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KOOP. — VERNIETIGING VAN DE KOOP UIT HOOFDE VAN BENADELING.
— BENADELING VAN MEER DAN ZEVEN TWAALFDEN. — VOORWAARDE.

Indien de verkoper in de verkoopprijs van een onroerend goed voor meer dan
zeven twaalfden is benadeeld, heeft hij het recht om de vernietiging van de
koop te eisen; om te weten of er benadeling voor meer dan zeven twaalfden
is, dient men het onroerend goed te schatten volgens zijn staat en zijn waarde op het ogenblik van de koop; het bestaan van de benadeling blijkt uit een
vergelijking tussen de verkoopprijs van een onroerend goed, enerzijds, en de
waarde die is vastgesteld in functie van zijn staat en van de lasten die erop
rusten, anderzijds. (Artt. 1674 en 1675, Burgerlijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 18 juni 2012.
De zaak werd door de eerste voorzitter bij beschikking van 9 april 2015
doorverwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

(…)
Gegrondheid van het tweede luik van het eerste onderdeel
Krachtens artikel 1674 Burgerlijk Wetboek heeft de verkoper, indien
hij in de verkoopprijs van een onroerend goed voor meer dan zeven
twaalfden benadeeld is, het recht om de vernietiging van de koop te eisen.
Volgens artikel 1675 van datzelfde Wetboek, dient men om te weten of
er benadeling voor meer dan zeven twaalfden is, het onroerend goed te
schatten volgens zijn staat en zijn waarde op het ogenblik van de koop.
Daaruit volgt dat het bestaan van de benadeling blijkt uit een vergelijking tussen de verkoopprijs van het goed, enerzijds, en de waarde ervan bepaald volgens zijn staat en de lasten waarmee het bezwaard is,
anderzijds.
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Het arrest stelt met eigen bewoordingen en met verwijzing naar die
van de eerste rechter vast dat het goed “bezwaard is met een erfdienstbaarheid van dienstenbestemming […] omzetbaar in een erfdienstbaarheid van handelsbestemming mits betaling, per vierkante meter
verkochte grond, van een bedrag gelijk aan het verschil tussen de prijzen per vierkante meter verkochte grond met dienstenbestemming en
met handelsbestemming” en dat de verkoop aan de eiseres “toegestaan
en aanvaard is voor de prijs van 312.000 euro voor de verkoop door de
eerste verweerder en de eerste verweerster en van 100.000 euro voor de
verkoop door de tweede verweerster”, met dien verstande dat “de eventuele vergoeding voor terugkoop die aan het SPI+ moet worden gestort
ten laste is van de verkopers”, en deze door het SPI+ definitief werd
vastgesteld op “100 euro per vierkante meter”, hetzij 254.100 euro.
Het arrest dat erop gewezen heeft dat als de eisers (lees: de verweerders) op de hoogte waren geweest van het bedrag van de vergoeding, “zij
niet met de voorgestelde prijs zouden hebben ingestemd”, is van oordeel
dat er “gelet op het hoge bedrag van die vergoeding (254.100 euro), er benadeling is voor meer dan zeven twaalfden in vergelijking met de onderhandelde prijs van 412.000 euro”.
Het arrest dat aldus een vergelijking maakt tussen het bedrag van de
vergoeding ten laste van de verkopers en de winst die ze bijgevolg uit
de verkoop halen, enerzijds, en de onderhandelde prijs van 412.000 euro,
anderzijds, om daaruit het bestaan van benadeling af te leiden, schendt
de voornoemde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep Bergen.
4 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: de heer Foriers en mevr. Heenen.

N° 289
3°

— 4 mei 2015
(AR S.13.0076.F)

KAMER

1° WERKLOOSHEID. — ALLERLEI. — DIRECTEUR VAN HET WERKLOOSHEIDSBUREAU. — GEDEELTELIJKE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT. — AFWEZIGHEID OF
VERHINDERING VAN DE DIRECTEUR. — VOORWAARDE.
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2° WERKLOOSHEID. — ALLERLEI. — DIRECTEUR VAN HET WERKLOOSHEIDSBUREAU. — AANWIJZING. — AFWEZIGHEID OF VERHINDERING VAN DE DIRECTEUR.
— VOORWAARDE.
3° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VEREISTE VERMELDINGEN. — MIDDEL DAT EEN TEGENSTRIJDIGHEID AANVOERT IN DE BESLISSINGEN
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. — ONTVANKELIJKHEID.

