tijdens die periode aan [de eerste
verweerster] heeft gestort;
Zoals hierboven werd gepreciseerd, zijn de uitkeringen die het ziekenfonds tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid heeft gestort, immers lager dan
het salaris dat [de eerste verweerster] zou hebben ontvangen indien het ongeval
zich niet had voorgedaan. Zij lijdt dus een inkomstenderving, die haar recht
geeft op de uitkeringen die voorzien zijn in de verzekeringspolis die zij bij [de
eiseres] heeft gesloten, zonder de beperkingen die laatstgenoemde haar wil opleggen;
3.2. Volgens de afrekening van [de eiseres] bedragen de uitkeringen die tijdens
de periodes van tijdelijke ongeschiktheid betaald moeten worden, op grond van
de percentages en periodes die dokter T. naar gemeen recht in aanmerking heeft
genomen, in totaal 101.655,15 euro. Er is echter geen reden om, in navolging van
[de eiseres], van dat bedrag de uitkeringen van het ziekenfonds tot beloop van
12.920,15 euro en 6.664,97 euro af te trekken;
Aangezien [de eiseres] reeds 77.432,33 euro heeft betaald, heeft de getroffene
nog recht op een saldo van 101.655,15 euro – 77.432,33 euro = 24.222,82 euro;
3.3. [De eerste verweerster] vordert dat [de eiseres] zou worden bevolen om
voor elke maand een afrekening over te leggen met een gedetailleerd overzicht
van de basisparameters die zijn aangewend om de over te leggen berekeningen
te verantwoorden, van de conventionele uitkeringen op grond van het geïn-
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dexeerde conventioneel salaris en van de door de deskundige T. opgemaakte letseltabel. Zij vraagt [de eiseres] te veroordelen om haar, zolang die afrekening
niet is overgelegd, een aanvullend provisioneel bedrag van 10.000 euro te betalen;
Het moet worden herhaald […] dat [de eiseres] de uitkeringen moet berekenen
op grond van het niet-geïndexeerde basissalaris van 1.235.463 frank of
30.626,33 euro, en dat zij wel degelijk rekening heeft gehouden met de door de
deskundige T. opgemaakte letseltabel;
Desalniettemin geeft de berekening van uitkeringen tijdens de periodes van
tijdelijke ongeschiktheid, op de bladzijden 10 en 11 van haar conclusie, geen enkele aanwijzing over de wijze waarop [de eiseres] die berekeningen heeft gemaakt. De afrekeningen in de stukken 6a, 6b, 6c en 7 van haar dossier bieden
evenmin enige verduidelijking;
[De eiseres] moet bijgevolg worden gevraagd een gedetailleerd overzicht over
te leggen van haar berekeningen van uitkeringen tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid, op grond van de hierboven vermelde beginselen;
Zolang die verduidelijkende afrekening niet is overgelegd, moet [de eiseres]
worden veroordeeld om, voor die post, aan [de eerste verweerster] een aanvullend provisioneel bedrag van 10.000 euro te betalen”.
Grieven
(…)
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest stelt het volgende vast:
— luidens artikel 7 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis
zal de uitkering wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid “maar verschuldigd
zijn in zoverre de door die ongeschiktheid getroffen persoon daadwerkelijk een
salaris- of inkomstenderving heeft geleden”;
— [de eerste verweerster] heeft tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid, na de tegemoetkoming van haar ziekenfonds, een salarisderving van
23.003,43 euro geleden;
— [die verweerster] heeft enkel dankzij de aanvullende contractuele prestaties van de [eiseres], die haar 77.432,39 euro heeft uitgekeerd, tijdens de periodes
van tijdelijke ongeschiktheid uiteindelijk geen materiële schade geleden;
— de uitkeringen die het ziekenfonds tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid heeft gestort, zijn lager dan het salaris dat [de eerste verweerster]
zou hebben ontvangen indien het ongeval zich niet had voorgedaan;
— [de eerste verweerster] lijdt dus een inkomstenderving, die haar recht geeft
op de uitkeringen die voorzien zijn in de verzekeringspolis die zij bij [de eiseres]
heeft gesloten, zonder de beperkingen die laatstgenoemde haar wil opleggen.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest volgt dus dat [de eerste verweerster], zonder de prestaties van de eiseres, een inkomstenderving van
23.003,43 euro lijdt. Om te beoordelen of [zij] werkelijk een inkomstenderving
heeft geleden, houdt het bestreden arrest rekening met de uitkeringen van het
ziekenfonds.
Artikel 7 van de algemene voorwaarden van de voormelde verzekeringsovereenkomst bepaalt dat er slechts een uitkering wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigd zal zijn “in zoverre” de door die ongeschiktheid
getroffen persoon daadwerkelijk een salaris- of inkomstenderving heeft geleden.
Dat artikel bepaalt niet dat de uitkering slechts verschuldigd is “indien” de getroffene werkelijk een salarisderving of inkomstenderving heeft geleden.
Uit dat contractueel beding volgt dat:
— enerzijds, de uitkering wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, die krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd is, niet hoger kan zijn dan het
bedrag van de salaris- of inkomstenderving die de getroffene werkelijk heeft geleden;
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— anderzijds, de verzekeringsovereenkomst een vergoedend karakter heeft,
zodat [de eerste verweerder] de prestaties van het ziekenfonds en de verzekeringsuitkeringen niet mag cumuleren en dat de uitkeringen die het ziekenfonds
[haar] heeft betaald, afgetrokken moeten worden van de bedragen die krachtens
de verzekeringsovereenkomst zijn verschuldigd;
Het bestreden arrest, dat met toepassing van artikel 7 van de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst beslist dat:
— [de eerste verweerster] daadwerkelijk een salaris- of inkomstenderving
heeft geleden op grond dat zij, na de tegemoetkoming van het ziekenfonds,
23.003,43 euro heeft verloren;
— die inkomstenderving haar recht geeft op de uitkeringen die bepaald zijn
in de verzekeringspolis die zij bij de eiseres heeft gesloten;
— er bij de raming van het bedrag van de uitkering die krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd is wegens salaris- of inkomstenderving, geen
rekening mag worden gehouden met de uitkering van het ziekenfonds;
kent aan de verzekeringsovereenkomst een uitwerking toe die zij niet naar
recht tussen de partijen heeft en miskent derhalve de verbindende kracht van
de verzekeringsovereenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet;
— artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat [de tweede en derde verweerders], ten gevolge
van het ongeval van 8 augustus 1993, [de eerste verweerster] de volgende aanvullende uitkeringen verschuldigd zijn:
— voor de bestendige hulp van een derde:
— schade verleden: 27.891,50 euro, vermeerderd met de compensatoire interest
tegen een interestvoet van 5 pct. vanaf de gemiddelde datum van 1 april 2007 tot
31 december 2009 en vervolgens tegen de opeenvolgende wettelijke interestvoeten vanaf 1 januari 2010;
— toekomstige schade : 35.350,62 euro;
— voor de blijvende huishoudelijke schade: 75.000 euro, vermeerderd met de
compensatoire interest tegen een interestvoet van 5 pct. van 15 mei 2001 (consolidatiedatum) tot 31 december 2009, en vervolgens tegen de verschillende opeenvolgende wettelijke rentevoeten vanaf 1 januari 2010,
en dat de eiseres, in het kader van haar subrogatoire vordering betreffende die
posten, recht heeft op die bedragen.
Het bestreden arrest beslist daarenboven dat de eiseres krachtens de overeenkomst in de rechten van haar verzekerde, [de eerste verweerster], treedt tot beloop van het bedrag, in hoofdsom, van 138.242,12 euro, vermeerderd met de naar
gemeen recht verschuldigde interest, dat wil zeggen de compensatoire interest
op 27.891,50 euro vanaf 1 april 2007 tegen een interestvoet van 5 pct. tot
31 december 2009 en tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten vanaf
1 januari 2010, en de compensatoire interest op 75.000 euro vanaf 15 mei 2001 tot
31 december 2009 tegen een interestvoet van 5 pct. en vanaf 1 januari 2010 tegen
de opeenvolgende wettelijke rentevoeten, wegens de uitkeringen die betaald
moeten worden voor de bestendige hulp van een derde, en veroordeelt [de tweede
en derde verweerders] om die bedragen aan de eiseres te betalen.
Het bestreden arrest grondt die beslissing op de hiernavolgende overwegingen:
“Klachten van [de eiseres] ten aanzien [van de tweede en de derde verweerders]
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1. Er moet worden herhaald dat [de eiseres] over een conventioneel subrogatierecht beschikt en dat de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten over een
wettelijk subrogatierecht beschikt, dat haar voorrang geeft op [de eiseres], wat
door laatstgenoemde niet wordt betwist;
[De eiseres] treedt evenwel in de rechten van [de eerste verweerster] tot beloop van haar uitgaven en van het bedrag van de vergoeding die de aansprakelijke derde naar gemeen recht verschuldigd is. [De eiseres] kan van de
aansprakelijke en van zijn verzekeraar dus geen hoger bedrag verkrijgen dan
wat de getroffene naar gemeen recht van hen kan verkrijgen;
[…] 3. Vergoedingen voor de schade die voortvloeit uit de hulp van een derde
De blijvende schade voor de hulp van een derde en de blijvende huishoudelijke
schade waarop [de eerste verweerster] aanspraak kan maken, zijn naar gemeen
recht vastgesteld in de punten 1.2 en 1.3 hierboven;
[De eiseres] kan, ten aanzien van de aansprakelijke en van zijn verzekeraar,
op niet meer rechten dan de getroffene zelf aanspraak maken, aangezien [de eiseres] in de rechten van haar verzekerde treedt en zijzelf, door een aparte vordering, de vordering van de getroffene tot betaling van de vergoedingen naar
gemeen recht zelf uitoefent;
[De eiseres] kan dus niet herberekenen wat [de tweede en de derde verweerders], voor die posten, [de eerste verweerster] naar gemeen recht verschuldigd
zouden zijn, zoals zij dat doet op de bladzijden 15 tot 17 van haar conclusie, en
zij kan de haar verschuldigde bedragen evenmin bepalen door te verwijzen naar
de door dokter D. naar recht omschreven behoefte aan hulp;
De aansprakelijke en zijn verzekeraar dienen [de eerste verweerster] de volgende bedragen te betalen naar gemeen recht:
— voor de bestendige hulp van een derde: 27.891,50 euro voor de verleden schade en 35.350,62 euro voor de toekomstige schade;
— voor de blijvende huishoudelijke schade: 75.000 euro,
voor die twee posten komt dat neer op een totaal bedrag van 138.242,12 euro in
hoofdsom;
[De eiseres] moet, krachtens de verzekeringspolis ‘lichamelijke ongevallen
privéleven zoals bij wet bepaald’, haar verzekerde voor de post ‘hulp van een derde’ 73.315,77 euro voor de verleden schade en 150.878,99 euro voor de toekomstige
schade betalen, in de vorm van een kapitaal dat gereserveerd moet worden teneinde [die verweerster] de betaling van een maandelijkse rente te verzekeren.
Haar uitgaven voor die post bedragen dus in totaal 224.194,76 euro;
Het arrest van 4 oktober 2011 preciseert wat dat betreft dat ‘de vergoeding van
de blijvende huishoudelijke schade gedeeltelijk beïnvloed zal worden door de
bijdrage van [de eiseres] in de vergoeding betreffende de hulp van een derde. Er
moet worden herhaald dat de hulp van een derde gedeeltelijk zal worden afgetrokken van de huishoudelijke schade’;
De grondslag van de subrogatie van [de eiseres] blijkt in concreto lager dan die
uitgaven te zijn;
Het subrogatierecht waarover [de eiseres] beschikt voor de hulp van een derde
is dus beperkt tot 138.242,12 euro in hoofdsom, wat neerkomt op de vergoedingen
die de getroffene naar gemeen recht verschuldigd zijn voor de posten ‘bestendige
hulp van een derde’ en ‘blijvende huishoudelijke schade’;
Er is geen compensatoire interest meer verschuldigd aan [de eiseres], aangezien ze niet aantoont dat ze, voor die posten, [de eerste verweerster] daadwerkelijk bedragen heeft betaald”.
Het bestreden arrest raamt de blijvende schade voor de hulp van een derde
naar gemeen recht:
— voor de periode van 15 mei 2001 (consolidatiedatum) tot 11 februari 2013 (datum van de uitspraak van het arrest) op 27.891,50 euro, vermeerderd met de compensatoire interest vanaf de gemiddelde datum van 1 april 2007 tegen een
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interestvoet van 5 pct. tot 31 december 2009, vervolgens tegen de opeenvolgende
wettelijke rentevoeten vanaf 1 januari 2010;
— voor de toekomstige periode, op 35.350,62 euro.
Het bestreden arrest raamt de blijvende huishoudelijke schade naar gemeen
recht op 75.000 euro, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de interestvoet van 5 pct. vanaf 15 mei 2001 tot 31 december 2009 en vervolgens tegen de
verschillende opeenvolgende wettelijke rentevoeten vanaf 1 januari 2010;
De beslissing over de raming van de blijvende huishoudelijke schade naar gemeen recht wordt gemotiveerd als volgt:
“3. Blijvende huishoudelijke schade
[De eerste verweerster] maakt een kapitalisatieberekening, waarbij zij een
onderscheid maakt tussen de verleden en de toekomstige schade; voor de verleden schade neemt ze voor de berekening van de vergoeding verschillende dagelijkse vergoedingsbasissen in aanmerking, naargelang van de wijzigingen in de
samenstelling van haar huishouden, en voor haar kapitalisatieberekening
neemt ze een dagelijkse basis van 25 of 20 euro en een blijvende ongeschiktheid
van 100 pct. in aanmerking. Zij vordert de betaling van 47.030 euro voor de verleden schade en 48.557,28 euro voor de toekomstige schade;
[De tweede en de derde verweerders] betwisten de kapitalisatie van de blijvende huishoudelijke schade en stellen een raming ex aequo et bono voor van
500 euro per punt op grond van de graad van blijvende invaliditeit van 75 pct.,
namelijk 37.500 euro;
De verplichting, voor de rechter, om de schade volledig te vergoeden, houdt in
dat hij zich bij het ramen van de schade moet plaatsen op de datum van zijn uitspraak en dat hij de schade niet abstract maar concreet moet beoordelen. Dat
betekent daarom nog niet dat hij noodzakelijkerwijs een onderscheid moet maken tussen de schade die tot op de datum van zijn uitspraak is geleden en de toekomstige schade;
De door [de eerste verweerster] voorgestelde wijze van raming van de blijvende huishoudelijke schade zal niet in aanmerking worden genomen, omdat de
schade onvoldoende vaststaand en blijvend is om gekapitaliseerd te kunnen
worden;
Die onzekerheid over het vaste karakter van de schade volgt voldoende uit de
gegevens van het dossier en uit het deskundigenverslag. Sinds de consolidatie
op 15 mei 2001 heeft het huishouden van [de eerste verweerster] immers belangrijke wijzigingen ondergaan, aangezien
— haar echtgenoot de echtelijke woning heeft verlaten op 6 juli 1995 en pas
twaalf jaar later, in juli 2007, is teruggekeerd;
— haar zoon G., geboren op 1 januari 1975 en 26 jaar oud op het tijdstip van de
consolidatie, het ouderlijk huis heeft verlaten op 10 december 2005;
— haar dochter F., geboren op 6 mei 1978 en 23 jaar oud op het tijdstip van de
consolidatie, het ouderlijk huis heeft verlaten op 13 januari 2004;
Die wijzigingen in het huishouden van de getroffene hebben een weerslag gehad op de huishoudelijke taken, die uiteraard niet dezelfde waren wanneer men
binnen het huishouden met zijn drieën, met zijn tweeën dan wel alleen leeft;
Daarenboven wijzigt het vermogen om het huishouden te doen na verloop van
tijd en met de leeftijd;
Uit al die gegevens volgt dat de huishoudelijke schade van [de eerste verweerster] na consolidatie geen vaststaande schade is waarvan de dagwaarde bekend
is, net omdat die schade geen vast en blijvend karakter vertoont;
De raming van de schade door kapitalisatie is niet verantwoord, omdat zij onvoldoende rekening houdt met de concrete realiteit en het verloop van de schade;
Het is dus meer aangewezen om de vergoeding van de blijvende huishoudelijke
schade forfaitair te ramen, aangezien zij onmogelijk anders kan worden bepaald
(Cass., 20 februari 2004, AC 2004, nr. 93; 18 april 2012, nr. P.11.2093);
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De schade van [de eerste verweerster] zal derhalve forfaitair worden geraamd,
waarbij het hof [van beroep] de blijvende huishoudelijke schade, die definitief is
vastgesteld op de consolidatiedatum, raamt op de datum van dit arrest, zonder
een onderscheid te maken tussen de reeds geleden schade en de toekomstige
schade, aangezien er bij een forfaitaire raming geen grond bestaat om een dergelijk onderscheid te maken;
Op de consolidatiedatum is de blijvende schade wel geëindigd, maar staat zij
niettemin in beginsel vast en kan zij in haar geheel worden geraamd;
Om die schade te ramen op de datum van dit arrest, houdt het hof [van beroep]
rekening met de omvang van de letsels die [de eerste eiseres] aan het ongeval
heeft overgehouden, zoals ze in het deskundigenverslag zijn omschreven, met
haar leeftijd op de consolidatiedatum (53 jaar) en met het feit dat die schade, op
de consolidatiedatum, zal eindigen;
Die schade zal passend worden vergoed door een bedrag van 1.000 euro per punt
x 75 pct., d.i. een totaalbedrag van 75.000 euro;
Deskundige T. heeft de graad van blijvende invaliditeit immers vastgesteld op
75 pct., en de weerslag van die aantasting van de fysieke integriteit op het vermogen van de getroffene om het huishouden te doen, vormt wel degelijk de huishoudelijke schade die zij vergoed wil zien. De graad van blijvende
ongeschiktheid van 100 pct., zoals die is bepaald voor de weerslag van die aantasting op het economische potentieel van de getroffene, is niet van toepassing;
Dat bedrag zal worden vermeerderd met de compensatoire interest tegen een
interestvoet van 5 pct. vanaf 15 mei 2001 (consolidatiedatum) tot 31 december
2009, en vervolgens tegen de verschillende opeenvolgende wettelijke rentevoeten
vanaf 1 januari 2010”.
Grieven
(…)
Tweede onderdeel
1. Het bestreden arrest veroordeelt [de tweede en de derde verweerders] om aan
de eiseres een bedrag van 138.242,12 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest op 27.891,50 euro vanaf 1 april 2007 tegen een interestvoet van
5 pct. tot 31 december 2009, en tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten
vanaf 1 januari 2010, en met de compensatoire interest op 75.000 euro vanaf
15 mei 2001 tot 31 december 2009 tegen een interestvoet van 5 pct., en vanaf
1 januari 2010 tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten, wegens de uitkeringen die zij dienen te betalen voor de bestendige hulp van een derde, om de volgende redenen:
— de aansprakelijke en zijn verzekeraar dienen [de eerste verweerster], naar
gemeen recht, een bedrag te betalen van 138.242,12 euro (d.w.z. voor de bestendige hulp van een derde, 27.891,50 euro en 35.350,62 euro, en voor de blijvende huishoudelijke schade, 75.000 euro), vermeerderd met de compensatoire interest op
27.891,50 euro vanaf 1 april 2007 tegen een interestvoet van 5 pct. tot 31 december
2009 en tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten vanaf 1 januari 2010, en
met de compensatoire interest op 75.000 euro vanaf 15 mei 2001 tot 31 december
2009 tegen een interestvoet van 5 pct. en, vanaf 1 januari 2010, tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten;
— de eiseres heeft voor die post een totaalbedrag van 224.194,76 euro betaald;
— het subrogatierecht van de eiseres is dus beperkt tot het bedrag van de uitkeringen waarop de getroffene naar gemeen recht aanspraak kan maken;
De raming van de blijvende huishoudelijke schade naar gemeen recht is niet
naar recht verantwoord.
2. In haar aanvullende syntheseconclusie van 23 oktober 2012 heeft [de eerste
verweerster] haar blijvende huishoudelijke schade geraamd met toepassing van
de zogenaamde splitsing- en kapitalisatiemethode.
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Voor de verleden periode (van 15 mei 2001, consolidatiedatum, tot 11 februari
2013, datum van de uitspraak van het arrest, had zij forfaitaire bedragen per dag
voorgesteld, vermenigvuldigd met het aantal dagen van de te vergoeden periodes. Toen maakte zij een onderscheid tussen vier periodes om rekening te houden met de wijziging in de samenstelling van het huishouden en, bijgevolg, in de
huishoudelijke taken.
[De eerste verweerster] had zodoende gepreciseerd wat volgt:
— haar dochter F. heeft haar verlaten op 13 januari 2004 en haar zoon G. op
10 december 2005;
— [de verweerder] heeft de echtelijke woning verlaten in juli 1995 en is teruggekeerd op 28 augustus 2007 ;
— zij heeft dus alleen geleefd van 10 december 2005 tot 28 augustus 2007.
Zij stelde voor om de huishoudelijke schade te vergoeden op grond van de volgende dagelijkse basissen:
— periode van 16 mei 2001 tot 13 januari 2004 (huishouden van drie personen):
30 euro x 100 pct.;
— periode van 14 januari 2004 tot 10 december 2005 (huishouden van twee personen): 25 euro x 100 pct.;
— periode van 11 december 2005 tot 27 augustus 2007 (eenpersoonsgezin):
17,50 euro x 100 pct.;
— periode van 28 augustus 2007 tot 11 februari 2013 (huishouden van twee personen): 25 euro x 65 pct.
Voor de toekomstige schade stelde [zij] een berekening door kapitalisatie
voor, op grond van een dagvergoeding (aangezien het huishouden bestond uit
twee personen, [zij] en haar echtgenoot) van 25 euro of, subsidiair, 20 euro.
Zo vorderde zij (aangezien er aparte uitkeringen werden toegekend voor de
hulp van een derde) 47.030 euro (of 57.755 euro, volgens de wijze van berekening
van de uitkering voor de hulp van een derde) voor de verleden schade en een bedrag tussen 48.557,28 euro en 60.003,41 euro (een bedrag dat afhangt van de dagelijkse basis, van de kapitalisatiecoëfficiënt en van de wijze van berekening van
de uitkering voor de hulp van een derde) voor de toekomstige schade.
3. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht
elke daad, elke nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor een ander schade wordt berokkend, degene door wiens schuld de schade is ontstaan,
deze te vergoeden.
Die bepalingen verplichten degene door wiens fout de schade is ontstaan, deze
volledig te vergoeden, zodat de benadeelde wordt teruggeplaatst in de toestand
waarin hij zich zou hebben bevonden indien de fout waarover hij zich beklaagt
niet was begaan.
Bij het ramen van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet
de rechter die schade in concreto beoordelen.
De huishoudelijke schade vanaf de consolidatie (die, op de datum van de uitspraak van het arrest, na de consolidatiedatum geleden wordt en dus gedeeltelijk toekomstige schade is), kan worden geraamd volgens drie verschillende
vergoedingsmethodes: de geïndexeerde rente, de kapitalisatie en de forfaitaire
vergoeding.
De kapitalisatiemethode heeft hoofdzakelijk tot doel de vergoeding van de tijdelijke schade in de tijd te doen voortlopen; na de dagelijkse (of maandelijkse)
uitkering die de tijdelijke schade en de verleden blijvende schade vergoedt, zal
ook de toekomstige schade berekend worden op grond van een dagelijkse (of
maandelijkse) uitkering.
Bij de berekening van de zogenaamde kapitalisatie van de huishoudelijke
schade zal rekening worden gehouden met, enerzijds, de vermoedelijke overlevingsduur van de getroffene en, anderzijds, de wijziging van de gezinssamenstelling in de tijd.
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De rechter mag de door een fout veroorzaakte schade slechts ex æquo et bono
ramen mits hij de redenen aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden bepaald.
De rechter kan de door de getroffene voorgestelde kapitalisatie van de blijvende huishoudelijke schade niet weigeren door enkel vast te stellen dat de huishoudelijke activiteit vermoedelijk in de tijd zal wijzigen en geneigd is met de
leeftijd te verminderen, zonder de omstandigheden eigen aan de zaak te vermelden die de verandering van de forfaitaire basis in de tijd rechtvaardigen.
Wanneer, daarenboven, de forfaitaire grondslag in de tijd verandert, maar in
een mate die bepaalbaar is, is het geenszins verboden om de kapitalisatiemethode op progressieve of degressieve basissen te hanteren. Wanneer de rechter de
kapitalisatiemethode wil aanwenden, zal hij zich dus niet kunnen beperken tot
de vaststelling dat de forfaitaire grondslag in de tijd verandert, maar zal hij de
omstandigheden eigen aan de zaak moeten benadrukken die verantwoorden
waarom de toekomstige schade onmogelijk per tijdseenheid geraamd kan worden, daar de toekomstige veranderingen van de schade niet kwantificeerbaar of
meetbaar zijn.
4. Het bestreden arrest stelt terecht vast dat [de eerste verweerster], voor de
raming van de blijvende huishoudelijke schade, “een kapitalisatieberekening
maakt, waarbij zij een onderscheid maakt tussen de verleden en de toekomstige
schade; voor de verleden schade neemt ze voor de berekening van de vergoeding
verschillende dagelijkse vergoedingsbasissen in aanmerking, naargelang van de
wijzigingen in de samenstelling van haar huishouden, en voor haar kapitalisatieberekening neemt ze een dagelijkse basis van 25 of 20 euro en een blijvende
ongeschiktheid van 100 pct. in aanmerking. Zij vordert de betaling van
47.030 euro voor de verleden schade en 48.557,28 euro voor de toekomstige schade”.
Het bestreden arrest beslist vervolgens dat de raming van de schade door kapitalisatie niet verantwoord is en dat de schade forfaitair moet worden berekend, omdat de huishoudelijke schade na consolidatie geen vaststaande schade
is waarvoor een dagelijkse waarde bekend is, net omdat die schade geen vast en
blijvend karakter vertoont, en dat de raming van de schade door kapitalisatie
onvoldoende rekening houdt met de realiteit en het verloop van de schade.
De onzekerheid betreffende het vast en blijvend karakter van de schade volgt
volgens het bestreden arrest uit het feit dat
— het huishouden van [de eerste verweerster] sinds de consolidatiedatum
(15 mei 2001) ingrijpend is gewijzigd, aangezien haar echtgenoot de echtelijke
woonplaats heeft verlaten op 6 juli 1995 en pas twaalf jaar later, in juli 2007, is
teruggekeerd; haar zoon G., geboren op 1 januari 1975 en 26 jaar oud op het tijdstip van de consolidatie, het ouderlijk huis heeft verlaten op 10 december 2005,
en haar dochter F., geboren op 6 mei 1978 en 23 jaar oud op het tijdstip van de
consolidatie, het ouderlijk huis heeft verlaten op 13 januari 2004;
— die wijzigingen in de samenstelling van het huishouden van de getroffene
een weerslag hebben gehad op de huishoudelijke taken, die verschilden naargelang men binnen het huishouden met zijn drieën, met zijn tweeën of alleen leefde;
— het vermogen om het huishouden te doen na verloop van tijd en met de leeftijd wijzigt.
5. Wanneer de getroffene voorstelt om de huishoudelijke schade te ramen op
grond van de splitsing- en kapitalisatiemethode, kan de rechter de schade
slechts ex aequo et bono ramen mits hij de redenen aangeeft waarom hij de door
de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden bepaald.
5.1. Het bestreden arrest beslist dat het voorstel van [de eerste verweerster]
om de schade te ramen door kapitalisatie — een methode die verschillende periodes onderscheidde teneinde de samenstelling van het huishouden van de ge-
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troffene in aanmerking te nemen en telkens van een ander dagelijks forfaitair
bedrag uitging, al naargelang het huishouden was samengesteld uit drie of twee
personen of uit één persoon — niet kan worden aangenomen, op grond dat die
ramingsmethode geen rekening houdt met de concrete realiteit en het verloop
van de schade, dat wil zeggen met het feit dat de huishoudelijke taken niet dezelfde waren tijdens de periodes waarin het huishouden was samengesteld uit
drie of twee personen dan wel uit één persoon.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de door [de eerste verweerster] voorgestelde ramingsmethode geen rekening houdt met het concrete karakter en het
verloop van de schade en met het feit dat die schade niet vaststaat, omdat de
samenstelling van de schade in de tijd is gewijzigd, terwijl
— die ramingsmethode rekening hield met de wijzigingen in de samenstelling
van het huishouden;
— het bestreden arrest niet zegt waarom de door [die verweerster] voorgestelde variabele ramingsgrondslagen niet toelaten met het verloop van de schade rekening te houden,
— en niet vaststelt dat de veranderingen in de schade niet kwantificeerbaar
of meetbaar zijn,
beslist niet wettig dat de schade onmogelijk anders dan forfaitair kan worden
bepaald en verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de huishoudelijke
schade forfaitair te ramen op 1.000 euro per punt, d.i. 75.000 euro (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). Op zijn minst omkleedt
het bestreden arrest zijn beslissing aldus niet wettig met redenen (schending
van artikel 149 van de Grondwet).
5.2. In zoverre het bestreden arrest beslist dat de door [de eerste verweerster]
voorgestelde ramingsmethode geen rekening houdt met de wijziging in de samenstelling van het huishouden en dus met de wijziging van de huishoudelijke
schade, terwijl uit de aanvullende syntheseconclusie van 23 oktober 2012 van
[die partij] volgt dat de door haar voorgestelde methode die wijziging wel degelijk in aanmerking nam, beslist het dat [haar] conclusie geen bewering bevat die
er wel in staat en miskent het derhalve de bewijskracht van die conclusie
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
5.3. De beslissing om de blijvende huishoudelijke schade forfaitair te ramen is
evenmin naar recht verantwoord door de reden dat “het vermogen om het huishouden te doen wijzigt na verloop van tijd en met de leeftijd”.
Het bestreden arrest vermeldt immers de omstandigheden eigen aan de zaak
niet die verantwoorden waarom het vermogen van [de eerste verweerster] om
het huishouden te doen na verloop van tijd en met de leeftijd wijzigt en vermeldt
evenmin de daaruit voortvloeiende, toekomstige wijzigingen in de schade die
niet kwantificeerbaar of meetbaar zijn.
Het bestreden arrest beslist derhalve niet wettig dat de schade onmogelijk anders dan forfaitair kan worden bepaald en verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de huishoudelijke schade te ramen op 1000 euro per punt, d.i.
75.000 euro (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Op zijn minst omkleedt het bestreden arrest zijn beslissing aldus niet wettig
met redenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Het arrest stelt vast dat “artikel 7 van de algemene voorwaarden bepaalt dat ‘de uitkering wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid […] maar
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verschuldigd zal zijn in zoverre de door die ongeschiktheid getroffen persoon daadwerkelijk een salaris- of inkomstenderving heeft geleden’”.
Het arrest wijst erop dat “[de getroffene], tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid, na de tegemoetkoming van haar ziekenfonds
een salarisderving van 23.003,43 euro heeft geleden en dat [zij] enkel
dankzij de aanvullende contractuele prestaties van de [eiseres], die […]
aan de getroffene 77.432,39 euro heeft betaald, tijdens de periodes van
tijdelijke ongeschiktheid uiteindelijk geen materiële schade heeft geleden”.
Het arrest, dat overweegt dat, aangezien “de uitkeringen die het ziekenfonds tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid heeft gestort, […] lager zijn dan het salaris dat de getroffene zou hebben
ontvangen indien het ongeval zich niet had voorgedaan”, [laatstgenoemde] […] een inkomstenderving lijdt die haar recht geeft op de uitkeringen die voorzien zijn in de verzekeringspolis die zij bij [de eiseres]
heeft gesloten, zonder [aftrek] van de uitkeringen […] die door [het ziekenfonds] aan [de getroffene] zijn gestort, miskent de verbindende
kracht van de verzekeringsovereenkomst en schendt artikel 1134 Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Tweede onderdeel
Degene door wiens fout een ander schade is berokkend, moet die vergoeden en de getroffene heeft recht op de volledige vergoeding van de
schade die hij geleden heeft.
De rechter raamt in concreto de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade.
De rechter mag slechts de raming ex æquo et bono aanwenden mits hij
de redenen aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade
onmogelijk anders kan worden bepaald.
In haar appelconclusie stelde de eerste verweerster voor om de blijvende huishoudelijke schade te berekenen met de kapitalisatiemethode, waarbij zij een onderscheid maakte tussen de verleden en de
toekomstige schade, en voerde zij aan dat, in het verleden, het huishouden bestond uit drie personen van 15 mei 2001 tot 13 januari 2004, uit
twee personen van 14 januari 2004 tot 10 december 2005 en van
28 augustus 2007 tot 11 februari 2013, de vermoedelijke datum van het te
wijzen arrest, waardoor de dagelijkse basis werd vastgesteld op respectievelijk 30 euro, 25 euro en 17,50 euro, en, voor de toekomst, op een dagelijkse basis van 25 of 20 euro tegen 100 pct. ongeschiktheid, volgens
de door haar opgegeven formule.
Het arrest stelt vast dat “[de eerste verweerster] een kapitalisatieberekening maakt, waarbij zij een onderscheid maakt tussen de verleden
en de toekomstige schade; voor de verleden schade neemt ze voor de berekening van de vergoeding verschillende dagelijkse vergoedingsbasis-
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sen in aanmerking, naargelang van de wijzigingen in de samenstelling
van haar huishouden, en voor haar kapitalisatieberekening neemt ze
een dagelijkse basis van 25 of 20 euro en een graad van [blijvende ongeschiktheid] van 100 pct. in aanmerking” en dat “zij de betaling van
47.030 euro vordert voor de verleden schade en 48.557,28 euro voor de toekomstige schade”.
Het arrest overweegt, enerzijds, dat “het huishouden van [de eerste
verweerster] sinds de consolidatie op 15 mei 2001 belangrijke wijzigingen heeft ondergaan, aangezien haar echtgenoot de echtelijke woning
heeft verlaten op 6 juli 1995 en pas twaalf jaar later, in juli 2007, is teruggekeerd, dat haar zoon […] het ouderlijk huis heeft verlaten op
10 december 2005, dat haar dochter […] het ouderlijk huis heeft verlaten
op 13 januari 2004, dat die wijzigingen in het huishouden van de getroffene een weerslag hebben gehad op de huishoudelijke taken, die […]
niet dezelfde waren wanneer men binnen het huishouden met zijn drieën, met zijn tweeën dan wel alleen leeft” en anderzijds, dat “het vermogen om het huishouden te doen wijzigt na verloop van tijd en met de
leeftijd”.
Het arrest dat, enerzijds, steunt op de veranderingen van de forfaitaire basis, zoals die door de eerste verweerster is vastgesteld om de verleden schade te bepalen, en, anderzijds, met betrekking tot het
vermogen om het huishouden te doen geen melding maakt van de omstandigheden eigen aan de zaak die de verandering van de forfaitaire
basis in de tijd verantwoorden, en op grond daarvan beslist dat “de huishoudelijke schade van [de eerste verweerster] na consolidatie geen
vaststaande schade is waarvan de dagwaarde bekend is, net omdat die
schade geen vast en blijvend karakter vertoont”, dat “de raming van de
schade door kapitalisatie niet is verantwoord, omdat zij onvoldoende
rekening houdt met de concrete realiteit en het verloop van de schade”
en dat “het dus meer is aangewezen om de vergoeding van de blijvende
huishoudelijke schade forfaitair te ramen, aangezien zij onmogelijk anders kan worden bepaald”, miskent de verplichting om de schade in concreto te beoordelen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel van elk
middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, inzake de vordering
van de eerste verweerster tegen de eiseres, uitspraak doet over de tijdelijke materiële schade en, inzake de vordering van de eiseres tegen
de tweede en de derde verweerders, zegt dat de eiseres bij overeenkomst
in de rechten van de eerste verweerster is getreden tot beloop van een
bedrag, in hoofdsom, van 138.242,12 euro, vermeerderd met de interest,
wegens de uitkeringen voor de permanente hulp van een derde, en de
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tweede en de derde verweerders veroordeelt om die bedragen aan de eiseres te betalen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
16 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Fettweis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Werquin, advocaat-generaal.
— Advocaten: mevr. Geinger en
mevr. Grégoire.

N° 255
1°

— 16 april 2015
(AR C.13.0338.F)

KAMER

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — BURGERLIJKE
ZAKEN. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — OMVANG.
2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — BURGERLIJKE
ZAKEN. — VOORWERP EN OORZAAK VAN EEN DEFINITIEF BERECHTE RECHTSVORDERING. — VOORWERP EN OORZAAK VAN EEN LATERE RECHTSVORDERING. —
IDENTITEIT. — ZELFDE PARTIJEN. — UITWERKING.