1° De directeur van het werkloosheidsbureau kan een deel van de hem verleende bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van dat bureau;
artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, vereist niet en staat niet toe dat de
bevoegdheidsaanwijzing die het instelt afhankelijk gesteld wordt van de
voorwaarde dat de directeur afwezig of verhinderd is; hoewel de akte van
overdracht een dergelijke voorwaarde bevat, heeft die voorwaarde geen enkele uitwerking op de bevoegdheid van de afgevaardigde ambtenaar.
(Art. 142, derde lid, Werkloosheidsbesluit)
2° Op de bij artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde aanwijzing, inzake de voorwaarde van afwezigheid of verhindering
van de directeur, zijn dezelfde regels van toepassing als op de overdracht bepaald bij artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november
1991. (Art. 1, 5°, Werkloosheidsbesluit)
3° Het middel dat een tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen van het arrest
aanklaagt maar enkel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet dat daarmee geen verband houdt, is niet ontvankelijk (1).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 27 maart 2013.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen 1, 5°, en 142, inzonderheid derde lid, van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
(1) Cass. 18 januari 2002, AR C.00.0208.F, AC 2002, nr. 41.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft vastgesteld dat de verweerder “op 22 april 2010 beslist heeft de
eiser uit te sluiten van het voordeel van werkloosheidsuitkeringen vanaf
28 februari 2003; de onverschuldigd ontvangen uitkeringen terug te vorderen;
hem uit te sluiten van het recht op werkloosheidsuitkeringen 1. gedurende acht
weken, waarvan vier weken met uitstel, vanaf 26 april 2010, omdat hij heeft nagelaten een vereiste verklaring af te leggen en 2. gedurende zesentwintig weken
vanaf 26 april 2010, omdat hij heeft nagelaten vóór de aanvang van een activiteit
die onverenigbaar is met de werkloosheidsuitkeringen, het overeenstemmende
vakje van zijn controlekaart zwart te maken (…). Een document van teruginning C31 werd ter kennis gebracht voor de periode van 1 maart 2007 tot
31 december 2009. Daaruit blijkt dat 26.563,62 euro moet worden terugbetaald”,
en bevestigt vervolgens het beroepen vonnis in zoverre het zelf de beslissing
van de verweerder van 22 april 2010 bevestigd heeft.
Het arrest steunt die beslissing op de volgende redenen:
“A. Onregelmatigheid van de litigieuze beslissing
De beslissing van 22 april 2010 werd ondertekend door de heer P., bij machtiging van de directeur van het werkloosheidsbureau van Nijvel;
Krachtens artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november
1991, ‘kan de directeur een deel van de hem verleende bevoegdheden overdragen
aan personeelsleden van het werkloosheidsbureau’;
De verweerder legt een akte van overdracht van de bevoegdheden van de directeur van het gewestelijk bureau van Nijvel over ten gunste van de heer P.;
De eiser betoogt dat die overdracht enkel mogelijk is in geval van afwezigheid
of verhindering van de titularis en in dit geval niet is aangetoond dat de directeur afwezig of verhinderd was op de dag van de beslissing;
Artikel 142, derde lid, voorziet niet in de mogelijkheid om de overdracht afhankelijk te stellen van de omstandigheid dat de directeur daadwerkelijk verhinderd is op de dag van de feiten. In zoverre de aanwijzing die voorwaarde
oplegt, moet ze als onregelmatig beschouwd worden;
De heer Henkes preciseert in die zin dat ‘en droit, la désignation opère une investiture personnelle immédiate; vouloir soumettre le pouvoir conféré par cette désignation à la réalisation d’une condition-fait — l’absence d’empêchement — est
irrégulier. Mais en outre, et surtout, en raison de l’effet immédiat et direct de la désignation au profit de l’agent 'chômage', cette irrégularité reste sans conséquence sur
la compétence de l’agent désigné’ (A. Henkes, « Le directeur du bureau du chômage
par désignation ou délégation et la légalité externe de la décision administrative sur le droit aux allocations de chômage’, Chron. dr. soc., 1994, 64)”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Het arrest stelt vast: “De beslissing van 22 april 2010 werd ondertekend door
de heer P., bij machtiging van de directeur van het werkloosheidsbureau van
Nijvel. Krachtens artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991, ‘kan de directeur een deel van de hem verleende bevoegdheden
overdragen aan personeelsleden van het werkloosheidsbureau’. De verweerder
legt een akte van overdracht van de bevoegdheden van de directeur van het gewestelijk bureau van Nijvel over ten gunste van de heer P.”.
Volgens de lezing door het arbeidshof van de door de verweerder overgelegde
stukken zou de directeur van het werkloosheidsbureau te Nijvel dus een overdracht hebben verleend aan de ambtenaar P., auteur van de litigieuze administratieve beslissing van 22 april 2010, aangezien die overdracht in
overeenstemming is met artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. In dit onderdeel
van het middel (2 tot 6) zal worden aangetoond dat, als men die feitelijke vast-
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stelling van de feitenrechters aanneemt (de directeur van het bureau van Nijvel
heeft de overdracht aan de ambtenaar P. verleend), het arrest zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt.
2. Artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit bepaalt: “De directeur in
wiens ambtsgebied de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan een deel
van de hem verleende bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van het
werkloosheidsbureau”.
Artikel 142, derde lid, moet in die zin begrepen worden dat de directeur van
het bureau in wiens ambtsgebied de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft de
hem bij koninklijk besluit verleende bevoegdheden enkel wettelijk kan overdragen wanneer hij afwezig of verhinderd is. De verhindering of afwezigheid van de
titularis van de overgedragen bevoegdheden moet bijgevolg bewezen worden en
voor het overige uitdrukkelijk vermeld worden in de akten van de gemachtigde
op grond van die overdracht.
3. Te dezen ontkent het arrest niet dat, zoals de eiser in zijn appelconclusie
aanvoerde, “noch de afwezigheid noch de verhindering van de directeur van het
werkloosheidsbureau is aangetoond. Dat kan niet achteraf worden aangetoond
aangezien de bestreden akte geen geldige reden voor de overdracht vermeldt”.
De grond dat “artikel 142, derde lid, niet voorziet in de mogelijkheid om de
overdracht afhankelijk te stellen van de omstandigheid dat de directeur daadwerkelijk verhinderd is op de dag van de feiten” geeft een foutieve draagwijdte
aan de verordenende bepaling die het arbeidshof toepasselijk acht en verantwoordt bijgevolg niet naar recht de beslissing dat de litigieuze administratieve
beslissing van 22 april 2010 regelmatig is en niet dient te worden vernietigd. Het
arrest dat de weigering tot vernietiging van de beslissing van 22 april 2010 steunt
op de voornoemde reden, schendt artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering door geen
rekening te houden met de voorwaarden waarvan die bepaling de geldigheid van
een overdracht, door de directeur, van een gedeelte van zijn bevoegdheden afhankelijk stelt.
4. Artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit moet althans in die zin begrepen worden dat wanneer de directeur zijn bevoegdheden enkel heeft overgedragen als hij afwezig of verhinderd is, een akte van de gemachtigde slechts
geldig is 1° als deze uitdrukkelijk de afwezigheid of verhindering van de directeur vermeldt en 2° als de afwezigheid of verhindering bewezen is of, in ondergeschikte orde, als ten minste één van de twee sub 1° of sub 2° vermelde
omstandigheden vervuld is.
Het arrest ontkent niet dat, zoals de eiser in zijn appelconclusie aanvoerde,
“noch de afwezigheid noch de verhindering van de directeur van het werkloosheidsbureau bewezen is. Dat kan niet achteraf worden aangetoond aangezien de
bestreden akte geen geldige reden voor de overdracht vermeldt”. Het arrest stelt
evenwel, althans impliciet, vast dat de akte van overdracht aan de heer P. van
de bevoegdheden van de directeur van het gewestelijk bureau van Nijvel, die de
verweerder aan het arbeidshof overlegt, als voorwaarde voor de overdracht vereiste dat de directeur daadwerkelijk afwezig of verhinderd was op de dag van de
feiten. Het arrest dat beslist dat een dergelijke door de akte van overdracht opgelegde voorwaarde onregelmatig is en geen uitwerking mag hebben, schendt
artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering, door niet te erkennen dat die verordenende bepaling de directeur toestaat de bevoegdheidsoverdracht afhankelijk te stellen
van de voorwaarde dat hij daadwerkelijk afwezig of verhinderd is wanneer de gemachtigde bij machtiging moet handelen zodat een beslissing van de gemachtigde, als de overdracht een dergelijke voorwaarde vermeldt, enkel geldig is 1° als
deze uitdrukkelijk de afwezigheid of verhindering van de directeur vermeldt en
2° als de afwezigheid of verhindering bewezen is of, in ondergeschikte orde, als
ten minste één van de twee sub 1° of sub 2° vermelde omstandigheden vervuld is
(schending van artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering).
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5. In ondergeschikte orde, als artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit
in die zin moet worden uitgelegd dat, wanneer de directeur zijn bevoegdheden
overdraagt, hij de overdracht niet wettelijk afhankelijk mag stellen van de
voorwaarde zelf afwezig of verhinderd te zijn, impliceert die uitlegging van de
verordenende bepaling dat de overdracht met een dergelijke beperking onwettig
is en artikel 159 van de Grondwet de justitiële rechtscolleges bijgevolg verplicht
daarvan volledig abstractie te maken. Het arrest dat, althans impliciet, vaststelt dat de door de verweerder aan het arbeidshof overgelegde akte van overdracht aan de heer P. van de bevoegdheden van de directeur van het gewestelijk
bureau van Nijvel, als voorwaarde voor de overdracht vereiste dat de directeur
daadwerkelijk afwezig of verhinderd was op de dag van de feiten, mocht bijgevolg niet weigeren de administratieve beslissing van 22 april 2010 van een ambtenaar gemachtigd door een akte van overdracht met een onwettige
voorwaarde, te vernietigen. Het arrest dat gevolg geeft aan een administratieve
beslissing genomen op grond van een bevoegdheidsoverdracht die een voorwaarde bevat die verboden is bij artikel 142, derde lid, van het koninklijk besluit,
schendt de artikelen 159 van de Grondwet en 142, derde lid, van het in de aanhef
van het middel aangevoerde koninklijk besluit.
Het arrest beslist voor het overige dat de bevoegdheidsoverdracht aan de ambtenaar P. “als onwettig beschouwd moet worden” omdat die als voorwaarde stelt
dat de directeur afwezig of verhinderd is. Beslissen dat een overdracht onregelmatig is en tegelijkertijd weigeren de beslissing op grond van die overdracht te
vernietigen, is tegenstrijdig.
Het arrest dat beslist dat, “in zoverre ze die voorwaarde oplegt de aanwijzing
als onregelmatig moet beschouwd worden” en niettemin weigert de beslissing
van 22 april 2010 te vernietigen, steunt op tegenstrijdige gronden en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
6. Minstens antwoord het arrest dat niet preciseert dat de door de verweerder
aangevoerde bevoegdheidsoverdracht als voorwaarde vereiste dat de directeur
afwezig of verhinderd moet zijn, niet op de appelconclusie van de eiser waarin
betoogd wordt: “In antwoord op het voorgaande legt de verweerder een akte van
aanwijzing voor uitgaande van de administrateur-generaal van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening waaruit blijkt dat de bevoegdheden verleend door de
wetten en reglementen aan de directeur van het werkloosheidsbureau van Nijvel, bij afwezigheid of verhindering van de titularis, worden uitgeoefend door de
heer P.”. Aangezien de conclusie van de eiser aldus onbeantwoord blijft, stellen
de redenen van het arrest het Hof niet in staat om de wettelijkheid van de bestreden beslissing te toetsen (schending van artikel 149 van de Grondwet).
(…)
Derde onderdeel
1. Luidens artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit, wordt verstaan onder “directeur” in de zin van dat besluit, “de directeur van het werkloosheidsbureau of
de ambtenaren die door de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn aangewezen”.
Door die verordenende bepaling kan de administrateur-generaal één of meer
ambtenaren aanwijzen voor bevoegdheden die bij het koninklijk besluit aan de
directeur toekomen. Wanneer de administrateur een dergelijke maatregel
neemt, kan hij de uitoefening van de bevoegdheden die hij aan een bepaalde
ambtenaar toevertrouwt wettelijk afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de
directeur afwezig of verhinderd is. Als de akte van aanwijzing een dergelijke
voorwaarde bevat, is een beslissing van de aldus aangewezen ambtenaar enkel
geldig 1° als deze uitdrukkelijk de afwezigheid of verhindering van de directeur
vermeldt en 2° als de afwezigheid of verhindering bewezen zijn of, in ondergeschikte orde, als ten minste één van de twee sub 1° of sub 2° vermelde omstandigheden vervuld is.
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2. Het arrest stelt, althans impliciet, vast dat de door de verweerder aan het
arbeidshof overgelegde akte van aanwijzing van de heer P. als voorwaarde voor
de aanwijzing vereiste dat de directeur daadwerkelijk afwezig of verhinderd was
op de dag van de feiten. Het arrest dat beslist dat een dergelijke door de akte
van aanwijzing opgelegde voorwaarde onregelmatig is, schendt artikel 1, 5°, van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, omdat het niet erkent dat die verordenende bepaling de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening toestaat de
aanwijzing van een ambtenaar belast met de uitvoering van de functies van de
directeur afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat die directeur daadwerkelijk afwezig of verhinderd is, zodat een beslissing van de gemachtigde, als de
aanwijzing door de administrateur-generaal een dergelijke voorwaarde stelt,
enkel geldig is 1° als deze uitdrukkelijk de afwezigheid of verhindering van de
directeur vermeldt en 2° als de afwezigheid of verhindering bewezen is of, in ondergeschikte orde, als ten minste één van de twee sub 1° of sub 2° vermelde omstandigheden vervuld is (schending van artikel 1, 5°, van het in de aanhef van
het middel aangevoerde koninklijk besluit).
3. In ondergeschikte orde, als voornoemd artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit in die zin moet worden uitgelegd dat wanneer de administrateur-generaal
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een ambtenaar aanwijst die de bevoegdheden van de directeur moet uitoefenen, die aanwijzing niet wettelijk afhankelijk kan worden gesteld van de voorwaarde dat de directeur afwezig of
verhinderd is, impliceert die uitlegging van het voornoemde artikel 1, 5°, aangezien de aanwijzing met een dergelijke beperking onwettig is, dat artikel 159 van
de Grondwet de justitiële rechtscolleges verplicht daarvan volledig abstractie
te maken. Het arrest dat, althans impliciet, vaststelt dat de door de verweerder
aan het arbeidshof overgelegde akte van aanwijzing van de heer P. voor de bevoegdheden van de directeur van het gewestelijk bureau van Nijvel, als voorwaarde voor de aanwijzing vereiste dat de directeur daadwerkelijk afwezig of
verhinderd was op de dag van de feiten, mocht bijgevolg niet weigeren de administratieve beslissing van 22 april 2010 van een ambtenaar gemachtigd door een
akte van aanwijzing met een onwettige voorwaarde, te vernietigen. Het arrest
dat gevolg geeft aan een administratieve beslissing op grond van een aanwijzing
met een onwettige voorwaarde, schendt de artikelen 159 van de Grondwet en 1,
5°, van het koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering.
Tweede middel
(…)
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, wordt de
terugvordering van de onrechtmatig betaalde sommen bevolen door de directeur
of door de bevoegde rechtsmacht.
Uit die bepaling volgt dat het recht op terugbetaling van alle onrechtmatig
betaalde sommen afhankelijk gesteld wordt van een beslissing van de directeur
van het gewestelijk werkloosheidsbureau of van het bevoegde rechtscollege
waarbij de terugvordering van de onrechtmatig betaalde sommen wordt bevolen.
Volgens het algemeen rechtsbeginsel, het zogeheten beschikkingsbeginsel,
mag het arbeidsgerecht, wanneer het de nietigheid van een beslissing van de directeur inzake de terugvordering van de uitkeringen uitspreekt, enkel zelf de
terugvordering bevelen van de uitkeringen die het onrechtmatig ontvangen
acht, als de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening het verzocht heeft de terugvordering van die uitkeringen te bevelen wanneer het zou beslissen die beslissing
te vernietigen. Als hierover uitspraak wordt gedaan zonder het uitdrukkelijk
verzoek van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zou betekenen dat het ar-
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beidsgerecht “uitspraak doet over niet gevorderde zaken” en het bijgevolg het
voornoemde algemeen rechtsbeginsel miskent.
De vraag omtrent de formele regelmatigheid van de beslissing van de directeur blijft dus geheel pertinent wanneer de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
het arbeidsgerecht niet verzocht heeft zelf de terugvordering van de uitkeringen
te bevelen wanneer dat gerecht de beslissing van de directeur vernietigt: het arbeidsgerecht dat oordeelt de vernietiging van die beslissing te moeten uitspreken, mag in dat geval immers niet zelf, op eigen initiatief, de terugvordering
van de onrechtmatig ontvangen uitkeringen bevelen.
Het arrest beslist dat de formele regelmatigheid van de beslissing van 22 april
2010 niet in vraag moet worden gesteld aangezien, zelfs als het de nietigheid van
die beslissing zou uitspreken omdat de auteur niet bevoegd is, het zelf in ieder
geval moet nagaan of de eiser aan de toekenningsvoorwaarden voor werkloosheidsuitkeringen voldoet en, wanneer dat niet het geval is, zelf de terugvordering van de onrechtmatig ontvangen uitkeringen moet bevelen.
Maar uit het dictum van de appelconclusie van de verweerder blijkt dat deze
zich ertoe beperkte het arbeidshof te verzoeken “het vonnis van 3 januari 2012 te
bevestigen in zoverre dat het verhaal van de eiser tegen de beslissing van
22 april 2010 niet gegrond heeft verklaard en die beslissing in al zijn beschikkingen heeft bevestigd”. Het verzocht het arbeidshof niet, in ondergeschikte orde,
in de plaats te worden gesteld van de beslissing van 22 april 2010, als die vernietigd werd, om de terugvordering van de onrechtmatig verkregen uitkeringen te
bevelen.
Aangezien het arrest beslist heeft dat de vraag omtrent de regelmatigheid van
de beslissing van 20 april 2010 “zonder belang is” vermits het arbeidshof, bij vernietiging van de beslissing van de directeur in ieder geval zelf de terugvordering
van de onregelmatig ontvangen uitkeringen moet bevelen, terwijl het arbeidsgerecht dat de beslissing van de directeur vernietigt de terugvordering van die
bedragen enkel kan bevelen als de verweerder hierom verzocht heeft en die vordering te dezen niet door de verweerder ingesteld werd, miskent het het algemeen rechtsbeginsel, het zogeheten beschikkingsbeginsel, vastgelegd bij
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en schendt het artikel 170 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
(…)
Derde onderdeel
Luidens artikel 7, § 13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders “verjaren het recht van
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van onverschuldigd
betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede de rechtsvorderingen
van de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde
werkloosheidsuitkeringen na drie jaar. Die termijn wordt op vijf jaar gebracht
wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist of bedrog van de
werkloze”. Volgens het derde lid, gaan de verjaringstermijnen in op de eerste
dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan
werd.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die de terugvordering van de onrechtmatig betaalde werkloosheidsuitkeringen wil bevelen, beschikt dus over een
termijn van drie jaren vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt
op dat waarin de uitbetaling gedaan werd. De beslissing tot terugvordering van
die bedragen genomen binnen de drie jaar vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan werd stuit de verjaring.
Als de beslissing van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening genomen wordt
binnen de drie jaar na de betaling van de onverschuldigde uitkeringen maar vernietigd is wegens formele onregelmatigheid, wordt de verjaring verondersteld
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nooit te zijn gestuit en zal de termijn verstrijken drie jaar na de eerste dag van
het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan werd.
In dit geval was de verjaring voor de laatste werkloosheidsuitkeringen die aan
de eiser in december 2008 zijn uitbetaald slechts ingetreden in december 2011. Ze
kon slechts op geldige wijze worden gestuit door een regelmatige beslissing van
de verweerder tot terugvordering van de onrechtmatig ontvangen uitkeringen.
Aangezien de beslissing van 22 april 2010, die bij overdracht van de bevoegdheden van de directeur van het werkloosheidsbureau genomen werd, nietig is om
de redenen die in het eerste cassatiemiddel zijn uiteengezet, kon ze de verjaring
van het recht tot het bevelen van de terugvordering van de uitkeringen niet op
geldige wijze stuiten. Aangezien de verweerder de arbeidsrechtbank of het arbeidshof niet zelf heeft verzocht de terugvordering van de onrechtmatig ontvangen uitkeringen te bevelen, is de verjaring blijven lopen tot de dag van de
uitspraak van het arrest. Op die dag was de termijn van drie jaar om de terugvordering te bevelen dus volledig verstreken.
Het arrest dat de verjaring niet vaststelt van het recht van de verweerder om
de terugvordering van de door de eiser onrechtmatig ontvangen uitkeringen als
gevolg van de nietigheid van de beslissing van de directeur van 22 april 2010 te
bevelen, schendt bijgevolg artikel 7, § 13, tweede en derde lid van de besluitwet
van 28 december 1944.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Eerste middel
Eerste onderdeel
In zoverre het onderdeel het arrest verwijt enerzijds te beslissen dat
de overdracht die was toegestaan aan de ambtenaar die de betwiste administratieve beslissing genomen heeft onregelmatig is en anderzijds
te weigeren de beslissing te vernietigen die op grond van die overdracht
genomen werd, en het een tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen
van het arrest aanklaagt, maar enkel de schending aanvoert van
artikel 149 van de Grondwet, dat daarmee geen verband houdt, is het
niet-ontvankelijk.
Het arrest dat voor het overige enerzijds stelt dat “artikel 142, derde
lid, Werkloosheidsbesluit niet bepaalt dat de overdracht afhankelijk
kan worden gesteld van de voorwaarde dat de directeur daadwerkelijk
verhinderd is op de dag van de feiten”, en “in zoverre zij die voorwaarde
oplegt, de overdracht als onregelmatig moet beschouwd worden” en
“die onregelmatigheid geen weerslag heeft op de bevoegdheid van de
aangewezen ambtenaar”, beantwoordt de conclusie van de eiser door
aan te voeren dat de akte op basis waarvan de ambtenaar van het werkloosheidsbureau de betwiste administratieve beslissing genomen heeft,
vereiste dat de directeur van dat bureau afwezig of verhinderd was.
Anderzijds kan de directeur van het werkloosheidsbureau krachtens
het voornoemde artikel 142, derde lid, een deel van de hem verleende bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van dat bureau.
De toepassing van die bepaling vereist niet en staat niet toe dat de
bevoegdheidsaanwijzing die ze instelt afhankelijk gesteld wordt van de
voorwaarde dat de directeur afwezig of verhinderd is.
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Hoewel de akte van overdracht een dergelijke voorwaarde vereist,
heeft ze geen enkele uitwerking op de bevoegdheid van de afgevaardigde ambtenaar.
In zoverre het onderdeel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Volgens artikel 1, 5°, Werkloosheidsbesluit moet verstaan worden onder de directeur de directeur van het werkloosheidsbureau of de ambtenaren die door de administrateur-generaal van de Rijksdienst zijn
aangewezen.
De bij die bepaling bedoelde aanwijzing wordt, inzake de voorwaarde
van afwezigheid of verhindering van de directeur, vastgelegd bij dezelfde regels als de regels die van toepassing zijn op de overdracht bepaald
bij het voornoemde artikel 142, derde lid, en die in antwoord op het eerste onderdeel vermeld werden.
Het onderdeel faalt naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerder in de kosten gelet op artikel 1017, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek.
4 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten: mevr. Nudelholc en de
heer Foriers.

N° 290
3° KAMER — 4 mei 2015
(AR S.13.0109.F)
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — CONCLUSIE NA ADVIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — ANTWOORD OP CONCLUSIE.