1° Het gezag van gewijsde is beperkt tot wat de rechter over een geschilpunt
heeft beslist en tot wat, gelet op het geschil dat voor de rechter is gebracht
en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, zij het impliciet, van zijn beslissing vormt (1). (Art. 23, Gerechtelijk Wetboek)
2° Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat die identiteit niet
kan bestaan t.a.v. enige aanspraak of betwisting van een partij in de ene of
de andere aanleg, noch dat de rechter, derhalve, een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde (2).
(Artt. 23 tot 27, Gerechtelijk Wetboek)

(M. E.A. T. AXA BELGIUM N.V.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Brussel van 23 juni 2011, 19 januari 2012 en 23 februari 2012.
(1) Cass. 29 januari 2007, AR C.04.0600.F, AC 2007, nr. 52.
(2) Zie Cass. 14 december 2007, AR S.08.0145.N, AC 2009, nr. 742, met concl. van advocaat-generaal MORTIER.
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Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
De door het openbaar ministerie, overeenkomstig artikel 1097
Gerechtelijk Wetboek, tegen het cassatieberoep ambtshalve
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid: het cassatieberoep, in
zoverre het gericht is tegen het arrest van 23 februari 2012, voert geen
enkel middel aan
Het enige middel dat de eisers aanvoeren tot staving van het cassatieberoep, oefent enkel kritiek uit op de arresten van 23 juni 2011 en
19 januari 2012.
De vernietiging van die arresten zou wellicht leiden tot de nietigverklaring van het arrest van 23 februari 2012, dat er het gevolg van is,
maar de overwegingen betreffende de uitwerking van een vernietiging
op de omvang daarvan vormen geen middel.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Overige punten van het cassatieberoep
Middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel preciseert niet in hoeverre de bestreden arresten van
23 juni 2011 en 19 januari 2012 aan het derdenverzet van de eisers een
draagwijdte zouden toekennen die het niet naar recht kon hebben.
Het onderdeel, in zoverre het de schending aanvoert van de
artikelen 21, tweede lid, en 1122 Gerechtelijk Wetboek, is niet ontvankelijk.
Voor het overige strekt het gezag van gewijsde zich uit tot hetgeen
de rechter over een geschilpunt heeft beslist en tot hetgeen, gelet op
het geschil dat voor de rechter is gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet, de noodzakelijke
grondslag van zijn beslissing vormt.
Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering
waarover definitief is beslist, niet dezelfde zijn als die van een latere
rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat
die identiteit niet kan bestaan ten aanzien van enige aanspraak of betwisting van een partij in de ene of de andere aanleg, noch dat de rechter, derhalve, een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag
onverenigbaar is met het vroegere gewijsde.
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Het hof van beroep, dat in hoger beroep kennisneemt van een derdenverzet van de eisers tegen een beschikking van de beslagrechter, die een
notaris heeft aangewezen om over te gaan tot de verkoping van het in
beslag genomen pand, dat zij bewoonden te W., rue .., en dat toebehoorde aan de ouders van de eiseres, de echtgenoten D.-D., beslist in zijn arrest van 23 december 1999 om die beschikking in te trekken bij gebrek
aan een geldige uitvoerbare titel om op dat pand beslag te leggen, op
grond dat, in tegenstelling tot wat de eisers voor dat hof aanvoerden,
de lening die het voorwerp uitmaakte van de notariële akte van 29 juli
1992 was aangegaan door zowel de vennootschap La Finance, waarvan
zij de bestuurders waren, als door henzelf, dat die akte, voor de verweerster, een regelmatige uitvoerbare titel was wat betreft haar
schuldvordering op de aldus geïdentificeerde kredietnemers maar dat
diezelfde akte, binnen de perken van de daarin bepaalde hypothecaire
bestemming, daarentegen nietig was omdat zij de grenzen te buiten
ging van de lastgeving die aan de eisers was gegeven en luidens welke
de echtgenoten D.-D. instemden met het feit dat hun pand zou worden
gebruikt als waarborg voor een lening die in hun eigen naam was aangegaan en niet voor een lening die in naam van de vennootschap La Finance en van de eisers was aangegaan.
Het arrest van 23 december 1999, dat beslist dat de eisers zich bij akte
van 29 juli 1992 hebben verbonden als kredietnemers, samen met hun
vennootschap La Finance, heeft, in tegenstelling tot wat het middel
aanvoert, uitspraak gedaan over het geschilpunt tussen de partijen.
Het bestreden arrest van 23 juni 2011, dat overweegt dat de reden van
het arrest van 23 december 1999 betreffende de hoedanigheid van de eisers van kredietnemer verre van “overtollig” is maar tot doel had het
geschil over de geldigheid van de notariële akte van 29 juli 1992 te beslechten met betrekking tot de vraag of de verweerster over een schuldvordering op grond van een lening beschikte, en dat vaststelt, zonder
hieromtrent te worden bekritiseerd, dat de punten van de oorspronkelijke vordering van de eisers, die zijn weergegeven onder de punten 1 tot
8 in het dispositief van hun appelconclusie, zonder uitzondering betrekking hebben op de akte van 29 juli 1992 en nogmaals ertoe strekken de
eisers te bevrijden van elke sommenverbintenis ten aanzien van de verweerster die daaruit zou kunnen voortvloeien, miskent het gezag van
gewijsde van het arrest van 23 december 1999 niet wanneer het de punten 1 tot 8 van de oorspronkelijke vordering van de eisers onontvankelijk verklaart.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest van 19 januari 2012 evenmin de
artikelen 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek heeft kunnen miskennen, in
zoverre het de vorderingen van de eisers tot schadevergoeding verwerpt
door te steunen op het gezag van gewijsde van het arrest van
23 december 1999 met betrekking tot het bestaan van een schuldvordering op grond van een lening, zoals dat voortvloeide uit de notariële
akte van 29 juli 1992.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
In tegenstelling tot wat het onderdeel veronderstelt, steunt het bestreden arrest van 19 januari 2012 niet op het gezag van gewijsde van het
vonnis van 9 september 2003 van de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel maar beslist het, op eigen gronden, dat uit geen enkel gegeven
van het dossier kan worden opgemaakt dat de verweerster een fout zou
hebben begaan door met de echtgenoten D.-D. samen te spannen, terwijl laatstgenoemden door het voormelde vonnis van 9 september 2003
van elke fout waren vrijgesproken.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
16 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Foriers en de heer Verbist.

N° 256
1°

— 16 april 2015
(AR C.14.0182.F)

KAMER

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — ALGEMEEN. — NIEUWE WET. — WERKING IN DE TIJD.
— ECHTSCHEIDING. — ONDERHOUDSUITKERING NA ECHTSCHEIDING. — AFWIJKING
VAN DE ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.
2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — WERKING IN DE TIJD. — ECHTSCHEIDING
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING T.A.V.
PERSONEN. — NIEUWE WET. — ECHTSCHEIDING. — ONDERHOUDSUITKERING
ECHTSCHEIDING. — AFWIJKING VAN DE ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

IN
EN
DE
NA

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — ALGEMEEN. — NIEUWE WET. — WERKING IN DE TIJD.
— ECHTSCHEIDING. — ONDERHOUDSUITKERING NA ECHTSCHEIDING. — AFWIJKING
VAN DE ONMIDDELLIJKE TOEPASSING. — GRENS.
4° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — WERKING IN DE TIJD. — ECHTSCHEIDING EN
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING T.A.V. DE
PERSONEN. — NIEUWE WET. — ECHTSCHEIDING. — ONDERHOUDSUITKERING NA
ECHTSCHEIDING. — AFWIJKING VAN DE ONMIDDELLIJKE TOEPASSING. — GRENS.
5° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — ALGEMEEN. — NIEUWE WET. — WERKING IN DE TIJD.
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— ECHTSCHEIDING. — ONDERHOUDSUITKERING NA ECHTSCHEIDING. — AFWIJKING
— GRENS. — GEVOLG.

VAN DE ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

6° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — WERKING IN DE TIJD. — ECHTSCHEIDING EN
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING T.A.V. DE
PERSONEN. — NIEUWE WET. — ECHTSCHEIDING. — ONDERHOUDSUITKERING NA
ECHTSCHEIDING. — AFWIJKING VAN DE ONMIDDELLIJKE TOEPASSING. — GRENS.
— GEVOLG.

1° en 2° Wanneer een echtscheidingsprocedure werd ingeleid vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007, blijven de vroegere, daarin vermelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing op de volledige
echtscheidingsprocedure en wanneer, in het kader van die procedure, de
echtscheiding wordt uitgesproken op grond van die vroegere bepalingen, hetzij vóór hetzij na de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007, blijft het
daaruit voortvloeiende recht op levensonderhoud na echtscheiding bepaald
door de vroegere wet (1). (Art. 42, § 2, Wet 27 april 2007)
3° en 4° Hoewel de wetgever, wat betreft de onderhoudsuitkering na een echtscheiding die is uitgesproken op grond van de vroegere artikelen 229, 231 en
232 van het Burgerlijk Wetboek, heeft willen afwijken van de regel van de
onmiddellijke toepassing van de wet van 27 april 2007, om te voorkomen dat
alle gescheiden echtgenoten een uitkering tot levensonderhoud zouden kunnen vorderen wanneer zij voldoen aan de in de nieuwe wet bepaalde economische voorwaarden voor de toekenning ervan, zelfs als zij schuldig zijn of
het vermoeden van schuld van het vroegere artikel 306 Burgerlijk Wetboek
niet hebben omgekeerd of als de gewezen echtgenoten met gedeelde schuld
zijn gescheiden, geldt die afwijking niet voor een vordering van een uitkering
tot levensonderhoud die wordt ingesteld na een echtscheiding die enkel op
grond van de nieuwe wet werd uitgesproken, aangezien alle vorderingen tot
echtscheiding en de daaruit voortvloeiende vorderingen tot toekenning van
een uitkering tot levensonderhoud onderworpen moeten worden aan één enkel, coherent rechtsstelsel (2). (Art. 42, § 2, Wet 27 april 2007)
5° en 6° Wanneer de echtscheiding van de partijen enkel op grond van het
nieuwe artikel 229, § 1, Burgerlijk Wetboek werd uitgesproken door een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, moet het recht op levensonderhoud
na echtscheiding worden bepaald door de bepalingen van het nieuwe
artikel 301 Burgerlijk Wetboek. (Art. 42, § 2, Wet 27 april 2007)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 23 oktober 2013.
(1) Zie Cass. 8 maart 2010, AR C.08.0550.F, AC 2010, nr. 160, met concl. van advocaatgeneraal GENICOT in Pas.
(2) Id.
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Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 42, § 2, van de wet van 27 april 2007 betreffende de
hervorming van de echtscheiding blijven de vroegere artikelen 229, 231
en 232 Burgerlijk Wetboek van toepassing op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid vóór de inwerkingtreding van die wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken,
en wordt het recht op levensonderhoud na echtscheiding verder beheerst door het bepaalde in de vroegere artikelen 301, 306, 307 en 307bis
van hetzelfde Wetboek.
Die bepaling houdt in dat, wanneer een echtscheidingsprocedure werd
ingeleid vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007, de vroegere, daarin vermelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing blijven op de volledige echtscheidingsprocedure en dat
wanneer, in het kader van die procedure, de echtscheiding wordt uitgesproken op grond van die vroegere bepalingen, hetzij vóór hetzij na de
inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007, het daaruit voortvloeiende recht op levensonderhoud na echtscheiding bepaald blijft door de
vroegere wet.
Hoewel de wetgever aldus, wat betreft de uitkering tot levensonderhoud die toegekend wordt na een echtscheiding uitgesproken op grond
van de vroegere artikelen 229, 231 en 232 Burgerlijk Wetboek, heeft willen afwijken van de regel van de onmiddellijke toepassing van de wet
van 27 april 2007, om te voorkomen dat alle gescheiden echtgenoten een
uitkering tot levensonderhoud zouden kunnen vorderen wanneer ze voldoen aan de in de nieuwe wet bepaalde economische voorwaarden voor
de toekenning ervan, zelfs als ze fouten hebben begaan of het vermoeden van schuld van het vroegere artikel 306 Burgerlijk Wetboek niet
hebben omgekeerd of de gewezen echtgenoten zijn gescheiden op grond
van gedeelde schuld, geldt die afwijking niet voor een vordering tot
toekenning van een levensonderhoud die wordt ingesteld na een echtscheiding die enkel op grond van de nieuwe wet werd uitgesproken, aangezien alle vorderingen tot echtscheiding en de daaruit voortvloeiende
vorderingen tot toekenning van een uitkering tot levensonderhoud onderworpen moeten worden aan één enkel, coherent rechtsstelsel.
Daaruit volgt dat, wanneer de echtscheiding van de partijen enkel op
grond van het nieuwe artikel 229, § 1, Burgerlijk Wetboek werd uitgesproken door een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, het recht
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op levensonderhoud na echtscheiding moet worden bepaald door de bepalingen van het nieuwe artikel 301 Burgerlijk Wetboek.
Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
16 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
T’Kint en mevr. Grégoire.

N° 257
1°

— 16 april 2015
(AR C.14.0466.F)

KAMER

VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — SCHORSING. — OORZAAK. — HUWELIJK.

Het huwelijk is een grond tot schorsing van de verjaring van een schuldvordering van een echtgenoot op de andere. (Artt. 2251 en 2253, Burgerlijk
Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 5 juni 2014.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 2251, 2253, 2262bis, gewijzigd door artikel 5 van de wet van
10 juni 1998, van het Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, 10 van de voormelde wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.
Aangevochten beslissingen
Het arrest “verklaart het hoger beroep [van de verweerder] ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond; vernietigt bijgevolg het voorgelegde vonnis, behalve in zoverre het de tegenvordering van [de verweerder] wegens tergende en roekeloze
procedure heeft verworpen; verklaart de vordering van [de eiseres] onontvanke-
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lijk en verwerpt ze; verdeelt de kosten van de partijen in eerste aanleg; veroordeelt [de eiseres] tot de kosten [van de verweerder] in hoger beroep, die worden
vastgesteld op 1.250 euro, en laat haar eigen kosten te haren laste”.
Het arrest grondt die beslissingen op de volgende redenen:
“[De verweerder] voert de verjaring van de litigieuze schuld aan;
Bij gebrek aan een overeengekomen termijn begint de verjaring te lopen op de
datum van de schulderkenning, te weten 5 december 1996;
Het vroegere artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, zowel voor de
zakelijke als persoonlijke rechtsvorderingen, een verjaringstermijn van dertig
jaar;
Ten gevolge van de goedkeuring van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van
sommige bepalingen betreffende de verjaring werd de verjaringstermijn van de
persoonlijke rechtsvorderingen, dat wil zeggen die welke betrekking hebben op
een schuldvorderingsrecht, verminderd tot tien jaar (nieuw artikel 2262bis van
het Burgerlijk Wetboek);
Artikel 10 van die wet bepaalt evenwel dat, wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerkingtreding van die wet, de nieuwe verjaringstermijnen
slechts beginnen te lopen vanaf de inwerkingtreding ervan op 27 juni [lees: juli]
1998;
De verjaringstermijn had in voorliggend geval moeten verstrijken op 27 juli
2008, behoudens een grond tot stuiting of schorsing van de verjaring;
Krachtens het vroegere artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vormen een
dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan
hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting;
Aangezien de dagvaarding van 19 januari 2012 dagtekent van na 27 juni 1998
[lees : juli 2008], kon zij de verjaring niet stuiten;
Daaruit volgt dat de rechtsvordering tot betaling die steunt op de schulderkenning van 5 december 1996 onontvankelijk moet worden verklaard omdat zij
te laat werd ingesteld”.
Het arrest verwerpt aldus de vordering van de eiseres tot betaling, op grond
dat de verjaringstermijn van tien jaar, bepaald bij artikel 2262bis, § 1, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, was verstreken. Die verjaring kon niet zijn gestuit
door de dagvaarding van 19 januari 2012, aangezien ze meer dan tien jaar later
was uitgebracht dan 27 juli 1998, datum van inwerkingtreding van de wet van
10 juni 1998 en het tijdstip waarop de door die wet ingevoerde tienjarige verjaringstermijn is beginnen te lopen.
Grieven
De verjaring kan, zoals het arrest overigens vermeldt, niet alleen worden gestuit maar ook worden geschorst (artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest stelt vast dat de partijen zijn gehuwd op 7 maart 1998 en dat hun
echtscheiding werd uitgesproken op 13 mei 2013, waarbij voor het overige niet
betwist wordt dat het echtscheidingsgeding tussen de partijen, zoals de eiseres
in haar syntheseconclusie in hoger beroep preciseert, nog steeds hangende is,
aangezien de verweerder hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis dat hun
echtscheiding uitspreekt.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt aldus dat de partijen zijn gehuwd op 7 maart 1998.
Welnu, artikel 2253 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt in een tekst, die sinds
1804 ongewijzigd is gebleven, dat de verjaring “niet loopt tussen echtgenoten”.
Het gaat hier om een wettelijke grond tot schorsing van de verjaring
(artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek).
Hieruit volgt dat een verjaring die is beginnen te lopen op “27 juni [lees : juli]
1998” (het in het middel bedoelde artikel 10 van de wet van 10 juni 1998), niet op
die datum kon zijn ingegaan, omdat de echtgenoten gehuwd waren sinds
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7 maart 1998 en de verjaring niet loopt tussen echtgenoten (artikel 2253 van het
Burgerlijk Wetboek).
Hieruit volgt dat het arrest, dat beslist dat de in artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalde verjaringstermijn heeft gelopen tussen “27 juni [lees :
juli] 1998” en 27 juli 2008, terwijl de partijen gehuwd waren tijdens die periode:
1° de wettelijke, bij artikel 2253 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde grond
tot schorsing van de verjaring miskent en, derhalve, voormeld artikel 2253 alsook artikel 2251 van dat wetboek schendt;
2° bijgevolg, artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
schendt, doordat het arrest beslist dat de in dat artikel bepaalde verjaring is ingetreden, terwijl ze sinds haar theoretisch beginpunt was geschorst (schending
van dat artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en, voor zover
nodig, van de in het middel vermelde artikelen 2251 en 2253 van dat wetboek en
artikel 10 van de wet van 10 juni 1998).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Krachtens artikel 2251 Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring tegen
alle personen, behalve tegen hen voor wie de wet uitzondering maakt, en
luidens artikel 2253 van dat wetboek loopt zij niet tussen echtgenoten.
Het arrest overweegt dat de verjaring van de schuldvordering van de
eiseres op de verweerder is ingegaan op 5 december 1996 en dat die termijn, die oorspronkelijk dertig jaar bedroeg, overeenkomstig het vroegere artikel 2262 Burgerlijk Wetboek, sinds 27 juli 1998, datum van
inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring, tien jaar bedraagt krachtens
artikel 2262bis van dat wetboek.
Het arrest, dat vaststelt dat de partijen zijn gehuwd op 7 maart 1998
en dat de eiseres een echtscheidingsprocedure heeft ingeleid op 25 juli
2011, schendt de artikelen 2251 en 2253 Burgerlijk Wetboek door te beslissen dat de vordering van de eiseres tot terugbetaling van haar
schuldvordering verjaard was omdat ze pas was ingesteld bij dagvaarding van 19 januari 2012.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart en over de tegenvordering van de verweerder uitspraak doet.
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.
16 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Foriers.
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N° 258
1° KAMER — 17 april 2015
(AR C.13.0550.N-C.13.0636.N)
VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
BESLECHTING VAN HET GESCHIL DOOR DE RECHTER. — OPDRACHT VAN DE RECHTER. — AMBTSHALVE BEPALING RECHTSGROND. — UITWERKING.

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van
toepassing zijnde rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door de
partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken en dient, bij gebrek
aan een tijdens de rechtspleging uitdrukkelijk vermelde rechtsgrond, ambtshalve de rechtsgrond te bepalen waarvan de toepassing is ingegeven door de
feiten die de partijen aanvoeren (1).

(THOMAS WERNER B.V.B.A. T. DE BREE SOLUTIONS N.V.;
DE BREE SOLUTIONS N.V. T. THOMAS WERNER B.V.B.A.)
Conclusie van advocaat-generaal A. Van Ingelgem:
A. Situering
1. De betwisting kadert in een door de nv DE BREE SOLUTIONS aan
de bvba THOMAS WERNER gefactureerde meerkost in het raam van een
uitgevoerde bodemsanering op een terrein eigendom van laatstgenoemde.
2. Het bestreden arrest doet het beroepen vonnis teniet en, opnieuw
wijzende, veroordeelt de bvba THOMAS WERNER om aan de nv DE
BREE SOLUTIONS het bedrag van de meerkost-factuur te betalen, vermeerderd met het bepaalde schadebeding, de bepaalde interesten en kosten.
3. De vordering van de nv DE BREE SOLUTIONS strekkende tot de veroordeling van 1 euro provisioneel voor stockagekosten wordt evenwel afgewezen als ongegrond.
4. Tegen deze beslissingen van hetzelfde arrest voeren partijen, ieder
afzonderlijk als eiseres, telkens een middel tot cassatie aan.
B. Bespreking van de middelen
In het belang van een goede rechtsbedeling komt het mij voor dat de
beide cassatieberoepen dienen gevoegd te worden.
I. Zaak C.13.0550.N
(…)
II. Zaak C.13.0636.N
1. Waar eiseres te dezen de veroordeling van verweerster vorderde tot
betaling van 1 euro provisioneel voor de stockagekosten te rekenen van(1) Zie concl. OM.
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af de inleidende dagvaarding tot de dag van de volledige verwerking na
betaling door verweerster van de overeenstemmende factuur, oordelen
de appelrechters dat eiseres nalaat een wettelijke of contractuele
rechtsgrond aan te duiden op grond waarvan zij aanspraak zou kunnen
maken op de betaling van stockagekosten door verweerster.
2. Eiseres liet evenwel ten overstaan van de appelrechters gelden dat
zij ten gevolge van de aan verweerster toerekenbare niet-nakoming
schade heeft geleden in de mate dat zo verweerster de laatste factuur betreffende de uiteindelijk toe te passen reinigingsmethode niet had geprotesteerd, eiseres de gronden dan dadelijk had gereinigd of laten reinigen,
en zij op dat onderdeel van haar terreinen nieuwe gronden had kunnen
aanvoeren.
3. Zoals reeds supra vermeld, is ingevolge de vaste rechtspraak van uw
Hof (1) de rechter gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de
daarop van toepassing zijnde rechtsregels en moet hij de juridische aard
van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken.
Bij gebrek aan een tijdens de rechtspleging uitdrukkelijk vermelde
rechtsgrond dient hij, op grond van zijn bevoegdheid, ambtshalve de
rechtsmiddelen te bepalen waarvan de toepassing ingegeven is door de
feiten die de partijen aanvoeren (2).
4. In voormelde context ben ik dan ook van oordeel dat het bestreden
arrest, zonder na te gaan of er op grond van de feiten die door eiseres werden aangevoerd een wettelijke of contractuele rechtsgrond bestaat voor
de betaling van de stockagekosten, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt, en dat het enig middel in zoverre gegrond is.
C. Conclusie
De cassatieberoepen dienen gevoegd te worden en geven m.b.t. de zaak
C.13.0550.N aanleiding tot VERWERPING en m.b.t. de zaak C.13.0636.N
tot VERNIETIGING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 12 juni 2013.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 18 februari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

(1) Cass. 14 december 2012, AR C.12.0018.N, AC 2012, nr. 690; Cass. 21 oktober 2013, AR
C.13.0005.N, AC 2013, nr. 571.
(2) Cass. 15 februari 2008, AR C.06.0184.N, AC 2008, nr. 115, (467) 468.
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II. CASSATIEMIDDELEN
I. In de zaak C.13.0550.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
II. In de zaak C.13.0636.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. Voeging
1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Zij dienen
te worden gevoegd.
B. In de zaak C.13.0550.N

C. In de zaak C.13.0636.N
20. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig
de daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische
aard van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken en dient, bij gebrek aan een tijdens de rechtspleging uitdrukkelijk vermelde rechtsgrond, ambtshalve de rechtsgrond te bepalen
waarvan de toepassing is ingegeven door de feiten die de partijen aanvoeren.
21. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiseres ter ondersteuning van haar vordering aanvoerde dat indien de
verweerster de laatste factuur betreffende de uiteindelijk toe te passen
reinigingsmethode niet had geprotesteerd, zij de gronden dadelijk had
kunnen reinigen of laten reinigen. Volgens de eiseres kon de overeengekomen stockagekost van 0,75 euro per ton per dag voor niet-conforme levering daarom naar analogie worden gebruikt om de schade te
begroten die zij had geleden doordat zij geen nieuwe grond kon aanvoeren op dat onderdeel van haar terreinen waarop de grond van de verweerster was gestockeerd.
22. Het bestreden arrest wijst de vordering van de eiseres tot betaling
van de stockagekosten af om reden dat de eiseres geen enkele wettelijke of contractuele rechtsgrond aanduidt op grond waarvan zij aanspraak zou kunnen maken op de betaling van stockagekosten door de
verweerster.
23. Door aldus te beslissen zonder daarbij na te gaan of er op grond
van de feiten die de eiseres tot staving van haar vordering heeft aangevoerd een wettelijke of contractuele rechtsgrond bestaat voor de beta-
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ling van de stockagekosten, verantwoorden de appelrechters hun
beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
24. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Voegt de cassatieberoepen.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
vordering van De Bree Solutions nv tot betaling van de stockagekosten
en het oordeelt over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep in de zaak C.13.0550.N.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de zaak C.13.0550.N tot de kosten van deze
procedure.
17 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Ingelgem, advocaat-generaal.
— Advocaten: de
heer Verbist en de heer Maes.

N° 259
1°

— 17 april 2015
(AR C.14.0350.N)

KAMER

1° VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — PERSOONSVERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN. — VERGOEDENDE INTEREST. — BETALING. —
VOORWAARDE.
2° INTERESTEN. — COMPENSATOIRE INTERESTEN. — PERSOONSVERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN. — VERGOEDENDE INTEREST. — BETALING. — VOORWAARDE.
3° OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— TUSSEN PARTIJEN. — VERZEKERINGSOVEREENKOMST. — LAATTIJDIGE BETALING BEDONGEN VERGOEDING. — MORATOIRE INTEREST. — OMVANG.
4° INTERESTEN. — MORATOIRE INTERESTEN. — VERZEKERINGSOVEREENKOMST. — LAATTIJDIGE BETALING BEDONGEN VERGOEDING. — MORATOIRE INTEREST. — OMVANG.

1° en 2° De verzekeraar die een persoonsverzekering tegen lichamelijke ongevallen heeft afgesloten, is tot betaling van vergoedende interest aan de verzekerde gehouden wanneer de verzekeringsovereenkomst voorziet in dekking
van deze interest. (Artt. 1146, 1147 en 1153, Burgerlijk Wetboek)
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3° en 4° Bij laattijdige betaling van de in deze verzekeringsovereenkomst bedongen vergoeding kan de verzekeraar veroordeeld worden tot betaling aan
de verzekerde van moratoire interest op de vergoeding en niet van vergoedende interest op de schade die de verzekeringsovereenkomst dekt. (Artt. 1146,
1147 en 1153, Burgerlijk Wetboek)

(GENERALI BELGIUM N.V. T. M.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 20 januari 2014.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. De verzekeraar die een persoonsverzekering tegen lichamelijke ongevallen heeft afgesloten, is tot betaling van vergoedende interest aan
de verzekerde gehouden wanneer de verzekeringsovereenkomst voorziet in dekking van deze interest.
Bij laattijdige betaling van de in deze verzekeringsovereenkomst bedongen vergoeding kan de verzekeraar veroordeeld worden tot betaling
aan de verzekerde van moratoire interest op de vergoeding en niet van
vergoedende interest op de schade die de verzekeringsovereenkomst
dekt.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— in het niet-bestreden tussenvonnis van 2 juni 2008 werd geoordeeld
dat de eiseres gehouden is tot dekking van de schade die voorvloeit uit
de lichamelijke letsels die de verweerder heeft opgelopen bij het ongeval van 18 november 2003, en dit binnen de contractvoorwaarden van de
polis “verzekering individueel verkeer” nummer GE130727;
— deze verzekeringsovereenkomst voorziet in dekking van een vast
kapitaal in geval van blijvende invaliditeit, een dagvergoeding bij hospitalisatie, de behandelingskosten en de schade aan kledij en bagage;
— de verzekeringsovereenkomst bepaalt dat de partijen ingeval van
medische betwisting gehouden zijn tot het organiseren van een minnelijke medische expertise overeenkomstig artikel 9;
— een minnelijke medische expertise heeft plaatsgevonden en de eiseres op basis van het verslag van de deskundige een regelingsvoorstel
heeft overgemaakt aan de verweerder;
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— overeenkomstig artikel 14 van de algemene polisvoorwaarden interest verschuldigd is vanaf een datum te rekenen vanaf 14 dagen na vaststelling van de bedragen.
3. De appelrechters oordelen dat:
— de door de verweerder geleden schade voor kledijschade, brilschade, behandelingskosten, hospitalisatiekosten en blijvende invaliditeit
op basis van het verslag van de deskundige moet bepaald worden op een
bedrag van 30.550,41 euro;
— vergoedende interest verschuldigd is vanaf de consolidatiedatum
aangezien deze een bijkomende schadevergoeding uitmaakt wat betreft
de blijvende invaliditeit en vanaf de datum van het ongeval op de kledijschade, de brilschade, de behandelingskosten en de hospitalisatiekosten omdat de interest loopt vanaf het ontstaan van de schade.
4. De appelrechters die de eiseres veroordelen tot betaling van vergoedende interest vanaf de datum van het ongeval op de vergoeding
voor de kledijschade, de brilschade, de behandelingskosten en de hospitalisatiekosten en vanaf de consolidatiedatum op de vergoeding voor de
blijvende invaliditeit, schenden de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis voor zover het uitspraak doet over de
door de verweerder gevorderde interest en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, rechtszitting houdend in hoger beroep.
17 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de
heer Kirkpatrick.

N° 260
1°

— 17 april 2015
(AR D.14.0006.N)

KAMER

1° ADVOCAAT. — TUCHTZAAK. — TUCHTRAAD. — AANGIFTE. — STAFHOUDER.
— HOEDANIGHEID. — RECHTERLIJKE INSTANTIE.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHTERLIJKE INSTANTIE. — ADVOCAAT. —
TUCHTZAAK. — TUCHTRAAD. — AANGIFTE. — STAFHOUDER. — HOEDANIGHEID.
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3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — STAFHOUDER. — TUCHTVERVOLGING. — UITSPRAAK OVER DE GEGRONDHEID. — WAARBORGEN EERLIJK PROCES OF ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER. — NIET-INACHTNEMING VEREISTEN. — GEVOLG.
4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER. — STAFHOUDER. — TUCHTVERVOLGING. — UITSPRAAK OVER DE GEGRONDHEID. — WAARBORGEN EERLIJK PROCES. — NIET-INACHTNEMING VEREISTEN. — GEVOLG.

1° en 2° Wanneer de stafhouder aan de tuchtraad kennis geeft van een tuchtzaak, nadat hij een klacht tegen een advocaat van zijn Orde heeft ontvangen
en onderzocht of daartoe een onderzoeker heeft aangesteld of nadat hij
ambtshalve of op schriftelijke aangifte van de procureur-generaal een onderzoek heeft ingesteld en oordeelt dat er redenen bestaan om de betrokken advocaat te laten verschijnen voor de tuchtraad, treedt hij op als een orgaan
van de Orde, maar is hij geen rechterlijke instantie zoals bedoeld in artikel 6
EVRM (1). (Artt. 458, §§ 1 en 2, en 459, § 1, Gerechtelijk Wetboek; art. 6.1,
EVRM)
3° en 4° Waar dit orgaan geen uitspraak doet over de gegrondheid van de
tuchtvervolging, is het in de regel niet onderworpen aan de waarborgen van
artikel 6.1 EVRM of aan het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid
van de rechter; dit is evenwel anders wanneer het eerlijk karakter van het
proces ernstig in het gedrang dreigt te komen door de niet-inachtneming van
vereisten van voormelde bepaling vóór de aanhangigmaking van de zaak bij
de tuchtrechter (2). (Art. 6.1, EVRM; algemeen rechtsbeginsel in zake
onpartijdigheid van de rechter)

(STAFHOUDER

ORDE VAN ADVOCATEN BALIE

KORTRIJK T. S.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van 21 januari 2014
van de Nederlandse tuchtraad van beroep voor advocaten.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan

(1) Cass. 5 april 2012, AR D.11.0009.N, AC 2012, nr. 220.
(2) Cass. 24 oktober 1997, AR D.96.0016.F, AC 1997, nr. 427; zie in strafzaken en de twijfel bij onpartijdigheid van de onderzoeker Cass. 11 juni 2013, AR P.13.0428.N, AC 2013,
nr. 357.
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VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 459, § 1, Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij
wet van 21 juni 2006, neemt de tuchtraad kennis van de tuchtzaken door
toedoen van de stafhouder van de betrokken advocaat, nadat de stafhouder krachtens artikel 458, § 1 en § 2, Gerechtelijk Wetboek een
klacht heeft ontvangen en onderzocht of daartoe een onderzoeker heeft
aangesteld, of nadat hij ambtshalve of op schriftelijke aangifte van de
procureur-generaal een onderzoek heeft ingesteld. Wanneer hij oordeelt dat er redenen bestaan om de advocaat te laten verschijnen voor
de tuchtraad, zendt hij het dossier over aan de voorzitter van die tuchtraad met zijn met redenen omklede beslissing.
De stafhouder treedt ter zake op als een orgaan van de Orde, maar is
geen rechterlijke instantie zoals bedoeld in artikel 6.1 EVRM.
2. Waar dit orgaan geen uitspraak doet over de gegrondheid van de
tuchtvervolging, is het in de regel niet onderworpen aan de waarborgen
van artikel 6.1 EVRM of aan het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter.
Dit is evenwel anders wanneer het eerlijk karakter van het proces
ernstig in het gedrang dreigt te komen door de niet-inachtneming van
vereisten van voormelde bepaling vóór de aanhangigmaking van de
zaak bij de tuchtrechter.
3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter vervat in artikel 6.1.
EVRM niet van toepassing kan zijn op de stafhouder die zijn wettelijke
opdracht uitoefent in het kader van het voorbereidend tuchtonderzoek
van artikel 458 Gerechtelijk Wetboek, faalt het naar recht.
4. De tuchtrechters in appel doen niet alleen de vaststellingen zoals
in ondergeschikte orde door de eiser aangevoerd, maar oordelen verder
dat:
— de rol van de stafhouder in het nieuwe tuchtrecht bijzonder belangrijk is en omwille van deze unieke disciplinaire functie het algemeen
rechtsbeginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij uitstek
van toepassing is op de stafhouder;
— bij een tuchtrechterlijk onderzoek daarenboven alle aspecten, zowel à charge als à décharge moeten bekeken worden en dit moeilijk
wordt, zoniet onmogelijk wanneer persoonlijke gevoelens mogelijk
meespelen;
— het daarom aangewezen was dat de pro-stafhouder zich zou onthouden, vanaf de kwestieuze brief, zijnde het eerste stuk van de rechtspleging ten dezen waarin hij aan de verweerder vroeg om zich te
verontschuldigen voor de onterechte aantijging aan zijn adres, wat niet
is gebeurd.
In zoverre gaat het middel uit van een onvolledige lezing en mist het
feitelijke grondslag.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
17 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. —
Advocaat: de heer van Eeckhoutte.

N° 261
3°

— 20 april 2015
(AR S.14.0054.F)

KAMER

ARBEIDSONGEVAL. — OVERHEIDSPERSONEEL. — BIJZONDERE REGELS. —
PERSONEEL VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. — TOELAGEN VOOR
ONREGELMATIGE PRESTATIES. — WERKONDERBREKING. — GEVOLG VAN EEN
AGRESSIE OF EEN INTERVENTIE. — BEGRIP.