De partijen beschikken, met ingang van de kennisgeving van het advies van
het openbaar ministerie, over een termijn om ter griffie conclusie neer te leggen uitsluitend met betrekking tot de inhoud van dat advies en de conclusies
worden alleen in aanmerking genomen in zoverre ze antwoorden op het advies van het openbaar ministerie; in zoverre de rechter die conclusies in aanmerking moet nemen, is hij verplicht erop te antwoorden. (Art. 767, § 3,
tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek)
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(KONINKRIJK SAOEDI-ARABIË,

VERTEGENWOORDIGD IN
DOOR ZIJN AMBASSADEUR TE BRUSSEL T. B.)

BELGIË

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 9 januari 2013.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vijf
middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Eerste middel
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
Artikel 767, § 3, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat behoudens uitzonderingen die geen betrekking hebben op dit geval,
de partijen, met ingang van de kennisgeving van het advies van het
openbaar ministerie, beschikken over een termijn om ter griffie conclusie neer te leggen uitsluitend met betrekking tot de inhoud van dat
advies en dat de conclusie alleen in aanmerking wordt genomen in zoverre ze antwoordt op het advies.
In zoverre de rechter die conclusie in aanmerking moet nemen, is hij
verplicht erop te antwoorden.
Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de eiser, in antwoord
op het advies van het openbaar ministerie, een conclusie heeft neergelegd met betrekking tot de vraag of artikel 5, vierde lid, Strafwetboek
van toepassing is op een vreemde Staat, in casu de eiser, en of die Staat
een misdrijf kan begaan.
Het arrest dat zonder die conclusie te beantwoorden beslist dat de eiser een misdrijf heeft begaan, schendt artikel 149 Grondwet.
Het subonderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven die niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden,
behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet
over de ontvankelijkheid van de hogere beroepen ten aanzien van
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artikel 1057 Gerechtelijk Wetboek en de vormen en wettelijke termijnen en over de door de eiser aangevoerde immuniteit van rechtsmacht.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
4 mei 2015 — 3° Kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Lefèbvre.

N° 291
3°

— 4 mei 2015
(AR S.13.0128.F)

KAMER

PENSIOEN. — WERKNEMERS. — RUSTPENSIOEN. — SCHORSING VAN BETALING
WEGENS OPSLUITING. — HECHTENIS. — TOEPASSELIJKE BEPALING. —
WETGEVENDE NORM.

De schorsing van het rust- en overlevingspensioen wordt opgelegd aan de gedetineerden krachtens een wetgevende norm, overeenkomstig artikel 6, § 1,
van de wet van 12 januari 2005; het middel dat ervan uitgaat dat die schorsing haar oorsprong vindt in een regelgevende bepaling, faalt naar recht.
(Art. 6, § 1, Wet 12 januari 2005; art. 31, 5°, Pensioenwet Werknemers;
art. 215, Wet 25 januari 1999; art. 70, Algemeen Reglement Werknemerspensioen)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik, afdeling Namen, van 10 september 2013.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11, 14, 23 en 159 van de Grondwet;
— artikel 2 van het Strafwetboek;
— artikel 6 van de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005;
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— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag
maken van een beslissing, met name een norm, waarbij een hogere bepaling
wordt geschonden.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond. Het wijzigt het vonnis van de eerste rechter dat het verhaal van de eiser
in de volgende bewoordingen gegrond verklaarde: “laat artikel 70 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 met toepassing van artikel 159 van de
Grondwet buiten toepassing; zegt in ieder geval dat het voornoemde artikel 70
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt; veroordeelt bijgevolg de verweerder tot betaling van het rustpensioen van de eiser dat werd geschorst vanaf het
ingaan ervan op 1 januari 2010, naast de interest tegen de wettelijke rentevoet
op de bedragen die verschuldigd zijn vanaf hun opeisbaarheid; veroordeelt de
verweerder tot de kosten van het geding die zijn vastgesteld op 240,50 euro, namelijk de rechtsplegingsvergoeding”. Het arrest verklaart bijgevolg het verhaal
van de eiser ongegrond en wijst het af.
Het arrest steunt zijn beslissing op de redenen gegeven in punt 6, “Grondslag”,
en die hier volledig worden geacht te zijn overgenomen en inzonderheid op de
volgende overwegingen:
“6.2.1. Draagwijdte van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.
De wet van 12 januari 2005 streeft de volgende doelstelling na: ‘Dit wetsvoorstel strekt ertoe om een eigentijds wettelijk kader in te voeren voor de interne
rechtspositie (d.i. de rechtspositie tijdens de vrijheidsbeneming 'binnen de muren' van de gevangenis) van gedetineerde veroordeelden en gedetineerde verdachten, beklaagden en beschuldigden. Het bepaalt tevens de daarmee
samenhangende werkingsbeginselen voor het gevangeniswezen’. […]
Uit die uittreksels uit de parlementaire voorbereiding kan worden afgeleid
dat de wet, niettegenstaande zijn artikel 6, de bestaande bepalingen in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid die de rechten van de gedetineerden
op de sociale zekerheid beperken, niet wil wijzigen.
Bij het aannemen van de wet van 12 januari 2005 wist de wetgever nochtans dat
de gedetineerde niet op gelijke wijze van de rechten van sociale zekerheid geniet
als een sociaal verzekerde die niet van zijn vrijheid beroofd is. Hij is echter niet
verder ingegaan op die problematiek hoewel de afgevaardigde van het Internationaal Observatorium voor het Gevangeniswezen erop gewezen heeft hoezeer
een fundamentele hervorming van het statuut van de gedetineerden inzake sociale zekerheid, in de geest van het normalisatiebeginsel, noodzakelijk is. Twee
wetsvoorstellen werden trouwens onlangs ingediend (Doc. 53 1911/001 en Doc. 53
1911/001).
Uit artikel 6 van de wet van 12 januari 2005 en de beginselen die erin vervat
zijn, kan dus niet worden afgeleid dat de gedetineerde inzake sociale zekerheid
aanspraak kan maken op dezelfde rechten als iedere andere sociaal verzekerde.
Bijgevolg moet men zich houden aan de regelgeving inzake pensioenen en nagaan of er discriminatie is.
6.2.2. Kenmerk van de specifieke wetgeving inzake pensioenen
Artikel 31, 5°, van het koninklijk besluit nr. 50, uitgewerkt bij artikel 70 van
het koninklijk besluit van 21 december 1967, zoals artikel 31, 5°, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967, uitgewerkt bij de artikelen 147 en 185
van het koninklijk besluit van 22 december 1967 inzake pensioenen van zelfstandigen, bepaalt dat de Koning de gevallen kan bepalen waarin de uitkeringen geschorst worden met name in geval van opsluiting.
Die twee artikelen 31, 5°, zijn beiden opgenomen in een koninklijk besluit dat
is uitgevaardigd krachtens bijzondere machten en zijn dus wetten waarvan de
grondwettigheid, voor zover het besluit door een wet bekrachtigd is, door het
Grondwettelijk Hof kan worden onderzocht overeenkomstig de wet van
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6 januari 1989 (Fr. Rigaux, ‘La jurisprudence de la Cour d’arbitrage en matière
de droit social’, J.T.T., 1999, p. 161, inz. p. 162, sub I.1.; Arbitragehof, 3 december
1998, J.T.T., 1999, p. 166).
Die bepalingen waren reeds opgenomen in de besluiten nr. 50 en nr. 72, vóór de
wijziging ervan bij de wet van 25 januari 1999.
De wijzigingen die aan een besluit van bijzondere machten zijn aangebracht
door een ander besluit dat is uitgevaardigd krachtens een wet die de Koning toestaat wetgevende bepalingen te wijzigen, aan te vullen en eventueel op te heffen
is een reglementaire bepaling aangezien deze niet door een wet bekrachtigd is.
De latere wijziging van die reglementaire tekst bij wet ontneemt daaraan haar
reglementair karakter niet wanneer het louter de bedoeling is de teksten te laten overeenstemmen (Arbitragehof, 5 december 2002, J.T.T., 2004, p. 183). Dat
geldt ook wanneer het basisbesluit later niet naar behoren bekrachtigd werd.
Maar in dit geval werd artikel 31, 5°, van beide koninklijk besluiten die zijn
uitgevaardigd in het raam van de bijzondere machten, niet bij wet bekrachtigd
(Arbitragehof, 15 juli 1993, nr. 437/93, J.T.T., 1994, p. 153). De formele wijziging bij
de wet van 25 januari 1999 ontneemt de betwiste bepaling haar reglementair karakter niet.
Bijgevolg heeft de eerste rechter terecht de verenigbaarheid van de aangeklaagde tekst met artikel 159 van de Grondwet onderzocht, met dien verstande
dat het nagaan van de verenigbaarheid echter zowel betrekking moet hebben op
artikel 31, 5°, van het koninklijk besluit nr. 50 als op artikel 70 van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement, dat deze bepaling uitwerkt.
6.2.3. Mogelijke discriminatie
Zo het recht op pensioen niet beïnvloed wordt door het feit dat de sociaal verzekerde opgesloten is, heeft de opsluiting, op grond van de hierboven vermelde
bepalingen, een schorsing van betaling tot gevolg na een periode van één jaar
ononderbroken opsluiting ongeacht de gedetineerde de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt vóór of na zijn opsluiting (V. Van der Plancke et G. Van Limbergen, La sécurité sociale des (ex)-détenus et de leurs proches, La Charte, 2008, p. 335
e.v.).
Dit kan worden verantwoord door het feit dat de Staat bijdraagt tot de financiering van de pensioenen en dat het niet verantwoord is dat de gedetineerden
ook nog aanspraak kunnen maken op een bijdrage van de Staat onder de vorm
van een pensioen terwijl ze ten laste van de overheid zijn wegens hun opsluiting
(zelfde auteurs, p. 339).
Het is zaak dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de verweerder voorziet
van de middelen die deze nodig heeft om de pensioenen te betalen en dat hoewel
de Rijksdienst hoofdzakelijk gefinancierd wordt door bijdragen, die van de
werknemers inbegrepen, de Staat de ontvangsten moet aanvullen met subsidies
(cf. Jaarverslag 2012 van de Rijksdienst).
V. Van der Plancke en G. Van Limbergen schrijven niet onterecht dat ‘il appartient finalement au législateur de définir les motifs de suspension d’une allocation
de sécurité sociale, jouissant d’ailleurs en la matière d’une très grande liberté d’appréciation. Nous pouvons admettre que le législateur peut suspendre le paiement d’allocations, au motif et pour autant qu’une autorité publique soit responsable de la
subsistance des détenus, même si le risque social assuré continue d’exister en tant que
tel pendant la période de détention. […] Le législateur peut également tenir compte
qu’il n’est pas habituel d’exiger des détenus une contribution à la subsistance. La suspension d’une pension pour ces motifs ne méconnaît ni le principe d’égalité ni l’interdiction des atteintes illégitimes à des droits de propriété. Les mesures légales en la
matière doivent bien entendu faire preuve de cohérence et le législateur doit aussi éviter, au risque de violer le principe de proportionnalité, d’imposer des charges disproportionnées à des justiciables individuels. Il résulte en l’espèce de la suspension de la
pension que les détenus ayant droit à la pension et les détenus qui perdent [du fait de
la détention] leurs revenus du travail sont traités plus équitablement. La période de
détention est considérée, d’une certaine façon, comme une période neutralisée.
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Lorsque les modalités d’exécution de la peine autorisent le détenu à exercer un travail
professionnel ou s’il continue à bénéficier d’une autre manière de revenus professionnels, le principe d’équité [n’]est préservé que dans la mesure où il serait demandé à la
personne concernée de contribuer aux frais de sa subsistance en prison: c’est le cas
lorsque le détenu bénéficie d’une mesure de détention limitée et qu’il perçoit un salaire’. Dezelfde auteurs beklemtonen dat, hoewel de betaling van het pensioen gedurende het eerste jaar opsluiting de logica van het systeem in het gedrang
brengt, dat evenwel een uitzondering is die de praktische uitvoering van de wettelijke maatregelen bevordert (met name in geval van onterechte opsluiting) en
die bovendien het proportionaliteitsbeginsel zo goed mogelijk eerbiedigt rekening houdend met de betreffende overgangsperiode, aangezien de wetgever vrij
is te oordelen dat de termijn korter of langer moet zijn. Zij hebben echter bedenkingen bij de eerbiediging van het proportionaliteitsbeginsel wanneer dat
ingehouden bedrag hoger is dan de onderhoudskosten of de bijdrage van de gedetineerde daarin.
Volgens die auteurs staat het aan de wetgever om het meest geschikte instrument te bepalen en in België is het de opdracht van de Federale Overheidsdienst
Justitie om de gedetineerden ten laste te nemen. Ze zijn voorstander van de afhouding van een bijdrage voor de kosten van onderhoud en huisvesting ter compensatie van het doorbetalen van sociale zekerheidsuitkeringen (welke?
aangezien het doorbetalen van sommige uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkeringen, ondenkbaar is). De auteurs besluiten dat ‘il appartient finalement au législateur de soupeser les avantages et les inconvénients des différentes options
politiques’.
Welke beslissing kan de rechter nemen in de veronderstelling hij de tekst van
het besluit discriminerend acht en deze verwerpt? […]
Het volstaat niet een tekst te verwerpen om een recht toe te kennen zonder
verder rekening te houden met de aldus verworpen bepalingen. De rechter moet
beoordelen of de lacune die het verwerpen van de norm teweeg brengt, kan worden opgevuld.
6.3. Toepassing op dit geval
Eerst dient opgemerkt dat, in de takken van de sociale zekerheid sensu stricto
(met uitzondering van de beroepsrisico’s), de residuaire stelsels zoals uitkeringen aan gehandicapte personen en leefloon inbegrepen, bepalingen vergelijkbaar
zijn met de bepalingen die gelden voor pensioenen, uitgevaardigd werden om het
recht tijdens de opsluiting volledig te schorsen of te beperken.
Alle gedetineerden hebben overigens recht op de maatschappelijke dienstverlening die aan behoeftige gedetineerden wordt toegekend, indien nodig.
Er is geen onverantwoord verschil in behandeling tussen de sociaal verzekerden al naargelang zij aanspraak konden of kunnen maken op een sociale uitkering waarvan de financiering, althans gedeeltelijk, door de Staat verzekerd is.
Artikel 31, 5°, van het koninklijk besluit nr. 50 stelt een verschil in behandeling in tussen de gedetineerde gepensioneerden en de anderen aangezien de gedetineerden hun pensioen slechts in sommige gevallen en voor een beperkte tijd
kunnen ontvangen.
Is dat verschil in behandeling objectief en redelijk verantwoord?
Het feit dat de Staat de gedetineerden tijdens hun opsluiting ten laste neemt,
zonder dat hiervoor een budgettair onderscheid wordt gemaakt naargelang de
bijdragende federale overheidsdienst, is een objectieve verantwoording. Het redelijke karakter van dat verschil in behandeling is een beleidskwestie die een
positief of negatief antwoord genereert volgens eenieders subjectieve beoordeling.
Het staat niet aan de rechter hierin een standpunt in te nemen aangezien het
verschil in behandeling niet kennelijk onredelijk of van elke verantwoording
ontbloot is. Dat komt toe aan de wetgever die de wettelijke bepalingen wil wijzigen waardoor thans sommige sociale uitkeringen wel en andere niet kunnen
worden toegekend. Dat is een beleidskeuze.
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Artikel 70 van het koninklijk besluit bepaalt dat de gepensioneerde zijn recht
op pensioen behoudt gedurende het eerste jaar van zijn opsluiting.
Zoals de hierboven aangehaalde auteurs doen opmerken, is het behoud van een
recht gedurende twaalf maanden een gunstmaatregel die de gepensioneerde de
tijd biedt om zich aan te passen aan zijn intrede in het gevangenismilieu. De uitbreiding van die maatregel naar de andere gepensioneerden is niet redelijk verantwoord daar de Staat de gedetineerde ten laste neemt en die opsluiting
aanzienlijke kosten meebrengt voor de maatschappij.
Overigens zou de gedetineerde die geen werk heeft wegens zijn opsluiting en
diegene die geen werkloosheidsuitkeringen krijgt wegens zijn niet-beschikbaarheid, om slechts die voorbeelden te geven, gediscrimineerd worden in vergelijking met de gepensioneerde gedetineerden als die hun pensioen doorbetaald
krijgen. Aldus wordt de opsluiting voor iedereen ‘als een geneutraliseerde periode’ beschouwd door het feit dat de Staat de gedetineerde ten laste neemt.
Het zou weliswaar ideaal zijn mocht het behoud van het recht op pensioen gepaard kunnen gaan met een vergoeding aan de penitentiaire overheid voor alle
of een deel van de kosten die gepaard gaan met opsluiting maar, zoals de twee
vermelde auteurs beklemtonen, een bijdrage van de gedetineerden in de kosten
van huisvesting is in België niet gangbaar. En mocht de wetgeving toch in die
zin evolueren, hetgeen niet het geval blijkt te zijn gelet op de ingediende wetsvoorstellen, staat het aan de wetgever, en niet aan de rechter die elk geval afzonderlijk beoordeelt, om de modaliteiten te bepalen voor de omvang van die
bijdrage zodat de regels op elkaar afgestemd worden en ook elke vorm van ongelijke behandeling onder gedetineerden vermeden wordt.
Discriminatie is een heel delicaat te regelen kwestie maar het is zaak vast te
stellen dat de behoeftige gedetineerde niet zonder enig inkomen is aangezien hij
hulp kan krijgen van de sociale dienst van de gevangenis (via het Steunfonds
voor gedetineerden) en zelfs bijkomende hulp van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, indien nodig. Maar het Grondwettelijk Hof heeft de
mogelijke toekenning van die sociale hulp, die het laatste vangnet van sociale
zekerheid is, herhaaldelijk toereikend bevonden om een verschil in behandeling
geldig te verklaren.
De eiser bewijst niet dat de aangeklaagde bepalingen een niet-verantwoord en
niet-evenredig verschil in behandeling aantonen.
Het hoger beroep is gegrond”.
Grieven
Zowel uit artikel 159 van de Grondwet als uit het in het middel aangevoerde
algemeen rechtsbeginsel volgt dat de rechter een verordenende tekst — met
name een koninklijk besluit — strijdig met de wet of met de Grondwet, niet mag
toepassen.
Op dat beginsel bestaat geen uitzondering; er moet niet worden nagegaan of
het verwerpen van die verordenende tekst al dan niet een lacune doet ontstaan
die de rechter kan opvullen.
Artikel 31, 5°, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers biedt aan de Koning de mogelijkheid de gevallen te bepalen waarin de uitkeringen van dit besluit geschorst zijn voor de gerechtigden die in de gevangenis opgesloten of in
instellingen tot bescherming van de maatschappij opgenomen zijn, alsmede de
duur van de schorsing.
Artikel 70 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van
het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bepaalt in dit verband dat:
“§ 1. De rust- en overlevingspensioenen worden geschorst voor de duur van hun
opsluiting ten aanzien van de gerechtigden die in de gevangenissen zijn opgesloten of de gerechtigden die in gestichten tot bescherming van de maatschappij of
in bedelaarskoloniën zijn opgenomen.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1143 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 291 - 4.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1143

§ 2. Het genot van hun pensioen kan hun nochtans worden behouden zolang zij
geen ononderbroken opsluiting van twaalf maanden hebben ondergaan.
§ 3. De gerechtigden zullen aanspraak mogen maken op hun pensioen voor de
duur van hun voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat zij doen blijken dat zij
van het misdrijf dat tot die hechtenis aanleiding heeft gegeven, bij een in kracht
van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing werden vrijgesproken.
Hetzelfde geldt voor de gevallen van buitenvervolgingstelling of van buitenzaakstelling”.
Eerste onderdeel
Luidens artikel 14 van de Grondwet kan geen straf worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet.
Artikel 6 van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie
van de gedetineerden van 12 januari 2005 stelt:
“§ 1. De gedetineerde wordt aan geen andere beperkingen van zijn politieke,
burgerlijke, sociale, economische of culturele rechten onderworpen dan deze die
uit de strafrechtelijke veroordeling of uit de vrijheidsbenemende maatregel
voortvloeien, deze die onlosmakelijk met de vrijheidsbeneming verbonden zijn
en deze die door of krachtens de wet worden bepaald.
§ 2. Bij de uitvoering van de vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende maatregel
dient vermijdbare detentieschade voorkomen te worden”.
Die duidelijke tekst betreft alle politieke, burgerlijke, sociale, economische
of culturele rechten, waaronder met name het recht op sociale zekerheid bedoeld bij artikel 23, inzonderheid derde lid, 2°, van de Grondwet. Hij bevat geen
enkel voorbehoud op dat vlak.
Hij wijst op de wil van de wetgever zich te onderwerpen aan artikel 14 van de
Grondwet, waarvan artikel 2 van het Strafwetboek een toepassing maakt, door
uit te sluiten dat “een ander element van straf wordt bijgevoegd dat al geen deel
uitmaakt van het feit dat men niet meer vrij is om te gaan en te komen waar
men wil, de straf die de gedetineerde opgelegd kreeg exclusief bestaande uit deze
vrijheidsberoving — onder voorbehoud van eventueel bijkomende straffen” (zie
de uiteenzetting van de minister van Justitie, Verslag namens de Commissie
voor de Justitie van de Kamer der Volksvertegenwoordigers uitgebracht door de
heer André Perpète, Gedr. St., Kamer, zitting 2003-2004, doc. 51 nr. 0231/015, p. 14).
Overigens vloeit te dezen de schorsing van de betaling van de rust- en overlevingspensioenen aan de gedetineerden enerzijds niet voort uit een wettekst,
maar uit een verordenende tekst — artikel 70 van het voornoemde koninklijk
besluit van 21 december 1967 — die bovendien uitgewerkt is in uitvoering van
een andere tekst waarvan het arrest het verordende karakter erkent niettegenstaande de “zuiver formele” wijziging ervan bij de wet van 25 januari 1999, — het
in het middel bedoelde artikel 31 van het koninklijk besluit nr. 50.
Anderzijds vormt die schorsing geen gevolg dat onlosmakelijk verbonden is
met de strafrechtelijke veroordeling van de gedetineerde of van een vrijheidsbenemende straf. De opsluiting ontneemt immers de sociale uitkering van het
rust- en overlevingspensioen, tegenprestatie voor de bijdragen van de werknemer en diens werkgever gedurende de bepaalde periode, zijn voorwerpt niet. Die
opsluiting berooft overigens de gedetineerde niet van zijn goederen noch van de
mogelijke inkomsten waarop hij recht heeft.
Daaruit volgt dat het arrest niet naar recht kon beslissen dat artikel 70 van
het koninklijk besluit van 21 december 1967 wettig was en op dit geval mocht
worden toegepast op grond dat artikel 6 van de wet van 12 januari 2005 niet tot
doel had de bestaande regelgeving in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid en, met name, inzake pensioenen, in vraag te stellen.
Zodoende:
1° miskent het arrest de algemene draagwijdte van artikel 6 van de wet van
12 januari 2005 dat ertoe strekt de naleving van artikel 14 van de Grondwet te
verzekeren en dat geen enkel voorbehoud maakt inzake sociale zekerheid
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(schending van de artikelen 6 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden en 14 van de Grondwet, en voor zoveel nodig, 2 van het Strafwetboek) en schendt het bijgevolg
artikel 23 van de Grondwet door te weigeren het recht op sociale zekerheid tot
de sociale rechten van de gedetineerde te rekenen;
2° schendt het arrest de artikelen 6 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden en 14 van de
Grondwet en 2 van het Strafwetboek door een afwijking toe te staan van
artikel 6, § 1, van die wet van 12 januari 2005, die niet uit een wettekst volgt en
niet onlosmakelijk met de vrijheidsbeneming verbonden is;
3° schendt het arrest bijgevolg artikel 159 van de Grondwet en miskent het het
in het middel aangevoerde algemeen rechtsbeginsel door een verordenende tekst
toe te passen die strijdig is met de wet en de Grondwet.
Tweede onderdeel
De regel dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, vervat in artikel 10 van de
Grondwet, en van niet-discriminatie bij het genot van de rechten en vrijheden
die hun zijn toegekend, vervat in artikel 11 van de Grondwet, houden in dat al
wie zich in dezelfde situatie bevindt op gelijke wijze behandeld wordt maar sluit
niet uit een onderscheid te maken tussen verschillende categorieën van personen voor zover het criterium van onderscheid objectief en redelijke verantwoord
kan worden; het bestaan van die verantwoording moet beoordeeld worden in het
licht van de doelstelling en de gevolgen van de genomen maatregel; het gelijkheidsbeginsel is miskend wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.
Eerste subonderdeel
Artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers, dat de betaling van het rust- en overlevingspensioen gedurende de opsluiting schorst, berooft de gedetineerde die op dat pensioen recht heeft,
van een bron van inkomsten terwijl de gedetineerden die niet krachtens een Belgisch sociale zekerheidsstelsel gepensioneerd zijn de totaliteit van de inkomsten waarover ze beschikken, met inbegrip van de pensioenen die ze ontvingen
krachtens buitenlandse sociale zekerheidsstelsels, kunnen blijven ontvangen.
Het onderscheid tussen gedetineerden die over een rustpensioen beschikken
krachtens een Belgisch sociale zekerheidsstelsel en de gedetineerden die niet
aan die voorwaarde beantwoorden steunt weliswaar op een objectief criterium
maar het onderscheid dat hier gemaakt wordt steunt op geen enkele redelijke
en objectieve verantwoording.
Het is enerzijds niet objectief verantwoord aangezien het kenmerk van het
recht op pensioen zijn oorzaak vindt in een voorbije beroepsloopbaan en de sociale bijdragen die ondertussen afgehouden werden — waardoor een gepensioneerde gedetineerde niet kan vergeleken worden met een gedetineerde die
wegens zijn opsluiting geen beroepsinkomsten meer heeft, in tegenstelling tot
wat het arrest betoogt.
Het kan anderzijds niet redelijk verantwoord worden doordat de Staat de onderhoudskosten van de gepensioneerde gedetineerde ten laste neemt aangezien
de niet-gepensioneerde of krachtens buitenlandse sociale zekerheidsstelsels gepensioneerde gedetineerden helemaal niet moeten bijdragen tot de onderhoudskosten, zelfs als ze over hoge inkomsten beschikken, hetgeen het arrest
trouwens erkent.
Dit verschil in behandeling staat in ieder geval niet in redelijke verhouding
tot dat laatste doel aangezien de betaling van de totaliteit van het bedrag van
het pensioen geschorst wordt zonder rekening te houden met de kostprijs voor
het dagelijks onderhoud van de gedetineerde.
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Daaruit volgt dat, door ervan uit te gaan dat artikel 70, § 1, van het koninklijk
besluit van 21 december 2007 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt,
het arrest die grondwettelijke bepalingen en bijgevolg artikel 159 van de Grondwet schendt en het in het middel aangevoerde algemeen rechtsbeginsel miskent
door artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 toe te passen
terwijl het ongrondwettig is.
Tweede subonderdeel
Uit artikel 70, § 2, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers volgt dat de gedetineerde het genot van zijn pensioen kan
behouden zolang hij geen ononderbroken opsluiting van twaalf maanden heeft
ondergaan.
De gedetineerde die reeds vóór zijn opsluiting over een rustpensioen beschikte
kan dus zijn rechten gedurende een jaar behouden. De gedetineerde wiens recht
op pensioen ontstaan is in de loop van het eerste jaar opsluiting heeft ook recht
op de betaling van zijn pensioen tot aan het eind van dat eerste jaar. De gedetineerde die, zoals de eiser, dat recht op pensioen verwerft na één jaar opsluiting,
wordt uit dat recht echter helemaal ontzet.
Hoewel het aldus bij artikel 70, § 2, van het koninklijk besluit van 21 december
1967 bepaalde onderscheid op objectieve criteria berust (de duur van de opsluiting), steunt het onderscheid dat hier gemaakt wordt op geen enkele redelijke
en objectieve verantwoording.
Zoals in het eerste subonderdeel werd beklemtoond kan dat onderscheid immers, enerzijds, niet verantwoord worden op grond dat de Staat de onderhoudskosten van de gedetineerde ten laste neemt. Anderzijds, als het de bedoeling is
de gedetineerde de tijd te bieden zich aan te passen aan zijn leven in het gevangenismilieu, valt er niet in te zien welke reden er is om een jaar pensioen toe te
staan aan de gedetineerde wiens recht ontstaat op de dag van opsluiting en die
betaling te begrenzen voor de gedetineerde wiens recht ontstaat binnen het jaar
van opsluiting. Er is ten slotte geen redelijke verantwoording om de aanpassing
van de gedetineerde aan het leven in de gevangenis wel te vergemakkelijken
door hem tot één jaar rustpensioen toe te kennen maar dat niet te doen bij zijn
invrijheidsstelling door hem de bedragen die nochtans kunnen bijdragen tot zijn
herinschakeling in de maatschappij niet te betalen.
Hoe dan ook, om diezelfde redenen staan die verschillen in behandeling niet
in een evenredige verhouding tot het veronderstelde doel.
Daaruit volgt dat aangezien het arrest oordeelt dat artikel 70, §§ 1 en 2, van
het koninklijk besluit van 21 december 2007 [lees 1967] de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet schendt, het hierdoor die grondwettelijke bepalingen en bijgevolg ook artikel 159 van de Grondwet schendt en het in het middel aangevoerde
algemeen rechtsbeginsel miskent door artikel 70 van het koninklijk besluit van
21 december 1967 toe te passen terwijl het ongrondwettig is.
Derde subonderdeel
In de veronderstelling dat het arrest oordeelt dat artikel 70 van het in het
middel aangevoerd koninklijk besluit van 21 december 2007 [lees 1967] een bij de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet verboden discriminatie genereert maar niettemin toch moet worden toegepast aangezien die discriminatie het gevolg is van
een “extrinsieke lacune” in de regelgeving die enkel door de Koning of de wetgever kan worden opgevuld, quod non, schendt het arrest artikel 159 van de
Grondwet en miskent het het in het middel aangevoerde algemeen rechtsbeginsel die de rechter in ieder geval verbieden een regelgevende bepaling toe te passen die strijdig is met de Grondwet.
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VAN HET HOF