Uit artikel 5bis, §§ 1 en 2, van het ministerieel besluit van 24 september 1998
houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan
sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie volgt niet
dat het personeelslid dat zich daarop beroept en het slachtoffer is van een
onderbreking van de uitoefening van de functie te wijten aan de gevolgen
van een agressie of een interventie erkend als voortkomende uit een arbeidsongeval bedoeld in de wet van 3 juli 1967, de agressie persoonlijk en rechtstreeks moet hebben ondergaan of zijn overgegaan tot de interventie
waaruit de onderbreking van de uitoefening van zijn functie voortvloeit (1). (Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 5, KB
26 maart 1965; art. 5bis, §§ 1 en 2, MB 24 september 1998)

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

JUSTITIE T. D.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 21 november 2013.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 9 februari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck brengt verslag uit.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 261.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende
de algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en premies van alle aard
toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten;
— de artikelen 1, 5 en 5bis van het ministerieel besluit van 24 september 1998
houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft het volgende vastgesteld:
“De verweerder is een penitentiair beambte bij de inrichting tot bescherming
van de maatschappij van Paifve;
De verweerder ontvangt, naast zijn gewone bezoldiging, bijkomende vergoedingen voor onregelmatige prestaties;
Hij werd op 9 september 1997 door een gedetineerde aangevallen, hetgeen als
arbeidsongeval erkend werd en op 14 juni 2001 geconsolideerd met een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 16 pct. , vermeerderd met 4 pct. in oktober 2007.
Een collega van de verweerder werd op 27 oktober 2007 door een gedetineerde
aangevallen en ernstig verwond met een mes. Twee andere beambten werden
eveneens gekwetst. Verschillende personen zijn ter hulp gekomen. Uit het dossier blijkt niet duidelijk dat de verweerder daarvan deel uitmaakte. Er wordt
niet betwist dat de verweerder niet fysiek bij het incident betrokken was maar
de slachtoffers wel gezien heeft, althans na het incident;
Er werd bij de verweerder een verergering van de post-traumatische stress ten
gevolge van die gebeurtenissen vastgesteld en hij heeft verschillende periodes
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid gehad, waarvan de laatste op 30 juni 2010
geëindigd is;
Het geval werd bij beslissing van 23 mei 2008 erkend als arbeidsongeval van de
verweerder en bij beslissing van Medex van 26 april 2010 op 23 april 2010 geconsolideerd met een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pct. Hij
heeft een jaarlijkse rente van 2.433,20 euro als vergoeding ontvangen.
De eiser stelt op 28 oktober 2010 dienstnota nr. 2010/30 op waarin hij te kennen
geeft dat de verweerder niet voldoet aan de voorwaarden van het ministerieel
besluit van 11 oktober 2010 om zijn toestand te kunnen regulariseren inzake de
toelagen voor onregelmatige prestaties in geval van een arbeidsongeval te wijten aan de gevolgen van een agressie of een interventie;
De verweerder heeft die beslissing bij verzoekschrift van 4 januari 2011 voor de
eerste rechters betwist waarin hij oordeelt dat het ministerieel besluit wel op
hem van toepassing is en hij recht heeft op de regularisatie van zijn onregelmatige prestaties van 1 maart 2009 tot 30 juni 2009 [lees : 2010], de laatste dag van
de erkende tijdelijke ongeschiktheid”,
Het arrest, dat uitspraak moet doen over de vordering van de verweerder tegen
de eiser, beslist vervolgens met bevestiging van het beroepen vonnis “dat de
voorwaarden van artikel 5bis, § 2, van het ministerieel besluit van 11 oktober
2010 vervuld zijn en dat de financiële situatie van de verweerder geregulariseerd
moet worden voor het tijdvak van 1 maart 2009 tot 30 juni 2010”.
Het arrest verantwoordt die beslissing met de volgende redenen:
“Op het ogenblik van het arbeidsongeval van 27 oktober 2007 was de betaling
van de litigieuze toelagen geregeld bij koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en premies van alle
aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten, aangevuld
bij ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie;
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Het koninklijk besluit van 26 maart 1965 bepaalt in artikel 5 dat, ’behoudens
bijzondere bepalingen, de toelage (of de premie), in geval van onderbreking van
de ambtsuitoefening, alleen verschuldigd is als die onderbreking niet langer
duurt dan dertig werkdagen en voor de ambtenaar geen verlies van zijn recht op
wedde medebrengt’;
Een koninklijk besluit van 11 oktober 2010, met uitwerking op 1 maart 2009,
heeft in het ministerieel besluit van 24 september 1998 een artikel 5bis ingevoegd
dat in paragraaf 2 bepaalt dat ‘in afwijking van artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen, de
toelagen en de premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten, de in artikel 1 bedoelde toelage verschuldigd blijft voor
de personeelsleden van de buitendiensten van het Directoraat-Generaal Penitentiaire inrichtingen op basis van de planning, wanneer de onderbreking van
de uitoefening van de functie te wijten is aan de gevolgen van een agressie of een
interventie erkend als voortkomende uit een arbeidsongeval bedoeld in 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’;
Datzelfde artikel definieert agressie in paragraaf 1 als elke aanval van psychologische of lichamelijke aard, gepleegd met geweld (slagen), dwang (gijzeling),
wapen of ernstige bedreiging ten aanzien van ’een’ personeelslid;
Het ministerieel besluit vereist niet dat die agressie gepleegd werd op het personeelslid dat de toelage vraagt, maar op een personeelslid;
Uit het dossier blijkt dat een collega van de verweerder op 27 oktober 2007 het
slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval aangezien hij het voorwerp van
agressie was in de zin van artikel 5bis, § 1, van het ministerieel besluit van
24 september 1998 waarbij hij ernstig gekwetst werd. De verweerder heeft de toestand van het slachtoffer gezien en hierdoor een emotionele schok gekregen die
erkend werd als arbeidsongeval met een onderbreking van de uitoefening van
zijn functie gedurende meer dan dertig dagen tot gevolg;
Het arbeidshof stelt vast dat de onderbreking van de uitoefening van het ambt
van de verweerder te wijten is aan het gevolg van een aanval van psychologische
of lichamelijke aard, gepleegd met geweld (slagen), dwang (gijzeling), wapen
(mes) of ernstige bedreiging ten aanzien van een personeelslid van de inrichting
tot bescherming van de maatschappij van Paifve;
De voorwaarden van het ministerieel besluit van 24 september 1998 zijn dus
vervuld”.
Grieven
Luidens artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 wordt een vergoeding verleend aan de ambtenaar die verplicht wordt werkelijke lasten te dragen die niet als normaal en aan het ambt onafscheidelijk verbonden kunnen
beschouwd worden.
Artikel 1 van het koninklijk [lees: ministerieel] besluit van 24 september 1998,
in uitvoering van het voornoemde koninklijk besluit, luidt als volgt: “De toelage voor onregelmatige prestaties wordt toegekend aan de personeelsleden van
het Ministerie van Justitie die genoopt zijn tot zaterdag-, zondag- of nachtprestaties”.
Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de verweerder “bijkomende vergoedingen voor onregelmatige prestaties ontvangt” en dat die teksten dus op
hem van toepassing zijn.
Niettemin mocht de bij die wetsbepalingen bedoelde toelage volgens artikel 5
van het koninklijk besluit enkel worden toegekend, “als die onderbreking niet
langer duurt dan dertig werkdagen en voor de ambtenaar geen verlies van zijn
recht op wedde medebrengt”.
Uit de vaststellingen van het arrest kan worden afgeleid dat de verweerder na
het arbeidsongeval waarvan hij het slachtoffer is geworden, in de omstandighe-
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den die het arrest heeft herhaald, op 27 oktober 2007 de vereiste tweevoudige
voorwaarde niet vervulde.
Niettemin wijkt artikel 5bis, § 2, ingevoegd bij het ministerieel besluit van
24 september 1998 door het ministerieel besluit van 11 oktober 2010 af van het
voornoemde artikel 5 van het koninklijk besluit en heft het de vereiste tweevoudige voorwaarde op waardoor de betrokkene als slachtoffer van een arbeidsongeval kan genieten van de toelage wanneer “de onderbreking van de
uitoefening van het ambt te wijten is aan de gevolgen van een agressie”.
En artikel 5bis, § 1, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 24 september
1998 door hetzelfde ministerieel besluit van 11 oktober 2010 definieert “agressie”
als “elke aanval van psychologische of lichamelijke aard, gepleegd met geweld
(slagen), dwang (gijzeling), wapen of ernstige bedreiging ten aanzien van een
personeelslid”.
De in die tekst bedoelde agressie is een agressie waarvan de betrokkene rechtstreeks het slachtoffer is, hij werd immers persoonlijk aangevallen.
Als een beambte het slachtoffer van een agressie is geworden, kan een andere
beambte zich hierdoor niet beroepen op artikel 5bis van het ministerieel besluit
van 24 september 1998 zelfs als die andere beambte, getuige van die agressie, zelf
het slachtoffer is geweest van een psychologisch trauma.
Aangezien uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de verweerder tijdens
het incident van 27 oktober 2007 waarvan één van zijn collega’s persoonlijk het
slachtoffer werd en door een gedetineerde met een mes ernstig verwond werd”
en twee andere beambten, “eveneens gekwetst werden”, zelf niet rechtstreeks
werd aangevallen, terwijl hij “niet fysiek bij het incident betrokken was maar
de slachtoffers wel gezien heeft, althans na het incident”, mag de betrokkene
zich niet beroepen op de uitzondering van artikel 5bis van het ministerieel besluit van 24 september 1998 op artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 maart
1965 om te genieten van de bij artikel 1 van bij de besluiten bedoelde toelage.
Het arrest dat het tegendeel beslist, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Luidens artikel 5bis, § 2, ministerieel besluit 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie, blijft in afwijking van artikel 5, koninklijk besluit van 26 november [lees: maart]
1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en
premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten, de in artikel 1 bedoelde toelage verschuldigd voor de
personeelsleden van de buitendiensten van het Directoraat-Generaal
Penitentiaire inrichtingen op basis van de planning, wanneer de onderbreking van de uitoefening van de functie te wijten is aan de gevolgen
van een agressie of een interventie erkend als voortkomende uit een arbeidsongeval bedoeld in 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.
De eerste paragraaf van dat artikel 5bis bepaalt dat, voor de toepassing van die bepaling wordt verstaan onder: 1° agressie: elke aanval van
psychologische of lichamelijke aard, gepleegd met geweld (slagen),
dwang (gijzeling), wapen of ernstige bedreiging ten aanzien van een personeelslid; 2° interventie: specifieke, spontane of bevolen actie om bij
dringende noodzakelijkheid een einde te maken aan een onvoorziene
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gebeurtenis die leidt tot een fysieke impact tussen een personeelslid en
een derde of een voorwerp.
Uit die bepalingen volgt niet dat het personeelslid dat zich daarop beroept, persoonlijk en rechtstreeks de agressie moet hebben ondergaan
of is moeten interveniëren waaraan de onderbreking van de uitoefening
van zijn ambt te wijten is.
Het arrest dat vaststelt dat “een collega van de verweerder […] het
slachtoffer is geweest van een agressie in de zin van het ministerieel besluit van 24 september 1998” en oordeelt dat de verweerder “de toestand
van het slachtoffer heeft gezien en daardoor een emotionele schok heeft
gekregen die als arbeidsongeval werd erkend met een onderbreking van
de uitoefening van zijn functie tot gevolg” verantwoordt zijn beslissing
naar recht dat “die onderbreking […] te wijten is aan de gevolgen van
die agressie” in de zin van het voornoemde artikel 5bis.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 april 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer T’Kint.

N° 262
2°

— 21 april 2015
(AR P.13.0954.N)

KAMER

VERLATING VAN FAMILIE. — VOORAFGAANDE OVEREENKOMST TOT
ECHTSCHEIDING BIJ WEDERZIJDSE TOESTEMMING. — HOMOLOGATIE
BIJ RECHTERLIJKE BESLISSING. — VERBINTENIS TOT BETALING VAN EEN MAANDELIJKSE ONDERHOUDSBIJDRAGE. — HAALSCHULD. — SCHULDIGVERKLARING
AAN HET MISDRIJF VAN FAMILIEVERLATING. — VOORWAARDE. — VOORAFGAANDE
INGEBREKESTELLING VAN DE SCHULDENAAR.

Een voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar die er zich via een
voorafgaande overeenkomst strekkende tot echtscheiding bij wederzijdse toestemming, gehomologeerd bij rechterlijke beslissing, uitdrukkelijk toe verbond een maandelijkse onderhoudsbijdrage te betalen, is geen noodzakelijke
voorwaarde om hem schuldig te verklaren aan familieverlating, zoals bepaald in artikel 391bis Strafwetboek, ook al betreft het een haalschuld (1).

(D. T. T.)
(1) Zie Cass. 3 november 2009, AR P.09.0884.N, AC 2009, nr. 634; Cass. 7 maart 1966,
Pas. 1966, I, 870.
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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 24 april 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De verweerster vordert in een memorie van antwoord eisers veroordeling tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel
12. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de
artikelen 6, 1287, 1288, 3° en 4°, Gerechtelijk Wetboek, artikel 391bis,
tweede lid, Strafwetboek en de artikelen 1139, 1146 en 1247 Burgerlijk
Wetboek, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging, de regels betreffende de bewijskracht van akten
en de motiveringsverplichting: het arrest oordeelt onterecht dat een
voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar bij een haalschuld
geen noodzakelijke voorwaarde is om hem schuldig te verklaren; wanneer de onderhoudsbijdrage betaalbaar is in de woonst van de onderhoudsplichtige, begint de termijn van twee maanden slechts te lopen op
het ogenblik dat de schuldenaar wordt aangemaand te betalen; de appelrechters beantwoorden niet de argumentatie van de eiser dat op het
ogenblik van de rechtstreekse dagvaarding de termijn van twee maanden nog niet was verstreken en dat er derhalve geen misdrijf was; het
arrest stelt vast dat de eiser geen enkel initiatief nam om op rechtsgeldige wijze te worden ontslagen van zijn onderhoudsverplichting of een
aanpassing ervan te verkrijgen, en oordeelt enkel op grond daarvan dat
hij dus wetens en willens niet betaalde; geen veroordeling voor familieverlating is mogelijk wanneer de onderhoudsplichtige, onafhankelijk
van zijn wil, in de onmogelijkheid verkeerde om zijn onderhoudsplichten na te komen; zonder enige motivering verwerpen de appelrechters
de verklaring van de verweerster als uitsluiting van het vrijwillig karakter van de inbreuk op de onderhoudsverplichting.
13. Een voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar die er
zich via een voorafgaande overeenkomst strekkende tot echtscheiding
bij wederzijdse toestemming, gehomologeerd bij rechterlijke beslissing, uitdrukkelijk toe verbond een maandelijkse onderhoudsbijdrage
te betalen, is geen noodzakelijke voorwaarde om hem schuldig te verklaren aan familieverlating, zoals bepaald in artikel 391bis Strafwetboek, ook al betreft het een haalschuld.
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
14. Het arrest oordeelt eensdeels dat een voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar geen noodzakelijke voorwaarde is om hem
schuldig te verklaren aan familieverlating, zoals bepaald in
artikel 391bis Strafwetboek, en anderdeels dat :
— de eiser zich er op 16 september 2010 toe verbond voor zijn minderjarige zoon een maandelijkse onderhoudsbijdrage te betalen;
— de termijn van twee maanden, vermeld in artikel 391bis Strafwetboek, in deze begon te lopen vanaf het vonnis dat de echtscheiding toestond en de voorafgaande overeenkomst met betrekking tot het
minderjarige kind bekrachtigde, waardoor de daarin met betrekking
tot dat kind vermelde verbintenissen uitvoerbaar werden;
— uit geen enkel element van het strafdossier blijkt dat tussen
16 september 2010 en 24 januari 2012 eisers financiële situatie buiten zijn
wil dermate wijzigde dat hij in de totale onmogelijkheid verkeerde de
onderhoudsverplichting na te komen;
— hij geen enkel initiatief nam om op rechtsgeldige wijze te worden
ontslagen van zijn onderhoudsverplichting of om op rechtsgeldige wijze
een aanpassing ervan te verkrijgen;
— noch de verklaring van de verweerster dat de eiser werkloos was,
niet in staat was om voor zijn kind financieel en psychisch te zorgen en
hij geld moest vragen aan zijn vader, noch de door de eiser voorgelegde
stukken, afbreuk doen aan het voorgaande;
— uit de stukken, waarin wordt geattesteerd dat de eiser op
23 februari 2012 geen werkloosheidsuitkeringen genoot, hij vanaf januari 2011 geen OCMW-steun verkreeg en in 2011 geen uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid genoot, blijkt geenszins dat hij ten tijde van de
ten laste gelegde feiten geen enkele vorm van inkomsten had.
Met deze redenen verantwoorden de appelrechters naar recht eisers
schuldigverklaring en beantwoorden zij regelmatig eisers verweer, zonder dat zij moeten antwoorden op de argumenten van de eiser die
slechts ter ondersteuning van dit verweer worden aangevoerd, maar
zelf geen zelfstandig middel vormen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
15. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare beoordeling door de rechter van feiten, of verplicht het tot een onderzoek
van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft en is het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
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Rechtsplegingsvergoeding
17. De verweerster vordert eisers veroordeling tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding voor de rechtspleging voor het Hof.
18. Rekening houdende met de beperkte bevoegdheid van het Hof en
met het specifieke voorwerp van het cassatieberoep dat verschillend is
van het voorwerp van de bestreden beslissing, voorziet artikel 1111 Gerechtelijk Wetboek in een volledig en autonoom systeem dat het lot
van de kosten van het cassatieberoep regelt.
De bijzondere aard van het cassatieberoep sluit uit dat de kosten van
het cassatieberoep ook de rechtsplegingsvergoeding, bepaald in
artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, omvatten.
Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Verwerpt de vordering van de verweerster tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Van Leuven (bij de balie te Antwerpen) en mevr. De Vries (bij de
balie te Antwerpen)

N° 263
2°

— 21 april 2015
(AR P.13.1258.N)

KAMER

1° ARBEID. — ALGEMEEN. — SOCIAAL INSPECTEUR. — VERHINDEREN VAN TOEZICHT. — BEGRIP.
2° ARBEID. — ALLERLEI. — SOCIAAL INSPECTEUR. — VERZOEK OM INFORMATIEDRAGERS TE BEZORGEN. — VERMOEDEN VAN ONSCHULD. — BESTAANBAARHEID.
3° ARBEID. — ALGEMEEN. — ARBEIDSINSPECTIEWET. — OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN SOCIAAL INSPECTEUR. — VERZOEK OM INFORMATIEDRAGERS TE BEZORGEN. — VOORWAARDE.
4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — VERMOEDEN VAN ONSCHULD.
— SOCIAAL INSPECTEUR. — VERZOEK OM INFORMATIEDRAGERS TE BEZORGEN. —
TOEPASSING.
5° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.2. — VERMOEDEN VAN ONSCHULD. — SOCIAAL INSPECTEUR. — VERHINDEREN VAN TOEZICHT. — BESTAANBAARHEID.
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6° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14.2. — VERMOEDEN VAN
ONSCHULD. — SOCIAAL INSPECTEUR. — VERHINDEREN VAN TOEZICHT. — BESTAANBAARHEID.

1°, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Het bewust niet bezorgen van informatiedragers die sociale gegevens of overeenkomstig de wet op te maken, bij te houden of te bewaren gegevens bevatten, aan een sociaal inspecteur die daarom heeft verzocht,
kan het misdrijf van het verhinderen van toezicht opleveren; het is daarbij
zonder belang of de sociaal inspecteur gebruik heeft gemaakt van de hem
door artikel 4, § 1, 2°, c) Arbeidsinspectiewet, thans artikel 28, § 3, Sociaal
Strafwetboek toegekende opsporingsbevoegdheden en deze strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting houdt geen miskenning in van het in artikel 6.2
EVRM en artikel 14.2 IVBPR vervatte vermoeden van onschuld (1).

(V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 23 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Derde middel
9. Het middel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM, artikel 14.2
IVBPR en de artikelen 28 en 209 Sociaal Strafwetboek, alsmede miskenning van het vermoeden van onschuld: het arrest verklaart de eiser
schuldig aan het misdrijf verhinderen van toezicht, zonder dat de inspectiediensten de gevraagde documenten hebben gezocht en zonder dat
de eiser zich heeft verzet tegen de opsporing of opvraging bij de autoriteiten te Polen van de bedoelde stukken.
(1) Zie M. GRATIA en G. VAN DE MOSSCHELAER, “La loi concernant l’inspection du
travail: après 2006, avant un code de droit pénal social (Partie I)”, Ors. 2009, nr. 8, (17)
25; W. VAN EECKHOUTTE en S. BOUZOUMITA, “Opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven”, NJW 2009, (698) 709; A. DE NAUW, “Het misdrijf van verhindering van toezicht, de
wettelijke verplichting bepaalde documenten op te maken, bij te houden en te bewaren
in het sociaal strafrecht en het gebruik ervan in een strafvervolging”, in X. Liber Amicorum Henri-D. Bosly, Loyauté, justice et vérité, Brussel, La Charte 2009, 123-140;
K. SALOMEZ, Sociaal Strafrecht, Brussel, die Keure 2010, 94.
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10. Het bewust niet bezorgen van informatiedragers die sociale gegevens of overeenkomstig de wet op te maken, bij te houden of te bewaren
gegevens bevatten, aan een sociaal inspecteur die daarom heeft verzocht, kan het misdrijf van het verhinderen van toezicht opleveren. Het
is daarbij zonder belang of de sociaal inspecteur gebruik heeft gemaakt
van de hem door artikel 4, § 1, 2°, c), Arbeidsinspectiewet, thans
artikel 28, § 3, Sociaal Strafwetboek toegekende opsporingsbevoegdheden.
11. Deze strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting houdt geen
miskenning in van het in artikel 6.2 EVRM en artikel 14.2 IVBPR vervatte vermoeden van onschuld.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.
— Advocaten: de
heer Renette en de heer Reynders (bij de balie te Hasselt).

N° 264
2°

— 21 april 2015
(AR P.13.1281.N)

KAMER

1° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — ALGEMEEN. — MISDRIJVEN GEPLEEGD OP NIET BEPAALDE TIJDSTIPPEN TUSSEN TWEE DATA. —
TOETSING DOOR HET HOF. — ONMOGELIJKHEID. — GEVOLGEN.
2° VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. —
MISDRIJVEN GEPLEEGD OP NIET BEPAALDE TIJDSTIPPEN TUSSEN TWEE DATA. —
VERJARING. — TOETSING DOOR HET HOF. — ONMOGELIJKHEID. — GEVOLGEN.
3° VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — BURGERLIJKE VORDERING. — MISDRIJVEN GEPLEEGD OP NIET BEPAALDE TIJDSTIPPEN TUSSEN TWEE
DATA. — VERJARING. — TOETSING DOOR HET HOF. — ONMOGELIJKHEID. — GEVOLGEN.

1°, 2° en 3° Zonder op enigerlei wijze te onderzoeken op welke data bepaalde
telastleggingen, voor zo ver bewezen, zouden gepleegd zijn, verklaren de appelrechters de strafvordering voor die telastleggingen, waarvoor zij te ken-
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nen geven dat zij mogelijk met hetzelfde opzet gepleegd werden als de feiten
van een andere telastlegging waaraan de beklaagde schuldig wordt verklaard, vervallen door verjaring op grond van een stuitingsdaad die zich situeert vóór de mogelijk laatste datum van deze feiten, zoals omschreven, en
verklaren zij dienvolgens de burgerlijke rechtsvorderingen, in zoverre zij gesteund zijn op de telastleggingen niet ontvankelijk; het Hof kan aldus niet
nagaan of de strafvordering voor de telastleggingen wel of niet was verjaard
op de dag waarop het arrest is uitgesproken en of de burgerlijke rechtsvorderingen die op deze telastleggingen werden gesteund, werden ingesteld nadat de strafvordering vervallen was door verjaring en vernietigt de bestreden
beslissing in zoverre die uitspraak doet over die burgerlijke rechtsvorderingen, in de mate zij gesteund zijn op die telastleggingen, met verwijzing (1).
(Art. 149, Grondwet; Artt. 21 tot 24, Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering)

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 5 juni 2013, gewezen na verwijzing bij arrest van het Hof van 12 juni 2012.
De eerste en tweede eiser voeren in een memorie die aan dit arrest is
gehecht, twee middelen aan.
De derde en vierde eiser voeren geen middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel

Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 65 Strafwetboek en de
artikelen 21 en 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het
arrest oordeelt dat de strafvordering voor de ten laste gelegde wanbedrijven K, L en P, gepleegd op niet nader te bepalen tijdstippen in de
periode vanaf 1 februari 1995, vervallen is door verjaring; het arrest
neemt aan dat de laatst nuttige stuitingsdaad plaatsvond op 5 oktober
1999 en dat sedert die datum en het feit H, gepleegd op 8 juli 2006, een
termijn van meer dan vijf jaar verstreken is zonder dat de verjaring
werd geschorst; de periodes waarin de feiten K, L en P verliepen, sloten
echter af respectievelijk eind februari 1999 (telastlegging K), 26 maart
(1) Zie Cass. 6 september 2000, AR P.00.0310.F, AC 2000, nr. 443; Cass. 7 november 2000,
AR P.99.0048.N, AC 2000, nr. 604; Cass. 2 mei 2006, AR P.06.0125.N, AC 2006, nr. 252.
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2001 (telastlegging L) en 1 augustus 2000 (telastlegging P) zodat de
laatst nuttige stuitingsdaad niet vóór die data kan vallen; wanneer het
arrest, dat eenheid van opzet voor de feiten aanneemt, nagaat of de strafvordering vervallen is door verjaring, dient het na te gaan of er geen
vijf jaar verstreken is tussen de einddata van de ten laste gelegde periodes voor de feiten K, L en P eensdeels en de datum van de telastlegging
H anderdeels, en niet sinds de aanvangsdata.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat aan
de verweerder onder meer de volgende feiten worden ten laste gelegd:
— sub K: opzettelijke verwondingen of slagen met de omstandigheid
dat de dader een ouder of een persoon betreft die gezag heeft over het
kind of de onbekwame of hem onder zijn bewaring heeft, in casu de stiefvader, en met de omstandigheid dat de slagen gepleegd werden op een
kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar, “op verschillende niet
nader te bepalen tijdstippen in de periode vanaf 01/02/1995 tot eind februari 1999”;
— sub L: opzettelijke verwondingen of slagen met de omstandigheid
dat de dader een ouder of een persoon betreft die gezag heeft over het
kind of de onbekwame of hem onder zijn bewaring heeft, in casu de stiefvader, en met de omstandigheid dat de slagen gepleegd werden op een
kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar, “op verschillende niet
nader te bepalen tijdstippen in de periode van 01/02/1995 tot en met 26/3/
2001”;
— sub P: opzettelijke verwondingen of slagen met de omstandigheid
dat het wanbedrijf is gepleegd op een minderjarige of op een persoon die
uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om
in zijn onderhoud te voorzien, door zijn vader, moeder of andere bloedverwanten in opgaande lijn, of door enige andere persoon die gezag
heeft over de minderjarige, of door een persoon die hen onder zijn bewaring heeft, of door een persoon die occasioneel of gewoonlijk samenwoont met het slachtoffer, in casu de stiefvader, “op verschillende niet
nader te bepalen tijdstippen in de periode vanaf 01/02/1995 tot 01/08/2000”.
De appelrechters oordelen dat de strafvordering voor deze telastleggingen vervallen is door verjaring omdat:
— het feit van de telastlegging G, gepleegd op een niet nader te bepalen tijdstip vanaf 21 augustus 1994, mogelijk voorafgaat aan de feiten
van de telastleggingen K, L en P, gepleegd op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode vanaf 1 februari 1995;
— de strafvordering met betrekking tot de feiten van de telastleggingen K, L en P, gepleegd op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode vanaf 1 februari 1995, laatst nuttig gestuit werd door het
kantschrift van 5 oktober 1999 van de procureur des Konings te Brugge
waarbij een gerechtsdeskundige werd belast met een psychodiagnostisch deskundigenonderzoek naar de toestand van de eerste eiser;
— er tussen deze laatste nuttige stuitingsdaad op 5 oktober 1999 en
het feit van de telastlegging H, gepleegd op 8 juli 2006, een termijn van
meer dan vijf jaar verstreken is zonder dat de verjaring geschorst werd.
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Zonder op enigerlei wijze te onderzoeken op welke data de telastleggingen K, L en P, voor zo ver bewezen, zouden gepleegd zijn, verklaren
zij aldus de strafvordering voor die telastleggingen, waarvoor zij te
kennen geven dat zij mogelijk met hetzelfde opzet gepleegd werden als
de feiten van de telastlegging H waaraan de verweerder schuldig wordt
verklaard, vervallen door verjaring op grond van een stuitingsdaad die
zich situeert vóór de mogelijk laatste datum van deze feiten, zoals omschreven, en verklaren zij dienvolgens de burgerlijke rechtsvorderingen, in zoverre zij gesteund zijn op de telastleggingen K, L en P, niet
ontvankelijk.
Het Hof kan aldus niet nagaan of de strafvordering voor de telastleggingen K, L en P wel of niet was verjaard op de dag waarop het arrest
is uitgesproken en of de burgerlijke rechtsvorderingen die op deze telastleggingen werden gesteund, werden ingesteld nadat de strafvordering vervallen was door verjaring.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvorderingen van de eerste eiser en de tweede eiseres,
in de mate zij gesteund zijn op de telastleggingen K, L en P.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen van de eerste eiser en de tweede eiseres
voor het overige.
Verwerpt de cassatieberoepen van de derde eiser en de vierde eiseres.
Veroordeelt de eerste eiser en de tweede eiseres tot de helft van de
kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Veroordeelt de derde eiser en de vierde eiseres tot de kosten van hun
cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
21 april 2015 — 2°
afdelingsvoorzitter.
conclusie: de heer
heer Crabeels (bij de

kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
— Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
Decreus, advocaat-generaal.
— Advocaat: de
balie te Brugge).

N° 265
2°

— 21 april 2015
(AR P.14.1862.N)

KAMER

1° HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — MOTIVERING VAN DE SCHULDIGVERKLARING. — DRAAGWIJDTE. — ARREST DAT ELKE ACCIDENTELE OORZAAK
UITSLUIT. — ARREST DAT VASTSTELT DAT DE BESCHULDIGDE DE DADER IS VAN
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DE GEWELDPLEGINGEN DIE DE DOOD HEBBEN VEROORZAAKT MET OPZET TE DODEN.

— MOGELIJKHEID VOLGENS DE WETSGENEESHEREN VAN VERSCHILLENDE
— GEVOLG OP DE MOTIVERINGSVERPLICHTING.

VORMEN VAN GEWELDPLEGING.

2° HOF VAN ASSISEN. — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET
HOF. — PRELIMINAIRE ZITTING. — JEUGDRECHTER DEEL UITMAKEND VAN
HET HOF VAN ASSISEN. — WETTELIJKHEID.

1° Artikel 334, tweede lid, Wetboek van Strafvordering schrijft voor dat het hof
van assisen en de gezworenen de voornaamste redenen van hun beslissing
formuleren, zonder dat zij moeten antwoorden op alle neergelegde conclusies; wanneer het arrest aangeeft waarom elke accidentele oorzaak is uitgesloten en het vaststaat dat de beschuldigde de dader is van geweldplegingen
welke de dood van het slachtoffer hebben veroorzaakt met het opzet die dood
te veroorzaken, verplicht de omstandigheid dat volgens het verslag van de
wetsgeneesheren meerdere vormen van geweldplegingen mogelijk zijn, het
hof van assisen en de gezworenen niet bijkomend aan te geven welke precieze
geweldpleging de beschuldigde heeft gesteld.
2° Uit de samenhang van de artikelen 79, zevende lid, 119, § 2, en 121 Gerechtelijk Wetboek en bij afwezigheid van enige andersluidende wettelijke bepaling volgt dat een rechter in de jeugdrechtbank kan zetelen in het hof van
assisen.

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de provincie Vlaams-Brabant van 17 oktober 2014 over de schuldigverklaring en de motivering en het cassatieberoep II is gericht tegen
het arrest van dezelfde datum en van hetzelfde gerecht waarbij de eiser
tot straf wordt veroordeeld.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert miskenning aan van de motiveringsplicht: het arrest over de schuldigverklaring faalt in de motivering van het materieel bestanddeel van de misdaad, waaraan het de eiser schuldig
verklaart, namelijk de materiële handeling die tot de dood van het
slachtoffer heeft geleid; het arrest veroordeelt de eiser op basis van een
omgekeerde bewijsredenering bij uitsluiting; door uitsluitend te verwijzen naar de bepaalde “multi-interpretabele” vaststellingen van de
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wetsgeneesheren en voor het overige bij uitsluiting te werken, heeft
het hof van assisen de op haar rustende motiveringsplicht met betrekking tot het materieel bestanddeel van het misdrijf miskend; het gerechtelijk onderzoek heeft twee mogelijke hypothesen over het
gebeurde opgeleverd, namelijk een duw met achterwaartse val op het
achterhoofd of een slag met een breed vlak voorwerp op het achterhoofd; het arrest geeft niet aan welke materiële gedraging de eiser
heeft gesteld; het louter gewagen van een impact specificeert deze handeling onvoldoende.
2. Artikel 334, tweede lid, Wetboek van Strafvordering schrijft voor
dat het hof van assisen en de gezworenen de voornaamste redenen van
hun beslissing formuleren, zonder dat zij moeten antwoorden op alle
neergelegde conclusies.
Het arrest geeft aan waarom elke accidentele oorzaak is uitgesloten
en het vaststaat dat de beschuldigde de dader is van geweldplegingen
welke de dood van het slachtoffer hebben veroorzaakt met het opzet die
dood te veroorzaken. De omstandigheid dat volgens het verslag van de
wetsgeneesheren meerdere vormen van geweldplegingen mogelijk zijn,
verplichtte het hof van assisen en de gezworenen niet bijkomend aan te
geven welke precieze geweldpleging de beschuldigde heeft gesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 47bis, § 1, 5°, Wetboek
van Strafvordering en de artikelen 31 en 32 Taalwet Gerechtszaken: het
arrest over de schuldigverklaring steunt zijn oordeel op een nietig bewijsstuk, namelijk de getuigenverklaring van A; zijn verklaring werd
door de politie genoteerd in het Nederlands, alhoewel de getuige op het
einde van zijn verhoor verklaarde de Duitse taal te verkiezen als het
aankomt op een rechtszitting; ter rechtszitting werd hij gehoord in de
Duitse taal, met bijstand van een tolk; de getuige maakte een duidelijke keuze voor de Duitse taal voor de rechtspleging, zodat zijn verklaring uitsluitend in de Duitse taal kon worden genoteerd, tenzij een
beroep werd gedaan op een beëdigde tolk om de verklaring in het Nederlands te noteren; bovendien werd vastgesteld dat de verklaring, die
de getuige ter rechtszitting aflegde in de Duitse taal manifest verschilde van deze die op 24 februari 2012 in de Nederlandse taal, zonder tussenkomst van een tolk, werd genoteerd; de sanctie is de nietigheid van
de verklaring, wanneer de verbalisant zelf vertaalt en de verklaring optekent in een andere taal dan gebruikt door de ondervraagde.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat de getuige A een verklaring aan de politie heeft afgelegd die genoteerd werd in het Nederlands, alhoewel hij op het einde van dat verhoor
heeft aangegeven de Duitse taal te verkiezen in geval van rechtszitting.
Het middel verplicht het Hof tot een onderzoek van feiten, waarvoor
het niet bevoegd is.
Het middel is niet ontvankelijk.
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Derde middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 79 Gerechtelijk Wetboek: bij de samenstelling van de jury op maandag 6 oktober 2014 maakte jeugdrechter De Paepe deel uit van het hof van assisen;
jeugdrechters komen evenwel niet in aanmerking om te zetelen als assessor in het hof van assisen, dat derhalve onregelmatig was samengesteld; minstens moet een uitdrukkelijke beslissing van de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg voorliggen, alsook het advies van
de procureur des Konings dat tot deze aanduiding als assessor zou hebben geleid; deze beslissing en dat advies zijn niet voorhanden; een onregelmatige samenstelling van het hof van assisen tijdens de
samenstelling van de jury heeft de volledige rechtsgang aangetast.
6. Krachtens artikel 121 Gerechtelijk Wetboek worden de assessoren
in het hof van assisen voor iedere zaak aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van beroep, in overleg met de betrokken voorzitters
van de rechtbank van eerste aanleg, onder de oudste ondervoorzitters
en rechters in rang van het rechtsgebied van het hof van beroep.
Krachtens artikel 119, § 2, Gerechtelijk Wetboek moet, indien de vervolging wordt ingesteld tegen ten minste één persoon ten aanzien van
wie, met toepassing van de Jeugdbeschermingswet een beslissing tot
uithandengeving is genomen in het kader van een niet-correctionaliseerbare misdaad, het hof van assisen om rechtsgeldig samengesteld te
zijn, bestaan uit minstens twee magistraten die de voortgezette opleiding hebben gevolgd als bedoeld in artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid, of
artikel 259sexies, § 1, 2°, tweede lid.
Krachtens artikel 79, zevende lid, Gerechtelijk Wetboek kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de rechter in de familie- en
jeugdrechtbank, bij wijze van uitzondering en op advies van de procureur des Konings verzoeken zitting te nemen in de kamers voor correctionele zaken van de rechtbank van eerste aanleg.
Uit de samenhang van deze bepalingen en bij afwezigheid van enige
andersluidende wettelijke bepaling volgt dat een rechter in de
jeugdrechtbank kan zetelen in het hof van assisen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
7. Voor het overige is het middel afgeleid uit deze vergeefs aangevoerde wetschending en bijgevolg niet ontvankelijk.
Vierde middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, alsmede miskenning van de Salduz-leer: aan de eiser werd de bijstand van
een advocaat bij zijn eerste verhoor door de politie ontzegd; ook bij de
wedersamenstelling werd hij niet bijgestaan door een advocaat; het hof
van assisen had de strafvordering niet ontvankelijk moeten verklaren,
minstens de verklaringen afgelegd door de eiser als bewijs moeten uitsluiten.
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9. Artikel 291 Wetboek van Strafvordering bepaalt: “De partijen dienen, vooraleer tot de voorlezing bedoeld in artikel 292 wordt overgegaan, de middelen bedoeld in artikel 235bis die zij aan de feitenrechter
kunnen onderwerpen bij conclusie te omschrijven. Het hof doet daarover onmiddellijk uitspraak. De eis tot cassatie tegen dit arrest wordt
ingesteld samen met de eis tegen het eindarrest, bedoeld in artikel 359.”
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de eiser de miskenning van de Salduz-leer heeft aangevoerd vooraleer
tot de voorlezing bedoeld in artikel 292 Wetboek van Strafvordering
werd overgegaan. Hij vermag dit thans niet voor het Hof aan te voeren.
Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Onmiddellijke aanhouding
11. Ingevolge de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep tegen de beslissing op de strafvordering, heeft deze beslissing
kracht van gewijsde. Het cassatieberoep ingesteld tegen de beslissing
waarbij eisers onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, heeft derhalve
geen bestaansreden meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: de heer Holemans (bij de balie te Leuven), de heer
Van den Bosch (bij de balie te Leuven) en de heer Op de Beeck (bij de
balie te Leuven).

N° 266
2°

— 21 april 2015
(AR P.14.1899.N)

KAMER

1° WRAKING. — STRAFZAKEN. — VERZOEK TOT WRAKING VAN EEN DESKUNDIGE. — NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 971 GERECHTELIJK WETBOEK. —
GEVOLG.
2° DESKUNDIGENONDERZOEK. — STRAFZAKEN. — VERZOEK TOT WRAKING
VAN EEN DESKUNDIGE. — NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 971 GERECHTELIJK WETBOEK. — GEVOLG.
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3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — STRAFZAKEN.
— VERZOEK TOT WRAKING VAN EEN DESKUNDIGE. — NIET-TOEPASSELIJKHEID
VAN ARTIKEL 971 GERECHTELIJK WETBOEK. — GEVOLG.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — STRAFZAKEN. — VERZOEK TOT WRAKING VAN EEN DESKUNDIGE.NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 971 GERECHTELIJK WETBOEK. — GEVOLG.

1°, 2°, 3° en 4° Artikel 971 Gerechtelijk Wetboek, dat onverenigbaar is met de
regels die de strafprocedure beheersen, is niet van toepassing in strafzaken,
maar deze niet — toepasselijkheid houdt niet in dat de deskundige en de partijen niet vrijuit kunnen spreken en dat de betrouwbaarheid van het bewijs
wordt aangetast (1).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen
van de provincie Antwerpen, van 4 november 2014, waarbij het verzoek
tot wraking wordt verworpen (hierna arrest I) het arrest van hetzelfde
gerecht van 5 november 2014, dat de schuldigverklaring en de motivering bevat (hierna arrest II) en het arrest van hetzelfde gerecht van
6 november 2014, waarbij de eiser tot straf wordt veroordeeld (hierna arrest III).
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR en de artikelen 966 en 971 Gerechtelijk Wetboek: alvorens eisers
verzoek tot wraking van de deskundige te verwerpen werd hij, noch de
partijen gehoord in raadkamer, zodat de procedureregels van
artikel 971 Gerechtelijk Wetboek niet werden gevolgd; aldus werd verhinderd dat de deskundige en de partijen vrijuit kunnen spreken, en
wordt de betrouwbaarheid van het bewijs aangetast.
(1) Zie Cass. 8 februari 2000, AR P.97.0515.N, AC 2000, nr. 100, met concl. advocaatgeneraal P. DUINSLAEGER, RW 2000-2001, 217 e.v.; Cass. 12 april 2000, AR P.00.0136.F, AC
2000, nr. 249, RW 2001-2002, 306 met noot B. DE SMET, “De samenwerking tussen de deskundige en de partijen in strafzaken”.
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2. Artikel 971 Gerechtelijk Wetboek, dat onverenigbaar is met de regels die de strafprocedure beheersen, is niet van toepassing in strafzaken.
In zoverre faalt het middel naar recht.
3. De niet-toepasselijkheid van artikel 971 Gerechtelijk Wetboek in
strafzaken houdt niet in dat de deskundige en de partijen niet vrijuit
kunnen spreken en dat de betrouwbaarheid van het bewijs wordt aangetast.
In zoverre faalt het middel evenzeer naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: de heer Vangenechten en mevr. Hawwash (bij de balie te
Antwerpen).