Eerste subonderdeel
Artikel 6, § 1, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden bepaalt dat de
gedetineerde aan geen andere beperkingen van zijn politieke, burgerlijke, sociale, economische of culturele rechten onderworpen wordt dan
deze die uit de strafrechtelijke veroordeling of uit de vrijheidsbenemende maatregel voortvloeien, deze die onlosmakelijk met de vrijheidsbeneming verbonden zijn en deze die door of krachtens de wet
worden bepaald.
Luidens artikel 31, 5°, Pensioenwet Werknemers bepaalt de Koning de
gevallen waarin de uitkeringen van dit besluit geschorst zijn voor de
gerechtigden die in de gevangenis opgesloten of in instellingen tot bescherming van de maatschappij opgenomen zijn, alsmede de duur van
de schorsing.
Aangezien artikel 215 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale
bepalingen, de inhoud van het oorspronkelijke artikel 31, 5°, van het
koninklijk besluit nr. 50 vervangt, is dat artikel voortaan een wetgevende norm.
Artikel 70 Algemeen Reglement Werknemerspensioen bepaalt in de
eerste paragraaf dat de rust- en overlevingspensioenen geschorst worden voor de duur van de opsluiting ten aanzien van de gerechtigden die
in de gevangenissen zijn opgesloten of de gerechtigden die in gestichten
tot bescherming van de maatschappij of in bedelaarskoloniën zijn opgenomen en, in de tweede paragraaf, dat het genot van hun pensioen
hun nochtans kan worden behouden zolang zij geen ononderbroken opsluiting van twaalf maanden hebben ondergaan.
Die bepaling werd uitgevaardigd in uitvoering van voormeld
artikel 31, 5°, Pensioenwet Werknemers.
Daaruit volgt dat de schorsing van het rust- en overlevingspensioen
wordt opgelegd aan de gedetineerden krachtens een wetgevende norm,
overeenkomstig artikel 6, § 1, van de wet van 12 januari 2005.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat die schorsing haar oorsprong
vindt in een verordenende bepaling, faalt naar recht.
Tweede onderdeel in zijn geheel
De in het onderdeel aangevoerde verschillen in behandeling vinden
hun oorsprong niet in artikel 70, § 1, Algemeen Reglement Werknemerspensioen, zoals het onderdeel in al zijn subonderdelen betoogt, maar
in artikel 31, 5°, Pensioenwet Werknemers.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de verweerder tot de kosten gelet op artikel 1017, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek.
4 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: de heer Foriers en mevr. Geinger.

N° 292
BESCHIKKING — 4 mei 2015
(AR P.15.0332.N)
CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — VORMEN. — ALGEMEEN. —
INTERNATIONAAL RECHTSHULPVERZOEK. — IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN. —
VERZOEK TOT OVERDRACHT AAN DE VERZOEKENDE BUITENLANDSE OVERHEDEN.
— KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — TUSSENKOMST VAN EEN NIETVERVOLGDE MAAR BELANGHEBBENDE PARTIJ. — GEEN BETEKENING. — ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door een niet vervolgde maar belanghebbende partij is aangetekend tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling over de tenuitvoerlegging van de overdracht aan de
verzoekende buitenlandse overheden van in het kader van een internationaal rechtshulpverzoek in beslaggenomen goederen, wanneer dit cassatieberoep niet werd betekend.

(L.)
BESCHIKKING

VAN NIET-TOELAATBAARHEID

I. RECHTSPLEGING
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 februari 2015.
De eisers voert geen middel aan.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 427 Wetboek van Strafvordering moet de partij
die het cassatieberoep instelt, het cassatieberoep laten betekenen aan
de partij tegen wie het gericht is.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de eiseres, die geen vervolgde partij is, het cassatieberoep heeft laten
betekenen.
Het cassatieberoep is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Gelet op artikel 433 Wetboek van Strafvordering,
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Gelet op het eensluidend advies van procureur-generaal Patrick
Duinslaeger,
Verklaart het cassatieberoep niet toelaatbaar.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
4 mei 2015 — Beschikking. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Maffei,
voorzitter. — Eensluidend advies: de heer Duinslaeger, procureur
generaal. — Advocaat: de heer Maes (bij de balie te Antwerpen).

N° 293
2°

— 6 mei 2015
(AR P.15.0379.F)

KAMER

1° MILIEURECHT. — WAALS GEWEST. — AFVALSTOFFEN. — MILIEUVERGUNNING. — MISDRIJF. — ADMINISTRATIEVE BOETE. — TOEPASSELIJK RECHT. —
ARTIKEL 100 STRAFWETBOEK.
2° STRAFVORDERING. — MILIEURECHT. — WAALS GEWEST. — AFVALSTOFFEN. — MILIEUVERGUNNING. — MISDRIJF. — ADMINISTRATIEVE BOETE. — TOEPASSELIJK RECHT. — ARTIKEL 100 STRAFWETBOEK.
3° MILIEURECHT. — WAALS GEWEST. — AFVALSTOFFEN. — MILIEUVERGUNNING. — MISDRIJF. — ADMINISTRATIEVE BOETE. — STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN RECHTSPERSONEN. — ARTIKEL 5 STRAFWETBOEK. —
TOEPASSING.
4° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — RECHTSPERSONEN. — MILIEURECHT. — WAALS GEWEST. — AFVALSTOFFEN. — MILIEUVERGUNNING. — MISDRIJF. — ADMINISTRATIEVE BOETE. — ARTIKEL 5 STRAFWETBOEK. —
TOEPASSING.
5° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — NATUURLIJKE PERSONEN. — VEROORDELING SAMEN MET DE VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON. — STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND. — TOEPASSINGSVOORWAARDE. — WILLENS EN
WETENS BEGANE FOUT. — GEVOLG.
6° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — RECHTSPERSONEN. — VEROORDELING SAMEN MET DE VERANTWOORDELIJKE NATUURLIJKE PERSOON. — STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND. — TOEPASSINGSVOORWAARDE. — WILLENS EN
WETENS BEGANE FOUT. — GEVOLG.
7° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING.
— RECHTSPERSOON VERANTWOORDELIJK GESTELD WEGENS HET OPTREDEN VAN
EEN GEÏDENTIFICEERDE NATUURLIJKE PERSOON. — STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND. — TOEPASSINGSVOORWAARDE. — WILLENS EN WETENS BEGANE FOUT. — GEVOLG.
8° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — VORMEN. — VORM EN TERMIJN
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING. — CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE. — STUKKEN DIE DE BETEKENING AANTONEN VAN HET CASSATIEBEROEP AAN DE BEKLAAGDE. — NIET BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN NEERGELEGD. — NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP.
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9° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — VORMEN. — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN. — VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD DOOR OPENBAAR MINISTERIE OP DE GRIFFIE VAN HET RECHTSCOLLEGE DAT DE BESTREDEN
BESLISSING HEEFT GEWEZEN.

— ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Voor de administratieve boete, die een aanvulling en een alternatief is
voor de strafvordering, gelden in de regel dezelfde principes als voor de strafvordering zelf; artikel 100 Strafwetboek bepaalt dat bij gebreke van andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen
van het eerste boek van dit Wetboek worden toegepast op de misdrijven die
bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van
hoofdstuk VII en van artikel 85 (1). (Art. 100, Strafwetboek)
3° en 4° Aangezien de decretale milieuwetgeving geen enkele specifieke regel
bevat betreffende de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, is artikel 5 Strafwetboek van toepassing op de in die wetgeving bepaalde
misdrijven (2). (Art. 5, Strafwetboek)
5°, 6° en 7° Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin
de verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang kunnen komen wegens eenzelfde misdrijf, voert een
strafuitsluitende verschoningsgrond in ten gunste van degene die de minst
zware fout heeft begaan, voor zover het misdrijf evenwel, hetzij door onvoorzichtigheid of nalatigheid is gepleegd, hetzij een inbreuk uitmaakt op een
verordenende bepaling; als het misdrijf opzettelijk is gepleegd kan, maar dat
is geen verplichting, de natuurlijke persoon samen met de rechtspersoon worden veroordeeld, zodat de strafuitsluitende verschoningsgrond alleen de natuurlijke persoon ten goede kan komen en de rechtspersoon in dat geval
schuldig moet worden verklaard (3). (Art. 5, tweede lid, Strafwetboek)
8° Het cassatieberoep van het openbaar ministerie dat na de inwerkingtreding
van het nieuwe artikel 427 Wetboek van Strafvordering is ingesteld, is niet
ontvankelijk, bij ontstentenis van de neerlegging op de griffie van het Hof,
binnen de dubbele termijn van het nieuwe artikel 429 Wetboek van Strafvordering, van de stukken die de betekening ervan aan de beklaagde aantonen (4). (Art. 427, Wetboek van Strafvordering)
9° Met toepassing van het nieuwe artikel 429 Wetboek van Strafvordering, vermag het Hof geen acht te slaan op de middelen van het openbaar ministerie,
eiser in cassatie, die zijn aangevoerd in een verzoekschrift neergelegd op de
griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen, aangezien ze niet zijn aangevoerd in een memorie die op de griffie van het Hof is
neergelegd (5). (Art. 429, Wetboek van Strafvordering)

(WAALS GEWEST E.A. T. M. E.A.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 293.
Id.
Id.
Id.
Id.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis van de correctionele rechtbank Henegouwen, afdeling Bergen, van 22 januari 2015, dat in
eerste en laatste aanleg uitspraak doet over een verzoek van de verweerders ter betwisting van een administratieve geldboete die opgelegd
werd door de gemachtigde sanctionerende ambtenaar van het Waals Gewest.
De eerste eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan en de tweede eiser voert in een verzoekschrift dat op de griffie van de correctionele rechtbank werd neergelegd, twee middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 29 april 2015 een
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 6 mei 2015 heeft raadsheer Françoise Roggen
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

A. Het cassatieberoep van het Waals Gewest
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die in de
zaak I gedeeltelijk uitstel toekent voor de tenuitvoerlegging van de
administratieve geldboete die door de sanctionerende ambtenaar aan
de verweerder is opgelegd
Middel
Het middel komt op tegen de toepassing van artikel 65 Strafwetboek
op de procedure van de administratieve geldboete die aan de verweerder
werd opgelegd en die bepaald is in de artikelen D.163 en D.164 van het
decreet van het Waals Gewest van 27 mei 2004 betreffende Boek I van
het Milieuwetboek.
De rechtbank heeft vastgesteld dat de sanctionerende ambtenaar toepassing gemaakt heeft van artikel R.115 van het Waals Milieuwetboek
dat de in artikel 65 gestelde regel omzet.
Het middel dat van een verkeerde lezing van het vonnis uitgaat, mist
feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die in de
zaak II de verweerster ontheft van de door de sanctionerende ambtenaar opgelegde administratieve geldboete
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Ambtshalve middel: schending van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek
Voor de administratieve geldboete, die ondergeschikt is aan en een
alternatief is voor de strafvordering, gelden in de regel dezelfde principes als voor de strafvordering zelf.
Artikel 100 Strafwetboek bepaalt dat bij gebreke van andersluidende
bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen van
het eerste boek van dit Wetboek worden toegepast op de misdrijven die
bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 85.
Aangezien de decretale milieuwetgeving geen enkele specifieke regel
bevat betreffende de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, is artikel 5 Strafwetboek van toepassing op de in die wetgeving bepaalde misdrijven.
Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek regelt de gevallen waarin de verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang kunnen komen wegens eenzelfde misdrijf.
Die bepaling voert een strafuitsluitende verschoningsgrond in ten
gunste van degene die de minst zware fout heeft begaan, voor zover het
misdrijf evenwel, hetzij door onvoorzichtigheid of nalatigheid is gepleegd, hetzij een inbreuk uitmaakt op een verordenende bepaling.
Als het misdrijf opzettelijk is gepleegd, kan, maar dat is geen verplichting, de natuurlijke persoon samen met de rechtspersoon worden
veroordeeld, zodat de strafuitsluitende verschoningsgrond alleen de natuurlijke persoon ten goede kan komen en de rechtspersoon in dat geval schuldig moet worden verklaard.
Vooreerst heeft de rechtbank geoordeeld dat de misdrijven die de verwerende vennootschap worden ten laste gelegd, betrekking hadden op
opzettelijk gepleegde feiten of schuldig verzuim en dat zij intrinsiek
verband hielden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
Het feit dat de natuurlijke persoon door wiens optreden de misdrijven
gepleegd werden, geïdentificeerd werd en de overweging dat die persoon
de zwaarste fout begaan heeft, zoals het vonnis vervolgens stelt, waren
bijgevolg ontoereikend om de verweerster van haar strafrechtelijke
verantwoordelijkheid te ontslaan.
Door haar aldus het voordeel van de strafuitsluitende verschoningsgrond te gunnen, heeft de rechtbank zijn beslissing niet naar recht verantwoord.
Er is geen grond om het overige gedeelte van het middel van de eiser I
te onderzoeken daar het niet tot cassatie kan leiden in andere dan de
in het beschikkend gedeelte gestelde bewoordingen.
B. Het cassatieberoep van de procureur des Konings:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet in de zaak I
Het cassatieberoep dat op 4 februari 2015 werd ingesteld, hetzij na de
inwerkingtreding van het nieuwe artikel 427 Wetboek van Strafvorde-
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ring, is niet ontvankelijk, bij ontstentenis van neerlegging op de griffie
van het Hof, binnen de dubbele termijn van het nieuwe artikel 429 Wetboek van Strafvordering, van de stukken die de betekening ervan aan
de verweerder aantonen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet in de zaak II
Met toepassing van het nieuwe artikel 429 Wetboek van Strafvordering, vermag het Hof geen acht te slaan op de middelen van de eiser,
aangezien ze niet zijn aangevoerd in een memorie die op de griffie van
het Hof is neergelegd.
Ambtshalve middel: schending van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek
Om de hierboven in het ambtshalve middel aangehaalde redenen verantwoordt het vonnis zijn beslissing niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet in de
zaak II.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank Henegouwen, anders samengesteld.
6 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Cartuyvels (bij
de balie te Luxemburg).