N° 267
2°

— 22 april 2015
(AR P.14.0991.F)

KAMER

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS). — VONNIS GEWEZEN OP DE STRAFVORDERING. — VONNIS HOUDT DE UITSPRAAK AAN OVER DE
ONTVANKELIJKHEID EN DE GEGRONDHEID VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — HOGER BEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER. — VONNIS GEWEZEN OP DE STRAFVORDERING. — VONNIS HOUDT DE UITSPRAAK AAN OVER DE ONTVANKELIJKHEID EN
DE GEGRONDHEID VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE
PARTIJ. — HOGER BEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
3° HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS). — VONNIS GEWEZEN OP DE STRAFVORDERING. — VRIJSPRAAK. — BURGERLIJKE PARTIJ. —
HOGER BEROEP. — DEVOLUTIEVE WERKING. — OPDRACHT VAN DE RECHTER IN
HOGER BEROEP.
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4° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER. — VONNIS GEWEZEN OP DE STRAFVORDERING. — VRIJSPRAAK. — BURGERLIJKE PARTIJ. — HOGER BEROEP. —
DEVOLUTIEVE WERKING. — OPDRACHT VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP.
5° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — STRAFZAKEN.
— BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER. — VONNIS GEWEZEN OP DE STRAFVORDERING. — VRIJSPRAAK. — BURGERLIJKE PARTIJ. — HOGER BEROEP. — DEVOLUTIEVE WERKING. — GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DE
BESLISSING TOT VRIJSPRAAK. — UITBREIDING TOT DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
6° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS). — VONNIS GEWEZEN OP DE STRAFVORDERING. — VRIJSPRAAK. — BURGERLIJKE PARTIJ. —
HOGER BEROEP. — DEVOLUTIEVE WERKING.
7° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER. — VONNIS GEWEZEN OP DE STRAFVORDERING. — VRIJSPRAAK. — BURGERLIJKE PARTIJ. — HOGER BEROEP. —
DEVOLUTIEVE WERKING.

1° en 2° Aangezien de burgerlijke partij geen hoger beroep kan instellen tegen
een beslissing op de strafvordering, dient zij daartoe de beslissing van de
strafrechter over haar belangen af te wachten; de omstandigheid dat die
rechter, na een beslissing tot vrijspraak, het onderzoek van de ontvankelijkheid en van de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvordering uitstelt, is
wat dat betreft irrelevant (1).
3°, 4° en 5° Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij dient de appelrechter, ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep, met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering na te gaan of het aan die
vordering ten grondslag liggend feit bewezen is en of het die partij schade
heeft berokkend; het gezag van gewijsde van de beslissing die, op de strafvordering, de beklaagde vrijspreekt, strekt zich niet uit tot de burgerlijke
rechtsvordering die door de burgerlijke partij voor de appelrechter is gebracht (2).
6° en 7° De devolutieve werking van het hoger beroep wordt miskend door het
arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter, op burgerlijk gebied, gebonden was door zijn beslissing tot vrijspraak, geen uitspraak doet
over de feiten die de beklaagde ten laste zijn gelegd en die als grondslag dienen voor de burgerlijke rechtsvordering (3).

(H. E.A. T. S. E.A.)

(1) Cass. 25 september 2013, AR P.13.0608.F, AC 2013, nr. 477.
(2) Cass. 19 september 2001, AR P.01.0535.F, AC 2001, nr. 472.
(3) Id.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van de jeugdkamer
van het hof van beroep te Luik van 12 mei 2014, op verwijzing gewezen
ingevolge het arrest van het Hof van 25 september 2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 202 Wetboek van Strafvordering en artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek.
Het arrest bevestigt het vonnis van 3 oktober 2012 waarbij de eerste
rechter zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen van de eisers, wegens het gezag van gewijsde van het
vonnis van 14 maart 2012 dat de eerste verweerder had vrijgesproken.
Aangezien de burgerlijke partij geen hoger beroep kan instellen tegen
een beslissing op de strafvordering, dient zij daartoe de beslissing van
de strafrechter over haar burgerlijke belangen af te wachten. Het feit
dat die rechter het onderzoek van de ontvankelijkheid en van de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvordering uitstelt, is wat dat betreft irrelevant.
Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij dient de rechter,
ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep, met betrekking
tot de burgerlijke rechtsvordering na te gaan of het aan die vordering
ten grondslag liggend feit bewezen is en of het die partij schade heeft
berokkend.
Het gezag van gewijsde van de beslissing die, op de strafvordering, de
beklaagde vrijspreekt, strekt zich niet uit tot de burgerlijke rechtsvordering die door de burgerlijke partij voor de rechter in hoger beroep is
gebracht.
De devolutieve werking van het hoger beroep wordt miskend door het
arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter op burgerlijk
gebied gebonden was door zijn beslissing tot vrijspraak, geen uitspraak
doet over de feiten die de beklaagde ten laste zijn gelegd en die als
grondslag dienen voor de burgerlijke rechtsvordering.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders tot een derde van de kosten van de cassatieberoepen.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, jeugdkamer.
22 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Dejemeppe, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Omari (bij
de balie te Luik) en mevr. Hollanders (bij de balie te Luik).

N° 268
2°

— 22 april 2015
(AR P.14.1462.F)

KAMER

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — ELEKTRONISCH BERICHT.
— TOELAATBAARHEID. — VOORWAARDE.
2° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AANTASTING VAN DE BETROUWBAARHEID VAN HET BEWIJS. — AFWIJZING VAN HET BEWIJS. — VOORWAARDE.

1° Geen enkele wetsbepaling belet dat de inhoud van een elektronisch bericht
dat door de geadresseerde op regelmatige wijze is ontvangen en aan het gerecht is meegedeeld, door de rechter als bewijs wordt toegelaten (1).
2° De aantasting van de betrouwbaarheid van het bewijs is slechts een grond
tot afwijzing daarvan als die aantasting te wijten is aan de onwettigheid of
onregelmatigheid van de daad die de bewijsverkrijging mogelijk heeft gemaakt (2).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 13 augustus 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 17 april 2015 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 22 april 2015 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 268.
(2) Id.
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Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Het middel verwijt het arrest dat het stukken afwijst die door de eiser
zijn neergelegd, op grond dat de papieren weergave van elektronische
post tussen een derde en de verweerder niet als bewijs kan worden aangenomen, aangezien de eiser de stukken zonder tussenkomst van de politie heeft verkregen, met schending van het geheim van communicatie
en dat de door de verweerder betwiste authenticiteit ervan niet was onderzocht, wat tekortkomingen zijn die de betrouwbaarheid van die
stukken ernstig in het gedrang brengen.
Geen enkele wetsbepaling belet dat de inhoud van een elektronisch
bericht dat door de geadresseerde op regelmatige wijze is ontvangen en
aan het gerecht is meegedeeld, door de rechter als bewijs wordt toegelaten.
Voorts is de aantasting van de betrouwbaarheid van het bewijs
slechts een grond tot afwijzing daarvan als die aantasting te wijten is
aan de onwettigheid of onregelmatigheid van de daad die de bewijsverkrijging mogelijk heeft gemaakt.
Met de enkele overweging dat de eiser de litigieuze stukken heeft verkregen zonder tussenkomst van de politie, verantwoordt het hof van
beroep zijn beslissing niet naar recht dat hij ze met schending van het
geheim van communicatie zou hebben verkregen en dat die stukken
bijgevolg geen bewijs konden opleveren van hun inhoud omdat daardoor hun betrouwbaarheid was aangetast.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvordering van de eiser.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
22 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Dejemeppe, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. De Baets.
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N° 269
2°

— 22 april 2015
(AR P.14.1882.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — ALGEMEEN. — CASSATIEBEROEP NAMENS EEN OVERLEDENE. — ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — STRAFVORDERING. —
OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ — CASSATIEBEROEP TEGEN EEN
OVERLEDENE. — ONTVANKELIJKHEID.
3° STRAFVORDERING. — VERVAL. — OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE BERAADSLAGING. — GEVOLGEN VOOR DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
4° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER — OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE BERAADSLAGING. — GEVOLGEN VOOR DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

1° Het cassatieberoep dat namens een overledene is ingesteld, is niet ontvankelijk (1).
2° Het cassatieberoep dat door het openbaar ministerie is ingesteld tegen een
beslissing die werd gewezen op een tijdstip dat de persoon tegen wie het is
gericht, overleden was, is niet ontvankelijk (2).
3° en 4° Hoewel het overlijden van de beklaagde tijdens de beraadslaging, van
rechtswege het verval van de strafvordering meebrengt, heeft dit geen gevolgen voor de burgerrechtelijke beschikkingen van het na een tegensprekelijk
debat gewezen vonnis (3).

(ETHIAS N.V. E.A. T. G. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank Luik, afdeling Luik, van 16 september 2014.
De eisers F. C., E. G., P. C. en E. C. voeren in een memorie die aan dit
arrest is gehecht, twee middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 15 april 2015 een
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 22 april 2015 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 269.
(2) Id.
(3) Id.
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VAN HET HOF

Beoordeling
A. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Ethias
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het
beginsel van aansprakelijkheid
De eiseres voert geen enkel middel aan.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de
omvang van de schade van de verweerder
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.
B. Cassatieberoep van J. C.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de eiser
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser te Luik is
overleden op 15 september 2014, d.i. daags vóór het vonnis.
Het cassatieberoep, dat in naam van een overledene is ingesteld, is
niet ontvankelijk.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van en tegen de verweerder
F. C., E. G., P. C. en E. C., de rechthebbenden van J. C., doen afstand
van het cassatieberoep.
C. Cassatieberoep van de procureur des Konings
Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen een beslissing die werd gewezen op een tijdstip dat de persoon tegen wie het is gericht, overleden
was, is niet ontvankelijk.
D. Cassatieberoepen van F. C., E. G., P. C. en E. C., burgerlijke
partijen en verweerders op de burgerlijke belangen
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over
het beginsel van aansprakelijkheid
Eerste middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering en artikel 6.1 EVRM, alsook miskenning van het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging.
Hoewel het overlijden van de beklaagde tijdens de beraadslaging van
rechtswege het verval de strafvordering meebrengt, heeft dit geen gevolgen voor de burgerrechtelijke beschikkingen van het na een tegensprekelijk debat gewezen vonnis.
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Het middel, dat dienaangaande het tegendeel aanvoert, faalt naar
recht.
Uit het enkele feit dat de appelrechters, na een tegensprekelijk debat, uitspraak hebben gedaan op burgerlijk gebied zonder dat de rechthebbenden van de intussen overleden beklaagde in de gelegenheid zijn
gesteld een verzoek tot heropening van het debat in te dienen, kan geen
miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert aan dat het vonnis de regels betreffende de bewijslast in strafzaken miskent, aangezien gegevens die het bestaan verantwoorden van een onvoorzienbare hindernis voor de bestuurder van het
motorvoertuig werden aangevoerd voor de rechtbank en de tegenpartij
de onjuistheid daarvan niet heeft aangetoond.
De bestreden beslissing doet uitspraak over de gevolgen van een verkeersongeval tussen een motorrijder, als voorranghebbend weggebruiker, en een voertuig komende uit een parkeerterrein gelegen aan de
rechterkant van de openbare weg, in de door de motorfiets gevolgde
richting.
Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit
hij afleidt dat het gedrag van de voorranghebbende weggebruiker de
normale verwachtingen van de voorrangsplichtige al dan niet heeft verschalkt en voor hem al dan niet een onvoorzienbare hindernis was, onderzoekt het Hof evenwel of de rechter uit die vaststellingen die
beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.
Na te hebben vastgesteld dat de overdreven snelheid van de motorrijder vaststond, vermeldt het vonnis dat de onvoorzienbaarheid moet
worden beoordeeld in de algemene context van de betwiste fase en niet
louter op het ogenblik van de aanrijding. Hoewel, volgens de appelrechters, niet wordt betwist dat de bestuurder de motorfiets van de verweerder niet kon zien op het ogenblik dat hij de openbare weg opreed,
volgt evenwel uit het deskundigenverslag dat hij die motorfiets vanop
een afstand van minstens 78 meter had kunnen waarnemen, over het
parkeerterrein heen, op het ogenblik dat hij vertrok.
Zij hebben voorts geoordeeld dat, volgens de deskundige, de motorrijder weliswaar niet zichtbaar zou zijn geweest, ook niet over het parkeerterrein heen, zo de parking had volgestaan met volumineuze
voertuigen of indien de snelheden van de betrokken voertuigen herberekend werden vanuit de veronderstelling dat de bestuurder op het
ogenblik van de aanrijding was gestopt, maar voegen daaraan toe dat
dit enkel veronderstellingen zijn die op geen enkel objectief gegeven
van het dossier berusten. Ten slotte vermeldt het vonnis dat in het verhoor van de automobilist geen melding wordt gemaakt van het feit dat
het voertuig stilstond.
Met die feitelijke beoordelingen, waarop het Hof geen kritiek vermag
uit te oefenen, heeft de rechtbank, zonder de bewijslast om te keren, geoordeeld dat het aangevoerde feit dat de fout uitsluit, met name de aan-
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wezigheid van volumineuze voertuigen die het zicht belemmerden,
volkomen ongeloofwaardig was. Zij heeft uit die vaststellingen bijgevolg naar recht kunnen afleiden dat de motorfiets voor de automobilist
geen onvoorzienbare hindernis was.
Het middel kan niet worden aangenomen.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die,
op de burgerlijke rechtsvorderingen van en tegen de verweerder,
uitspraak doen over de omvang van de schade
De eisers doen afstand van hun cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de naamloze
vennootschap Ethias, in zoverre het gericht is tegen de beslissing over
de omvang van de schade van P. G.
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van J. C., in zoverre het gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van en tegen de verweerder.
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van F. C., E. G.,
P. C. en E. C., in zoverre ze gericht zijn tegen de beslissingen die, op de
burgerlijke rechtsvorderingen van en tegen de verweerder, uitspraak
doen over de omvang van de schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Laat de kosten van het cassatieberoep van J. C. en van de procureur
des Konings ten laste van de Staat.
Veroordeelt elk van de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
22 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Dejemeppe, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Oosterbosch.

N° 270
2°

— 22 april 2015
(AR P.15.0073.F)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPORINGSHANDELINGEN. — EERSTE VERHOOR VAN EEN VERDACHTE. — NIET VAN
ZIJN VRIJHEID BEROOFDE VERDACHTE. — VOORAFGAANDE INLICHTINGEN. — BEKNOPTE MEDEDELING VAN DE FEITEN. — DRAAGWIJDTE.
2° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN — EERSTE VERHOOR VAN
EEN VERDACHTE. — NIET VAN ZIJN VRIJHEID BEROOFDE VERDACHTE. — VOORAFGAANDE INLICHTINGEN. — BEKNOPTE MEDEDELING VAN DE FEITEN. — DRAAGWIJDTE.
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3° ARBEID. — ALGEMEEN. — SOCIAAL STRAFRECHT. — WERKGEVER. — BEGRIP.

1° en 2° Artikel 47bis, eerste en vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, vereist niet dat de opgeroepen persoon de wettelijke omschrijving wordt
meegedeeld van de feiten waarvoor de strafvordering tegen hem wordt of zal
worden ingesteld (1).
3° In strafzaken is de werkgever de persoon die over de werknemer gezag uitoefent en die hem heeft tewerkgesteld (2).

(D. 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 10 december 2014.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 47bis
Wetboek van Strafvordering. De eisers voeren aan dat de uitnodiging
tot verhoor die ze van de politie hadden ontvangen, de feiten vermeldde
die omschreven worden als misbruik maken van de kwetsbare positie
van anderen, terwijl ze schuldig werden verklaard aan verschillende
misdrijven van sociaal strafrecht met betrekking tot het tewerkstellen
van een niet-aangegeven werknemer. Ze leiden daaruit af dat ze, omdat
het hof van beroep de door hen zonder bijstand van een advocaat afgelegde verklaringen niet heeft afgewezen, geen recht op een eerlijk proces hebben gehad.
Artikel 47bis, § 2, eerste en vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt:
“Onverminderd § 1, wordt, vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor van een persoon aangaande misdrijven die hem ten laste kunnen
worden gelegd, aan de te ondervragen persoon op beknopte wijze kennis
gegeven van de feiten waarover hij zal worden verhoord en wordt hem
meegedeeld dat:
1° hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen;
(1) Cass. 21 oktober 2014, AR P.14.1512.N, AC 2014, nr. 627.
(2) Zie F. KÉFER, Précis de droit pénal social, Limal, Anthemis 2014, 100-103.
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2° hij de keuze heeft na bekendmaking van zijn identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te
zwijgen;
3° hij het recht heeft om vóór het eerste verhoor een vertrouwelijk
overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen
advocaat, in zoverre de feiten die hem ten laste kunnen worden gelegd
een misdrijf betreffen waarvan de straf aanleiding kan geven tot het
verlenen van een bevel tot aanhouding;
4° hij niet van zijn vrijheid is benomen en hij op elk ogenblik kan
gaan en staan waar hij wil.
(…)
Indien het eerste verhoor op schriftelijke uitnodiging geschiedt, kunnen de in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4° vermelde rechten, evenals de beknopte mededeling van de feiten waarover de te ondervragen persoon
zal worden verhoord, reeds ter kennis gebracht worden in deze uitnodiging waarvan een kopie gevoegd wordt bij het proces-verbaal van verhoor. In dat geval wordt de betrokkene geacht een advocaat te hebben
geraadpleegd alvorens zich aan te bieden voor het verhoor.”
Die bepalingen vereisen niet dat de uitgenodigde persoon de wettelijke omschrijving wordt meegedeeld van de feiten waarvoor de strafvordering tegen hem wordt of zal worden ingesteld.
Het arrest stelt eerst dat de eisers perfect ervan op de hoogte waren
dat het voorwerp van hun verhoor erin bestond uitleg te verstrekken
over de toestand van een buitenlands echtpaar aan wie ze onderdak verschaften, een toestand die aan het licht is gekomen nadat de eiseres het
noodnummer van de wachtdienst van de politie had gebeld om zich over
het gedrag van het koppel te beklagen. Het vermeldt vervolgens dat het
verhoor betrekking had op het dossier waarvoor ze waren uitgenodigd
en dezelfde feitelijke toestand betrof. De appelrechters hebben voorts
erop gewezen dat de eisers vóór hun verhoor op de hoogte waren gebracht van hun rechten, waaronder het recht om vooraf overleg te plegen met een advocaat en het zwijgrecht en dat zij kennis hadden
genomen van de gegevens van het strafrechtelijk vooronderzoek, waaronder de voor hen belastende verklaringen van het voormelde echtpaar.
Met die overwegingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat de eisers uit de uitnodiging konden opmaken dat ze zouden
worden verhoord over de feiten betreffende de tegen hen in aanmerking
genomen telastleggingen en dat het feit van met die verhoren rekening
te houden geen miskenning van het recht op een eerlijk proces uitmaakte.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het de eisers als werkgevers beschouwt en de bewijskracht van akten miskent.
In zoverre het middel vergt dat wordt nagegaan op welke wijze het hof
van beroep een keuze maakt tussen de relevante feiten van de zaak, een
toezicht waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
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Hetzelfde geldt in zoverre het middel miskenning aanvoert van de bewijskracht van processen-verbaal die het niet vermeldt.
In strafzaken is de werkgever de persoon die over de werknemer gezag
uitoefent en die hem heeft tewerkgesteld.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de feiten waaruit hij afleidt dat een persoon die wegens die feiten wordt vervolgd als werkgever is opgetreden. Het Hof gaat alleen na of hij uit zijn vaststellingen
die beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.
Het arrest vermeldt eerst dat de eiseres een beroep heeft gedaan op
N. Z. na een in de brievenbus van de eisers aangetroffen aanbod tot het
verlenen van diensten, waarna betrokkene werd tewerkgesteld om karweien te verrichten in ruil voor, onder meer, kost en inwoon. Het oordeelt vervolgens dat de gegevens die tijdens het onderzoek ter zitting
en in het kader van het onderzoek zijn verzameld, waaronder de overeenstemmende verhoren van het buitenlandse echtpaar, aantonen dat
de eisers een activiteit hebben opgezet in het kader waarvan N. Z. werd
tewerkgesteld.
Met die overwegingen heeft het hof van beroep zijn beslissing naar
recht kunnen verantwoorden dat de eisers ten aanzien van de voormelde persoon als werkgevers waren opgetreden.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(…)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
22 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Dejemeppe, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Dardenne (bij
de balie te Charleroi) en mevr. Ceulemans (bij de balie te Brussel).

N° 271
2°

— 22 april 2015
(AR P.15.0118.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — ALLERLEI. — HOF VAN ASSISEN. —
BESLISSING VAN SCHULDIGVERKLARING. — VERSCHONINGSGROND UITLOKKING.
— MOTIVEREND ARREST. — CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. —
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CASSATIEBEROEP INGESTELD SAMEN MET HET CASSATIEBEROEP TEGEN HET EINDARREST OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN. — ONTVANKELIJKHEID.
2° HOF VAN ASSISEN. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BESLISSING VAN SCHULDIGVERKLARING. — VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — MOTIVEREND ARREST. — CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. —
CASSATIEBEROEP INGESTELD SAMEN MET HET CASSATIEBEROEP TEGEN HET EINDARREST OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN. — ONTVANKELIJKHEID.
3° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING.
— VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN. — BEGRIP.
4° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — VERSCHONINGSGROND. — VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN
PERSONEN. — BEGRIP.
5° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING.
— VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN. — BEOORDELING. — MAATSTAF.
6° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — VERSCHONINGSGROND. — VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN
PERSONEN. — BEOORDELING. — MAATSTAF.
7° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING.
— VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN. — BEOORDELING. — MAATSTAF.
8° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — VERSCHONINGSGROND. — VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN
PERSONEN. — BEOORDELING. — MAATSTAF.
9° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING.
— VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — TOEZICHT
DOOR HET HOF.
10° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — VERSCHONINGSGROND. — VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN
PERSONEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — TOEZICHT DOOR HET HOF.
11° CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE
GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN.
12° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING
— VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN. — BEOORDELING. — EVENREDIGHEID.
13° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — VERSCHONINGS-
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— VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN
— BEOORDELING. — EVENREDIGHEID.

PERSONEN.

14° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — AANNEMING VAN DE DOOR
VERSCHONINGSGROND AANGETASTE ONWETTIGHEID. — GEVOLG VOOR DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
15° HOF VAN ASSISEN. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BESLISSING VAN SCHULDIGVERKLARING. — VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — MOTIVEREND ARREST. — CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. —
CASSATIEBEROEP INGESTELD SAMEN MET HET CASSATIEBEROEP TEGEN HET EINDARREST OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN. — AANNEMING VAN DE DOOR VERSCHONINGSGROND
AANGETASTE
ONWETTIGHEID.
— OMVANG VAN DE
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN.
16° VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — HOF VAN ASSISEN. —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BESLISSING VAN SCHULDIGVERKLARING. —
VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — MOTIVEREND ARREST. — CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — CASSATIEBEROEP INGESTELD SAMEN MET
HET CASSATIEBEROEP TEGEN HET EINDARREST OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN. — AANNEMING VAN DE DOOR VERSCHONINGSGROND AANGETASTE ONWETTIGHEID. — VERNIETIGING VAN HET MOTIVEREND ARREST EN HET ARREST DAT
UITSPRAAK DOET OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN. — AANWIJZING VAN HET
RECHTSCOLLEGE OP VERWIJZING.
17° HOF VAN ASSISEN. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BESLISSING VAN SCHULDIGVERKLARING. — VERSCHONINGSGROND UITLOKKING. — MOTIVEREND ARREST. — CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. —
CASSATIEBEROEP INGESTELD SAMEN MET HET CASSATIEBEROEP TEGEN HET EINDARREST OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN — DOOR ONWETTIGHEID AANGETASTE VERSCHONINGSGROND. — VERNIETIGING VAN HET MOTIVEREND ARREST EN
HET ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN. — AANWIJZING VAN HET RECHTSCOLLEGE OP VERWIJZING.

1° en 2° Het cassatieberoep van een burgerlijke partij tegen het motiverend arrest van het hof van assisen dat de verschoningsgrond uitlokking in aanmerking neemt, is ontvankelijk wanneer het samen met het cassatieberoep is
ingesteld tegen het eindarrest dat uitspraak doet over de burgerlijke belangen (1). (Impliciet)
3° en 4° De verschoningsgrond bepaald bij artikel 411 Strafwetboek wordt alleen aangenomen ten aanzien van degene die zich schuldig maakt aan doodslag of aan opzettelijke slagen en verwondingen, in zoverre het om een
onmiddellijke reactie gaat op tegen hem gepleegde onrechtmatige en zware
gewelddaden, die niet noodzakelijk en uitsluitend fysiek maar ook uitsluitend moreel kunnen zijn (2).
5° en 6° De wet meet de ernst van de gewelddaden die de verschoningsgrond
opleveren, ongeacht of dat geweld fysiek dan wel moreel is, niet alleen af aan
de hevigheid van de reactie die zij hebben veroorzaakt maar ook aan ernst
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 271.
(2) Id.
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van de concrete feiten, in verhouding tot de ernst van het uitgelokte misdrijf;
de ernst van de uitlokking kan niet uitsluitend beoordeeld worden op grond
van de persoonlijkheid van de uitgelokte dader (1).
7° en 8° De bij artikel 411 Strafwetboek vereiste zware gewelddaden zijn die
welke de vrije wil van een normaal en redelijk persoon in het gedrang brengen en niet die welke alleen die uitwerking hebben gehad door de bijzondere
gevoeligheid van de uitgelokte dader (2).
9°, 10° en 11° De beoordeling van het bestaan van uitlokking is een feitelijke
kwestie die door de feitenrechter wordt beoordeeld; het Hof gaat na of de
rechter uit zijn vaststellingen naar recht het bestaan van de verschoningsgrond heeft kunnen afleiden (3).
12° en 13° De gezworenen verantwoorden hun beslissing om de verschoningsgrond aan te nemen niet naar recht wanneer ze de ernst van de uitlokking
enkel beoordelen op grond van de persoonlijkheid van de uitgelokte dader en
enkel met inachtneming van de hevigheid van de reactie die de beledigingen
bij de beschuldigde hebben veroorzaakt, zonder de noodzakelijke evenredigheid te onderzoeken tussen het geweld dat aan de verschoningsgrond ten
grondslag lag en het uitgelokte misdrijf (4).
14° en 15° De onwettigheid waardoor de aanneming van de verschoningsgrond
is aangetast, leidt tot nietigheid van de beslissing die op grond daarvan uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering.
16° en 17° Wanneer het Hof het motiverend arrest van het hof van assisen vernietigt met verwijzing, in zoverre het de verschoningsgrond uitlokking aanneemt, alsook het daaropvolgende arrest op de burgerlijke belangen, verwijst
het de aldus beperkte zaak naar een ander hof van assisen, zitting houdende
zonder bijstand van de jury (5).

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen van S. en Y. A. zijn gericht tegen de motiverende
en veroordelende arresten van 19 november 2014 en tegen het arrest van
25 november 2014 dat uitspraak doet over de burgerlijke belangen, gewezen door het hof van assisen van het bestuurlijk arrondissement
Brussel-Hoofdstad.
De cassatieberoepen van de procureur-generaal bij het hof van beroep
te Brussel zijn gericht tegen de voormelde arresten van 19 november
2014.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 271.
Id.
Id.
Id
Id.
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De eisers S. en Y. A. voeren twee middelen aan en de procureur-generaal voert drie middelen aan, elk in een verzoekschrift.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. Cassatieberoepen van S. en Y. A.
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen het veroordelend
arrest van 19 november 2014
Krachtens artikel 359, derde lid, Wetboek van Strafvordering kan de
burgerlijke partij haar eis tot cassatie slechts instellen ten opzichte
van de beschikkingen betreffende haar burgerlijke belangen.
Aangezien het arrest alleen uitspraak doet op de strafvordering, zijn
de cassatieberoepen niet ontvankelijk.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen het motiverend
arrest van 19 november 2014 en het arrest over de burgerlijke belangen
van 25 november 2014
Uit het motiverend arrest van 19 november 2014 blijkt dat de jury ten
gunste van de verweerder de verschoningsgrond uitlokking heeft aangenomen. Het arrest van 25 november 2014 stelt overigens het aandeel
van de aansprakelijkheid van het slachtoffer in de verwezenlijking van
de feiten vast op 0,5 % van het ontstaan van de schade.
Eerste middel
Het middel verwijt de jury dat ze de uitlokking enkel heeft beoordeeld op grond van de persoonlijkheid van de uitgelokte dader, zonder
rekening te houden met de proportionaliteit, noch met een objectieve
beoordeling van de ernst van het morele geweld dat het slachtoffer ten
laste wordt gelegd, noch met de ernst daarvan in verhouding tot de gepleegde feiten, noch met de uitwerking die de aan het slachtoffer toegeschreven beledigende uitlatingen op een normaal en redelijk mens
kunnen hebben.
Naar luid van artikel 411 Strafwetboek zijn doodslag, verwondingen
en slagen verschoonbaar, indien zij onmiddellijk uitgelokt worden door
zware gewelddaden tegen personen.
Die verschoningsgrond is alleen toegelaten ten aanzien van iemand
die zich schuldig maakt aan doodslag of aan opzettelijke slagen en verwondingen, in zoverre het om een onmiddellijke reactie gaat op tegen
hem gepleegde onrechtmatige en zware gewelddaden, die niet noodzakelijk en uitsluitend fysiek maar ook louter moreel kunnen zijn.
De wet meet de ernst van de gewelddaden die de verschoningsgrond
opleveren, ongeacht of dat geweld fysiek dan wel moreel is, niet alleen
af aan de hevigheid van de reactie die zij hebben veroorzaakt maar ook
aan de zwaarte van de concrete feiten, in verhouding tot de ernst van
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het uitgelokte misdrijf. Overigens kan de ernst van de uitlokking niet
uitsluitend beoordeeld worden op grond van de persoonlijkheid van de
uitgelokte dader. De bij artikel 411 Strafwetboek vereiste zware gewelddaden zijn die welke de vrije wil van een normaal en redelijk persoon in het gedrang brengen en niet die welke alleen die uitwerking
hebben gehad door de bijzondere gevoeligheid van de uitgelokte dader.
De beoordeling van het bestaan van uitlokking is een feitelijke kwestie die door de rechter wordt beoordeeld. Het Hof gaat na of de rechter
uit zijn vaststellingen het bestaan van de verschoningsgrond heeft kunnen afleiden.
Te dezen heeft de jury bevestigend geantwoord op de vraag over de
uitlokking, door te oordelen dat de beledigingen die aan het slachtoffer
worden toegeschreven, de angst van de beschuldigde om aan lager wal
te geraken alsook zijn gevoel van onrechtvaardigheid en vernedering
hebben verergerd dat laatstgenoemde ondervond sinds hij de echtelijke
woonst was uitgezet en zich verplicht zag om in onmenselijke omstandigheden te leven, zonder hoop op een degelijke toekomst, zodat hij een
langzame afdaling in de hel beleefde omdat hij niet langer uitzicht had
op een gezamenlijk leven.
Met die overwegingen heeft de jury de ernst van de uitlokking uitsluitend beoordeeld op grond van de persoonlijkheid van de uitgelokte
dader en louter in het licht van de hevigheid van de reactie die de beledigingen bij de verweerder hebben veroorzaakt, zonder de noodzakelijke evenredigheid te onderzoeken tussen het geweld dat aan de
verschoningsgrond ten grondslag lag en het uitgelokte misdrijf.
Ze heeft bijgevolg haar beslissing om ten gunste van de verweerder de
verschoningsgrond uitlokking in aanmerking te nemen, niet naar recht
verantwoord.
Het middel is gegrond.
De onwettigheid waardoor de aanneming van de verschoningsgrond is
aangetast, leidt tot nietigverklaring van de beslissing die op grond
daarvan uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering.
B. Cassatieberoepen van de procureur-generaal bij het hof van beroep
te Brussel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de cassatieberoepen van de eiser aan de verweerder zijn betekend.
De cassatieberoepen zijn bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het motiverend arrest van 19 november 2014 in zoverre het
de verschoningsgrond uitlokking aanneemt ten aanzien van de burgerlijke rechtsvorderingen van S. en Y. A.
Vernietigt het arrest van 25 november 2014 in zoverre het uitspraak
doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van S. en Y. A.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde arresten.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van WaalsBrabant, zitting houdende zonder bijstand van de jury.
22 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Dejemeppe, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Kennes
(bij de balie te Brussel) en mevr. Vansiliette (bij de balie te Brussel).

N° 272
1°

— 23 april 2015
(AR F.14.0058.F)

KAMER

1° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN CASSATIE.
— ALGEMEEN. — EENTALIGHEID VAN DE AKTE. — CITAAT IN EEN ANDERE TAAL
IN HET MIDDEL. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLGEN.
2° CASSATIEBEROEP. — ALGEMEEN. — VORMEN. — VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN. — MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. —
TAAL. — EENTALIGHEID VAN DE AKTE. — CITAAT IN EEN ANDERE TAAL IN HET
MIDDEL. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLGEN.

1° en 2° Uit de artikelen 27 en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken volgt dat,
als de bestreden beslissing in het Frans werd gewezen, het cassatieberoep op
straffe van nietigheid volledig in die taal opgesteld moet zijn; wanneer dat
cassatieberoep, in de uiteenzetting van een middel, een citaat in het Nederlands bevat dat een afzonderlijke grief vormt of dat noodzakelijk is voor het
begrip van een grief, moet dat beroep om het als volledig in het Frans opgesteld te kunnen beschouwen, een vertaling van dat citaat geven of er de inhoud van weergeven in die taal (1). (Art. 27 en 40, eerste lid, Taalwet
Gerechtszaken)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN
T. MULTIPHARMA GROUP C.V.B.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 21 november 2013.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 8 juni 2000, AR P.97.0047.N, AC 2000, nr. 351; Cass. 15 januari 1990, Bull. en
Pas., 1990, I, nr. 296; a contrario: Cass. 15 februari 1993, Bull. en Pas., 1993, I, nr. 91, over
de toelichting bij een middel.
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VAN HET HOF

Over het door de verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
tegen het cassatieberoep: het verzoekschrift is gedeeltelijk opgesteld in een
andere taal dan die van de rechtspleging
Krachtens artikel 27 Taalwet Gerechtszaken wordt de rechtspleging
voor het Hof in de taal van de bestreden beslissing gevoerd.
Volgens artikel 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken is die regel
voorgeschreven op straffe van nietigheid en wordt hij ambtshalve door
de rechter uitgesproken.
Daaruit volgt dat, als de bestreden beslissing in het Frans werd gewezen, het cassatieberoep op straffe van nietigheid volledig in die taal opgesteld moet zijn.
Wanneer dat cassatieberoep, in de uiteenzetting van een middel, een
citaat in het Nederlands bevat dat een afzonderlijke grief vormt of dat
noodzakelijk is voor het begrip van een grief, moet dat beroep om het
als volledig in het Frans opgesteld te kunnen beschouwen, een vertaling van dat citaat geven of er de inhoud van weergeven in die taal.
Het cassatieberoep dat in het eerste middel het arrest verwijt dat het
niet antwoordt op de syntheseconclusie in hoger beroep van de eiser
wat betreft het werkelijke karakter van de bronbelasting waaraan het
recht op de verrekening van het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting zou zijn onderworpen, en dat daartoe de desbetreffende passage van de conclusie overneemt, waaronder een uittreksel uit een
vonnis van 14 januari 2004 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent
dat in het Nederlands geciteerd wordt zonder vertaling of weergave van
de inhoud in het Frans, voldoet niet aan die voorwaarde en is, bijgevolg, nietig.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
23 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Kirkpatrick, de heer Garabedian (bij de balie te Brussel) en mevr.
Oosterbosch.
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N° 273
1°

— 24 april 2015
(AR F.12.0087.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — INKOMSTEN UIT
ONROERENDE GOEDEREN. — ERFPACHT-OF OPSTALVERGOEDINGEN. — GELIJKAARDIGE ONROERENDE RECHTEN. — BEGRIP.

Met het in artikel 10, § 2, van het WIB92 gebezigd begrip “gelijkaardige onroerende rechten” worden de rechten van gebruik op lange termijn van gebouwde onroerende goederen bedoeld, ongeacht hun persoonlijk of zakenrechtelijk karakter (1). (Art. 10, § 2, WIB92)

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN T. F. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. De betwisting betreft de lastens verweerders gevestigde aanslag in
de personenbelasting voor aanslagjaar 2005 en meer bepaald de vraag of
een leasingovereenkomst waarbij de belastingplichtigen hun onroerend
goed in leasing gaven aan de B.V.B.A. Tandarts F. J., voldoet aan de
voorwaarden van artikel 10, § 2, WIB92, en of deze overeenkomst eventueel op grond van artikel 344, § 1, WIB92 geherkwalificeerd kan worden als
een huurovereenkomst.
De heer J. F. is tandarts. Zijn echtgenote G. A. is medewerkend. De
tandartspraktijk wordt uitgeoefend in hun eigendom, (…). Op 1 juli 2004
werd de B.V.B.A. Tandarts F. J. opgericht. J. F. is zaakvoerder.
Tussen deze vennootschap en de heer F. werd een overeenkomst van
onroerende leasing afgesloten waarbij de heer F. en zijn echtgenote het
professioneel gedeelte van hun onroerend goed in leasing geven aan de
vennootschap. Deze overeenkomst ving aan op 01/07/2004.
Het inkomen uit die onroerende leasing werd door verweerders in cassatie in hun aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2005
uitgesplitst in een (aangegeven) roerend inkomen en een (vrijgesteld)
onroerend inkomen. Op basis van die aangifte werd een eerste aanslag
gevestigd.
In haar berichten van wijziging van 8 februari 2007 en 27 juni 2007 deelde de administratie mee dat zij van oordeel is dat de leasingovereenkomst niet voldoet aan de strikte voorwaarden van artikel 10, § 2, WIB92.
Op grond van art. 344, § 1, WIB92 herkwalificeerde de administratie de
leasingovereenkomst in een gewone huurovereenkomst. Als gevolg hiervan werd de verkregen vergoeding deels belastbaar als onroerend inkomen en deels — in toepassing van artikel 32 WIB92 — als bezoldiging.
Op 8 januari 2008 tekenden verweerders bezwaar aan tegen de desbetreffende aanvullende aanslag.
(1) Zie concl. OM.
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Bij beslissing dd. 12 juni 2008 wees de ambtenaar gedelegeerd door de
gewestelijke directeur der directe belastingen te Hasselt het bezwaarschrift af.
Bij verzoekschrift op tegenspraak, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt op 26 augustus 2008, vorderen de belastingplichtigen de betwiste aanslag nietig te verklaren.
Bij vonnis van 17 juni 2010 vernietigde de Rechtbank van eerste aanleg
te Hasselt de betwiste aanslag in de personenbelasting over aanslagjaar
2005 in de mate dat de leasingovereenkomst geherkwalificeerd werd in
een huurovereenkomst.
In graad van beroep heeft het hof van beroep te Antwerpen bij het
thans in cassatie bestreden arrest bevestigd.
2. In het eerste en het tweede onderdeel van het eerste middel voert eiser
aan dat het bestreden arrest zijn beslissing niet wettig verantwoord door
te oordelen dat het begrip “gelijkaardig onroerend recht” in artikel 10,
§ 2, WIB92 niet impliciet vereist dat een zakelijk recht wordt gevestigd (1).
3. Overeenkomstig artikel 7, § 1, 3°, WIB92 zijn de bedragen verkregen
bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of
van gelijkaardige onroerende rechten belastbaar als inkomsten van onroerende goederen.
Artikel 10, § 1, WIB92 bepaalt verder dat de bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten, de erfpacht- of opstalvergoeding en alle
andere voordelen verkregen door de overdrager omvatten.
Overeenkomstig artikel 10, § 2, WIB92 omvatten de in § 1 vermelde inkomsten niet de bedragen die worden verkregen voor het verlenen van
het recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen ingevolge een
niet opzegbare overeenkomst van erfpacht of van opstal of van een gelijkaardig onroerend recht op voorwaarde dat:
1° de bij overeenkomst bepaalde termijnen het de eigenaar mogelijk
maken het in het gebouw belegde kapitaal of, als het een bestaand gebouw betreft, de verkoopwaarde ervan volledig weer samen te stellen en
de rentelast en andere kosten van de verrichting te dekken;
2° de eigendom van het gebouw bij het einde van de overeenkomst van
rechtswege op de gebruiker overgaat of de overeenkomst een aankoopoptie voor de gebruiker bevat.
Van de als “onroerend” inkomen vrijgestelde vergoedingen, is het daarin begrepen interestgedeelte als “roerend” inkomen belastbaar overeenkomstig artikel 19, § 1, 2°, WIB92.
Kortom: het gedeelte van de termijnen dat bestemd is om het in het
gebouw geïnvesteerde kapitaal weder samen te stellen, gaat vrijuit. Het
andere gedeelte wordt bij de leasinggever als de opbrengst van een
schuldvordering, dus als een roerend inkomen belast (2).
(1) Schending van de artikelen 7, 10, § 1 en § 2, en 11 WIB92, alsmede het rechtsbeginsel non bis in idem.
(2) J. COUTURIER, B. PEETERS en N. PLETS, Belgisch belastingrecht (in hoofdlijnen),
Antwerpen, Maklu 2011, p. 112.
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4. Aan de orde is in het eerste middel de vraag hoe het begrip “gelijkaardig onroerend recht” in artikel 10, § 2, WIB92 moet worden geïnterpreteerd. Meer in het bijzonder rijst de vraag of een recht al dan niet een
zakenrechtelijk karakter moet hebben opdat van een “gelijkaardig onroerend recht” sprake kan zijn.
Ik meen dat om verschillende redenen kan worden verdedigd dat het
begrip “gelijkaardig onroerend recht” niet een zakelijk recht vereist.
4.1. Op grond van de tekst van de wet kan een eenduidig antwoord m.i.
niet worden geformuleerd. In elk geval hanteert de wetgever noch de
notie “droits réels”, noch de notie “zakelijke rechten”, maar is sprake
van “les droits immobiliers similaires”, en “gelijkaardige onroerende rechten”.
Nergens in de wet wordt voorgeschreven dat sprake zou moeten zijn
van een zakelijk recht. Eiser voegt bijgevolg een voorwaarde toe aan de
wet in strijd met het legaliteitsbeginsel (1).
4.2. Bijzonder relevant is de parlementaire voorbereiding (2):
“Deze artikelen van dit wetsontwerp strekken ertoe:
— enerzijds een leemte aan te vullen in de wetteksten (art. 7, § 1, 3°, 67,
7°, 71, § 1, 6°, 137 § 2, 3°, en 149bis, 2°, W.I.B.) betreffende het belasten als
onroerende inkomsten, van de bedragen die zijn verkregen uit hoofde
van de vestiging of de overdracht van een recht van erfpacht of van opstal met betrekking tot in België of in het buitenland gelegen onroerende goed en het aftrekken van de door de medecontractant betaalde
bedragen: ook de (aan het recht van erfpacht of van opstal) gelijkaardige
onroerende rechten moeten in aanmerking komen zodat alle gebruiksrechten op lange termijn op onroerende goederen worden beoogd;
— anderzijds, moet een onvolkomenheid worden geweerd uit de tekst
van artikel 7, § 1, 3°, W.I.B., die, naar de letter, niet alleen de “gewone”
erfpachtcontracten (waarbij de eigenaar van het goed op het einde van
het contract de eigendom behoudt) omvat, maar tevens de onroerende
leasingcontracten die in feite overeenkomsten zijn waarbij een recht van
erfpacht met aankoopoptie bij het verstrijken van de overeenkomst
wordt verleend.
In dit geval worden de periodiek betaalbare erfpachttermijnen zodanig
berekend dat zij zowel de afschrijving van de kostprijs van de bouw als
de financiële lasten van de verrichting omvatten (waarbij de optieprijs
in algemene regel overeenstemt met de waarde van de grond waarop de
bouw is opgericht).
En de strikte toepassing van artikel 7, § 1, 3°, W.I.B. leidt in dergelijk
geval tot het belasten als onroerend inkomen, niet alleen van de inkomsten maar tevens van het geïnvesteerde kapitaal, voor natuurlijke personen voor wie de inkomsten geen bedrijfsinkomen zijn (toepassing van
artikel 33 W.I.B.) en voor de belastingplichtigen die aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen.
(1) A. TIBERGHIEN, Handboek voor fiscaal recht, Brussel, Larcier 2004, 24.
(2) Zie Parl.St. Kamer 1983-1984, nr. 758, p. 8.
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Om die onvolkomenheid weg te werken wordt voorgesteld verrichtingen van onroerende leasing als financieringsverrichtingen te behandelen
(zoals dat het geval is in de wetgeving met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen), d.w.z. het gedeelte van
de termijnen dat niet is bestemd om het in de bouw geïnvesteerde kapitaal volledig samen te stellen, in feite te belasten als inkomsten van
schuldvorderingen (zie artikel 2 van dit wetsontwerp).”
Uit deze parlementaire voorbereiding blijkt enerzijds dat met de notie
“gelijkaardige onroerende rechten” in artikel 7, § 1, 3°, WIB92 “alle gebruiksrechten op lange termijn op onroerende goederen” wordt bedoeld.
De wetgever maakt hierbij geen onderscheid tussen zakelijke rechten en
andere rechten.
Anderzijds blijkt uit deze parlementaire voorbereiding de ratio legis
van het huidige artikel 10, § 2, WIB92: de behandeling van “verrichtingen
van onroerende leasing” als financieringsverrichtingen, om aldus de onvolkomenheid die ontstaat bij een strikte toepassing van artikel 7, § 1,
3°, WIB weg te werken. Bij een strikte toepassing van deze wetsbepaling,
worden immers niet alleen de inkomsten maar tevens het geïnvesteerde
kapitaal als onroerend inkomen belast, aangezien artikel 7, § 1, 3°, WIB92
naar de letter “niet alleen de gewone erfpachtcontracten (waarbij de eigenaar van het goed op het einde van het contract de eigendom behoudt)
omvat, maar tevens de onroerende leasingcontracten die in feite overeenkomsten zijn waarbij een recht van erfpacht met aankoopoptie bij
het verstrijken van de overeenkomst wordt verleend” en waarbij “de periodiek betaalbare erfpachttermijnen zodanig berekend [worden] dat zij
zowel de afschrijving van de kostprijs van de bouw als de financiële lasten van de verrichting omvatten”.
4.3. Wat het begrip “gelijkaardig onroerend recht” van artikel 10, § 2,
WIB92 en de wisselwerking tussen deze wetsbepaling en artikel 7, § 1, 3°,
WIB92 betreft, kunnen volgende opmerkingen worden geformuleerd.
Ik meen dat het begrip “gelijkaardige onroerende rechten” van
artikel 7, § 1, 3°, WIB92 en het begrip “gelijkaardig onroerend recht” van
artikel 10, § 2, WIB92 op identieke wijze dienen te worden geïnterpreteerd.
Zoals de verweerders terecht opmerken in hun memorie van antwoord,
werden beide begrippen opgenomen in hetzelfde wetsartikel, dat in zijn
geheel werd besproken in de voorbereidende werken. De wetgever beschouwt “alle gebruiksrechten op lange termijn op onroerende goederen”
als belastbare onroerende inkomsten, en hanteert bij de uitwerking van
de vrijstellingsvoorwaarden de exacte terminologie.
4.4. Het voorbeeld van de wetgever bij de bespreking van de vrijstellingsvoorwaarden van artikel 10, § 2, WIB92 — een leasingcontract waarbij een recht van erfpacht met aankoopoptie wordt verleend — doet
sommigen verdedigen dat, wat de interpretatie van “gelijkaardige onroerende rechten” betreft, “hier in feite onroerende leasingcontracten
[worden] bedoeld onder de vorm van of in combinatie met een erfpactconstructie of een recht van opstalcontract waarbij de gebruiker (in casu
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de opstalhouder of de erfpachter) bij het einde van het contract een aankoopoptie licht” (1).
Nochtans merken de verweerders m.i. terecht op dat het voorbeeld dat
de wetgever geeft bij de bespreking van de vrijstellingsvoorwaarden van
artikel 10, § 2, WIB92 (een leasingcontract waarbij een recht van erfpacht
met aankoopoptie wordt verleend), niet noodzakelijkerwijs impliceert
dat de regel enkel op zulke overeenkomsten van toepassing is.
4.5. Het staat vast dat vruchtgebruik niet als “gelijkaardig onroerend
recht” wordt erkend (2).
Mede op grond hiervan verdedigt de doctrine dat het zakenrechtelijk
karakter van het recht niet vereist is opdat een recht kan worden beschouwd als een “gelijkaardig onroerend recht” in de zin van artikel 7,
§ 1, 3°, WIB92 en artikel 10, § 2, WIB92.
Zo stelt auteur VAN CROMBRUGGE: “Het komt ons voor dat de rechtbank [de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt in het vonnis van 17 juni
2010, waartegen hoger beroep werd ingesteld, dat werd behandeld in het
bestreden arrest] het hier bij het rechte eind heeft. In het Belgisch recht
vormen de zakelijke rechten een gesloten systeem: er zijn geen zakelijke
rechten buiten de wet (…). Nu weten we dat het vruchtgebruik niet kan
worden beschouwd als een recht van erfpacht of opstal (3). Hetzelfde
geldt ongetwijfeld voor de rechten van gebruik en bewoning, die aansluiten bij het vruchtgebruik. Wanneer de fiscale wet dus spreekt van gelijkaardige onroerende rechten als rechten van erfpacht op opstal, kan zij
moeilijk iets anders bedoelen dan persoonlijke rechten” (4).
Dit standpunt wordt gedeeld door auteur VANDINGENEN: “Het vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt d.d. 17 juni 2010, waartegen het hoger beroep was ingesteld, is volgens VAN CROMBRUGGE
eveneens juridisch correct. Mijn inziens is dat ook het geval voor het geannoteerde arrest van het hof van beroep te Antwerpen, althans voor wat
betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de kwalificatie van een
overeenkomst als leasing” (5).
4.6. In de geciteerde parlementaire voorbereiding verwijst de wetgever,
wat de invoering van de regel vervat in artikel 10, § 2, WIB92 betreft,
naar de wetgeving met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening
van de ondernemingen, waarin “verrichtingen van onroerende leasing”
eveneens als “financieringsverrichtingen” worden behandeld.
Overeenkomstig artikel 62 Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden, onverminderd
de toepassing van de artikelen 45 en 64, § 1, de gebruiksrechten betreffen(1) B. PEETERS, Fiscale aspecten van het recht van opstal en van erfpacht, reeks Fiscale
praktijkstudies, nr. 13, Antwerpen, Kluwer 1992, p. 37.
(2) Circ. Nr. 221/399.733 van 27 september 1988, Bull. Bel., nr. 677, p. 1867;
A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014, Mechelen, Wolters Kluwer 2013,
69, nr. 1022.
(3) Parl. Vr. nr. 21 van 17 juni 1988, DE CLIPPELE, Bull. Bel. 1988, 1934.
(4) S. VAN CROMBRUGGE, “Welke leasingvergoedingen zijn vrijgesteld als onroerend
inkomen?”, Fiscoloog 2010, nr. 1231, 10.
(5) E. VANDINGENEN, “Onroerende leasing en (oud) artikel 344, § 1 WIB 1992: appelrechter miskent essentie antimisbruikbepaling”, TFR 2012, 789.

ARRESTEN_AVRIL_2015.fm Page 1070 Tuesday, May 17, 2016 3:04 PM

1070

ARRESTEN VAN CASSATIE

24.4.15 - N° 273

de materiële vaste activa waarover de vennootschap beschikt op grond
van leasing of gelijkaardige overeenkomsten zoals omschreven in hoofdstuk III, afdeling IV, III.D, onder de activa opgenomen voor het gedeelte
van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de
wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.
Overeenkomstig artikel 95, § 1, Koninklijk Besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden onder de
post III.D “Leasing en soortgelijke rechten” opgenomen “de gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen waarover de
vennootschap beschikt op grond van erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke overeenkomsten, wanneer de contractueel te storten termijnen,
naast de rente en de kosten van de verrichting, ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever in het gebouw heeft
geïnvesteerd”.
Verder bepaalt artikel 95, § 1, Koninklijk Besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen dat met de bedoelde termijn het bedrag wordt gelijkgesteld, voor zover bepaald:
a) dat de nemer verschuldigd is voor de verwerving van de zakelijke
rechten die de gever bezit op het betrokken onroerend of roerend goed
wanneer de nemer er zich bij het afsluiten van de verrichting, eventueel
ingevolge een verkoopoptie, toe verbonden heeft deze rechten te verwerven;
b) dat de gever van een derde moet ontvangen voor de overdracht van
de zakelijke rechten die hij bezig op het betrokken onroerend goed wanneer deze derde er zich bij het afsluiten van de verrichting, eventueel ingevolge een verkoopoptie, toe verbonden heeft deze rechten te
verwerven.
Vóór de invoering van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen werd in de Bijlage,
Hoofdstuk III, deel I, III, D, 1° en 2°, van het Koninklijk Besluit van
8 oktober 1976 verwezen naar:
“De gebruiksrechten op lange termijn betreffende bebouwde goederen
waarover de onderneming beschikt op grond van erfpacht, opstal,
leasing of een soortgelijke niet-opzegbare overeenkomst, op voorwaarde
dat:
a) de volgens de overeenkomst te storten termijnen de gever toelaten
het in het gebouw geïnvesteerde kapitaal volledig weder samen te stellen, alsmede de rentelast en de andere kosten van de verrichting te dekken, en
b) de eigendom van het gebouw, bij het einde van het contract, van
rechtswege toekomt aan de onderneming, of de overeenkomst een aankoopoptie voor de onderneming bevat”.
Deze bepaling werd gewijzigd in het Koninklijk Besluit van 3 december
1993. Sindsdien werd de volgende definitie gehanteerd: “de gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen waarover de onderneming beschikt op grond van erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke overeenkomsten, wanneer de contractueel te storten termijnen,
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naast de rente en de kosten van de verrichting, ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever in het gebouw heeft
geïnvesteerd” (1).
Over deze wijziging schrijft auteur MORIS:
“Dans la nouvelle définition comptable du leasing immobilier, l’existence
d’une option d’achat et le caractère non résiliable de la convention ne sont
plus considérés comme des éléments essentiels de l’opération. La seule caractéristique déterminante du leasing immobilier est la reconstitution intégrale
du capital investi dans la construction par les redevances payées en cours de
contrat.
(…)
Le droit comptable a considérablement élargi la notion de leasing immobilier. Les conventions qui comportent une option de vente au profit du donneur
ou même d’un tiers devront être comptabilisées comme une location-financement, alors qu’auparavant elles constituaient de simples locations” (2).
Over de versie van vóór de wijziging in 1993, schrijft auteur J.F. VAN
DEN DRIESSCHE:
“Vooreerst rijst de vraag op welke wijze de genoemde definitie van
“leasing en soortgelijke rechten” moet worden geïnterpreteerd. Wat betreft de aard van de overeenkomst wordt deze voor bebouwde onroerende
goederen omschreven als “de gebruiksrechten op lange termijn waarover
de onderneming beschikt op grond van leasing of een soortgelijke nietopzegbare overeenkomst”. Bovendien moeten zulke overeenkomsten
voldoen aan bepaalde bijkomende voorwaarden op het vlak van het niveau van de vergoeding en van de eigendomsoverdracht. Het probleem in
deze omschrijving is het begrip “soortgelijke overeenkomst”. Zonder dit
begrip “soortgelijke rechten” kon voor elk contract worden nagegaan of
het vooreerst beantwoordde aan de definitie van erfpacht, opstal of
leasing (…) en vervolgens of de zogenaamde bijkomende voorwaarden
vervuld waren. De toevoeging van het begrip “soortgelijke overeenkomst” leidt tot onduidelijkheid want wat is soortgelijk? Het bestaan
van deze onduidelijkheid in combinatie met het bestaan van zogenaamde
bijkomende voorwaarden doet mij besluiten dat als dusdanig bij het nagaan of een bepaald contract al dan niet beantwoordt aan de definitie
van leasing en soortgelijke rechten de toets met de definitie van erfpacht, opstal of leasing niet echt aan de orde is. Het volstaat mijns inziens dat de specifieke voorwaarden zoals vastgelegd bij de aanhef van de
definitie, alsmede de zogenaamde bijkomende voorwaarden vervuld zijn,
opdat een contract zou beantwoorden aan de definitie van leasing en
soortgelijke rechten” (3).
Het wordt enerzijds duidelijk dat ook het boekhoud- en jaarrekeningenrecht uitgaat van een inhoudelijke benadering (waarbij de inhoud
(1) Zie hierover M. MORIS, “Le leasing immobilier”, RGF 1999, (43) 46 e.v.;
F. VANDEWAL, “Fiscale aspecten van onroerende leasing”, Activa 2000, 36.
(2) M. MORIS, o.c., 48.
(3) J.F. VAN DEN DRIESSCHE, “Een kritische analyse van de definitie van leasing in
het Belgisch fiscaal recht”, in Liber Amicorum Maeckelbergh. Fiscaliteit op de vooravond
van de XXIste eeuw, Brussel, Fiscale Hogeschool Brussel 1993, 413-414, nr. 15.
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van de overeenkomst wordt getoetst aan de definitie van erfpacht, opstal
en leasing). Anderzijds wordt duidelijk dat de voorwaarde van het zakenrechtelijk karakter van de gebruiksrechten in deze rechtstak niet aan
de orde is.
4.7. Een tegenargument wordt door de eiser in zijn beroepsconclusie (1)
gezocht in de samenhang tussen artikel 10, § 2, WIB92 en artikel 10, § 1,
tweede lid, WIB92.
Overeenkomstig deze laatste bepaling is de waarde van de verkregen
voordelen gelijk aan de waarde die daaraan wordt toegekend voor de heffing van het registratierecht op de overeenkomst van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten, waarin die voordelen
worden bedongen, en, “dergelijke heffing veronderstelt een notariële
akte met overdracht van het zakelijk recht” (2).
Ik meen dat dit argument niet overtuigt, omdat naar de bepalingen
van het registratiewetboek enkel wordt verwezen om de waarde van de
voordelen te bepalen.
4.8. Op grond van deze analyse, meen ik dat de verweerders terecht aanvoeren dat “bedoeld wordt dus de vestiging van een recht dat in de feitelijkheden, qua inhoud, gelijkaardig is aan het recht van erfpacht of
opstal, niet een recht dat juridisch-technisch een zakelijk karakter
heeft” (3).
Er anders over oordelen, zou trouwens elke zin ontnemen aan de toevoeging van de zinsnede “of van een gelijkaardig onroerend recht”, vermits een leasingovereenkomst waarbij een recht van erfpacht wordt
verleend reeds als een “overeenkomst van erfpacht” in de zin van
artikel 10, § 2, WIB92 (en artikel 7, § 1, 3°, WIB92) kan gelden.
5. In het eerste onderdeel van het eerste middel voert eiser verder nog
aan dat de appelrechters de bewuste overeenkomst niet konden interpreteren als een overeenkomst die een gelijkaardig onroerend recht verleent: “het bestreden arrest verantwoordt haar beslissing niet naar recht
en schendt artikel 10, § 2, WIB92 door zonder meer te stellen dat een overeenkomst die aan de gebruiker het recht verleent om tegen een vergoeding gedurende negen jaar gebruik te maken van een deel van het
betrokken onroerend goed, er sprake is van het verlenen van een gelijkaardig onroerend goed in de zin van artikel 10, § 2, WIB92”.
De appelrechters oordelen dat de overeenkomst een gelijkaardig onroerend recht verleent, niet louter op grond van het feit dat de overeenkomst het recht verleent om tegen een vergoeding gedurende negen jaar
gebruik te maken van een deel van het betrokken onroerend goed.
Het oordeel van de appelrechters (“Nu de overeenkomst (…) het recht
verleent om tegen een vergoeding gedurende negen jaar gebruik te maken van een deel van het betrokken gebouwd onroerend goed, is er sprake van het verlenen van een gelijkaardig onroerend goed (…)” (4)) is een
(1)
(2)
(3)
(4)

P. 5.
Beroepsconclusie, p. 5.
Memorie van antwoord, p. 6, eerste alinea.
Zie p. 10, vierde lid, bestreden arrest.
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“besluit” en dient samen gelezen te worden met de motivering op p. 8 en
9. Daar oordelen de appelrechters, op grond van een onderzoek van de
overeenkomst, dat het onroerend recht “gelijkaardig” is, gelet op de ruime zeggenschap waarover de gebruiker beschikt.
De grief berust m.i. op een onvolledige lezing van het bestreden arrest,
en mist dienvolgens feitelijke grondslag.
(…)
Besluit: VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 20 december 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 27 november 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué 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
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 10, § 2, WIB92 omvatten de bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten onder de in deze
wetsbepaling vermelde voorwaarden niet de bedragen die worden verkregen voor het verlenen van het recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen ingevolge een niet-opzegbare overeenkomst van
erfpacht of van opstal of van een gelijkaardig onroerend recht.
2. Met het begrip “gelijkaardige onroerende rechten” worden de rechten van gebruik op lange termijn van gebouwde onroerende goederen
bedoeld, ongeacht hun persoonlijk of zakenrechtelijk karakter.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
3. Voor het overige voert het onderdeel aan dat de appelrechters hun
beslissing niet naar recht verantwoorden en artikel 10, § 2, WIB92
schenden door op grond van het enkele feit dat de overeenkomst een gebruiksrecht van negen jaar op het gebouwd onroerend goed verleent, te
oordelen dat er sprake is van een gelijkaardig onroerend recht in de zin
van artikel 10, § 2, WIB92.
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4. De appelrechters laten hun oordeel dat er sprake is van een “gelijkaardig onroerend recht” niet enkel steunen op de in het onderdeel aangevoerde reden, maar ook op de redenen dat:
— ruime zeggenschap niet noodzakelijk impliceert dat men het recht
moet verkrijgen om het recht over te dragen of in hypotheek te geven
of dat men het gebouw mag slopen;
— de leasingnemer, gelet op de artikelen 10, 11 en 13 van de overeenkomst, over een grote zeggenschap over de door hem in gebruik genomen goederen beschikt.
In zoverre berust het onderdeel op een onvolledige lezing van het arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer Wauman (bij de balie te
Antwerpen).

N° 274
1°

— 24 april 2015
(AR F.13.0153.N)

KAMER

1° STAAT. — SCHULDVORDERINGEN OP DE STAAT. — BIJZONDERE VERJARINGSTERMIJN VAN 5 JAAR. — TIJDSTIP VAN AANVANG.
2° STAAT. — ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD. — BENADEELDE. —
SCHULDVORDERING. — TIJDSTIP VAN ONTSTAAN.

1° De bijzondere verjaringstermijn van vijf jaar voor schuldvorderingen op de
Staat waarin artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de
Rijkscomptabiliteit voorziet, neemt een aanvang op de eerste januari van het
begrotingsjaar waarin de schuldvordering is ontstaan (1). (Art. 100, eerste
lid, 1°, Wet Rijkscomptabiliteit)
2° In geval van een onrechtmatige overheidsdaad ontstaat de schuldvordering
in de regel op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat; de omstandigheid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies kan
worden bepaald, doet hieraan geen afbreuk (2). (Art. 100, eerste lid, 1°,
Wet Rijkscomptabiliteit)
(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN
T. PALOMA CURIOSA N.V.)
Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. In de periode van januari tot maart 1997 voerde verweerster in België
wegwerptoestellen in van het merk KONICA, waarop milieutaksen zijn
verschuldigd.
Wanneer de belastingplichtige het bewijs levert alleen of in samenwerking met andere belastingplichtigen een ophaalsysteem te hebben ingesteld waardoor de in België bij de ontwikkelingslaboratoria ingezamelde
toestellen voor minstens 80 % worden hergebruikt of gerecycleerd in
België of in het buitenland, kan hij, overeenkomstig artikel 376, § 2, van
de Wet van 16 juli 1993, een vrijstelling bekomen.
Tijdens een controle in de loop van 1998 werd vastgesteld dat verweerster niet in aanmerking kwam voor de vrijstelling van de milieutaksen
voorzien in voormelde bepaling.
Op 14 oktober 1999 werd dienaangaande door eiser een voorstel tot minnelijke schikking overgemaakt aan verweerster waarbij de achterstallige taksen begroot werden op 25.568.000 BEF, meer een boete van
100.000 BEF.
Verweerster ging niet in op dit voorstel zodat zij op 18 oktober 2001
door eiser werd gedagvaard voor de Correctionele Rechtbank te Kortrijk
tot betaling van de ontdoken milieutaksen op 95.560 fototoestellen.
Op 8 oktober 2003 deelde eiser aan verweerster mee dat beslist werd om
haar toch vrij te stellen van het betalen van de desbetreffende milieutaksen en dat afstand zou worden gedaan van de rechtsvervolging
voor de Correctionele Rechtbank te Kortrijk.
Verweerster oordeelde dat deze handelswijze van eiser foutief was en
vorderde hiervoor, bij dagvaarding van 6 september 2005, schadevergoeding van eiser.
Bij vonnis van 24 november 2005, uitgesproken op verstek lastens eiser,
werd de vordering van verweerster door de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brussel gegrond verklaard.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel vernietigde bij vonnis van
19 september 2008, op het verzet van eiser, voormelde verstekbeslissing
en verklaarde de vordering van verweerster onontvankelijk wegens verjaring.
Bij verzoekschrift, neergelegd op 14 november 2008 ter griffie van het
Hof van Beroep te Brussel, tekende verweerster hoger beroep aan tegen
dit vonnis.
In het tussenarrest van 24 april 2012 oordeelde het Hof van Beroep te
Brussel dat de vordering van verweerster niet was verjaard; alvorens verder recht te spreken, werden de debatten heropend.
In het eindarrest van 5 maart 2013 werd de vordering van verweerster
grotendeels gegrond verklaard en werd eiser veroordeeld tot de betaling
aan verweerster van een schadevergoeding van 77.600,02 EUR, meer de intresten.
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2. In het enig middel tot cassatie voert eiser onder meer de schending
aan van artikel 100 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 betreffende de Rijkscomptabiliteit.
Krachtens deze bepaling zijn verjaard en voorgoed ten voordele van de
Staat vervallen de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn
van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar
in de loop waarvan zij zijn ontstaan.
Eiser voert aan dat het bestreden tussenarrest niet naar recht kon oordelen dat de schade pas is ontstaan op 8 oktober 2003, zijnde de datum
waarop eiser meedeelde aan verweerster beslist te hebben haar retroactief — en ten uitzonderlijke titel — een vrijstelling toe te kennen van de
milieutaks inzake wegwerpfototoestellen en bijgevolg afstand te zullen
doen van rechtsvervolging op de zitting van 22 oktober 2003 voor de correctionele rechtbank te Kortrijk, nu pas vanaf dan kwam vast te staan
dat verweerster ten onrechte strafrechtelijk werd vervolgd op verzoek
van eiser omwille van het niet betalen van milieutaksen waarvan ze
blijkbaar inmiddels toch werd vrijgesteld en nu uit geen enkel stuk
bleek dat verweerster eerder op de hoogte was dat haar vrijstelling zou
worden verleend.
Volgens eiser was de schade reeds ontstaan op het ogenblik waarop
door eiser, met schending van zijn gebonden bevoegdheid ex artikel 376,
§ 2, van de gewone wet van 16 juli 1993, en met miskenning van het fiscaal
wettigheidbeginsel, eerst was beslist om verweerster geen vrijstelling
van milieutaksen toe te staan.
Door de fout van eiser en aldus ook het ontstaan van de schade in hoofde van verweerster ten onrechte te situeren op 8 oktober 2003, in plaats
van op 14 oktober 1999, miskent het tussenarrest, volgens eiser, zowel het
wettelijk foutbegrip als het wettelijk schadebegrip in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, met als gevolg dat het
tussenarrest de verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid, 1° van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit ten onrechte pas deed ingaan op
8 oktober 2003.
3. In geval van een onrechtmatige overheidsdaad, komt de schuldvordering in de regel tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat
of waarop haar toekomstige verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat. De omstandigheid dat de omvang van de schade op dat
tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan geen afbreuk (1).
Zoals de eerste rechter terecht oordeelde, was de schuldvordering op
eiser ontstaan “op het ogenblik dat de verweerster kennis kreeg van het
feit dat de administratie de vrijstelling niet aanvaardde en ontdoken milieutaksen vorderde”.
De schade was derhalve ontstaan “op het ogenblik dat aan de (verweerster) een minnelijke schikking werd voorgesteld (14 oktober 1999)” nu zij
“vanaf dat ogenblik wist (…) dat zij zich zou dienen te verdedigen in
rechte tegen de vordering van de (eiser), dat zij een beroep zou moeten
(1) Cass. 16 februari 2006, AR C.05.0022.N, AC 2006, nr. 98.
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doen op gespecialiseerde raadgevers (een fiscalist, een raadsman) en dat
zij tijd zou moeten besteden aan haar verdediging”.
De schade was bijgevolg ontstaan in hoofde van verweerster op het
ogenblik van de mededeling van de minnelijke schikking waarin de betaling werd gevorderd van de verschuldigde milieutaksen, minstens
stond de toekomstige verwezenlijking van een schade op dat ogenblik,
naar redelijke verwachting, vast.
Het tijdstip van het ontstaan van de schade viel aldus samen met het
tijdstip waarop eiser een fout beging en ten onrechte oordeelde, in strijd
met artikel 376, § 2, van de gewone wet van 16 juli 1993, dat verweerster
geen aanspraak kon maken op een vrijstelling van milieutaksen.
Op grond van artikel 376, § 2, van de gewone wet van 16 juli 1993, beschikt eiser, gelet op de artikelen 170, § 1, en 172, § 2, G.W., slechts over
een gebonden bevoegdheid zodat de schade in hoofde van verweerster was
ontstaan zodra vaststond dat eiser deze wetsbepaling niet naleefde, te
dezen op het ogenblik van het voorstel tot minnelijke regeling dd.
14 oktober 1999.
Door de fout en de schade te situeren op 8 oktober 2003, i.p.v. op
14 oktober 1999, miskende het tussenarrest derhalve zowel het wettelijk
foutbegrip, als het wettelijk schadebegrip, met als gevolg dat het tussenarrest de verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid, 1°, Wet Rijkscomptabiliteit, ten onrechte pas deed ingaan op 8 oktober 2003.
Waar de schuldvordering was ontstaan op 14 oktober 1999 nam de verjaringstermijn een aanvang op 1 januari van het begrotingsjaar 1999 om
te verstrijken op 31 december 2004. Op het ogenblik dat de dagvaarding
op 6 september 2005 werd betekend aan eiser, was de verjaring van de
schuldvordering derhalve reeds ingetreden.
Het bestreden tussenarrest oordeelde bijgevolg niet wettig dat de vordering van verweerster op 6 september 2005 nog niet was verjaard.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
De vernietiging van het tussenarrest leidt tevens tot de vernietiging
van het bestreden eindarrest.
Besluit: VERNIETIGING van de bestreden arresten.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Brussel van 24 april 2012 en 5 maart 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 27 november 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
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VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 100, eerste lid, 1°, Wet Rijkscomptabiliteit zijn
de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze
bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar
te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop
waarvan zij zijn ontstaan, verjaard en voorgoed ten voordele van de
Staat vervallen, onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge
van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen.
Deze bijzondere verjaringstermijn voor schuldvorderingen op de
Staat neemt een aanvang op de eerste januari van het begrotingsjaar
waarin de schuldvordering is ontstaan. In geval van een onrechtmatige
overheidsdaad ontstaat de schuldvordering in de regel op het ogenblik
waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat. De omstandigheid dat de
omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies kan worden bepaald, doet hieraan geen afbreuk.
2. De appelrechters stellen vast dat:
— tijdens een controle in de loop van 1998 werd vastgesteld dat de verweerster niet in aanmerking kwam voor de vrijstelling van milieutaksen met betrekking tot de invoer in België van wegwerptoestellen;
— de eiser op 14 oktober 1999 een voorstel tot minnelijke schikking
overmaakte aan de verweerster voor de achterstallige taksen;
— de verweerster niet inging op het voorstel zodat de eiser haar dagvaardde voor de correctionele rechtbank;
— de eiser op 8 oktober 2003 aan de verweerster meedeelde dat haar
retroactief en ten uitzonderlijke titel een vrijstelling inzake milieutaks werd toegekend;
— de verweerster de eiser op 6 september 2005 dagvaardde in schadevergoeding wegens een foutieve handeling.
De appelrechters oordelen dat de schade is ontstaan op 8 oktober 2003,
dit is de datum waarop de eiser aan de verweerster meedeelde een vrijstelling toe te kennen en dat pas vanaf dat ogenblik kwam vast te staan
dat de verweerster ten onrechte werd vervolgd op verzoek van de eiser
omwille van het niet-betalen van milieutaksen waarvan zij werd vrijgesteld.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de vordering van
de verweerster niet verjaard is, verantwoorden hun beslissing niet naar
recht.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
4. De gedeeltelijke vernietiging van het arrest van 24 april 2012 heeft
de vernietiging van het arrest van 5 maart 2013 tot gevolg.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten, behoudens in zoverre het arrest van
24 april 2012 het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 24 april 2012 en van het vernietigde arrest van 5 maart 2013.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
24 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
De Bruyn en de heer Verbist.

N° 275
1°

— 24 april 2015
(AR F.14.0045.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ALGEMEEN. — ZEVENDE AANVULLEND PROTOCOL. — ARTIKEL 4.1. — “NON BIS IN
IDEM”. — BEGRIP.
2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — FISCALE ZAKEN. — “NON BIS IN
IDEM”. — DRAAGWIJDTE.
3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — FISCALE ZAKEN. — “NON BIS IN
IDEM”. — TAAK VAN DE RECHTER.