N° 294
2°

— 6 mei 2015
(AR P.15.0608.F)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — RECHTSPLEGING VAN DE RECHTSPLEGING. — RAADKAMER. — BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING. — GEEN ONMIDDELLIJKE TENUITVOERLEGGING BEVOLEN. — GEVOLG.
2° VOORLOPIGE HECHTENIS. — GEVANGENNEMING. — RAADKAMER. —
GEEN ONMIDDELLIJKE TENUITVOERLEGGING BEVOLEN. — GEVOLG.

1° en 2° Wanneer de raadkamer geen bevel geeft tot de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beschikking tot gevangenneming, die de plaats inneemt

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1153 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 294 - 6.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1153

van de voorlopige hechtenis, wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld (1). (Art. 26, § 5, Voorlopige Hechteniswet)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 april 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 5 mei 2015 een
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 6 mei 2015 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric
Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Eerste middel
Wanneer de raadkamer geen bevel geeft tot de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beschikking tot gevangenneming, die de plaats inneemt van de voorlopige hechtenis, wordt de inverdenkinggestelde in
vrijheid gesteld.
Bijgevolg heeft de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing
dat dergelijke beschikking, zelfs zonder onmiddellijke tenuitvoerlegging, als titel van hechtenis geldt totdat zij uitspraak doet over de inbeschuldigingstelling, niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Er is geen grond om het tweede middel te onderzoeken daar het niet
tot cassatie kan leiden in andere dan de hierna gestelde bewoordingen.
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.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
6 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Severin (bij de balie te Brussel)
en de heer El Abouti (bij de balie te Brussel).

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 294.
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N° 295
1°

— 7 mei 2015
(AR C.13.0513.F)

KAMER

BEZIT. — BEZITTER TE GOEDER TROUW. — EIGENAAR. — TERUGBETALING. —
VERPLICHTING. — ONTSTAAN. — BIJZAAK. — OPNAME.

De verplichting van de eigenaar om de bezitter te goeder trouw de waarde van
de werken te vergoeden tot beloop van ofwel de waarde van de materialen en
het arbeidsloon ofwel de door het erf verkregen meerwaarde, ontstaat zodra
de bijzaak is opgenomen in de hoofdzaak (1). (Art. 555, derde lid, Burgerlijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 3 mei 2013, dat uitspraak doet als gerecht op verwijzing
na het arrest van het Hof van 2 oktober 2008.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 13 maart
2015 een schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als
volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 549, 550, 555, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest [stelt de volgende feiten vast: 1. de verweerders hebben,
bij onderhandse akte van 30 maart 1990, een woning te T. verkocht aan de eiseres; laatstgenoemde heeft de woning meteen in bezit genomen en heeft een reeks
werkzaamheden aangevat; 2. de verweerders hebben de eiseres op 7 december
1990 in gebreke gesteld opdat zij de werkzaamheden zou stopzetten en de woning
zou verlaten; 3. de eiseres heeft de verweerders bij exploot van 12 december 1990
gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg te C. teneinde de authentieke
koopakte te doen verlijden; de verweerders hebben een tegenvordering ingesteld
tot nietigverklaring van de koop wegens een “verhinderende dwaling in corpore”, tot teruggave van het goed “in de vorige staat” en tot betaling van een vergoeding wegens genotsderving; de rechtbank van eerste aanleg heeft bij vonnis
van 26 oktober 1995 de koop nietig verklaard en de eiseres veroordeeld tot teruggave van het goed, en heeft zijn uitspraak voor het overige aangehouden; het hof
van beroep te Bergen heeft op het hoofdberoep van de eiseres en op het incidenteel beroep van de verweerders, bij arrest van 11 september 2001, het beroepen
vonnis bevestigd en een deskundige aangesteld om de door de eiseres verrichte
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 295.
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werkzaamheden te beschrijven, de kostprijs ervan te ramen, een advies te geven
over de meerwaarde die het pand door deze werkzaamheden heeft verkregen en
een advies te geven over de huurwaarde van het pand; 4. het hof van beroep te
Bergen heeft bij arrest van 30 mei 2006 de verweerders veroordeeld tot betaling
aan de eiseres van een bedrag van 47.100 euro, zijnde de meerwaarde die het pand
door de voormelde werkzaamheden heeft verkregen, vermeerderd met de interest vanaf 17 november 1990 (datum die lijkt overeen te stemmen met die van de
laatste factuur van de werkzaamheden), bovenop een bedrag van 1.810,08 euro bij
wijze van terugbetaling van de onroerende voorheffingen die de eiseres heeft betaald, vermeerderd met de interest vanaf 1 januari 1997, en veroordeelt de eiseres tot betaling, aan de verweerders, van een bedrag van 37.357,16 euro, als
vergoeding voor de genotsderving, vermeerderd met de interest vanaf
1 september 1996, gemiddelde datum; 5. het Hof heeft laatstgenoemd arrest bij
arrest van 23 mei (lees: 2 oktober) 2008 vernietigd, “behalve in zoverre het de
(verweerders) veroordeelt tot betaling aan (de eiseres) van 47.100 euro in hoofdsom en van 1.810,08 euro vermeerderd met de interest vanaf 1 januari 1997”, op
grond a) “dat het [toen] bestreden arrest, dat bij het ramen van de vruchten die
de (verweerders) konden hebben ontvangen van 1 oktober 1990 tot 1 maart 2002
weigert rekening te houden met de verbeteringen die (de eiseres) aan het goed
heeft aangebracht, terwijl het hun met die verbeteringen sinds september 1990
had moeten zijn teruggegeven, aan de (verweerders) aldus niet alle vruchten toekent waarop zij aanspraak konden maken en derhalve de artikelen 549, 550, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt” en b) “dat het [toen] bestreden arrest met geen enkele overweging antwoordt op de conclusie van de (verweerders)
waarin zij aanvoerden dat, aangezien de meerwaarde verondersteld werd de
waardevermeerdering van het pand bij teruggave te vertegenwoordigen, de interest op die meerwaarde berekend moet worden op de datum van het deskundigenverslag die de meerwaarde actualiseert, dus vanaf 4 november 2003
(schending van artikel 149 van de Grondwet)”; de aldus beperkte zaak werd verwezen naar het hof van beroep te Brussel].
Het bestreden arrest zegt vervolgens dat het bedrag van 47.100 euro dat de verweerders aan de eiseres verschuldigd zijn als meerwaarde die de door de eiseres
verrichte werkzaamheden het pand van de verweerders hebben opgeleverd, pas
vanaf 1 maart 2002 compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet opbrengt.
Het bestreden arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
— “die waardeschuld kan geen (…) interest opbrengen vóór het ontstaan ervan, d.w.z. vóór de teruggave van het goed op 1 maart 2002 […]. De daaruit voor
de (verweerders) voortvloeiende ‘verrijking’ is het gevolg van de weigering van
(de eiseres) om het goed terug te geven, terwijl gevonnist was dat zij wist dat zij
sinds de voormelde datum daartoe gehouden was”;
— “de meerwaarde (is) niet op het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden verschuldigd maar op de datum waarop de bezitter het goed heeft teruggegeven”.
Grieven
1. Krachtens de artikelen 549 en 550 van het Burgerlijk Wetboek, mag enkel de
bezitter te goeder trouw de vruchten behouden van de zaak die hij bezit. Zodra
de bezitter de gebreken van zijn titel kent, is hij niet langer te goeder trouw en
dient hij, op grond van die bepalingen en van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, de vruchten terug te geven aan de eigenaar van de zaak,
namelijk de vruchten die de eigenaar zonder het onrechtmatige bezit zou hebben
verkregen.
Wanneer, op grond van de voormelde bepalingen, de bezitter die het goed niet
aan de eigenaar heeft teruggegeven zodra hij ophield te goeder trouw te zijn, de
schade die de eigenaar lijdt door de genotsderving, vergoedt door hem daarvoor
een vergoeding te betalen die de voormelde schade herstelt vanaf de datum
waarop de goede trouw is opgehouden te bestaan tot de datum waarop het goed
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daadwerkelijk is teruggegeven, wordt de eigenaar teruggeplaatst in de toestand
waarin hij zich had bevonden indien het goed was teruggegeven op de datum
waarop het had moeten zijn teruggegeven en is zijn schade volledig hersteld.
Door de betaling van die vergoeding heeft de bezitter, vanaf de datum waarop
zijn goede trouw is opgehouden te bestaan, het onrechtmatige voordeel verloren
dat zijn bezit hem had bezorgd. De partijen worden zodoende geplaatst in de toestand waarin ze zich hadden moeten bevinden indien de bezitter de fout niet had
begaan om het goed niet terug te geven zodra hij niet langer te goeder trouw
was.
Het is trouwens krachtens het beginsel van de volledige vergoeding van de
schade, vastgelegd in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en
krachtens de artikelen 549 en 550 van het Burgerlijk Wetboek, dat de huurwaarde van het pand (dat de waarde vertegenwoordigt van de vruchten van dat pand)
moet worden vastgesteld door rekening te houden de verbeteringen die de bezitter aan het goed heeft aangebracht, aangezien het goed met die verbeteringen
aan de eigenaar had moeten zijn teruggegeven, zodra de bezitter niet langer te
goeder trouw was.
2. Krachtens artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek moet de eigenaar van een
goed dat werd verbeterd door de werkzaamheden van de bezitter, die bezitter een
vergoeding betalen wegens de schade die laatstgenoemde lijdt doordat hij gehouden is die verbeteringswerkzaamheden aan de eigenaar over te laten, waarbij
het overigens onverschillig is of die bezitter te goeder trouw dan wel te kwader
trouw is (de toestand van de bezitter te kwader trouw verschilt hoofdzakelijk
van die van de bezitter te goeder trouw hierin dat de eigenaar het recht heeft de
afbraak te vorderen van de werken die door de bezitter te kwader trouw zijn uitgevoerd; indien hij dat niet vordert, is hij de bezitter echter wel een vergoeding
verschuldigd). De vergoeding voor de meerwaarde die het pand door de werkzaamheden van de bezitter heeft verkregen, is de eigenaar de bezitter in beginsel
verschuldigd op het tijdstip van de teruggave van het goed, omdat de eigenaar,
vóór die datum, geen enkel voordeel haalt uit de verbetering van zijn goed: integendeel, de bezitter haalt er voordeel uit zolang hij het goed in bezit blijft hebben en het genot ervan heeft.
De toestand is echter anders wanneer de bezitter de eigenaar vergoedt voor de
schade wegens genotsderving van zijn goed vanaf de datum waarop hij het goed
had moeten teruggeven tot de datum van de werkelijke teruggave. Door die vergoeding wordt de eigenaar immers teruggeplaatst in de toestand waarin hij zich
had bevonden indien de teruggave op die datum had plaatsgevonden, aangezien
hij het equivalent verkrijgt van de vruchten die hem zijn ontzegd. Van zijn kant
verliest de bezitter, vanaf diezelfde datum waarop de teruggave had moeten
plaatsvinden, het voordeel dat hij had gehaald uit de meerwaarde die het goed
had verkregen door de werkzaamheden die hij erin heeft uitgevoerd.
3. Het bestreden arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerders
van een vergoeding wegens genotsderving van hun goed, op grond van de huurwaarde van het pand, in de toestand waarin dat zich bevond op het tijdstip waarop het moest zijn teruggegeven, waarbij die vergoeding de periode dekt van
1 oktober 1990 tot 1 maart 2002. Die vergoeding zal de verweerders terugplaatsen
in de toestand waarin zij zich hadden bevonden indien het pand hen, met die verbeteringen, was teruggegeven op 1 oktober 1990. Indien de verweerders hun pand
op die datum hadden teruggekregen, hadden zij de eiseres, eveneens op die datum, de meerwaarde moeten betalen die het pand door de werkzaamheden heeft
verkregen.
Aangezien de eiseres een vergoeding wegens genotsderving verschuldigd is
voor de schade die de verweerders hebben geleden doordat zij het pand niet vanaf
een bepaalde datum hebben teruggekregen, moeten de verweerders, van hun
kant, de schade vergoeden die de eiseres heeft geleden doordat zij de meerwaarde
verliest die de door haar verrichte werkzaamheden het pand vanaf diezelfde datum hebben opgeleverd.
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Het bestreden arrest beslist evenwel dat de verweerders, voor de periode van
1 oktober 1990 tot 1 maart 2002, recht hebben op het voordeel van de meerwaarde
die hun pand door de werkzaamheden van de eiseres heeft verkregen (aangezien
zij een vergoeding wegens genotsderving verkrijgen die berekend is op grond van
de huurwaarde van het aldus verbeterde pand), zonder dat zij de eiseres, voor
diezelfde periode, hoeven te vergoeden voor de schade die zij geleden heeft doordat zij haar verbeteringswerken aan de verweerders moet afstaan (aangezien zij
pas vanaf 1 maart 2002 interest op de meerwaarde verschuldigd zijn).
Het bestreden arrest, dat beslist dat de eiseres, die veroordeeld wordt tot betaling aan de [verweerders] van een vergoeding wegens genotsderving van hun
goed op grond van de huurwaarde van het door die werkzaamheden verbeterde
pand vanaf 1 oktober 1990, geen recht heeft, vanaf die datum, op de interest op
de meerwaarde die het goed van de verweerders door de voormelde werkzaamheden heeft verkregen, schendt de artikelen 549, 550, 555, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Tweede middel
Artikel 555 in fine Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, indien de werken
op andermans erf tot stand zijn gebracht door een derde-bezitter die te
goeder trouw is, de eigenaar de wegruiming van die werken niet kan
vorderen maar de keus heeft om ofwel de waarde van de materialen en
het arbeidsloon te vergoeden, ofwel een bedrag te betalen dat gelijk is
aan de door het erf verkregen meerwaarde.
In dat geval heeft de natrekking plaats ten voordele van de eigenaar
van het erf zodra de bijzaak is opgenomen in de hoofdzaak.
De verplichting van de eigenaar om de bezitter de waarde van de werken te vergoeden tot beloop van de waarde van de materialen en het arbeidsloon of de meerwaarde van het erf, ontstaat derhalve op dat
tijdstip.
Die verplichting vindt zijn grondslag in de verrijking zonder oorzaak.
Bij het bepalen van het bedrag van de vergoeding moet de rechter zich
in de regel plaatsen op het tijdstip van zijn uitspraak. Die regel verbiedt hem niet om de hoofdsom van de vergoeding te berekenen op een
vroegere datum indien hij oor-deelt dat, op dat tijdstip, de verrijking
van de eigenaar en de gelijktijdige verarming van de bezitter reeds
vaststonden en bepaalbaar waren en, derhalve, tot teruggave konden
leiden, en evenmin om, in dat geval, op die hoofdsom compensatoire interest toe te kennen ter vergoeding van de schade die voortvloeit uit de
uitgestelde betaling van de hoofdverplichting.
De bezitter die op andermans erf werken heeft uitgevoerd terwijl hij
te goeder trouw was, maar nalaat het erf terug te geven zodra hij ophoudt te goeder trouw te zijn, is op grond van de artikelen 549, 550, 1382
en 1383 Burgerlijk Wetboek gehouden de vruchten die hij verkregen
heeft en die welke de eigenaar door het onrechtmatige bezit werden
ontzegd, hem vanaf dat tijdstip terug te geven of, indien het een vergoeding wegens genotsderving van het erf betreft, een vergoeding te be-
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talen die bepaald wordt door rekening te houden met de
werkzaamheden die op het erf zijn uitgevoerd.
De eigenaar en de bezitter worden aldus, in de regel, teruggeplaatst
in de toestand waarin ze zich hadden bevonden indien het erf was teruggegeven op het ogenblik dat de goede trouw is opgehouden te bestaan.
Het niet-bestreden arrest dat het hof van beroep te Bergen op
11 september 2001 in de zaak heeft gewezen, overweegt dat de eiseres te
goeder trouw in het bezit is geweest van een pand van de verweerders,
dat zij daarin verbeteringen heeft aangebracht en dat zij is opgehouden
te goeder trouw te zijn op 7 september 1990. Het arrest van dat hof van
beroep van 30 mei 2006 stelt vast, zonder op die punten bekritiseerd te
worden, dat de eiseres het pand heeft teruggegeven op 1 maart 2002, beslist dat de verweerders haar de waarde van de verbeteringen moeten
terugbetalen op grond van artikel 555 in fine Burgerlijk Wetboek en
stelt het hoofdbedrag van die vergoeding vast op 47.100 euro.
Het bestreden arrest overweegt dat de compensatoire interest op die
vergoeding verschuldigd is vóór de neerlegging van het gerechtelijk
deskundigenverslag van 4 november 2003, aangezien “[uit dat verslag]
niet blijkt dat die meerwaarde zou zijn geraamd op de datum waarop de
deskundige zijn verslag heeft neergelegd; de vergelijkingspunten op
grond waarvan hij die meerwaarde heeft vastgesteld, hebben immers
betrekking op verkopen die dateren van 1997 en 1998”.
Het bestreden arrest beslist evenwel dat “die waardeschuld geen […]
compensatoire interest kan opbrengen vóór […] de teruggave van het
goed op 1 maart 2002”, op grond dat, enerzijds, de schuld op de laatstgenoemde datum zou zijn ontstaan en, anderzijds, “de [uit zijn beslissing
voor de verweerders voortvloeiende] ‘verrijking’ het gevolg is van de
weigering van de [eiseres] om het goed terug te geven, terwijl geoordeeld was dat zij wist dat zij sinds [7 september 1990] daartoe gehouden
was”.
Het bestreden arrest, dat om die redenen weigert compensatoire interest op de vergoeding toe te kennen tussen het tijdstip waarop de eiseres is opgehouden te goeder trouw te zijn en het pand is teruggegeven,
schendt artikel 555 in fine Burgerlijk Wetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
Omvang van de cassatie
De vernietiging van de beslissing over de interest op de meerwaarde
strekt zich uit tot de raming van de aan de verweerders verschuldigde
vruchten, wegens het verband dat het bestreden arrest tussen de twee
beslissingen legt.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
7 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten:
de heer Kirkpatrick en mevr. Oosterbosch.