1° Artikel 4.1 Zevende Aanvullende Protocol EVRM, zoals uitgelegd door het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, houdt in dat een tweede vervolging verboden is wegens identieke feiten of substantieel dezelfde feiten die na
een eerste vervolging hebben geleid tot een onherroepelijke beslissing van
veroordeling of vrijspraak; onder identieke of substantieel dezelfde feiten
moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden met
betrekking tot eenzelfde verdachte welke onlosmakelijk in tijd en ruimte met
elkaar verbonden zijn. (Art. 4.1, Zevende Aanvullende Protocol EVRM)
2° Het algemeen rechtsbeginsel “non bis in idem” heeft dezelfde draagwijdte
als artikel 4.1 Zevende Aanvullende Protocol EVRM, welke bepaling inhoudt
dat een tweede vervolging verboden is wegens identieke feiten of substantieel
dezelfde feiten die na een eerste vervolging hebben geleid tot een onherroepelijke beslissing van veroordeling of vrijspraak; onder identieke of substantieel dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke
omstandigheden met betrekking tot eenzelfde verdachte welke onlosmakelijk
in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn. (Art. 4.1, Zevende Aanvullende
Protocol EVRM)

ARRESTEN_AVRIL_2015.fm Page 1080 Tuesday, May 17, 2016 3:04 PM

1080

ARRESTEN VAN CASSATIE

24.4.15 - N° 275

3° In het kader van de toetsing van het algemeen rechtsbeginsel “non bis in
idem” oordeelt de rechter onaantastbaar of de feiten die het voorwerp uitmaken van de vervolgingen identiek of substantieel dezelfde zijn; het Hof
gaat evenwel na of de rechter uit de vastgestelde feiten geen gevolgen trekt
die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden
verantwoord. (Art. 4.1, Zevende Aanvullende Protocol EVRM)

(D. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 2 april 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 27 november 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs 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

Derde middel
5. Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt dat niemand opnieuw wordt berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure binnen de rechtsmacht van dezelfde Staat voor een strafbaar feit
waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die Staat.
Het algemeen rechtsbeginsel “non bis in idem” heeft dezelfde draagwijdte.
Artikel 4.1 Zevende Aanvullende Protocol EVRM, zoals uitgelegd
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, houdt in dat een
tweede vervolging verboden is wegens identieke feiten of substantieel
dezelfde feiten die na een eerste vervolging hebben geleid tot een onherroepelijke beslissing van veroordeling of vrijspraak. Onder identieke of
substantieel dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden met betrekking tot eenzelfde verdachte welke onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn.
De rechter oordeelt onaantastbaar of de feiten die het voorwerp uitmaken van de vervolgingen identiek of substantieel dezelfde zijn. Het
Hof gaat evenwel na of de rechter uit de vastgestelde feiten geen gevol-

ARRESTEN_AVRIL_2015.fm Page 1081 Tuesday, May 17, 2016 3:04 PM

N° 276 - 24.4.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1081

gen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet
kunnen worden verantwoord.
6. De appelrechters stellen vast dat:
— de eiser inkomsten verwierf die afkomstig waren van diefstal en
heling;
— de feiten waarvoor de eiser correctioneel werd vervolgd en veroordeeld betrekking hebben op het vermelden van een lager aantal paletten dan het werkelijk aantal geladen paletten bij Carrefour, het
wegnemen van de paletten, het binnenbrengen van deze paletten onder
het klantennummer van Staf De Greef bvba, het aanwenden van de opbrengst van het binnengebracht verpakkingsmateriaal voor verschillende betalingen en kosten en het feit de aanstoker te zijn geweest van
het hele systeem;
— de opbrengsten verbeurd werden verklaard door de strafrechter;
— de eiser niet strafrechtelijk werd vervolgd voor het niet-aangeven
van belastbare inkomsten;
— de eiser de inkomsten bewust niet aangaf en hem een belastingverhoging van 50 procent werd opgelegd.
7. De appelrechters die oordelen dat de feiten waarvoor de eiser door
de correctionele rechtbank werd bestraft andere feiten zijn dan die
waarvoor een belastingverhoging werd opgelegd, verantwoorden hun
beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer Maus (bij de balie te Gent), de heer
De Bruyn en de heer De Vleeschouwer.

N° 276
1°

— 24 april 2015
(AR F.14.0121.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — ALGEMEEN. — VRIJSTELLING. — VESTIGING VAN WELDADIGHEIDSINSTELLING. — SOORTGELIJKE WELDADIGHEIDSINSTELLING. — BEGRIP.

Met “soortgelijke weldadigheidsinstellingen” in de zin van artikel 12, § 1, van
het WIB92, worden de instellingen bedoeld die op eender welke wijze fysieke
of geestelijke zorg verstrekken; een sociale werkplaats verschaft tewerkstelling in een beschermde arbeidsomgeving aan bepaalde doelgroepen en heeft
bijgevolg een activiteit die verschilt van een instelling die fysieke of geeste-
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lijke zorg verstrekt in de zin van voormeld artikel (1). (Artt. 12, § 1, en 253,
1°, WIB92 (Vlaams Gewest))

(VLAAMS GEWEST T. CONSTRUCTIEF V.Z.W.)
Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Het geschil betreft de lastens verweerster voor het aanslagjaar 2010
gevestigde aanslag in de onroerende voorheffing betreffende haar te Kortrijk gelegen onroerend goed, waarin zij een erkende sociale werkplaats
uitbaat.
Verweerster maakte aanspraak op de vrijstelling van onroerende voorheffing, voorzien voor (delen van) onroerende goederen die zonder
winstoogmerk worden bestemd o.m. voor onderwijs of voor weldadigheidsinstellingen in de zin van artikel 12, § 1, van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
Zij diende tegen de aanslag dan ook bezwaar in. Dat bezwaar werd afgewezen bij beslissing van de gemachtigde ambtenaar van de Vlaamse
Belastingdienst d.d. 18 februari 2011.
Bij verzoekschrift d.d. 18 mei 2011, maakte verweerster de zaak aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.
Op 13 november 2012 oordeelde die rechtbank dat verweerster recht
heeft op vrijstelling van de onroerende voorheffing. Dientengevolge werd
de integrale ontheffing van de aanslag bevolen, alsmede de teruggave
van alle op grond van die aanslag betaalde sommen, meer intresten.
Bij het bestreden arrest, werd het hoger beroep van eiser afgewezen als
zijnde ongegrond.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser schending aan van de
artikelen 12, inzonderheid § 1 (2), en 253, inzonderheid 1°, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, laatstgemeld artikel zoals van toepassing in het Vlaams Gewest op grond van het decreet van het Vlaams
Parlement d.d. 22 december 1993 (3).
Eiser argumenteert dat een sociale werkplaats die moeilijk bemiddelbare werkzoekenden tewerkstelt in een beschermde werkomgeving tegen het hen betalen van een bezoldiging geen weldadigheidsinstelling is
die soortgelijk is aan een hospitaal, kliniek, despensarium, ziekenhuis
of vakantiehuis voor kinderen of gepensioneerden in de zin van
artikel 12, § 1, WIB. Het feit dat een persoon “hulpbehoevend” is, impliceert volgens eiser niet dat de sociale werkplaats die deze persoon tewerk stelt tegen betaling van een loon hem fysieke of geestelijke zorg
verstrekt in de zin van gemeld artikel 12, § 1, WIB92.
3. Artikel 253, 1°, WIB92, bepaalt dat “van de onroerende voorheffing
het kadastraal inkomen (wordt) vrijgesteld van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen of delen van onroerende goederen (…)”.
(1) Zie concl. OM.
(2) Vóór de wijziging ervan bij wet van 14 april 2011.
(3) Vóór het in werking treden van het decreet van het Vlaams Parlement d.d.
13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
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Artikel 12, § 1, WIB92 voorziet dat “vrijgesteld is het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die
een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van
hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen”.
4. In het enig cassatiemiddel wordt aan Uw hof de vraag voorgelegd of
een sociale werkplaats zoals verweerster, die moeilijk bemiddelbare
werkzoekenden tewerkstelt in een beschermde werkomgeving tegen het
hen betalen van een bezoldiging kan worden beschouwd als een soortgelijke weldadigheidsinstelling in de zin van artikel 12, § 1, WIB92.
Nu deze wetsbepaling een uitzondering voorziet op de algemene regel
van de belastbaarheid van onroerende inkomsten, moet de bepaling beperkend worden geïnterpreteerd (1).
Zo dient het litigieus onroerend goed te worden aangewend voor één
van de bestemmingen, bedoeld in artikel 12, § 1 van het WIB92 (2).
Het gebouw moet worden bestemd voor een van de doeleinden die door
de wet worden geviseerd (3).
Zoals ik reeds vooropstelde in mijn conclusie bij het arrest van uw Hof
van 24 mei 2012, is het kenmerkend voor de instellingen, aangehaald in
artikel 12, § 1 van het WIB92 dat er ter plaatse zorgen worden verstrekt
aan de doelgroep. Zo is een hospitaal, gasthuis of ziekenhuis “een inrichting ter verpleging van zieken en het gebouw daarvan” (Van Dale), “een
inrichting waar zieken verpleegd worden” (Modern Woordenboek) (4), is
een kliniek een inrichting waar patiënten gratis of tegen betaling worden verpleegd en waar al dan niet geneeskundig onderricht wordt verstrekt (5), een dispensarium een zittingslokaal voor poliklinische
behandeling (6).
Een andere categorie, waarvan in de wet gewag wordt gemaakt, zijn de
vakantietehuizen voor kinderen of gepensioneerden, waaronder dienen
te worden verstaan, de tehuizen, centra, instellingen, enz., waarin de
kinderen of gepensioneerden tijdelijk verblijven om er hun vakantie
door te brengen (7).
Wanneer er in de bepaling sprake is van “soortgelijke weldadigheidsinstellingen” dient dat begrip dan ook te worden bepaald in het licht van
de instellingen die in de tekst eraan voorafgaan. “Soortgelijke” instel(1) Com. IB, nr. 253/16.
(2) Cass. 10 mei 1990, AC 1989-1990, 1165.
(3) Com. IB, nr. 253/53; zie Cass. 22 december 1948, Pas. 1948, I, 745, aangehaald in de
Com. IB, nr. 253/60; zie ook Cass. 19 oktober 1948, Pas. 1948, I, 581; Cass. 12 december 1950,
Pas. 1951, I, 220.
(4) Com. IB, nr. 253/42.
(5) Com. IB, nr. 253/43.
(6) Com. IB, nr. 253/44.
(7) Com. IB, nr. 253/47.
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lingen zijn instellingen van een zelfde soort, instellingen die in hoofdtrekken overeenstemmen.
In een arrest van 21 december 1948 oordeelde uw Hof reeds dat de vrijstelling van de grondbelasting slechts toepasselijk is indien het werk
analogie vertoont met een van de werken opgesomd door deze wetsbepaling; ieder zedelijk of sociaal werk dat met de christelijke principes
strookt, valt niet noodzakelijk binnen de opsomming van goede werken
bedoeld door die wetsbepaling (1).
Enkel die inrichtingen die een onbetwistbare analogie vertonen met de
hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden zullen eveneens vatbaar zijn voor een vrijstelling (2).
Na analyse van die instellingen blijkt de aanwending van het gebouw
voor zorgverstrekking aan de betrokken personen de gemene deler te zijn.
Een soortgelijke weldadigheidsinstelling is bijgevolg een instelling die
op een vergelijkbare wijze als de andere in het artikel opgesomde instellingen, in het gebouw, bepaalde zorgen verstrekt.
In het arrest van 24 mei 2012 preciseerde Uw Hof dat “met soortgelijke
weldadigheidsinstellingen de instellingen (worden) bedoeld die op eender
welke wijze fysieke of geestelijke zorg verstrekken.” (3).
5. Zoals eiser aanvoert, kan verweerster niet worden beschouwd als een
weldadigheidsinstelling die soortgelijk is aan een hospitaal, kliniek, dispensarium, ziekenhuis of vakantiehuis voor kinderen of gepensioneerden.
Om een “soortgelijke weldadigheidsinstelling” te zijn, volstaat het
niet om een sociale doelstelling te hebben. Aldus besliste het hof van beroep te Luik dat een instelling voor sociaal toerisme niet van de vrijstelling kan genieten. Dat arrest werd door uw Hof bevestigd (4).
6. Het bestreden arrest heeft het arrest van uw Hof van 24 mei 2012 kennelijk verkeerd geïnterpreteerd.
De zaak, die ter grondslag lag aan dat arrest, had betrekking op een
centrum voor teleonthaal, waaromtrent de eiser in cassatie aanvoerde
dat “er in het geval van een teleonthaaldienst enkel diensten per telefoon worden verstrekt en er in het onroerend goed zelf, waarin die teleonthaaldienst is gevestigd, geen zorgen worden verstrekt, zoals dat het
geval is in een onroerend goed bestemd als hospitaal, kliniek, dispensarium, rusthuis, of vakantiehuis voor kinderen of gepensioneerden”.
Uw Hof besloot in die zaak weliswaar tot de verwerping van de voorziening, doch overwegende dat “met soortgelijke weldadigheidsinstellingen
(…) de instellingen (worden) bedoeld die op eender welke wijze fysieke of
geestelijke zorg verstrekken”. Gelet op de context, wordt daarmee bedoeld dat de zorg niet noodzakelijk ter plaatse moet worden verstrekt,
doch de verstrekking ervan ook telefonisch kan geschieden.
(1) Cass. 21 december 1948, AC 1948, 655.
(2) J. HEEREN, De fiscus en… de godshuizen, de rusthuizen en de rust- en verzorgingsinstellingen, RW 1991-1992, 1458.
(3) Cass. 24 mei 2012, AR C.11.0492.N, AC 2012, nr. 331.
(4) Cass. 10 mei 1990, Arr. Cass. 1989-1990, nr. 533; zie tevens Cass. 21 december 1948,
AC 1948, 655.
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7. Het verschaffen van arbeid tegen betaling van een loon, weze het aan
moeilijk te plaatsen werknemers en in een beschermde arbeidsomgeving, kan m.i. niet worden beschouwd als het verstrekken van fysieke of
geestelijke zorg.
De tewerkgestelde personen in kwestie betreffen immers werknemers
in de werkelijke zin van het woord, voor wie het persoonlijk geen verschil maakt of zij in een fabriek of in een sociale werkplaats tewerkgesteld worden, aangezien het geldend werkregime met een onderneming
vergelijkbaar is, doch de eventuele minderprestaties worden opgevangen
middels subsidies en loonlastenverminderingen vanwege de overheid (1).
8. Het arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 7 juni 2007 kan in casu
niet richtinggevend zijn nu het enkel vaststelde dat “het immers niet
ernstig kan worden betwist dat instellingen waar, zonder winstoogmerk,
andere hulpbehoevende personen dan bejaarden worden opgevangen als
soortgelijke weldadigheidsinstellingen in de zin van artikel 253 van het
WIB 1992 kunnen worden beschouwd” (2).
9. Het bestreden arrest oordeelt dan ook niet wettig dat verweerster als
erkende sociale werkplaats aanspraak kan maken op de vrijstelling van
onroerende voorheffing waarin de artikelen 12, § 1, en 253, eerste lid, 1°,
WIB92 voorzien.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 4 februari 2014.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 27 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 is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt een eerste grond van niet-ontvankelijkheid
op: het middel is gegrond op een feitelijke vaststelling die geen steun
vindt in het bestreden arrest en is bijgevolg niet ontvankelijk.
(1) Appelconclusie Vlaams Gewest, p. 8.
(2) Grondw. H. 7 juni 2007, nr. 84/2007, r.o. B.4.1, www.grondwettelijkhof.be.
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Meer bepaald zouden de appelrechters niet hebben vastgesteld dat de
verweerster als sociale werkplaats aan de moeilijk op de gewone arbeidsmarkt te plaatsen werknemers een loon betaalt.
2. De appelrechters stellen vast dat de verweerster als sociale werkplaats niet alleen haar kaderpersoneel moet bezoldigen, maar bovendien ook de beschermde tewerkgestelden. Die vaststelling houdt in dat
zij aan haar werknemers een loon uitbetaalt.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
3. De verweerster werpt een tweede grond van niet-ontvankelijkheid
op: de vraag of de verweerster dient te worden aangezien als een “soortgelijke weldadigheidsinstelling” vraagt een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
4. Het onderzoek van deze grond van niet-ontvankelijkheid is niet te
scheiden van het onderzoek van de gegrondheid van het middel en dient
dan ook te worden verworpen.
Gegrondheid
5. Artikel 253, 1°, WIB92 (Vlaams Gewest), zoals hier toepasselijk,
stelt het kadastraal inkomen van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen of delen van onroerende goederen vrij van onroerende
voorheffing.
Krachtens artikel 12, § 1, WIB92, zoals hier toepasselijk, is onder meer
het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een belastingplichtige of een bewoner zonder
winstoogmerk heeft bestemd voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen
vrijgesteld.
Deze uitzondering dient beperkend te worden uitgelegd.
Met soortgelijke weldadigheidsinstellingen worden de instellingen
bedoeld die op eender welke wijze fysieke of geestelijke zorg verstrekken.
Een sociale werkplaats verschaft tewerkstelling in een beschermde
arbeidsomgeving aan bepaalde doelgroepen en heeft bijgevolg een activiteit die verschilt van een instelling die fysieke of geestelijke zorg
verstrekt in de zin van artikel 12, § 1, WIB92.
6. De appelrechters oordelen dat:
— de verweerster een erkende sociale werkplaats is in de zin van het
Decreet van het Vlaams Parlement van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen;
— de bedoeling van een sociale werkplaats niet zonder meer tewerkstelling is, maar wel de tewerkstelling van personen die hulpbehoevend
zijn;
— de hulp die wordt geboden erin bestaat te verhelpen aan de onmogelijkheid om op de normale arbeidsmarkt te worden tewerkgesteld
door te voorzien in een beschermde tewerkstelling;
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— de aanwending van het bedoelde onroerend goed voor een sociale
werkplaats, voor de hulp van hulpbehoevende personen, te beschouwen
is als de aanwending ervan voor een “soortgelijke weldadigheidsinstelling” zoals bedoeld in artikel 12 WIB92.
7. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de verweerster
aanspraak kan maken op de vrijstelling van onroerende voorheffing,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
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.
24 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer Kirkpatrick, de heer Sandra (bij de balie
te Kortrijk) en de heer Vancolen (bij de balie te Kortrijk).

N° 277
BESCHIKKING — 27 april 2015
(AR G.15.0075.F)
1° RECHTSBIJSTAND. — CASSATIEBEROEP. — BETEKENING AAN DE PARTIJ
TEGEN WIE HET GERICHT IS. — VERVOLGDE PERSOON. — VERPLICHTING. — VOORWAARDE.
2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — STRAFVORDERING. —
BURGERLIJKE PARTIJ. — RECHTSBIJSTAND. — BETEKENING AAN DE PARTIJ TEGEN WIE HET GERICHT IS. — VERVOLGDE PERSOON. — VERPLICHTING. — VOORWAARDE.

1° en 2° Krachtens artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals
gewijzigd bij wet van 14 februari 2014, in werking getreden op 1 februari 2015,
moet de partij die cassatieberoep instelt het cassatieberoep laten betekenen
aan de partij tegen wie het gericht is; de vervolgde persoon is daartoe evenwel enkel verplicht in zoverre zijn cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering; vermits geen
enkele van de door het hof van assisen van de provincie Luik gewezen arresten waartegen de verzoeker cassatieberoep heeft ingesteld, een beslissing
wijst over de burgerlijke rechtsvorderingen, hoeven de cassatieberoepen van
de verzoeker op grond van het nieuwe artikel 427 Wetboek van Strafvordering niet te worden betekend. (Art. 427, Wetboek van Strafvordering)
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(M.)
BESCHIKKING

VAN NIET-TOELAATBAARHEID

(vertaling).

Wij, Jean de Codt, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie;
Gelet op het verzoekschrift van 13 april 2015, dat op de griffie van het
Hof is ontvangen op 17 april 2015;
Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende Gerechtelijk
Wetboek;
Gelet op artikel 427 Wetboek van Strafvordering;
Gelet op het advies van advocaat-generaal André Van Ingelgem;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid.
De verzoeker heeft op 13 april 2015 cassatieberoep ingesteld tegen drie
arresten van het hof van assisen van de provincie Luik: een arrest van
23 maart 2015 dat de vordering verwerpt die de verzoeker had ingesteld
teneinde het deskundigenverslag nietig te doen verklaren en terzijde te
laten; een arrest van 30 maart 2015 dat vaststelt dat de verzoeker door
de jury schuldig is verklaard aan een doodslag, en een arrest van
30 maart 2015 dat de verzoeker veroordeelt tot een straf van opsluiting
en tot bijkomende straffen en maatregelen, terwijl het “de burgerlijke
belangen ambtshalve aanhoudt”.
De verzoeker vraagt rechtsbijstand teneinde zijn cassatieberoep te
doen betekenen aan de procureur-generaal en aan de burgerlijke partijen op grond van artikel 427 Wetboek van Strafvordering.
Krachtens artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals
gewijzigd bij de wet van 14 februari 2014, die in werking is getreden op
1 februari 2015, moet de partij die cassatieberoep instelt het cassatieberoep laten betekenen aan de partij tegen wie het gericht is. De vervolgde persoon is daartoe evenwel enkel verplicht in zoverre zijn
cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
Aangezien geen van de voormelde arresten een beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen wijst, dienen de cassatieberoepen van de
verzoeker niet te worden betekend op grond van het nieuwe artikel 427
Wetboek van Strafvordering.
Daaruit volgt dat het verzoek tot rechtsbijstand kennelijk niet
rechtmatig is in de zin van artikel 667 Gerechtelijk Wetboek.
Om die redenen
Verwerpen de aanvraag tot rechtsbijstand.
27 april 2015 — Beschikking. — Voorzitter en Verslaggever: de
heer ridder de Codt, eerste voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Rodeyns
(bij de balie te Brussel).
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2°

— 28 april 2015
(AR P.13.1010.N)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. — ARBEIDSONGEVAL. — WETTELIJKE VERGOEDINGEN. — MATERIËLE BEROEPSSCHADE. — CUMULATIEVERBOD. —
SOCIALE BIJDRAGEN. — BURGERLIJKE VORDERING. — HET SURPLUS. — BEREKENINGSBASIS.
2° ARBEIDSONGEVAL. — VERGOEDING. — CUMULATIE EN VERBOD. — MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. — SOCIALE BIJDRAGEN. — GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING. — BURGERLIJKE VORDERING. — HET SURPLUS. —
BEREKENINGSBASIS.
3° ARBEIDSONGEVAL. — VERZEKERING. — ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR. — AANSPRAKELIJKE DERDE. — VORDERING TOT TERUGBETALING. —
GRENZEN.
4° ARBEIDSONGEVAL. — AANSPRAKELIJKHEID. — DERDE. — VERZEKERING. — ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR. — AANSPRAKELIJKE DERDE. —
VORDERING TOT TERUGBETALING. — GRENZEN.

1° en 2° Om te bepalen of de op basis van het gemeen recht toe te kennen schadeloosstelling meer bedraagt dan de door de arbeidsongevallenverzekeraar
verschuldigde uitkeringen, moet het bedrag van de arbeidsongevallenuitkeringen inclusief de sociale bijdragen vergeleken worden met het bedrag van
de gemeenrechtelijke vergoedingen (1). (Artt. 43 en 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet; artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)
3° en 4° Krachtens artikel 47, eerste lid, Arbeidsongevallenwet 1971 kan de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde, binnen de perken
van de door hem naar gemeen recht en voor diezelfde schade verschuldigde
vergoeding, een rechtsvordering tot terugbetaling instellen tot beloop van de
gevestigde kapitalen; deze rechtsvordering heeft betrekking op de gehele kapitalen en niet enkel op het gedeelte ervan dat overeenkomt met de waarschijnlijke winstgevende overlevingsduur van de getroffene (2).

(R. T. MERCATOR VERZEKERINGEN

N.V.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Veurne van 6 februari 2013.
De eisers voeren een middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 1 december 1997, AR S.96.0333.N, AC 1997, nr. 520.
(2) Cass. 2 november 1994, AR P.93.1493.F, AC 1994, nr. 464.
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VAN HET HOF

Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 10, 11 en 149
Grondwet en de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek: de bijlage
van de brief van Vivium van 24 augustus 2011 werd niet meegedeeld; ten
onrechte vergelijken de appelrechters bij de begroting van de professionele schade bruto- met nettobedragen en beperken zij het gevestigd
kapitaal tot de professionele loopbaan van het slachtoffer.
2. Met de redenen die het bestreden vonnis (p. 7) vermeldt, beantwoorden de appelrechters het verweer van de eisers dat het op grond
van de arbeidsongevallenwet gevestigde kapitaal niet bewezen is.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3. Om te bepalen of de op basis van het gemeen recht toe te kennen
schadeloosstelling meer bedraagt dan de door de arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigde uitkeringen, moet het bedrag van de arbeidsongevallenuitkeringen inclusief de sociale bijdragen vergeleken worden
met het bedrag van de gemeenrechtelijke vergoedingen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. Krachtens artikel 47, eerste lid, Arbeidsongevallenwet 1971 kan de
arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde, binnen de
perken van de door hem naar gemeen recht en voor diezelfde schade
verschuldigde vergoeding, een rechtsvordering tot terugbetaling instellen tot beloop van de gevestigde kapitalen.
Deze rechtsvordering heeft betrekking op de gehele kapitalen en niet
enkel op het gedeelte ervan dat overeenkomt met de waarschijnlijke
winstgevende overlevingsduur van de getroffene.
Het middel dat ervan uitgaat dat bij de berekening van het aan de getroffene of zijn rechthebbende toekomende surplus het door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigd kapitaal moet herleid worden tot de
lucratieve levensduur van de getroffene, faalt naar recht.
5. In zoverre het middel schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet
aanvoert, is het gericht tegen het beroepen vonnis en niet tegen de bestreden beslissing en is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
28 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Ascrawat (bij
de balie te Veurne).
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N° 279
2°

— 28 april 2015
(AR P.14.1623.N)

KAMER

DESKUNDIGENONDERZOEK. — STRAFZAKEN. — DESKUNDIGE. — OPDRACHT DOOR ONDERZOEKSRECHTER. — VOORLICHTEN OVER AARD EN OMSTANDIGHEDEN VAN MISDRIJF. — DRAAGWIJDTE. — OVERDRACHT VAN RECHTSMACHT.

Het enkele feit dat de onderzoeksrechter een deskundige opdraagt hem voor te
lichten over de aard en de omstandigheden van een misdrijf, daarin begrepen
de oorzaken van het overlijden van het slachtoffer, houdt niet in dat hij zijn
rechtsmacht aan deze deskundige overdraagt; krachtens de artikelen 43 en
44 Wetboek van Strafvordering kan de onderzoeksrechter de deskundige immers met een dergelijke opdracht belasten. (1) (Art. 11, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 oktober 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van de techniciteit van het deskundigenonderzoek: het arrest oordeelt
ten onrechte dat de onderzoeksrechter die aan de door hem aangestelde
deskundigen heeft opgedragen advies te verlenen over wie van de inverdenkinggestelden schijnbaar onvoorzichtigheden, een gebrek aan voorzorg, onachtzaamheden of nalatigheden heeft begaan die schijnbaar in
oorzakelijk verband staan met het overlijden van S.C., zijn rechtsmacht niet heeft overgedragen; een opdracht aan een deskundige die
verder gaat dan de loutere vaststelling van feiten die de rechter moeten
toelaten het recht toe te passen en die de deskundige belast met juridische aspecten van het dossier en een onderzoek van constitutieve ele(1) Zie Cass. 15 november 2012, AR C.11.0579.F, AC 2012, nr. 616.
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menten van een misdrijf, komt neer op een verboden overdracht van
rechtsmacht.
2. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de techniciteit van
het deskundigenonderzoek.
In zoverre faalt het middel naar recht.
3. Artikel 962 Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op het
door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek dat betrekking heeft op de strafvordering.
In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
4. Artikel 11, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters
hun rechtsmacht niet kunnen overdragen. Hieruit volgt dat de rechter
wiens opdracht aan de deskundige niet beperkt is tot het doen van technische vaststellingen of het geven van technisch advies, maar zich uitstrekt tot het geven van advies over de gegrondheid van de strafvordering, in de regel zijn rechtsmacht overdraagt.
Evenwel houdt het enkele feit dat de onderzoeksrechter een deskundige opdraagt hem voor te lichten over de aard en de omstandigheden
van een misdrijf, daarin begrepen de oorzaken van het overlijden van
het slachtoffer, niet in dat hij zijn rechtsmacht aan deze deskundige
overdraagt. Krachtens de artikelen 43 en 44 Wetboek van Strafvordering kan de onderzoeksrechter de deskundige immers met een dergelijke opdracht belasten.
5. Om voor het overige na te gaan of de onderzoeksrechter zijn rechtsmacht al dan niet aan de deskundige heeft overgedragen, dient de formulering van de opdracht aan de deskundige in haar geheel te worden
nagegaan en moeten alle gegevens in acht worden genomen, zoals de redenen waarvoor en de context waarin de deskundige is aangesteld en de
techniciteit van zijn opdracht. Het feit dat de vraagstelling aan de deskundige samenvalt met de vraag waarover de rechter vanuit een juridisch oogpunt uitspraak moet doen of dat bij het formuleren van de
opdracht gebruik is gemaakt van de terminologie van de wet, volstaat
als dusdanig niet om tot een overdracht van rechtsmacht te besluiten.
6. Elke geneesheer die aan een patiënt letsel veroorzaakt ingevolge
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, dit wil zeggen door een gedraging aan te nemen die niet overeenstemt met deze van een normaal
en voorzichtig geneesheer, geplaatst in dezelfde omstandigheden, is in
de regel schuldig aan het misdrijf bepaald in de artikelen 418 en, naargelang het geval, 419, eerste lid, of 420 Strafwetboek. Dit heeft voor gevolg dat de techniciteit van de aan een gerechtsdeskundige verleende
opdracht om vanuit medisch oogpunt toelichting te geven bij de handelwijze van een geneesheer en de gevolgen daarvan ten aanzien van een
patiënt die beweerdelijk ingevolge die handelwijze letsel heeft opgelopen of is overleden, gedeeltelijk kan samenvallen met de in de vermelde
bepalingen vervatte juridische begrippen waarover de rechter moet
oordelen. Die deskundige moet immers ook, maar dan vanuit een medisch uitgangspunt, concreet onderzoeken of de handelwijze van de beoordeelde geneesheer voldoet aan deze die van een normaal en
voorzichtig geneesheer in dezelfde omstandigheden kan worden ver-
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wacht en in voorkomend geval welke gevolgen uit de ene en de andere
handelwijze voor de patiënt voortvloeien.
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
onderzoeksrechter de door hem aangestelde deskundigen heeft belast
met de opdracht “een gemotiveerd advies te verlenen omtrent wie, in
het bijzonder wat betreft het Heilig hart Ziekenhuis Lier, Dr. L J en [de
eiseres] waartegen nominatim klacht werd neergelegd, vanuit medicolegaal standpunt mogelijk schijnbaar onvoorzichtigheden, een gebrek
aan voorzorg, onachtzaamheden of nalatigheden heeft/hebben begaan
die schijnbaar in oorzakelijk verband staan tot het overlijden van
[S.C.]. Bij deze evaluatie dient rekening gehouden te worden met de
concrete feitelijke omstandigheden waarbinnen diende gehandeld te
worden en met de houding die normaal van een geneeskundige in soortgelijke omstandigheden kan worden verwacht.”
8. Uit de formulering van die opdracht in haar geheel blijkt, eensdeels, dat de onderzoeksrechter de vraagstelling naar eventuele fouten
die zouden hebben geleid tot het overlijden van S.C. niet heeft beperkt
tot alleen de inverdenkinggestelden, anderdeels, dat hij de deskundigen
enkel heeft verzocht hem te adviseren over de vraag of dat overlijden
kan zijn veroorzaakt doordat één of meerdere van de inverdenkinggestelden dan wel een derde mogelijks niet hebben gehandeld zoals vakspecialistisch kan worden verwacht van een normaal en voorzichtig
persoon met dezelfde hoedanigheid, geplaatst in dezelfde omstandigheden.
9. Het arrest dat oordeelt dat de onderzoeksrechter met de aldus aan
de deskundigen verleende opdracht zijn rechtsmacht niet aan die deskundigen heeft overgedragen, verantwoordt de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
28 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de
heer Verbist.
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N° 280
2°

— 28 april 2015
(AR P.14.1341.N)

KAMER

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — BIJZONDER REGLEMENT VAN DE RECHTBANK. — KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. —
GERECHTELIJK ONDERZOEK — AANWIJZING ANDERE ONDERZOEKSRECHTER. —
UITWERKING.
2° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — KLACHT MET
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — BIJZONDER
REGLEMENT VAN DE RECHTBANK. — AANWIJZING ANDERE ONDERZOEKSRECHTER.
— UITWERKING.
3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ALGEMEEN. — KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — BIJZONDER REGLEMENT VAN DE RECHTBANK. — AANWIJZING ANDERE ONDERZOEKSRECHTER. —
UITWERKING.
4° ONDERZOEKSRECHTER. — KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — BIJZONDER REGLEMENT VAN DE
RECHTBANK. — AANWIJZING ANDERE ONDERZOEKSRECHTER. — UITWERKING.
5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ONDERZOEKSRECHTER. — MEDEDELING DOSSIER AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — VORDERING PROCUREUR DES KONINGS
TENEINDE DE RAADKAMER OVER DE INGESTELDE STRAFVORDERING TE LATEN BESLISSEN. — GEVOLG.
6° ONDERZOEKSRECHTER. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — MEDEDELING DOSSIER AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — VORDERING PROCUREUR DES
KONINGS TENEINDE DE RAADKAMER OVER DE INGESTELDE STRAFVORDERING TE
LATEN BESLISSEN. — GEVOLG.
7° ONDERZOEKSGERECHTEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSRECHTER. — MEDEDELING DOSSIER AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. —
VORDERING PROCUREUR DES KONINGS TENEINDE DE RAADKAMER OVER DE INGESTELDE STRAFVORDERING TE LATEN BESLISSEN. — GEVOLG.
8° OPENBAAR MINISTERIE — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSRECHTER. — MEDEDELING DOSSIER AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. —
VORDERING PROCUREUR DES KONINGS TENEINDE DE RAADKAMER OVER DE INGESTELDE STRAFVORDERING TE LATEN BESLISSEN. — GEVOLG.
9° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — BIJZONDER REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. — REGELING VAN DE VERDELING
VAN DE ZAKEN ONDER DE ONDERZOEKSRECHTERS. — TOEPASSING.
10° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — BIJZONDER REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. — REGELING VAN DE VERDELING
VAN DE ZAKEN ONDER DE ONDERZOEKSRECHTERS. — BEGRIP.
11° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — BIJZONDER REGLEMENT VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. — REGELING VAN DE VERDELING VAN DE ZA-
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KEN ONDER DE ONDERZOEKSRECHTERS.
NIET OVEREENKOMSTIG REGLEMENT.

— TOEWIJZING ONDERZOEKSRECHTER
— GEVOLG.

12° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — BIJZONDER REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. — REGELING VAN DE
VERDELING VAN DE ZAKEN ONDER DE ONDERZOEKSRECHTERS. — TOEWIJZING ONDERZOEKSRECHTER NIET OVEREENKOMSTIG REGLEMENT. — GEVOLG.
13° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — ALPEMEEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — BIJZONDER REGLEMENT VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG.
— REGELING VAN DE VERDELING VAN DE ZAKEN ONDER DE ONDERZOEKSRECHTERS. — TOEWIJZING ONDERZOEKSRECHTER NIET OVEREENKOMSTIG REGLEMENT.
— GEVOLG.

1°, 2°, 3° en 4° Uit de samenlezing van de bepalingen van de artikelen 63, eerste
lid, en 70, Wetboek van Strafvordering en artikel 88, § 1, tweede lid, laatste
zin, Gerechtelijk Wetboek, volgt dat indien bij een onderzoeksrechter een
klacht met burgerlijke partijstelling werd ingediend, deze onderzoeksrechter
gelast blijft met dit gerechtelijk onderzoek totdat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig het bijzonder reglement van de rechtbank desgevallend een andere onderzoeksrechter heeft aangewezen.
5°, 6°, 7° en 8° De omstandigheid dat de onderzoeksrechter bij wie de klacht
met burgerlijke partijstelling werd ingediend, het dossier heeft meegedeeld
aan de procureur des Konings overeenkomstig artikel 70 Wetboek van Strafvordering en het gegeven dat de procureur des Konings een vordering heeft
genomen teneinde de raadkamer over de ingestelde strafvordering te laten
beslissen, hebben niet tot gevolg dat het gerechtelijk onderzoek niet langer
bij die onderzoeksrechter aanhangig is.
9°, 10°, 11°, 12° en 13° De in een bijzonder reglement van een rechtbank van
eerste aanleg op grond van artikel 88, § 1, tweede lid, laatste zin, Gerechtelijk Wetboek bepaalde regeling van de verdeling van de zaken onder de onderzoeksrechters beoogt als maatregel van inwendige orde enkel een
efficiënte behandeling van de gerechtelijke onderzoeken binnen eenzelfde
rechtbank, zonder aan de bij de gerechtelijke onderzoeken betrokken partijen rechten te verlenen; uit het loutere gegeven dat een gerechtelijk onderzoek
niet werd toegewezen overeenkomstig de in het bijzonder reglement van de
rechtbank van eerste aanleg uitgewerkte regeling kan als dusdanig geen miskenning van de rechten van de bij het gerechtelijk onderzoek betrokken partijen worden afgeleid (1).

(LAZARE KAPLAN INTERNATIONAL INC.
T. ANTWERPSE DIAMANTBANK N.V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 juli 2014.
(1) Zie Cass. 14 november 1979, AC 1979-80, nr. 182.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiseres verzoekt het Hof akte te verlenen van de afstand van haar
cassatieberoep zonder berusting in de mate dat dit beroep voorbarig zou
zijn.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE

III. BESLISSING

PROCEDURE

VAN HET HOF

Beoordeling
Afstand

Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 13
Grondwet, de artikelen 57, 61bis, 63, 70, 127, 128, 136, 136bis, tweede lid,
235 en 235bis Wetboek van Strafvordering, de artikelen 79 en 88 Gerechtelijk Wetboek en het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen: het arrest oordeelt ten onrechte dat de niet-toepassing van de in het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste
aanleg bepaalde regeling voor de aanwijzing van een onderzoeksrechter
geen onwettigheid inhoudt en dat die regeling slechts van toepassing
kan zijn na de vordering van de procureur des Konings overeenkomstig
artikel 70 Wetboek van Strafvordering; aldus voegt het arrest een niet
door de wet bepaalde toepassingsvoorwaarde toe; de aanwijzing van een
onderzoeksrechter overeenkomstig het algemeen reglement van de
rechtbank moet altijd gebeuren en dus ook in het geval de procureur
des Konings dadelijk een vordering neemt om de raadkamer te laten beslissen over de strafvordering; alleen de aldus aangewezen onderzoeksrechter is de rechter die met het onderzoek is gelast; aldus werd de
eiseres afgetrokken van de haar door de wet toegekende rechter; de omstandigheid dat de onderzoeksrechter bij wie de eiseres zich burgerlijke
partij heeft gesteld, heeft beslist over een op grond van
artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering ingediend verzoek tot
aanvullend onderzoek, kan daaraan niet verhelpen.
3. Artikel 63, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat hij
die beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld, daarover bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht kan doen en zich burgerlijke partij kan stellen.
Artikel 70 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de onderzoeksrechter die bevoegd is om van de klacht kennis te nemen, de medede-
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ling ervan gelast aan de procureur des Konings, die zal vorderen zoals
het behoort.
Artikel 88, § 1, tweede lid, laatste zin, Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg zo nodig de verdeling van de zaken onder de onderzoeksrechters bepaalt.
4. Uit de samenlezing van die bepalingen volgt dat indien bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijkepartijstelling werd ingediend, deze onderzoeksrechter gelast blijft met dit gerechtelijk
onderzoek totdat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
overeenkomstig het bijzonder reglement van de rechtbank desgevallend een andere onderzoeksrechter heeft aangewezen.
5. De omstandigheid dat de onderzoeksrechter bij wie de klacht met
burgerlijkepartijstelling werd ingediend, het dossier heeft meegedeeld
aan de procureur des Konings overeenkomstig artikel 70 Wetboek van
Strafvordering en het gegeven dat de procureur des Konings een vordering heeft genomen teneinde de raadkamer over de ingestelde strafvordering te laten beslissen, hebben niet tot gevolg dat het gerechtelijk
onderzoek niet langer bij die onderzoeksrechter aanhangig is.
6. De in een bijzonder reglement van een rechtbank van eerste aanleg
op grond van artikel 88, § 1, tweede lid, laatste zin, Gerechtelijk Wetboek bepaalde regeling van de verdeling van de zaken onder de onderzoeksrechters beoogt als maatregel van inwendige orde enkel een
efficiënte behandeling van de gerechtelijke onderzoeken binnen eenzelfde rechtbank, zonder aan de bij de gerechtelijke onderzoeken betrokken partijen rechten te verlenen. Uit het loutere gegeven dat een
gerechtelijk onderzoek niet werd toegewezen overeenkomstig de in het
bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg uitgewerkte
regeling kan als dusdanig geen miskenning van de rechten van de bij
het gerechtelijk onderzoek betrokken partijen worden afgeleid.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
7. Het arrest (p. 7-8, nr. 4.1.10) oordeelt onder meer dat:
— het wettelijk is bepaald dat de beweerde benadeelde door het indienen van een klacht met burgerlijkepartijstelling toegang krijgt tot de
onderzoeksrechter;
— het gegeven dat in deze zaak geen andere onderzoeksrechter werd
aangewezen, niet inhoudt dat aan de eiseres de toegang tot de rechter
werd ontzegd: de strafvordering werd immers ingesteld door het indienen van een klacht met burgerlijkepartijstelling bij een onderzoeksrechter die daardoor werd gevat met de feiten, voorwerp van het procesverbaal van de akte van aanstelling als burgerlijke partij;
— deze onderzoeksrechter steeds is gelast gebleven met het onderzoek, wat overigens ook blijkt uit de gemotiveerde beschikking van
28 juni 2013 waarbij zij op basis van het dossier het verzoek tot bijkomend onderzoek heeft afgewezen.
Met die redenen verantwoordt het arrest naar recht het oordeel dat
de eiseres niet werd afgetrokken van de rechter die de wet haar toekent.
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In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
8. Voor het overige is het middel gericht tegen overtollige redenen en
kan het niet tot cassatie leiden.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel

Dictum
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
28 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.
—
Advocaten: mevr. Tritsmans (bij de balie te Gent) en de heer Verbist.

N° 281
2°

— 28 april 2015
(AR P.14.1655.N)

KAMER

1° STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. —
RECHTSPERSONEN. — MISDADEN. — CRIMINELE VRIJHEIDSSTRAF — CONVERSIE
VAN DE VRIJHEIDSSTRAF. — AARD VAN HET MISDRIJF — GEVOLG.
2° STRAF. — VRIJHEIDSSTRAFFEN. — RECHTSPERSONEN. — MISDADEN. —
CRIMINELE VRIJHEIDSSTRAF. — CONVERSIE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF. — AARD
VAN HET MISDRIJF. — GEVOLG.
3° STRAF. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN. — RECHTSPERSONEN. — MISDADEN. — CRIMINELE VRIJHEIDSSTRAF. — CONVERSIE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF. — AARD VAN HET MISDRIJF. —
GEVOLG.
4° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — RECHTSPERSONEN. — MISDADEN.
— CRIMINELE VRIJHEIDSSTRAF. — CONVERSIE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF. — AARD
VAN HET MISDRIJF. — GEVOLG.
5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — BEVOEGDHEID. —
RECHTSPERSONEN. — MISDADEN. — CRIMINELE VRIJHEIDSSTRAF. — CONVERSIE
VAN DE VRIJHEIDSSTRAF. — AARD VAN HET MISDRIJF. — GEVOLG.
6° DAGVAARDING. — RECHTSTREEKSE DAGVAARDING. — BURGERLIJKE
PARTIJ. — OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF. — DREMPELCONTROLE DOOR RECHTER. — TOEPASSING.
7° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — BEVOEGDHEID. —
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — OMSCHRIJVING VAN
HET MISDRIJF. — DREMPELCONTROLE DOOR RECHTER. — TOEPASSING.
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8° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — AANHANGIGMAKING. —
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — OMSCHRIJVING VAN
HET MISDRIJF. — WIJZE.
9° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — BEVOEGDHEID. — MISDAAD. — RECHTSTREEKSE DAGVAARDING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — AANVAARDING VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — TOEPASSING.
10° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — BEVOEGDHEID. —
MISDAAD. — RECHTSTREEKSE DAGVAARDING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — AANVAARDING VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — TOEPASSING.

1°, 2°, 3°, 4° en 5° Uit de wil van de wetgever om een zo groot mogelijk parallellisme te realiseren bij de vervolging en bestraffing van rechtspersonen en
van natuurlijke personen en uit de samenlezing van de artikelen 1, 7, 7bis,
41bis, § 1, en 41bis, § 2, Strafwetboek volgt dat voor de toepassing van de regels inzake bevoegdheid en verzachtende omstandigheden de aard van een
aan een rechtspersoon verweten misdrijf een misdaad is, indien de wet dit
misdrijf, zo gepleegd door een natuurlijke persoon, strafbaar stelt met een
criminele vrijheidsstraf; de overeenkomstig artikel 41bis Strafwetboek toe te
passen conversie wijzigt de aard van het misdrijf niet (1).
6°, 7° en 8° Uit de artikelen 179 en 182 Wetboek van Strafvordering volgt dat
een burgerlijke partij bij de correctionele rechtbank slechts een wanbedrijf
kan aanhangig maken met een rechtstreekse dagvaarding en de correctionele
rechtbank en in hoger beroep het hof van beroep dienen op zicht van de
rechtstreekse dagvaarding en volgens de daarin vervatte kwalificatie na te
gaan of zij bevoegd zijn om kennis te nemen van het aanhangig gemaakte
feit; bij deze drempelcontrole, die een onderzoek van het feit zelf uitsluit,
dient de rechter zich niet te beperken tot de door de burgerlijke partij in de
rechtstreekse dagvaarding zelf gegeven wettelijke omschrijving van het misdrijf, maar mag hij om te bepalen onder welke omschrijving het feit met de
rechtstreekse dagvaarding is aanhangig gemaakt, ook rekening houden met
alle overige in de dagvaarding vermelde gegevens (2).
9° en 10° Uit de samenlezing van de bepalingen van artikel 2, tweede en derde
lid, en 3 Wet Verzachtende Omstandigheden, zoals gewijzigd door artikel 9
van de wet van 8 juni 2008, en de wetgeschiedenis ervan volgt dat artikel 3,
derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden niet inhoudt dat de rechter
(1) Zie A. DE NAUW en F. DE RUYCK, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
rechtspersonen”, RW 1999-2000, (897) 914; P. TRAEST, “De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, TRV 1999, (451)
473-474; S. VAN DYCK, V. FRANSSEN en F. PARREIN, “De rechtspersoon als strafbare
dader: een grondige analyse van tien jaar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer
(deel 2)”, TRV 2009, 3-63; R. VERSTRAETEN en B. SPRIET, “De rechtspersoon en zijn geldboete” in Y. POULLET en H. VUYE (eds.), Liber Amicorum Jean du Jardin, Deurne, Kluwer
2001, 321-340; H. VAN BAVEL, “De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, AJT 1999-2000, 225.
(2) Zie Cass. 8 september 1998, AR P.98.1078.N, AC 1998, nr. 394; R. VERSTRAETEN,
Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu 2012, 831-832, nrs. 1663-1664; R. DECLERCQ,
Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer 2014, 670-671, nr. 1577, en 924,
nr. 2169.
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zich, ingeval van een rechtstreekse dagvaarding door een burgerlijke partij
voor een misdaad, bevoegd kan verklaren door verzachtende omstandigheden aan te nemen (1).

(LAZARE KAPLAN INTERNATIONAL INC.
T. ANTWERPSE DIAMANTBANK N.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 september 2014.
De eiseres 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
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1, 7, 7bis en 41bis
Strafwetboek en de artikelen 179 en 182 Wetboek van Strafvordering: de
appelrechters oordelen onwettig dat ze niet bevoegd zijn om kennis te
nemen van de feiten die door middel van een door de eiseres uitgebrachte dagvaarding werden aanhangig gemaakt en die in hoofde van de verweerster de misdaad van valsheid in geschriften en gebruik zouden
uitmaken; rechtspersonen kunnen enkel worden gestraft met een geldboete; een geldboete is nooit een criminele maar steeds een correctionele of een politiestraf; de eerste rechter en de appelrechters waren
bijgevolg bevoegd.
2. Artikel 1 Strafwetboek bepaalt dat het misdrijf naar de wetten
strafbaar met respectievelijk een criminele straf, een correctionele
straf of een politiestraf, respectievelijk een misdaad, een wanbedrijf of
een overtreding is.
Artikel 7 Strafwetboek bepaalt dat opsluiting een straf is die in criminele zaken toepasselijk is op misdrijven gepleegd door natuurlijke
personen.
Artikel 7bis Strafwetboek bepaalt dat de geldboete in criminele, correctionele en politiezaken een straf is toepasselijk op misdrijven gepleegd door rechtspersonen.
Artikel 41bis, § 1, Strafwetboek bepaalt op welke wijze in criminele
zaken de geldboete toepasselijk op misdrijven gepleegd door rechtsper(1) Zie Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II), Parl. St., Kamer 2007-2008,
nr. 52 1013/001, 11-12; A. JACOBS en O. MICHIELS, “Les innovations apportées par la loi du
8 juin 2008 à la correctionnalisation des crimes et des contraventionnalisation des
délits”, JLMB 2008, 1415; G. RANERI, ‘’Du nouveau en matière de circonstances atténuantes et de règlement de juges’’, JT 2008, 736, nr. 17.
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sonen wordt berekend indien in een levenslange of een tijdelijke vrijheidsstraf is voorzien. Artikel 41bis, § 2, Strafwetboek schrijft voor dat
bij de berekening van de in paragraaf 1 bedoelde geldboete de bepalingen van boek I van het Strafwetboek moeten worden toegepast.
3. Uit de wil van de wetgever om een zo groot mogelijk parallellisme
te realiseren bij de vervolging en bestraffing van rechtspersonen en van
natuurlijke personen en uit de samenlezing van de voormelde artikelen
volgt dat voor de toepassing van de regels inzake bevoegdheid en verzachtende omstandigheden de aard van een aan een rechtspersoon verweten misdrijf een misdaad is, indien de wet dit misdrijf, zo gepleegd
door een natuurlijke persoon, strafbaar stelt met een criminele vrijheidsstraf. De overeenkomstig artikel 41bis Strafwetboek toe te passen
conversie wijzigt de aard van het misdrijf niet.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. De appelrechters die oordelen dat voor de beoordeling van de bevoegdheid met betrekking tot een rechtspersoon de aard van het misdrijf wordt bepaald door de in de desbetreffende strafbepalingen voor de
natuurlijke persoon toepasselijke straf en niet volgens de overeenkomstig artikel 41bis Strafwetboek voorgeschreven conversie, verantwoorden hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 13
Grondwet en de artikelen 179 en 182 Wetboek van Strafvordering: de appelrechters verklaren zich onbevoegd zonder onderzoek van de feiten en
zonder tot herkwalificatie over te gaan, terwijl de in de rechtstreekse
dagvaarding opgenomen kwalificaties wanbedrijven betreffen; een eerste bevoegdheidscontrole gebeurt de plano, dit is op zicht van de kwalificatie in de inleidende akte; een tweede bevoegdheidscontrole gebeurt
naar aanleiding van het onderzoek van de zaak waarbij de rechter zich
na eventuele herkwalificatie onbevoegd moet verklaren; de appelrechters verwarren de tweede met de eerste bevoegdheidscontrole; aangezien de dagvaarding alleen als misbruik van vertrouwen, oplichting en
witwassen omschreven feiten vermeldt, kon er van een de plano-onbevoegdheid geen sprake zijn; volgens de vaststellingen van het arrest
zelf komen de appelrechters niet tot een tweede bevoegdheidscontrole.
6. Uit de artikelen 179 en 182 Wetboek van Strafvordering volgt dat
een burgerlijke partij bij de correctionele rechtbank slechts een wanbedrijf kan aanhangig maken met een rechtstreekse dagvaarding.
7. De correctionele rechtbank en in hoger beroep het hof van beroep
dienen op zicht van de rechtstreekse dagvaarding en volgens de daarin
vervatte kwalificatie na te gaan of zij bevoegd zijn om kennis te nemen
van het aanhangig gemaakte feit.
Bij deze drempelcontrole, die een onderzoek van het feit zelf uitsluit,
dient de rechter zich niet te beperken tot de door de burgerlijke partij
in de rechtstreekse dagvaarding zelf gegeven wettelijke omschrijving
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van het misdrijf, maar mag hij om te bepalen onder welke omschrijving
het feit met de rechtstreekse dagvaarding is aanhangig gemaakt, ook
rekening houden met alle overige in de dagvaarding vermelde gegevens.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
8. Het arrest oordeelt onder meer dat:
— de beoordeling of met de rechtstreekse dagvaarding een wanbedrijf
dan wel een misdaad is aanhangig gemaakt, dient te gebeuren op basis
van de inhoud van de inleidende akte, namelijk de rechtstreekse dagvaarding;
— rekening moet worden gehouden met de misdrijven zoals vermeld
in deze dagvaarding;
— de rechter evenwel aan de hand van de uiteenzetting van de feiten
en de omschrijving van de misdrijven in de dagvaarding kan nagaan
welke misdrijven in werkelijkheid door de eiseres zijn bedoeld;
— de eiseres niet kan ontsnappen aan de onbevoegdheid van de correctionele rechtbank door enkel de wettelijke omschrijving van de
wanbedrijven uitdrukkelijk te vermelden indien uit de omschrijving
van de misdrijven en de feiten duidelijk blijkt dat zij in feite een misdaad aanhangig maakt;
— uit de lezing van de rechtstreekse dagvaarding duidelijk blijkt dat
alhoewel omschreven als oplichting, in werkelijkheid de misdaad van
valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken wordt aanhangig
gemaakt of eveneens aanhangig gemaakt;
— waar in de omschrijving van de telastleggingen oplichting de listige kunstgrepen niet concreet worden omschreven, dat wel het geval is
in de verdere uiteenzetting van de rechtstreekse dagvaarding en uit een
passage van de rechtstreekse dagvaarding duidelijk blijkt dat de eiseres de verweerster verwijt valsheid in geschriften en het gebruik van
valse stukken te hebben gepleegd wat de listige kunstgreep uitmaakte,
waardoor de eiseres geloofde in het bestaan van een denkbeeldig krediet en een goede afloop;
— zonder de feiten te beoordelen, moet worden vastgesteld dat aldus
feiten van valsheid in bank-, private en handelsgeschriften en gebruik
van deze valse stukken door de eiseres werden aanhangig gemaakt.
Met die redenen en zonder de grenzen van de drempelcontrole te overschrijden verantwoorden de appelrechters naar recht de beslissing dat
de eiseres met de rechtstreekse dagvaarding bij de correctionele rechtbank een misdaad heeft aanhangig gemaakt en dat zij onbevoegd zijn.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Vierde middel
13. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 13
Grondwet, artikel 3, derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden en de
artikelen 179 en 182 Wetboek van Strafvordering: de appelrechters oordelen ten onrechte dat artikel 3, derde lid, Wet Verzachtende Omstandighe-
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den niet toelaat verzachtende omstandigheden aan te nemen ingeval van
een rechtstreekse dagvaarding door een burgerlijke partij voor feiten van
valsheid in geschriften en gebruik; met het oordeel dat de mogelijkheid
van het aannemen van verzachtende omstandigheden bij een aanhangig
gemaakte misdaad enkel bestaat ingeval van een verwijzingsbeschikking
van het onderzoeksgerecht of een dagvaarding door het openbaar ministerie hanteren de appelrechters een niet in de wet bepaalde voorwaarde;
artikel 3, derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden vereist enkel dat
de misdaad “in aanmerking komt op grond van artikel 2, derde lid” en
verwijst aldus naar de gevallen bedoeld in de punten 1° tot 12° van die bepaling, zonder dat de wijze van aanhangigmaking enige rol speelt.
Aan het Hof wordt gevraagd de volgende prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof te stellen:
“Schendt artikel 3, derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 8 juni 2008, in acht genomen
de artikelen 64, tweede lid, 179 en 182 Wetboek van Strafvordering, in de
lezing dat dit artikel niet toepasselijk is op de rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank uitgebracht door een burgerlijke
partij, artikel 13 Grondwet, op zichzelf genomen, en de artikelen 10 en
11 Grondwet samen gelezen met artikel 13 Grondwet en artikel 6.1
EVRM, doordat dit artikel, indien de correctionele rechtbank vaststelt
dat de bij haar aanhangig gemaakte feiten in de inleidende akte gekwalificeerd als wanbedrijven, in wezen correctionaliseerbare misdaden betreffen, een ongeoorloofde verschillende behandeling inhoudt tussen
(i) de bij de grondrechter aanwezige burgerlijke partij(en), grondrechter bij wie feiten aanhangig zijn gemaakt op verwijzing door een onderzoeksgerecht of op rechtstreekse dagvaarding van het openbaar
ministerie, en,
(ii) de bij de grondrechter aanwezige burgerlijke partij(en), grondrechter bij wie de feiten aanhangig zijn gemaakt bij rechtstreekse dagvaarding van een burgerlijke partij,
doordat de rechtbank zich in het eerste geval wel en in het tweede geval niet bevoegd kan verklaren door de verzachtende omstandigheden
of de verschoningsgrond zelf aan te nemen, in het geval de bedoelde
misdaad daarvoor in aanmerking komt op grond van artikel 2, derde
lid, Wet Verzachtende Omstandigheden?”
14. Artikel 2, tweede en derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden
bepaalt:
“Evenzo kan het openbaar ministerie, indien geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd, de beklaagde rechtstreeks voor de correctionele
rechtbank dagvaarden of oproepen met mededeling van de verzachtende omstandigheden of van de reden van verschoning, wanneer het van
oordeel is dat er wegens verzachtende omstandigheden of om reden van
verschoning geen grond is om een hogere straf te vorderen dan een correctionele straf.
Alleen in de volgende gevallen kan het openbaar ministerie rechtstreeks dagvaarden of oproepen (…) wegens verzachtende omstandigheden (…)”.
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Artikel 3 Wet Verzachtende Omstandigheden, zoals gewijzigd door
artikel 9 van de wet van 8 juni 2008, bepaalt:
“De correctionele rechtbank naar welke de verdachte is verwezen,
kan zich niet onbevoegd verklaren ten aanzien van de verzachtende omstandigheden of de reden van verschoning.
Zij kan zich nochtans onbevoegd verklaren ten aanzien van de verzachtende omstandigheden of de grond van verschoning wanneer zij is
geadieerd met toepassing van artikel 2, tweede lid.
Zij kan zich bevoegd verklaren door de verzachtende omstandigheden
of de verschoningsgrond aan te nemen wanneer zij vaststelt dat de bij
haar aanhangig gemaakte misdaad niet is gecorrectionaliseerd en
daarvoor in aanmerking komt op grond van artikel 2, derde lid.”
Uit de samenlezing van deze bepalingen en de wetgeschiedenis ervan
volgt dat artikel 3, derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden niet
inhoudt dat de rechter zich, ingeval van een rechtstreekse dagvaarding
door een burgerlijke partij voor een misdaad, bevoegd kan verklaren
door verzachtende omstandigheden aan te nemen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
15. Met de redenen die het arrest (p. 29-30) bevat, verantwoordt het
naar recht de beslissing dat de appelrechters ingeval van een rechtstreekse dagvaarding door een burgerlijke partij voor een misdaad geen
verzachtende omstandigheden kunnen aannemen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
16. De voorgestelde prejudiciële vraag gaat uit van een vergelijking
van twee rechtstoestanden:
— eensdeels, de toestand van de vonnisrechter, die indien bij hem
door het openbaar ministerie of bij verwijzingsbeschikking door het onderzoeksgerecht, een als wanbedrijf omschreven feit wordt aanhangig
gemaakt dat naar zijn beoordeling in wezen een correctionaliseerbare
misdaad is, en die verzachtende omstandigheden of een reden van verschoning kan aannemen, waardoor hij bevoegd is;
— anderdeels, de toestand van de vonnisrechter, die indien bij hem
door een burgerlijke partij met een rechtstreekse dagvaarding een als
wanbedrijf omschreven feit wordt aanhangig gemaakt dat naar zijn beoordeling in wezen een correctionaliseerbare misdaad is, en die geen
verzachtende omstandigheden of een reden van verschoning kan aannemen en zich dus onbevoegd moet verklaren.
Die rechtstoestanden vallen niet te vergelijken. In het eerste geval
ligt de beslissing om de strafvordering in te stellen of verder te zetten
bij het openbaar ministerie of het onderzoeksgerecht, die in het algemeen belang de opsporing, vervolging en bestraffing van misdrijven nastreven. In het tweede geval gaat het initiatief uit van een benadeelde
partij die uitsluitend een persoonlijk belang nastreeft.
De prejudiciële vraag wordt niet gesteld.

ARRESTEN_AVRIL_2015.fm Page 1105 Tuesday, May 17, 2016 3:04 PM

N° 282 - 29.4.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1105

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
28 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.
—
Advocaten: mevr. Tritsmans (bij de balie te Gent) en de heer Verbist.

N° 282
2°

— 29 april 2015
(AR P.15.0002.F)

KAMER

1° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — NEERLEGGING VAN CONCLUSIE. — LAATTIJDIGE NEERLEGGING. — MISBRUIK VAN RECHTSPLEGING. —
GEVOLG.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — NEERLEGGING VAN CONCLUSIE. — LAATTIJDIGE NEERLEGGING. — MISBRUIK VAN
RECHTSPLEGING. — GEVOLG.
3° STRAFVORDERING. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDEN.
4° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELMAATREGEL. — DOEL.
5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — RECHTSSPREUK “ELECTA UNA
VIA”.
6° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — AARD VAN DE
MAATREGEL. — GEVOLG. — EENSTEMMIGHEID.
7° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — STEDENBOUW. — HERSTELVORDERING. — AARD VAN DE MAATREGEL. — GEVOLG. — EENSTEMMIGHEID.
8° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELMAATREGEL. — AARD VAN DE
MAATREGEL. — GEVOLG. — ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL NON BIS IN IDEM.
9° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL NON BIS IN IDEM. — STEDENBOUW. — HERSTELMAATREGEL. — AARD VAN
DE MAATREGEL. — GEVOLG.

1° en 2° De rechter kan een laattijdig neergelegde conclusie uit het debat weren door ze als misbruik van rechtspleging aan te merken, op grond dat ze
een goede rechtsbedeling verhindert, de rechten van de tegenpartij op onrechtmatige wijze benadeelt en het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak in het gedrang brengt (1).
(1) Cass. 8 juni 2011, AR P.11.0181.F, AC 2011, nr. 388.
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3° De ontvankelijkheid van de strafvordering tegen een persoon die een misdrijf heeft gepleegd, hangt niet af van de voorwaarde dat anderen, die in dezelfde omstandigheden van tijd en plaats een gelijkaardig misdrijf zouden
hebben gepleegd, net als eerstgenoemde worden vervolgd.
4° In tegenstelling tot de schadevergoeding beoogt de maatregel tot herstel van
de plaats in de vorige staat niet de vergoeding van schade toegebracht aan
particuliere belangen, maar strekt ze ertoe om, in het algemeen belang, de gevolgen van het misdrijf ongedaan te maken (1).
5° De rechtsspreuk Electa una via is geen algemeen rechtsbeginsel (2).
6° en 7° De beslissing van de strafrechter waarbij de beklaagde wordt bevolen
om, op vordering van de gemeente, de plaats in de vorige staat te herstellen
dan wel het strijdige gebruik te staken, is naar Belgisch recht geen straf
maar een maatregel van burgerlijke aard, ook al valt ze onder de strafvordering; artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op de
beslissing die de straf bevestigt en die daaraan een herstelmaatregel toevoegt (3).
8° en 9° Aangezien het herstel van de plaats in de vorige staat geen tweede
strafrechtelijke veroordeling voor hetzelfde feit is, kan de rechter die een dergelijke maatregel uitspreekt het algemeen beginsel non bis in idem niet miskennen. (Algemeen rechtsbeginsel non bis in idem)

(P. E.A. T. GEMEENTECOLLEGE

VAN

COURT-SAINT-ETIENNE)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 2 december 2014.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf
middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beschikkingen
die uitspraak doen over de schuld en over de straf
Eerste middel
De eisers verwijten de appelrechters dat zij de nota hebben afgewezen
die was neergelegd op de dag van de rechtszitting die aan het onderzoek
(1) Zie Cass. 12 januari 2010, AR P.09.1066.N, AC 2010, nr. 19.
(2) Zie Cass. 30 april 1997, AR P.97.0022.F, AC 1997, nr. 209.
(3) Zie Cass. 5 mei 2009, AR P.08.1853.N, AC 2009, nr. 293.

ARRESTEN_AVRIL_2015.fm Page 1107 Tuesday, May 17, 2016 3:04 PM

N° 282 - 29.4.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1107

van de zaak zou worden gewijd en als gevolg daarvan hebben geoordeeld
dat de strafvordering niet verjaard was.
De rechter kan een laattijdig ingediende conclusie uit het debat weren door ze als misbruik van rechtspleging aan te merken, op grond dat
ze een goede rechtsbedeling verhindert, de rechten van de tegenpartij
op onrechtmatige wijze benadeelt en het recht op een eerlijke behandeling van de zaak in het gedrang brengt.
Het arrest wijst erop dat de zaak meermaals werd uitgesteld, dat de
zaak een laatste maal voor bijna vijf maanden werd uitgesteld naar een
pleitzitting, dat de partijen wisten dat de zaak bij voorrang ten gronde
zou worden onderzocht, dat de eisers de dag van de rechtszitting hebben
afgewacht die aan dat onderzoek zou worden gewijd om een conclusie
neer te leggen waarvan de laattijdige mededeling de tegenpartijen
heeft verrast en dat dergelijk gedrag het beginsel van het loyale debat
op tegenspraak miskent.
Met die overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing
regelmatig met redenen en verantwoorden ze deze naar recht.
Voor het overige, door erop te wijzen dat de eisers op 10 februari 2005
doorgingen met het optrekken van nieuwe onvergunde muren, dat op
die datum de litigieuze werkzaamheden nog steeds in stand werden gehouden en de verjaring rechtsgeldig was gestuit op 8 januari 2010, omkleden de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen en
verantwoorden ze hun beslissing om de strafvordering niet-verjaard te
verklaren naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
De eisers verwijten het arrest dat het niet uitlegt waarom de tegen
hen ingestelde vervolging niet discriminerend is terwijl hun buren, die
eveneens werkzaamheden hebben uitgevoerd die in overtreding zijn
met de verkavelingsvergunning, niet werden verontrust.
De ontvankelijkheid van de strafvordering tegen een persoon die een
bepaald misdrijf heeft gepleegd, hangt niet af van de voorwaarde dat
anderen, die in dezelfde omstandigheden van tijd en plaats een gelijkaardig misdrijf zouden hebben gepleegd, net als eerstgenoemde worden
vervolgd.
Het arrest oordeelt met name dat het aan het openbaar ministerie
staat om over de opportuniteit van de vervolging te oordelen.
Met die overweging antwoorden de appelrechters op de conclusie van
de eisers en verantwoorden ze hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de
wet gewezen.
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B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over
de door de eiser gevorderde herstelmaatregel
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het middel voert schending aan van artikel 4 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, in zoverre de appelrechters hebben beslist
dat de door de gemeente verdedigde belangen, wat de herstelvordering
betreft, geen burgerlijke belangen zijn in de zin van die bepaling en in
zoverre ze, om die reden, die vordering hebben onderzocht terwijl voor
de burgerlijke rechtbank een geding tussen dezelfde partijen hangende
is.
In tegenstelling tot de schadevergoeding beoogt de maatregel tot herstel van de plaats in de vorige staat niet de vergoeding van schade die
is toegebracht aan particuliere belangen, maar strekt die maatregel ertoe om, in het algemeen belang, de gevolgen van het misdrijf ongedaan
te maken.
Overigens is de rechtsspreuk Electa une via, die volgens het middel
zou zijn geschonden, geen algemeen rechtsbeginsel.
Het middel, dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
De beslissing van de strafrechter waarbij de beklaagde wordt bevolen
om, op vordering van de gemeente, de plaats in de vorige staat te herstellen dan wel het strijdige gebruik te staken, is naar Belgisch recht
geen straf maar een maatregel van burgerlijke aard, ook al valt ze onder de strafvordering. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is
niet van toepassing op de beslissing die de straf bevestigt en die daaraan een herstelmaatregel toevoegt.
Aangezien het herstel van de plaats in de vorige staat geen tweede
strafrechtelijke veroordeling voor hetzelfde feit uitmaakt, kan de
rechter die een dergelijke maatregel uitspreekt het algemeen beginsel
non bis in idem niet miskennen.
Het middel faalt naar recht.
(…)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
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29 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Carlier (bij de balie
te Waals-Brabant), mevr. Knaepen (bij de balie te Brussel) en de
heer Joassart (bij de balie te Brussel).

N° 283
2°

— 29 april 2015
(AR P.15.0148.F)

KAMER

HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER. — APPELRECHTER DIE ENKEL KENNIS NEEMT VAN HET HOGER BEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — BEVOEGDHEID. — OMVANG.

De appelrechter, die enkel kennisneemt van het hoger beroep van de burgerlijke partij, heeft het recht te onderzoeken of het feit bestaat, of het als wanbedrijf moet worden omschreven, of het de beklaagde ten laste moet worden
gelegd en of het schade heeft veroorzaakt; hij heeft dat recht van onderzoek
louter omdat hij bevoegd is om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering en omdat hij daartoe alle gegevens moet kunnen beoordelen die tot
zijn beslissing kunnen bijdragen; mits de appelrechter zich houdt aan de enkele burgerlijke rechtsvordering die bij hem aanhangig is gemaakt, kunnen
zijn bevoegdheden niet worden ingeperkt; daaruit volgt dat de appelrechter,
wat betreft de beoordeling van het schadeverwekkend feit en van het bedrag
dat nodig is om het te vergoeden, onder voorbehoud van de relatieve werking
van het hoger beroep, niet gebonden is door de beoordeling van de eerste
rechter, die kracht van gewijsde heeft wat betreft de schuld van de beklaagde
en de strafwaardigheid van het feit (1).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 24 december 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

(1) F. HÉLIE, Traité de l’instruction criminelle, d. III, Brussel 1869, 3313, nr. 4493.
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VAN HET HOF

Beoordeling
1. De correctionele rechtbank heeft de verweerders veroordeeld wegens zware diefstal van een som van dertigduizend euro ten nadele van
de eiser. Op burgerlijk vlak echter heeft het beroepen vonnis de eiser
slechts tienduizend euro schadevergoeding toegekend.
Het hof van beroep, waarbij enkel het hoger beroep van de burgerlijke
partij aanhangig is gemaakt, heeft het vonnis nietig verklaard in zoverre het op burgerlijk vlak uitspraak doet over haar klacht. Het heeft
de feiten van de telastlegging bewezen verklaard ten belope van een bedrag van tienduizend euro en heeft de beklaagden veroordeeld om dat
bedrag aan de klager te storten.
2. De eiser voert aan dat het arrest, door uitspraak te doen zoals hierboven omschreven, artikel 4 voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering schendt alsook, op de burgerlijke rechtsvordering, het gezag van
gewijsde in strafzaken miskent. Hij voert aan dat de appelrechter,
doordat de overige partijen in de beslissing op de strafvordering hebben
berust, het bedrag niet meer kon wijzigen dat in de door de rechtbank
bewezen verklaarde telastlegging wordt vermeld.
3. Artikel 4 voorafgaande titel heeft geen betrekking op de bevoegdheden van de appelrechter inzake de beoordeling van het schadeverwekkend feit.
4. De appelrechter, die enkel kennisneemt van het hoger beroep van
de burgerlijke partij, heeft het recht te onderzoeken of het feit bestaat,
of het als wanbedrijf moet worden omschreven, of het de beklaagde ten
laste moet worden gelegd en of het schade heeft veroorzaakt. Hij heeft
dat recht van onderzoek louter omdat hij bevoegd is om uitspraak te
doen over de burgerlijke rechtsvordering en omdat hij daartoe alle gegevens moet kunnen beoordelen die tot zijn beslissing kunnen bijdragen.
Mits de appelrechter zich houdt aan de enkele burgerlijke rechtsvordering die bij hem aanhangig is gemaakt, kunnen zijn bevoegdheden
niet worden ingeperkt.
Daaruit volgt dat de appelrechter, wat betreft de beoordeling van het
schadeverwekkend feit en van het bedrag dat nodig is om het te vergoeden, onder voorbehoud van de relatieve werking van het hoger beroep,
niet gebonden is door de beoordeling van de eerste rechter die kracht
van gewijsde heeft wat betreft de schuld van de beklaagde en de strafwaardigheid van het feit.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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29 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Lejeune (bij de balie
te Luik).

N° 284
2°

— 29 april 2015
(AR P.15.0158.F)

KAMER

1° VERZET. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — VERSTEKBESLISSING. —
VERZET. — EXPLOOT. — EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER. — BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — OPENBAAR MINISTERIE. — BEGRIP.
2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — EXPLOOT. — STRAFZAKEN.
— STRAFVORDERING. — VERSTEKBESLISSING. — VERZET. — EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER. — BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. —
OPENBAAR MINISTERIE. — BEGRIP.
3° OPENBAAR MINISTERIE. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — VERSTEKBESLISSING. — VERZET. — EXPLOOT. — EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER. — BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — OPENBAAR
MINISTERIE. — BEGRIP.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING UITGEOEFEND DOOR DE ARBEIDSAUDITEUR. — VERSTEKBESLISSING. — VERZET. — BETEKENING AAN DE ARBEIDSAUDITEUR. — VERPLICHTING. — RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL.
5° VERZET. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING UITGEOEFEND DOOR DE ARBEIDSAUDITEUR. — VERSTEKBESLISSING. — VERZET. — BETEKENING AAN DE ARBEIDSAUDITEUR. — VERPLICHTING. — RECHTEN VAN DE MENS. — RECHT OP EEN
DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL.
6° VERZET. — STRAFZAKEN. — ONTVANKELIJKHEID. — BETEKENING AAN DE
PROCUREUR DES KONINGS IN PLAATS VAN AAN DE ARBEIDSAUDITEUR. — OVERMACHT. — BEGRIP.
7° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — STRAFZAKEN. — VERSTEKBESLISSING. — VERZET. — VERZETDOENDE PARTIJ VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT VOOR
HET AANWENDEN VAN HET VERZET. — NIET-NALEVING VAN DE VORMVOORSCHRIFTEN VAN HET RECHTSMIDDEL. — NIET-ONTVANKELIJKHEID. — NIET-AANNEMING
VAN DE EXCEPTIE VAN OVERMACHT. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING
VAN DE ZAAK.
8° VERZET. — STRAFZAKEN. — VERSTEKBESLISSING. — VERZETDOENDE PARTIJ VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT VOOR HET AANWENDEN VAN HET
VERZET.

— NIET-NALEVING VAN DE VORMVOORSCHRIFTEN VAN HET RECHTSMID— NIET-ONTVANKELIJKHEID. — NIET-AANNEMING VAN DE EXCEPTIE VAN
OVERMACHT. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.
DEL.
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9° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — OVERMACHT. — FEITELIJKE BEOORDELING. — GRENZEN.
10° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — PROPORTIONALITEITSBEGINSEL. — STRAFZAKEN.

1°, 2°, 3° Het verzet tegen de verstekbeslissing op de strafvordering moet worden betekend aan het openbaar ministerie dat de strafvordering heeft uitgeoefend (1). (Art. 187, Wetboek van Strafvordering)
4° en 5° De verplichting om verzet te doen in handen van de arbeidsauditeur
wanneer deze de strafvordering uitoefent, zoals voorgeschreven met het oog
op rechtszekerheid en een goede rechtsbedeling, ontneemt de rechtzoekende
het recht niet om een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen tegen een beslissing die zijn rechten kan benadelen. (Art. 6.1, EVRM; art. 187, Wetboek
van Strafvordering)
6° Behoudens in geval van overmacht is het verzet dat aan de procureur des
Konings in plaats van aan de arbeidsauditeur is betekend, niet ontvankelijk;
overmacht kan enkel voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van
de eiser om en die daardoor noch voorzien noch afgewend kon worden (2).
(Art. 187, Wetboek van Strafvordering)
7° en 8° Wanneer het verzet van de persoon die bij verstek is veroordeeld maar
die voor het aanwenden van dat rechtsmiddel vertegenwoordigd wordt door
een advocaat, de door de wet voorgeschreven rechtsvormen niet in acht
neemt, kan uit het enkele feit dat de rechter de exceptie van overmacht niet
aanneemt geen schending van artikel 6.1 EVRM worden afgeleid (3).
(Art. 6.1, EVRM; art. 187, Wetboek van Strafvordering)
9° De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de feiten waaruit hij al dan
niet het bestaan van overmacht afleidt; het Hof is alleen bevoegd om te onderzoeken of hij uit zijn vaststellingen die beslissing naar recht heeft kunnen
afleiden (4).
10° In strafzaken bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van proportionaliteit (5).