N° 296
1°

— 7 mei 2015
(AR C.14.0011.F)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. — BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — UITGAVEN. — OORZAKELIJK VERBAND.
— BEWIJSLAST. — VOORWAARDE. — RIVIERVISSERIJ.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — ALGEMEEN. — CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING DIE
AAN DE SCHADE IN DE WEG STAAT. — CRITERIUM. — BEOORDELING. — UITLEGGING. — RIVIERVISSERIJ.
3° VISSERIJ. — RIVIERVISSERIJ. — AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING DIE AAN
DE SCHADE IN DE WEG STAAT. — CRITERIUM. — BEOORDELING. — UITLEGGING.

1°, 2° en 3° Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de
overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie
definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten; de rechter
dient te beoordelen, door middel van een uitlegging van de overeenkomst, de
wet of het reglement, of de gedane uitgaven, m.n. die met betrekking tot de
riviervisserij, al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van diegene
die ze heeft moeten doen en de partijen dienen dat niet aan te tonen (1).
(Art. 1382, Burgerlijk Wetboek)

(VLAAMS GEWEST E.A. T. CHIMAC N.V.)
Conclusie van advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):
1. Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, volgt dat de
voornaamste dienstige omstandigheden van de zaak kunnen worden samengevat als volgt.
De Maas werd op 31 juli 2007 verontreinigd door pesticiden omdat daarin water was geloosd dat door de verweerster onvoldoende was behandeld.
(1) Zie concl. OM.
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De eiseressen hebben de veroordeling van de verweerster gevorderd tot
vergoeding van de schade die zij menen te hebben geleden door de verontreiniging van de Maas. De eiseressen hebben o.a. de betaling gevorderd van de door hun personeel gepresteerde uren en van de kosten van
de analyses die moesten worden uitgevoerd om de evolutie van de verontreinigingsgolf van de Maas te kunnen opvolgen. Die is in het Waalse
Gewest ontstaan bij Ougrée en heeft zich verspreid in de richting van Nederland en van het Vlaamse Gewest via, met name, het Albertkanaal.
Het beroepen vonnis heeft de vorderingen ontvankelijk maar ongegrond verklaard.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseressen ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond.
2. Een enig middel wordt voorgesteld tot staving van het cassatieberoep.
Het voert de schending aan van artikel 149 van de Grondwet, van de
artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 870
van het Gerechtelijk Wetboek.
Van de talrijke grieven die het middel tegen het bestreden arrest aanvoert, luidt er een als volgt: “het (bestreden) arrest is niet (…) naar recht
verantwoord, in zoverre de appelrechters beslissen dat de eiseressen geen
recht hebben op de vergoeding van hun schade (personeelskosten, kosten
van het deskundigenonderzoek, verplaatsingskosten als gevolg van de
verontreiniging waarvoor de verweerster aansprakelijk is), op grond dat
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die schade en de fout van de
verweerster, daar het (bestreden) arrest niet vaststelt dat de schade, zoals zij is ontstaan, zich ook zou hebben voorgedaan zonder de fout van de
verweerster” (1).
3. Ik meen dat het enige middel niet kan worden aangenomen.
4. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit weliswaar niet uit dat schade in de zin van artikel 1382
Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het
reglement moet verrichten (2).
Uw Hof beslist aldus dat de omstandigheid dat een openbaar bestuur
personeel in dienst heeft voor het beheer van en het toezicht op de wegen
en om herstellingen uit te voeren aan installaties, om welke oorzaak ook
die herstellingen nodig zijn, niet meebrengt dat de last van de herstelling moet gedragen worden door dat bestuur wanneer de schade veroorzaakt is door een fout van een derde (3).
Toch moet degene die vergoeding vordert voor de uitgaven die hij ter
uitvoering van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplich(1) Cassatieberoep, grief onder nr. 5.
(2) Cass. 18 september 2007, AR P.07.0005.N, AC 2007, nr. 412, met concl. van eerste
advocaat-generaal DE SWAEF; Cass. 23 oktober 2012, AR P.12.0318.N, AC 2012, nr. 560.
(3) Cass. 9 februari 2006, AR C.05.0172.N, Pas. 2006, nr. 88.
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ting heeft verricht, het bewijs leveren van deze uitgaven en van het oorzakelijk verband tussen de gedane uitgaven en de onrechtmatige
daad (1).
Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de
fout en de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade
niet had kunnen ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan (2) (3).
5. Het bestreden arrest vermeldt dat “(de eiseressen) in dit geval de betaling vorderen van de door hun personeel gepresteerde uren alsook van
de kosten van de analyses die verricht werden om de evolutie van de verontreinigingsgolf op te volgen (…), (dat de eiseressen) tot staving van
hun vorderingen verschillende loondocumenten neerleggen, waaruit
blijkt dat het personeel in de maand augustus 2007 verschillende overuren heeft gepresteerd, aangezien boswachters speciaal werden belast
met de opdracht de oevers te bewaken, teneinde het vissen en het zwemmen in de Maas te verbieden (…), (dat) de vraag rijst of de kosten van die
prestaties voor (de eiseres) een vergoedbare schade vormt die in een oorzakelijk verband staat met de fout (…) van (de verweerster), (… dat,) wat
betreft het oorzakelijk verband en de schade (…), het oorzakelijk verband bestaat indien bewezen is dat de schade waarvan de vergoeding gevorderd wordt, niet zou zijn ontstaan indien de fout niet was begaan,
(dat) in voorliggend geval de (eiseressen) onmogelijk vergoed kunnen
worden voor de normale uren die hun personeel gepresteerd heeft in de
uitoefening van zijn opdrachten, die noodgedwongen ook de bescherming van het leefmilieu omvatten in geval van een al dan niet uitzonderlijke verontreiniging, (… dat hetzelfde geldt voor) de analyses van
het water, die regelmatig zijn verricht in het kader van een permanente
controle, daar de tweede (eiseres) niet aantoont dat de behandeling anders is moeten verlopen wegens de litigieuze verontreiniging, (dat) de
(eerste) eiseres in stuk 2 van haar dossier een gedetailleerd overzicht
geeft van haar schade, die zij raamt op 10.344 euro, (dat) daarvan evenwel
de kosten van het deskundigenonderzoek moeten worden uitgesloten,
aangezien ze deel uitmaken van de normale opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, (dat) evenmin rekening moet worden gehouden met de ramingsposten van de toekomstige schade, die geenszins
verantwoord worden, daar de afrekening werd stopgezet begin
september 2007 en de toestand op dat ogenblik opnieuw normaal was geworden, (dat) wat betreft het personeel van niveau C, 59 arbeidsuren afgetrokken moeten worden omdat ze werden gepresteerd in het kader van
de regelmatige diensttijden, (… dat de tweede eiseres) een gedetailleerd
overzicht van haar schade geeft in stuk 3, (dat) zij, zoals reeds werd gepreciseerd, niet aantoont dat zij méér werk heeft moeten verrichten dan
(1) Cass. 18 september 2007, AR P.07.0005.N, AC 2007, nr. 412, motivering, met concl.
eerste advocaat-generaal DE SWAEF.
(2) Cass. 1 april 2004, AR C.01.0211.F-C.01.0217.F, AC 2004, nr. 174, met concl. van advocaat-generaal WERQUIN; Cass. 6 december 2013, AR C.10.0204.F, AC 2013, nr. 661, met
concl. van advocaat-generaal WERQUIN.
(3) Artt. 1315, eerste lid, 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek; art. 870, Gerechtelijk Wetboek.
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dat welk zij regelmatig moet uitvoeren in het kader van haar activiteiten en van haar opdracht, (dat) die schade dus niet zal worden vergoed”.
Door die redenen overweegt het bestreden arrest m.i. dat de hierboven
bedoelde schade waarvan de vergoeding gevorderd maar verworpen
wordt, ook zou zijn ontstaan indien de verweerster geen fout had begaan.
Het bestreden arrest verantwoordt volgens mij dus naar recht zijn beslissing dat er dienaangaande geen oorzakelijk verband bestaat en dat
het hoger beroep van de eiseressen slechts gedeeltelijk gegrond is.
6. De door het middel tevergeefs bekritiseerde beslissing van het bestreden arrest, volgens welke het oorzakelijk verband in die mate niet
bestaat, maakt de andere grieven die het middel tegen het bestreden arrest aanvoert m.i. doelloos, omdat die grieven aldus kritiek uitoefenen
op overtollige redenen van het bestreden arrest.
Conclusie: verwerping.