(Z.)
(1) Zie Cass. 28 april 1993, AR P.93.0015.F, AC 1993, nr. 205; H.D. BOSLY,
D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6de uitg., Brugge,
die Keure 2010, 1193.
(2) Zie Cass. 8 november 2006, AR P.06.0488.F, AC 2006, nr. 545, RDPC. 2007, p. 280;
Cass. 27 april 2010, AR P.09.1847.N, AC 2010, nr. 285; Cass. 9 november 2011, AR
P.11.1027.F, AC 2011, nr. 607, met concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH;
M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale d. 2,
Brugge, die Keure, 2014, p1357-1359; O. MICHIELS, L’opposition en matière pénale, reeks
Les Dossiers du Journal des Tribunaux, nr. 47, Brussel, Larcier 2004, 51-54, nr. 32.
(3) Zie arrest Hof Mensenrechten van 1 maart 2011, zaak Faniel t. België, JT 2011, 562.
(4) Zie Cass. 8 november 2006, AR P.06.0488.F, AC 2006, nr. 545; B. DE SMET, “Overmacht als factor voor de verlenging van de verzettermijn”, noot onder Cass. 27 april
2010, RW 2010-2011, 1476.
(5) Cass. 1 februari 1995, AR P.94.1545.F, AC 1995, nr. 62; A. BOSSUYT, “Les principes
généraux du droit”, JT 2005, 734, nr. 53.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 8 januari 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het het verzet van de eiser niet ontvankelijk verklaart door te weigeren het geval van overmacht aan te
nemen dat voortvloeit uit de vergissing van de gerechtsdeurwaarder,
die het exploot van verzet aan de procureur des Konings en niet aan de
arbeidsauditeur had betekend. De eiser voert aan dat die beslissing hem
het recht op toegang tot de rechter ontzegt, gewaarborgd door
artikel 6.1 EVRM.
Artikel 187 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het verzet tegen
de verstekbeslissing op de strafvordering aan het openbaar ministerie
moet worden betekend. Onder openbaar ministerie wordt degene begrepen die de strafvordering heeft uitgeoefend.
Zoals het arrest stelt, ontzegt de verplichting om verzet te doen in
handen van de arbeidsauditeur wanneer deze de strafvordering uitoefent, zoals voorgeschreven met het oog op de rechtszekerheid en de goede rechtsbedeling, de rechtzoekende het recht niet om een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen tegen een beslissing die zijn rechten kan benadelen.
Behoudens in geval van overmacht is het verzet dat aan de procureur
des Konings in plaats van aan de arbeidsauditeur is betekend, niet ontvankelijk. Overmacht kan enkel voortvloeien uit een omstandigheid
buiten de wil van de eiser om en die daardoor noch voorzien noch afgewend kon worden.
Wanneer het verzet van de persoon die bij verstek is veroordeeld maar
die voor het aanwenden van dat rechtsmiddel vertegenwoordigd wordt
door een advocaat, de voorgeschreven rechtsvormen niet in acht
neemt, kan uit het enkele feit dat de rechter de exceptie van overmacht
niet aanneemt geen schending van artikel 6.1 EVRM worden afgeleid.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de feiten waaruit hij al
dan niet het bestaan van overmacht afleidt. Het Hof is alleen bevoegd
om te onderzoeken of hij uit zijn vaststellingen die beslissing naar
recht heeft kunnen afleiden.
Het arrest stelt eerst dat de verstekbeslissing werd betekend op verzoek van de arbeidsauditeur en dat de eiser, bijgestaan door een beoe-
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fenaar van een juridisch beroep, na eenvoudige lezing de identiteit van
de vervolgende partij kon achterhalen. Voorts heeft het hof van beroep
geoordeeld dat eisers raadsman de gerechtsdeurwaarder opdracht had
gegeven verzet aan te tekenen zonder de ontvanger van de betekening
van dat rechtsmiddel nader te preciseren en dat de deurwaarder dienaangaande ook geen navraag leek te hebben gedaan.
In zoverre het middel opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de
appelrechters of voor het onderzoek ervan een nazicht van feitelijke gegevens is vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Met de voormelde overwegingen, die artikel 6.1 EVRM niet schenden,
heeft het hof van beroep naar recht kunnen beslissen dat de eiser zich
niet in een toestand bevond die hij onmogelijk kon voorzien of afwenden.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
In strafzaken is proportionaliteit geen algemeen rechtsbeginsel.
In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
29 april 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer
Delwaide (bij de balie te Luik).

N° 285
1°

— 30 april 2015
(AR C.12.0637.F)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — FOUT. —
STAAT. — WETGEVENDE MACHT. — NORM DIE EEN GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE
NORM MISKENT.
2° MACHTEN. — WETGEVENDE MACHT. — AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST. — DAAD. — FOUT. — STAAT. — WETGEVENDE MACHT. — NORM
DIE EEN GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE NORM MISKENT.
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3° ONDERWIJS. — UNIVERSITAIR ONDERWIJS. — INGEZETENE VAN EEN EULIDSTAAT. — BIJKOMEND INSCHRIJVINGSGELD. — NORM DIE EEN GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE NORM MISKENT. — VORDERING TOT TERUGBETALING. —
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST . — DAAD. — FOUT. — STAAT. —
WETGEVENDE MACHT.
4° GEMEENSCHAP EN GEWEST. — LOPENDE GERECHTELIJKE PROCEDURES. — RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN. — JURIDISCHE OMSCHRIJVING. — GEVOLG.
5° GEMEENSCHAP EN GEWEST. — LOPENDE GERECHTELIJKE PROCEDURES. — RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN. — JURIDISCHE OMSCHRIJVING. — GEVOLG OP DE VERJARING.
6° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN. — LOPENDE GERECHTELIJKE PROCEDURES.

1°, 2° en 3° Onder voorbehoud van het bestaan van een onoverkomelijke dwaling of van een andere grond van vrijstelling van aansprakelijkheid begaat
de wetgever een fout wanneer hij een reglementering uitvaardigt die indruist
tegen een gemeenschapsrechtelijke norm die hem verplicht op een welbepaalde manier iets niet te doen, zodat, indien die fout schade veroorzaakt, de burgerlijke aansprakelijkheid van de wetgever in het gedrang komt (1).
(Art. 1382, Burgerlijk Wetboek)
4° De rechtsopvolging van de Staat door de gewesten en de gemeenschappen
in de lopende gerechtelijke procedures is een wettelijke schuldvernieuwing
door verandering van schuldenaar, ten gevolge waarvan de oude verbintenis
verdwijnt en vervangen wordt door een nieuwe verbintenis (2). (Art. 61, § 1,
eerste lid, Financieringswet 1989)
5° en 6° In geval van rechtsopvolging van de Staat door de gewesten en de gemeenschappen in de lopende gerechtelijke procedures, die een schuldvernieuwing is door verandering van schuldenaar, wordt de verjaring geregeld
volgens de beginselen die gelden voor de nieuwe verbintenis (3). (Art. 61, § 1,
eerste lid, Financieringswet 1989)

(VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL T. S. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, van 22 maart 2012.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 14 april 2015 een schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 285.
(2) Id.
(3) Id.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1382, 1383 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
— artikel 61, inzonderheid § 1, zesde lid, van de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
— de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën;
— de artikelen 100 en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit;
— artikel 7 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, dat artikel 12 werd van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, geconsolideerde versie
krachtens het Verdrag van Amsterdam ondertekend op 2 oktober 1997, goedgekeurd door de wet van 10 augustus 1998, en vervolgens artikel 18 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, geconsolideerde versie na het Verdrag van Lissabon, goedgekeurd door de wet van 19 juni 2008, en, voor zover nodig, al die bepalingen samen.
Aangevochten beslissingen
1. Het arrest zegt dat “[de tweede verweerder] buiten de zaak moet worden gesteld en dat zijn hoofdberoep gegrond is” en dat de rechtsvordering van [de eiseres] tegen [de verweerster] verjaard is. Het arrest “bevestigt de beroepen
vonnissen van [6] april en 8 september 2006 in zoverre ze de oorspronkelijke vordering [van de eerste verweerder] ontvankelijk verklaren, waarbij ze [de eiseres]
veroordelen tot betaling aan [laatstgenoemde] van het bedrag van 7.461,60 euro,
moratoire interest toekennen tegen de wettelijke rentevoet op dat bedrag vanaf
de dagvaarding en de kapitalisatie ervan bevelen op 27 december 2000 en
30 augustus 2005, en gerechtelijke interest toekennen tot de algehele betaling,
en doet voor het overige opnieuw uitspraak:
— veroordeelt [de eiseres] om daarenboven [aan de eerste verweerder] het bedrag van 4.065,47 euro in hoofdsom te betalen;
— veroordeelt haar tot moratoire interest op dat bedrag, tegen de wettelijke
rentevoeten sinds de oorspronkelijke dagvaarding, en beveelt de kapitalisatie
van die interest op 27 december 2000, 30 augustus 2005, 18 januari 2008 en
19 december 2011;
— beveelt dat de door de eerste rechter toegekende moratoire intresten worden gekapitaliseerd op 18 januari 2008 en 19 december 2011;
— beveelt ten slotte dat de krachtens de beroepen vonnissen vervallen interest wordt gekapitaliseerd op 19 december 2011;
— veroordeelt [de eiseres] jegens [de eerste verweerder] tot de kosten van
373,19 euro voor de eerste aanleg en van 1.500 euro voor het hoger beroep;
— zegt voor recht dat het verzoek tot tussenkomst en vrijwaring van [de eiseres] niet ontvankelijk is tegen [de tweede verweerder];
— zegt voor recht dat die vordering tot vrijwaring verjaard is tegen [de verweerster]”.
2. Het arrest steunt op de onderstaande redenen:
“[De eiseres] [vordert] dat [de tweede verweerder] en de [verweerster] worden
veroordeeld om haar te vrijwaren tegen de veroordelingen die ten voordele [van
de eerste verweerder] tegen haar worden uitgesproken. In haar conclusie van
19 november 2007 zet zij uiteen dat noch [de tweede verweerder] noch de [verweerster] betwisten dat de reglementering die aan studenten die onderdaan zijn
van een Lidstaat van de Europese Gemeenschap een bijkomend inschrijvingsgeld oplegt, tot stand is gekomen met miskenning van het beginsel van niet-dis-
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criminatie dat toentertijd was neergelegd in het (vroegere) artikel 7 van het
Verdrag, zodat zij als overtreder van het Verdrag of als rechtsopvolger van de
overtreder, haar hoofdelijk dienen te vrijwaren en haar de kosten van haar
rechtsvordering tot tussenkomst en vrijwaring dienen terug te betalen.
Uit het onderling verband tussen de artikelen 59bis, § 2, eerste lid, 2°, 6, eerste
lid, en § 8, tweede lid van de Grondwet, 61, § 1, eerste lid, van de Financieringswet van 16 januari 1989 en 91bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen volgt dat de gemeenschappen vanaf 1 januari 1989 in de
rechten en verplichtingen treden van de Staat betreffende de bevoegdheden inzake onderwijs die aan hen door de Grondwet worden overgedragen, met inbegrip van de rechten en verbintenissen die voortkomen uit lopende en
toekomstige gerechtelijke procedures.
Paragraaf 1, zesde lid, van artikel 61 van de voornoemde Financieringswet
luidt echter als volgt: ‘wat andere uitgaven betreft dan deze die beoogd worden
in de hierboven vermelde leden 2, 3 en 4 blijft de Staat eveneens gebonden door
de bestaande verplichtingen op 31 december 1988: hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat over vaste uitgaven of uitgaven
waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden; hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze
werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende wetten
en reglementen’.
Tussen [de tweede verweerder] en de [verweerster] wordt niet betwist dat de
schuldvordering tot toekenning van schadevergoeding die [de eiseres] aanvoert
tot staving van haar verzoek tot tussenkomst en vrijwaring een uitgave is waarvan de overlegging diende te geschieden in de zin van de gecoördineerde wetten
op de Rijkscomptabiliteit waarnaar artikel 61 van de voornoemde Financieringswet verwijst (Cass., 2 november 1995, C.94.0186.N, www.juridat.be).
Die schuldvordering had bijgevolg slechts ten laste [van de tweede verweerder] kunnen blijven indien zij vaststond en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd vóór 1 januari 1989.
Dat is niet het geval. De schuldvordering staat immers niet vast, zelfs niet
wat het bestaan ervan betreft, zodat het hof [van beroep], om de gegrondheid ervan vast te stellen, moet nagaan of alle bestanddelen van de burgerlijke aansprakelijkheid van de Belgische Staat voorhanden zijn en het hoger beroep van
[de eiseres] tot tussenkomst en vrijwaring rechtvaardigen.
In strijd met hetgeen [de eiseres] en de [verweerster] lijken staande te houden,
vloeien die bestanddelen — namelijk de fout, de schade en het oorzakelijk
verband — niet voort uit de loutere vaststelling dat het Hof van Justitie het litigieuze inschrijvingsrecht strijdig met het Verdrag heeft verklaard.
Zowel artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek als de Europese rechtspraak
vereisen dat wordt nagegaan of [de tweede verweerder] een fout heeft begaan,
ofwel dat hij niet zou hebben gehandeld als een normaal bedachtzame en omzichtige wetgever, ofwel dat hij een resultaatsverbintenis zou hebben miskend
die hem door het Verdrag werd opgelegd, zonder dat hij zich kan beroepen op een
onoverkomelijke dwaling of op een andere rechtvaardigheidsgrond, of nog dat
de litigieuze reglementering, volgens de Europese rechtspraak, een “voldoende
gekwalificeerde” schending van het Verdrag zou opleveren, vragen die partijen
niet aansnijden in hun appelconclusie.
De schuldvordering van [de eiseres] is dus thans onzeker (…).
[De tweede verweerder] moet dus buiten de zaak worden gesteld en zijn hoofdberoep is gegrond.
De [verweerster] beroept zich op de verjaring van het recht om in rechte op te
treden en op de schuldvordering [van de eiseres] tegen haar.
Er zal op die exceptie worden geantwoord zonder vooruit te lopen op de gegrondheid van die vordering.
Volgens artikel 1, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën
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en artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn de schuldvorderingen,
waarvan de overlegging niet geschiedde binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan ze ontstonden, verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen.
Tot de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies
en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de
organisatie van de controle door het Rekenhof, werden die bepalingen ook toegepast op de gemeenschappen en op de gewesten krachtens artikel 71, § 1, van de
Financieringswet van 16 januari 1989 (zie, in die zin: Cass., 7 juni 1996, AC 1996,
nr. 223); ze zijn dus van toepassing op dit geschil.
De vijfjarige verjaringstermijn geldt voor alle schuldvorderingen ten laste
van de Staat, behoudens andersluidende wetsbepalingen, en hij gaat in op het
tijdstip waarop de schuldvordering ontstaat.
De schuldvordering ontstaat in de regel op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlijking naar redelijke verwachting
vaststaat, zonder dat vereist is dat op dat tijdstip de omvang van de schade reeds
precies kan worden bepaald (zie, in die zin: Cass., 29 september 2005, C.03.0317.N,
www.juridat.be).
De vijfjarige verjaringstermijn kan echter in het licht van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet slechts worden aangenomen voor zover de schade en de identiteit van de aansprakelijke vóór het verstrijken van de verjaringstermijn kunnen worden vastgesteld door de benadeelde (Grondwettelijk Hof, arrest nr. 17/
2008 van 14 februari 2008).
In deze zaak gaat de schending van het EEG-Verdrag, zoals we zagen, terug op
wetsbepalingen die in 1976 en in 1986 werden aangenomen, maar de voor [de eiseres] schadeveroorzakende gevolgen gaan terug naar het Blaizot-arrest van
2 februari 1988 dat, toen het de schending van het EEG-Verdrag door de litigieuze wetsbepalingen had vastgesteld, vermeldde welke inschrijvingsgelden terugbetaald konden worden.
De vijfjarige verjaringstermijn van de schuldvordering van de [de eiseres] tegen [de tweede verweerder] tot toekenning van schadevergoeding is dus ingegaan op 1 januari 1988.
Aangezien [de tweede verweerder] vóór die datum door [de eiseres] tot tussenkomst werd gedagvaard, is die verjaring niet tegen hem ingegaan.
De rechtsopvolging [van de tweede verweerder] door de [verweerster] moet
worden aangemerkt als een schuldvernieuwing door verandering van schuldeiser (…).
Daaruit volgt dat de litigieuze verbintenis om [de eiseres] te vergoeden, voor
[de tweede verweerder] uitgedoofd is op 1 januari 1989 en heeft plaatsgemaakt
voor een nieuwe verbintenis voor de [verweerster].
Vanaf 1 januari 1989 is dus tegen de [verweerster] een nieuwe verjaringstermijn ingegaan.
De artikelen 68 en 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1968 [lees:
1868] houdende algemeen reglement op de rijkscomptabiliteit leggen op dat een
schuldvordering tot toekenning van schadevergoeding, in de regel, moet worden
overgelegd door een aangifte- of rekeningstaat. Er wordt evenwel aangenomen
dat een dagvaarding voor de rechter de verjaring rechtsgeldig stuit.
Aangezien de [verweerster] partij in het geschil was in haar hoedanigheid van
rechtsopvolger [van de tweede verweerder], hoefde zij niet te worden gedagvaard; dat neemt niet weg dat de [de eiseres] haar verzoek tot vrijwaring tegen
de [verweerster] slechts bij conclusie van 29 juni 2005 heeft ingesteld, terwijl
haar rechtsvordering en haar eventuele schuldvordering tegen de [verweerster]
vervallen waren.
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Kosten
[De eiseres] moet worden veroordeeld, jegens [de eerste verweerder], tot de
kosten van de eerste aanleg die de eerste rechter niet heeft bepaald en die door
[die verweerder] worden bepaald op 373,19 euro, en tot de kosten van het hoger
beroep bepaald op 1.500 euro.”
Grieven
Eerste onderdeel
1. Het staat vast dat de aansprakelijkheid van de Staat, als wetgevende
macht, in het gedrang komt, voor de fouten die hij in dat kader begaat en dat
de vaststelling dat een wetsbepaling strijdig is met een supranationale bepaling
noodzakelijkerwijs een fout oplevert aan de zijde van de Belgische Staat als wetgevende macht. Nochtans ontslaat die vaststelling van onwettigheid de rechter
er niet van het bestaan vast te stellen van de andere wezenlijke bestanddelen
van de aansprakelijkheid in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Die artikelen vereisen immers het bestaan van een fout, een schade en een
oorzakelijk verband tussen beide. De extracontractuele fout kan twee vormen
aannemen: ofwel, gaat het om een handeling of om een verzuim die een internationaalrechtelijke norm met rechtstreekse werking in de nationaalrechtelijke
norm schendt, of om een interne norm die rechtsonderhorigen verplicht op een
welbepaalde wijze iets niet te doen of iets te doen; ofwel gaat het om een handeling of om een verzuim die, zonder daarom een miskenning van dergelijke normen uit te maken, aangemerkt wordt als een verkeerd optreden, dat moet
worden beoordeeld volgens de maatstaf van een normaal bedachtzaam en omzichtig persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert.
2. Eerst en vooral vermeldt het arrest dat het Hof van Justitie, in zijn arresten
van 13 februari 1985 (Gravier) en van 2 februari 1988 (Barra), had overwogen dat
de voorwaarden voor toelating tot het beroepsonderwijs behoren tot het toepassingsgebied van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zodat
het heffen van een vergoeding, inschrijvingsgeld of schoolgeld van studenten die
onderdaan zijn van een andere Lidstaat, terwijl een dergelijke last niet werd opgelegd aan eigen onderdanen, een door de in het middel vermelde gemeenschapsrechtelijke bepalingen verboden discriminatie op grond van nationaliteit
vormt.
Voorts onderstreept het arrest dat het Hof van Justitie, in zijn arresten van
2 februari 1988 (Blaisot) en van 3 mei 1994, vermeld heeft dat universiteitsstudies
een vorm van “beroepsopleiding” zijn en dat [de tweede verweerder], bijgevolg,
door de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire
instellingen goed te keuren, tekortgeschoten was in de verplichtingen die
krachtens de in het middel vermelde gemeenrechtelijke bepalingen op hem rusten.
Het arrest stelt vervolgens vast dat [de eerste verweerder] het litigieuze inschrijvingsgeld betaald heeft, dat “die betaling onwettig is […] wegens een met
het Verdrag strijdig verklaarde wet” en dat die betaling hem, bijgevolg, “een
deel van [zijn] studiebeurs heeft ontzegd” zodat “ [de eiseres] [hem] dus 4.065,47
euro moet teruggeven, bovenop de 7.461,60 euro die de eerste rechter had toegekend”.
Het arrest weigert evenwel recht te doen op de vordering tot tussenkomst en
vrijwaring die [de eiseres] tegen [de tweede verweerder] heeft ingesteld, op
grond dat i) artikel 61, § 1, zesde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
bepaalt dat schulden waarvan de overlegging ten laste [van de tweede verweerder] moet geschieden, enkel behouden blijven wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd vóór 31 december 1988; ii) “het
niet wordt betwist dat […] de schuldvordering tot toekenning van schadevergoeding die [de eiseres] aanvoert tot staving van haar hoger beroep tot tussenkomst

ARRESTEN_AVRIL_2015.fm Page 1120 Tuesday, May 17, 2016 3:04 PM

1120

ARRESTEN VAN CASSATIE

30.4.15 - N° 285

en vrijwaring een uitgave is die overgelegd had moeten worden”; iii) “de schuldvordering immers niet vaststaat, zelfs niet wat het bestaan ervan betreft, zodat
het hof [van beroep], om de gegrondheid ervan vast te stellen, moet nagaan of
alle bestanddelen van de burgerlijke aansprakelijkheid van [de tweede verweerder] voorhanden zijn”, en dat iv) “die bestanddelen, namelijk de fout, de schade
en het oorzakelijk verband, niet voortvloeien uit de loutere vaststelling dat het
litigieuze inschrijvingsgeld door het Hof van Justitie strijdig met het Verdrag
werd verklaard”.
Welnu, met zijn voornoemde overwegingen neemt het arrest in werkelijkheid
i) het bestaan aan van de schending, door [de tweede verweerder], van de in het
middel vermelde gemeenschapsrechtelijke bepalingen; ii) het bestaan aan van
een gevolgschade, in de vorm “van een uitgave” van [de eiseres] die overeenstemt met het bedrag, vermeerderd met moratoire interest, dat zij moet teruggeven [aan de eerste verweerder] ten gevolge van de onwettige betaling die zij
van hem heeft geëist; iii) de omstandigheid aan dat die betaling en de daaruit
voortvloeiende schade de gevolgen zijn van de goedkeuring, door [de tweede verweerder], van de aangeklaagde bepalingen van de litigieuze wet.
Zodoende stelt het arrest het bestaan vast van een fout, van een schade en van
een oorzakelijk verband tussen beide en, bijgevolg, van alle bestanddelen van de
aansprakelijkheid [van de tweede verweerder], die handelt in het kader van zijn
wetgevende macht. Niettemin verwerpt het arrest de vordering tot tussenkomst
en vrijwaring die [de eiseres] heeft ingesteld tegen [de tweede verweerder], op
grond dat haar schuldvordering niet vaststaat, aangezien, “het hof [van beroep],
om de gegrondheid ervan vast te stellen, moet nagaan of alle bestanddelen van
de burgerlijke aansprakelijkheid van [de tweede verweerder] voorhanden zijn”.
Het arrest heeft op grond van zijn voornoemde vaststellingen, die gevolgtrekking niet wettig kunnen maken.
3. Het arrest, dat op grond van zijn vaststellingen, beslist dat “de schuldvordering [van de eiseres] niet vaststaat, zelfs niet wat het bestaan ervan betreft”
vóór 1 januari 1989, zodat [de tweede verweerder] buiten de zaak moet worden gesteld, schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
artikel 61, inzonderheid § 1, zesde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989,
alsook de in het middel vermelde gemeenschapsrechtelijke bepalingen.
Tweede onderdeel
1. Het staat vast dat de Gemeenschappen en Gewesten, luidens artikel 61, § 1,
eerste lid, van de wet van 16 januari 1989, de rechten en verplichtingen van de
Staat overnemen die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met inbegrip van de rechten en
verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
Luidens artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 en van artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 zijn echter, in de regel, de schuldvorderingen,
waarvan de overlegging niet geschiedde binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan ze ontstonden, verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen.
Voorts volgt uit de artikelen 2 van de wet van 6 februari 1970, 100 en 101 van
het koninklijk besluit van 17 juli 1991 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek dat
een dagvaarding voor het gerecht tot gevolg heeft dat de verjaring wordt gestuit
tot de uitspraak van een eindbeslissing.
Overigens heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 1 juni 2005 voor
recht gezegd dat de artikelen 100 en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli
1991 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre ze het de schuldeiser die tegen de Staat in rechte optreedt, niet mogelijk maken de verjaring te
stuiten waarin die bepalingen voorzien, indien hij vooraf geen schuldvordering
overlegt overeenkomstig de in diezelfde bepalingen vastgestelde voorwaarden.
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2. Het arrest neemt in wezen aan dat de [verweerster] in de rechten [van de
tweede verweerder] is getreden vanaf 1 januari 1989, dus in de loop van de litigieuze procedure.
Het is evenwel van oordeel dat de schuldvordering van [de eiseres] ten laste
van de [verweerster] uitgedoofd is op grond dat i) een nieuwe vijfjarige verjaringstermijn tegen [die verweerster] is beginnen te lopen vanaf 1 januari 1989,
dus op de dag van de rechtsopvolging; ii) de [verweerster] [de tweede verweerder]
is opgevolgd zonder in de procedure te zijn gedagvaard; iii) [de eiseres] pas in
2005 haar verzoek tot vrijwaring tegen de [verweerster] heeft ingesteld.
Het arrest stelt voorts vast dat “de vijfjarige verjaringstermijn van de schuldvordering van [de eiseres] tegen [de tweede verweerder] tot toekenning van
schadevergoeding […] ingegaan [is] op 1 januari 1988” en dat “aangezien [de tweede verweerder] vóór die datum door [de eiseres] in tussenkomst werd gedagvaard, […] die verjaring niet tegen hem [is] ingegaan”..
Welnu, aangezien de [verweerster] “in de rechten en verplichtingen [van de
tweede verweerder] treedt […] met inbegrip van de rechten en verbintenissen die
voortkomen uit lopende en toekomstige gerechtelijke procedures”, en de verjaring van de rechtsvordering van [de eiseres] tegen [de tweede verweerder] werd
gestuit door de dagvaarding van 6 juli 1987 ten laste van laatstgenoemde, is de
stuiting van de verjaring, ten gevolge van die overname, noodzakelijkerwijs
dwingend voor de [verweerster]. De verjaring is ten gunste van laatstgenoemde
dus pas beginnen te lopen te rekenen van de eindbeslissing van 8 september 2006
en nadat zij opnieuw werd gestuit door het incidenteel hoger beroep van [de eiseres] tegen de [verweerster].
3. Het arrest, dat op grond van die vaststelling beslist dat “[de] rechtsvordering [van de eiseres] en haar eventuele schuldvordering tegen de [verweerster]
verjaard waren”, schendt bijgevolg de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 februari
1970, 100 en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek, alsook artikel 61, inzonderheid § 1, eerste lid, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Betreffende het door het openbaar ministerie overeenkomstig
artikel 1097 Gerechtelijk Wetboek ambtshalve tegen het
cassatieberoep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid: het
onderdeel is gericht tegen de eerste verweerder
Het onderdeel komt niet op tegen de beslissing van het hof van beroep, dat uitspraak doet over de vordering die door de eerste verweerder
is ingesteld tegen de eiseres en dat haar veroordeelt om hem verscheidene bedragen te betalen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Middel
Eerste onderdeel
Om te beslissen dat de tweede verweerder buiten de zaak moet worden
gesteld, overweegt het arrest dat “de schuldvordering tot toekenning
van schadevergoeding die [de eiseres] aanvoert tot staving van haar hoger beroep tot tussenkomst en vrijwaring [tegen die verweerder] […]
slechts ten laste [van de tweede verweerder] [had] kunnen blijven indien zij vaststond” in de zin van artikel 61, § 1, zesde lid, Financierings-
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wet 1989 en dat zulks “niet het geval is”, aangezien “de bestanddelen van
de burgerlijke aansprakelijkheid” van die verweerder niet verenigd
zijn.
Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens,
waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens
schuld de schade is ontstaan, verplicht deze te vergoeden.
Onder voorbehoud van het bestaan van een onoverkomelijke dwaling
of van een andere grond van vrijstelling van aansprakelijkheid begaat
de wetgever een fout wanneer hij een verordening uitvaardigt die indruist tegen een gemeenschapsrechtelijke norm die hem verplicht op
een welbepaalde manier iets niet te doen, zodat zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt indien die fout schade veroorzaakt.
Het arrest stelt vast dat “het Hof van Justitie het litigieuze inschrijvingsrecht strijdig met het Verdrag heeft verklaard”.
Het arrest dat overweegt dat “[de] bestanddelen [van de burgerlijke
aansprakelijkheid van de tweede verweerder] […] niet voort[vloeien]
uit die loutere vaststelling” en dat “zowel artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek als de Europese rechtspraak vereisen dat wordt nagegaan
of [die verweerder] [door] een resultaatsverbintenis [te] hebben miskend die hem door het Verdrag werd opgelegd, zonder dat hij zich kan
beroepen op een onoverkomelijke dwaling of op een andere rechtvaardigheidsgrond”, en aldus niet het bestaan vaststelt van een fout die de
burgerlijke aansprakelijkheid van die verweerder in het gedrang
brengt, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat “de schuldvordering
van [de eiseres] thans nog onzeker is”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Artikel 61, § 1, eerste lid, Financieringswet 1989 bekrachtigt de
rechtsopvolging van de Staat door de gewesten en de gemeenschappen
in de hangende rechtsprocedures.
Die wettelijke schuldvernieuwing door verandering van schuldenaar
heeft tot gevolg dat de oude verbintenis verdwijnt en vervangen wordt
door een nieuwe verbintenis.
Bijgevolg wordt de verjaring geregeld volgens de beginselen die gelden voor de nieuwe verbintenis.
Het arrest stelt vast dat “de gemeenschappen vanaf 1 januari 1989 in
de rechten en verplichtingen treden van de Staat betreffende de bevoegdheden inzake onderwijs die aan hen door de Grondwet worden
overgedragen”, dat “[de verweerster] partij in het geschil was in haar
hoedanigheid van rechtsopvolger [van de tweede verweerder]” en dat de
eiseres “haar hoger beroep tot vrijwaring tegen de [verweerster] […] bij
conclusie van 29 juni 2005 heeft ingesteld”.
Het arrest vermeldt dat “de verjaringstermijn vijf jaar bedraagt” en
dat “de […] verjaringstermijn van de schuldvordering van de [eiseres]
tegen [de tweede verweerder] tot toekenning van schadevergoeding […]
ingegaan [is] op 1 januari 1988”.
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Het arrest overweegt dat “de rechtsopvolging [van de tweede verweerder] door de [verweerster] moet worden aangemerkt als een schuldvernieuwing door verandering van schuldeiser”, dat, bijgevolg, “de […]
verbintenis om [de eiseres] te vergoeden, voor [de tweede verweerder]
uitgedoofd is op 1 januari 1989 en heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe
verbintenis voor de [verweerster]” en dat “vanaf 1 januari 1989 […] tegen de [verweerster] een nieuwe verjaringstermijn [is] ingegaan”.
Met die vermeldingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat “[de] rechtsvordering [van de eiseres] tegen de [verweerster]
verjaard was”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
30 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Grégoire, de heer Maes en mevr. De Baets.

N° 286
1°

— 30 april 2015
(AR C.13.0032.F)

KAMER

1° GENEESKUNDE. — ALGEMEEN. — ZIEKENHUISGENEESHEER. — AFZETTING. — PROCEDURE. — AARD VAN DE BEPALINGEN. — GEVOLG.
2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN. — ALGEMEEN. —
ZIEKENHUISGENEESHEER. — AFZETTING. — PROCEDURE. — AARD VAN DE BEPALINGEN. — GEVOLG.
3° ARTS. — ZIEKENHUISGENEESHEER. — AFZETTING. — PROCEDURE. —
AARD VAN DE BEPALINGEN. — GEVOLG.

1°, 2° en 3° De artikelen 125, 7°, 126, § 1, en 126, § 3, van de op 7 augustus 1987
gecoördineerde wet op de ziekenhuizen zijn van dwingend recht voor de ziekenhuisgeneesheren en de schending ervan leidt tot de relatieve nietigheid
van de uitgesproken afzetting (1). (Artt. 125, 7°, 126, § 1, en 126, § 3, Ziekenhuiswet)

(L. T.

ZIEKENHUISVERENIGING VAN BRUSSEL — UNIVERSITAIR
VERPLEGINGSCENTRUM SINT-PIETER, PUBLIEKRECHTELIJKE
VERENIGING)

(1) Zie Cass. 24 januari 2005, AR C.03.0360.N, AC 2005, nr. 47; Cass. 9 februari 2009, AR
C.07.0348.F, AC 2009, nr. 103.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 9 januari 2012.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 125, 7°, en 126, § 1, Ziekenhuiswet moet de beheerder het advies van de Medische Raad inwinnen over de afzetting
van ziekenhuisgeneesheren, behalve over de afzetting om dringende redenen.
Volgens artikel 126, § 3, Ziekenhuiswet worden de adviesaanvragen en
de adviezen schriftelijk geformuleerd; bij het advies wordt het resultaat van de stemming gevoegd.
Die bepalingen zijn van dwingend recht ten behoeve van de ziekenhuisgeneesheren en de schending ervan leidt tot de relatieve nietigheid
van de uitgesproken afzetting.
Het arrest stelt vast dat “[de verweerster] op 26 januari 2007 [de eiser]
[…] haar beslissing [heeft medegedeeld] om een einde te maken aan hun
arbeidsrelatie” en dat die brief “preciseerde dat de Medische Raad, op
zijn zitting van 25 januari 2007, had ingestemd met de beëindiging van
de overeenkomst”.
Het arrest stelt vast dat “[de eiser] terecht erop wijst dat artikel 126,
§ 3, […] van de Ziekenhuiswet vereist dat het resultaat van de stemming bij het advies wordt gevoegd, wat niet is gebeurd”.
Het arrest dat overweegt dat, “aangezien [de verweerster] het uitgebrachte advies heeft gevolgd en er [bijgevolg] geen enkele bijzondere
procedure [als bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van artikel 127 en in
artikel 128] diende te worden gevolgd” “dat verzuim […] geen weerslag
heeft”, schendt artikel 126, § 3, Ziekenhuiswet.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Het tweede onderdeel hoeft niet nader te worden onderzocht. Het kan
immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
veroordeling van de verweerster tot betaling van verscheidene bedragen aan de eiser, en het uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
30 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Grégoire en de heer T’Kint.

N° 287
1°

— 30 april 2015
(AR C.13.0094.F)

KAMER

ADVOCAAT. — LASTGEVING OM IN RECHTE OP TE TREDEN. — BEGRIP.
— GELDIGHEID.

De lastgeving om in rechte op te treden, die de bevoegdheid inhoudt om de opeenvolgende proceshandelingen te verrichten die nodig zijn voor de uitvoering ervan, blijft t.a.v. de lastgever en de procespartijen gelden zolang de
ontkentenis niet is aangetoond. (Artt. 440, tweede lid en lid, en 848, eerste
en derde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(R E.A. T. DENONCIN,
CONCEPCION

VOORLOPIGE BEWINDVOERDER

RAMOS-MONTES E.A.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 12 juli 2012.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin 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
(…)
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Tweede onderdeel
Luidens artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek verschijnt de
advocaat als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist.
Artikel 848, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat, ingeval een proceshandeling wordt verricht namens een persoon, buiten iedere wettelijke vertegenwoordiging, zonder dat deze die handeling, zelfs
stilzwijgend, heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd, hij de rechter kan
verzoeken die handeling van onwaarde te verklaren.
Artikel 848, derde lid, van dat wetboek bepaalt dat de andere partijen
in het geding dezelfde vordering kunnen indienen, tenzij de persoon namens wie de handeling is verricht, deze bekrachtigt of te bekwamer tijd
bevestigt.
Uit die bepalingen volgt dat de lastgeving om in rechte op te treden,
die de bevoegdheid inhoudt om de opeenvolgende proceshandelingen te
verrichten die nodig zijn voor de uitvoering ervan, ten aanzien van de
lastgever en de procespartijen blijft gelden zolang de ontkentenis niet
is aangetoond.
Om de redenen die in antwoord op het eerste onderdeel zijn weergegeven, beslist het arrest dat de eisers niet aantoonden dat de tweede en
derde verweerders de rechtsvordering hadden ingesteld buiten iedere
wettelijke vertegenwoordiging omdat zij niet, zelfs niet stilzwijgend,
werd gelast, toegelaten of bekrachtigd door C. R.
Aangezien het onderdeel niet aanvoert dat de conclusies die de voormelde verweerders later hebben neergelegd, de grenzen van de hun toevertrouwde lastgeving te buiten gingen, verantwoordt het arrest aldus
naar recht zijn beslissing om de vordering tot ontkentenis ongegrond
te verklaren voor het geheel van de proceshandelingen waarop zij betrekking had.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
30 april 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.
— Advocaten: de
heer Maes en mevr. Oosterbosch.