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 24 april 2013.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 13 maart
2015 een schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene die
door zijn schuld een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst
wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de
daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 Burgerlijk
Wetboek ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking
van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave
of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich
ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet
verrichten.
Overeenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek en artikel 1315,
eerste lid, Burgerlijk Wetboek, moet degene die vergoeding vordert
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voor de uitgaven die hij ter uitvoering van een contractuele, wettelijke
of reglementaire verplichting heeft verricht, het bewijs leveren van
deze uitgaven en van het oorzakelijk verband tussen de gedane uitgaven en de onrechtmatige daad.
De rechter dient evenwel te beoordelen, door middel van een uitlegging van de overeenkomst, de wet of het reglement, of de gedane uitgaven, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of
het reglement, al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van
diegene die ze heeft moeten doen.
De partijen dienen dat niet aan te tonen.
Het arrest overweegt :
— “de [eisers] kunnen onmogelijk worden vergoed voor de normale
uren die [hun] personeel gepresteerd heeft in de uitoefening van zijn opdrachten, die noodgedwongen ook de bescherming van het leefmilieu
omvatten in geval van een al dan niet uitzonderlijke verontreiniging.
Heel anders is de kwestie van de overuren die [de eisers] hun personeel
hebben moeten uitbetalen buiten de normale uitoefening van hun opdracht”;
— hoewel “aldus kan worden aangenomen dat de [eerste eiser] geen
overuren aan zijn personeel van waters en bossen had moeten uitbetalen indien het schadegeval zich niet had voorgedaan”, “hetzelfde niet
geldt voor de analyses van het water, die regelmatig zijn verricht in het
kader van een permanente controle, daar de [tweede eiseres] niet aantoont dat de behandeling anders is moeten verlopen wegens de litigieuze verontreiniging”;
— de tweede eiseres “toont niet aan dat zij méér werk heeft moeten
verrichten dan dat welk zij regelmatig moet uitvoeren in het kader van
haar activiteiten en van haar opdracht”.
Het arrest dat beslist om die posten van de schade van de eisers te verwerpen, op grond dat “degene die de uitgave heeft gedaan, dus de [eisers], dienen aan te tonen dat de uitgave definitief voor hun rekening
moet blijven”, schendt de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart, uitspraak doet over de fout van de verweerster en over de door de tweede eiseres gevorderde vergoeding van
de vertaalkosten.
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.
7 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende
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conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal.
mevr. Geinger en mevr. Oosterbosch.

7.5.15 - N° 297

— Advocaten:

N° 297
1°

— 7 mei 2015
(AR C.14.0154.F)

KAMER

1° VORDERING IN RECHTE. — VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VOORWERP VAN DE VORDERING. — SYNTHESECONCLUSIE. —
BEGRIP.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
VORDERING IN RECHTE. — VOORWERP VAN DE VORDERING. — SYNTHESECONCLUSIE. — BEGRIP.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — VORDERING IN RECHTE. — VOORWERP VAN DE VORDERING. — SYNTHESECONCLUSIE.
— BEGRIP.

1°, 2° en 3° Hoewel het voorwerp van de vordering uitsluitend bepaald wordt
door de laatste conclusie van een partij, veronderstelt de verplichting, voor
de rechter, om enkel over de daarin vermelde punten uitspraak te doen, dat
laatstgenoemd geschrift een conclusie vormt waarin de eisen van de auteur
worden weergegeven en niet een observatienota waarin geen enkele eis wordt
uiteengezet (1). (Artt. 744, tweede lid, 748bis en 780, eerste lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik van 17 januari 2014.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 13 februari
2015 een schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en eerste
advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 297.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Artikel 744, tweede lid, eerste zin, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
de conclusies uitdrukkelijk de eisen van de concluderende partij moeten uiteenzetten alsook de middelen in feite en in rechte waarop iedere
eis steunt.
Krachtens artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek vervangt, voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3°, luidens hetwelk het vonnis, op
straffe van nietigheid, het onderwerp van de vordering en het antwoord
op de conclusies of middelen van de partijen bevat, de laatste conclusie
van een partij, die de vorm van syntheseconclusies aanneemt, alle vorige conclusies.
Hoewel het onderwerp van de vordering aldus uitsluitend bepaald
wordt door de laatste conclusie van een partij, veronderstelt de verplichting, voor de rechter, om enkel uitspraak te doen over de daarin
vermelde punten van de vordering dat laatstgenoemd geschrift een conclusie vormt waarin de eisen van de auteur ervan worden weergegeven
en niet een nota met opmerkingen waarin geen enkele vordering is vervat.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan:
— beveelt het vonnis van 24 mei 2013 de heropening van het debat, zodat de verweerder uitleg kan verschaffen over het bedrag van de bijkomende lasten die hij voor de eerste rechter heeft gevorderd, en regelt
het de instaatstelling van de procedure;
— vordert de verweerder, die de voormelde post uitvoerig toelicht, in
zijn op 23 juli 2013 neergelegde conclusie “[de eiser] te veroordelen tot
betaling van 651 euro, bij wijze van lastensaldo op 30 juni 2012, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 1 oktober 2012,
tot betaling van 20 pct. van de hem verschuldigde vergoedingen, namelijk 514 euro, [en] tot de kosten van de twee rechtsvorderingen”;
— legt de verweerder op 23 oktober 2013 een geschrift neer, “aanvullende conclusie” genoemd, dat geen enkele vordering formuleert maar
enkel opmerkingen over de conclusie van de eiser bevat, in zoverre zij
zijn verzoekschrift als “amateuristisch” aanmerken, de plaatsbeschrijving als “eenzijdig” en de berekening van de kosten als een “raming”
omschrijven.
Het bestreden vonnis, dat het onderwerp van verweerders vordering
bepaalt door acht te slaan op zijn conclusie van 23 juli 2013, waarin hij
zijn eisen uiteenzet, en niet op zijn latere opmerkingen, overweegt dat
de verweerder “de veroordeling [van de eiser] vordert tot betaling van
651 euro, als bijkomende lasten”, en schendt zodoende geen van de in
het middel bedoelde bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaat: de
heer Kirkpatrick.

N° 298
1°

— 8 mei 2015
(AR C.12.0236.N)

KAMER

1° EUROPESE UNIE. — ALLERLEI. — LANDBOUW. — AKKERBOUWGEWASSEN.
— PREMIES. — STEUNAANVRAAG. — OPZETTELIJKE ONREGELMATIGHEID. —
SANCTIE. — WEIGERING VAN HET STEUNBEDRAG. — OMVANG.
2° LANDBOUW. — AKKERBOUWGEWASSEN. — EUROPESE UNIE. — PREMIES.
— STEUNAANVRAAG. — OPZETTELIJKE ONREGELMATIGHEID. — SANCTIE. —
WEIGERING VAN HET STEUNBEDRAG. — OMVANG.

1° en 2° Wanneer wordt vastgesteld dat bij een steunaanvraag “oppervlakten”
sprake is van een opzettelijke onregelmatigheid, wordt het bedrijfshoofd alle
steun ontzegd waarop hij aanspraak had kunnen maken in het kader van de
steunregeling waarop deze aanvraag betrekking had en waarvoor de bij de
onregelmatigheid betrokken gewasgroep in aanmerking kwam (1). (Art. 33,
eerste lid, EEG-Verordening nr. 2419/2001 van de Commissie van
11 december 2001)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 27 juni 2011.
Het Hof heeft bij arrest van 26 september 2013 een prejudiciële vraag
gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Bij arrest van 2 oktober 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie deze vraag beantwoord.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

(1) Zie, voor de prejudiciële vraagstelling aan het HvJ, Cass. 26 september 2013, AR
C.12.0236.N, AC 2013, nr. 483.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan dat is opgenomen
in het voormeld arrest van het Hof van 26 september 2013.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 33, lid 1, Verordening (EG) nr. 2419/2001 wordt, in
geval van een verschil tussen de aangegeven en geconstateerde oppervlakte in de zin van artikel 31, lid 2, toe te schrijven aan een opzettelijke onregelmatigheid, “het op grond van de betrokken steunregeling
toe te kennen steunbedrag waarop het bedrijfshoofd overeenkomstig
artikel 31, lid 2, aanspraak zou kunnen maken, voor het betrokken kalenderjaar geweigerd”.
2. Bij arrest van 26 september 2013 heeft het Hof iedere nadere uitspraak aangehouden tot het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak heeft gedaan over de volgende prejudiciële vraag:
“Moet artikel 33, lid 1, van de Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de
Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire
steunregelingen zo worden uitgelegd dat de weigering, voor het betrokken kalenderjaar, van ‘het op grond van de betrokken steunregeling toe
te kennen steunbedrag waarop het bedrijfshoofd overeenkomstig
artikel 31, lid 2, aanspraak zou kunnen maken’, betrekking heeft op het
steunbedrag dat in toepassing van de ‘betrokken steunregeling’, zoals
opgesomd in artikel 1, lid 1, van de Verordening (EEG) nr. 3508/92 van
de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, verschuldigd is, zodat niet enkel het steunbedrag voor de
‘betrokken gewasgroep’ moet worden geweigerd, maar het volledige
steunbedrag in toepassing van één van de aldaar opgesomde steunregelingen waarvan de betrokken gewasgroep deel uitmaakt?”
3. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij arrest C-525/13
van 2 oktober 2014 verklaard voor recht:
“Artikel 33, eerste alinea, van verordening (EG) nr. 2419/2001 van de
Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire
steunregelingen, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 118/2004 van de
Commissie van 23 januari 2004, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer wordt vastgesteld dat bij een steunaanvraag ‘oppervlakten’ sprake
is van een opzettelijke onregelmatigheid, het bedrijfshoofd alle steun
wordt ontzegd waarop hij aanspraak had kunnen maken in het kader
van de steunregeling waarop deze aanvraag betrekking had en waarvoor de bij de onregelmatigheid betrokken gewasgroep in aanmerking
kwam.”
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4. De appelrechters stellen vast dat de verweerster een opzettelijke
onregelmatigheid beging in haar steunaanvraag “oppervlakten” van
9 mei 2003 met betrekking tot het perceel nr. 104 waarop erwten werden
geoogst.
Zij oordelen dat de verweerster daardoor enkel uitgesloten is van het
recht op een landbouwpremie voor het perceel nr. 104 ter grootte van
8,20 hectaren bezaaid met de kwestieuze erwten, “maar wel recht heeft
op een akkerbouwpremie voor de andere gewassen in het oogstjaar
[2003] waarvoor geen onregelmatigheid werd vastgesteld.”
De appelrechters die op die grond oordelen dat de eiser onrechtmatig
heeft besloten tot terugvordering van de overige akkerbouwpremies
2003 ten bedrage van 21.972,42 euro en hij de ter recuperatie van dit bedrag op later verschuldigde bedragen verrichte inhoudingen dient terug
te storten, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
8 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Geinger.

N° 299
1°

— 8 mei 2015
(AR C.13.0301.N)

KAMER

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN). —
VERSCHOONBAARHEID VAN DE GEFAILLEERDE. — GEVOLG. — BEVRIJDING VAN
DE ECHTGENOOT OF VOORMALIGE ECHTGENOOT. — OMVANG.

De echtgenoot of voormalige echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde is persoonlijk aansprakelijk in de zin van artikel 82, tweede lid,
Faillissementswet, wanneer hij zich, samen met de gefailleerde, borg heeft
gesteld voor een schuld van een vennootschap waarvan de gefailleerde zaakvoerder is (1). (Art. 82, tweede lid, Faillissementswet)

(EB-LEASE

(1) Zie de concl. OM.

N.V. T.

P.)

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1169 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 299 - 8.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1169

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
Feiten en procedurevoorgaanden
1. Volgens het feitenrelaas in het bestreden arrest sloot eiseres op 6 juli
2006 met de B.V.B.A. MP&D Construct een financieringshuurcontract
voor de duur van vijf jaar met betrekking tot een oplegger-kipper. De
heer M., zaakvoerder van de B.V.B.A. MP&D Construct, en verweerster,
zijn toenmalige echtgenote, stelden zich elk bij afzonderlijke akten van
dezelfde datum met de hoofdschuldenaar hoofdelijk en ondeelbaar borg
tot beloop van 40.300 euro, vermeerderd met de kosten en intresten.
Op 2 februari 2007 sloot eiseres een tweede financieringshuurcontract
af met de B.V.B.A. MP&D Construct met betrekking tot een lichte
vrachtwagen. Ook voor de verbintenissen volgend uit deze overeenkomst
stelden de heer M. en verweerster zich beiden en elk bij afzonderlijke
akte van borgstelling van 2 februari 2007 hoofdelijk en ondeelbaar borg
tot beloop van 33.400 euro, vermeerderd met de kosten en intresten.
2. Bij vonnissen van 5 maart 2008 verklaarde de rechtbank van koophandel te Dendermonde zowel de B.V.B.A. MP&D als de heer M. in staat
van faillissement.
Eiseres diende in het faillissement van de vennootschap een aangifte
van schuldvordering in voor een bedrag van 54.703,20 euro en in het faillissement van de heer M. een aangifte van schuldvordering voor hetzelfde bedrag op grond van zijn schuld als borg voor de verbintenis van de
B.V.B.A. MP&D Construct.
Op 4 april 2008 liet eiseres aan MP&D Construct weten dat zij ingevolge
het faillissement alle contracten van rechtswege had verbroken.
3. Bij dagvaarding van 15 juni 2009 stelde eiseres een vordering in tegen
verweerster teneinde haar te horen veroordelen tot betaling van
17.944,94 euro, meer de herleide verwijlinteresten aan 9,5 % per jaar vanaf
10 maart 2008 tot de dag van de algehele betaling en de kosten.
Verweerster vroeg in hoofdorde dat de zaak naar de bijzondere rol zou
worden verzonden in afwachting van de afsluiting van het faillissement
van de heer M.
4. Bij vonnis van 19 mei 2010 stelde de rechtbank van eerste aanleg te
Gent vast dat de heer M. geen partij was in het geding en dat de verweerster zich niet borg had gesteld voor de uitvoering van enige verplichting
van de heer M. ten aanzien van de eiseres.
De rechtbank verklaarde de vordering van eiseres toelaatbaar en ten
dele gegrond en veroordeelde verweerster tot betaling aan eiseres van
16.826,21 euro, te vermeerderen met de verwijlinterest, evenals tot vier
vijfden van de kosten van het geding.
5. Bij vonnis van 1 februari 2012, gewezen op tegenspraak ten aanzien
van verweerster en bij verstek ten aanzien van de overige partijen waaronder eiseres, stelde de rechtbank van koophandel te Dendermonde vast
dat de heer M. bij vonnis van dezelfde datum verschoonbaar werd verklaard en verklaarde zij verweerster bevrijd van haar borgstelling ten
overstaan van onder meer eiseres.
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Op 24 februari 2012 tekende eiseres verzet aan tegen dit verstekvonnis.
Bij vonnis van 20 juni 2012 werd dit verzet door de rechtbank van koophandel te Dendermonde ontvankelijk maar ongegrond verklaard.
Daarop stelde eiseres hoger beroep in tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 19 mei 2010 en bij een afzonderlijke
akte tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde
van 20 juni 2012.
6. Bij het bestreden arrest van 28 november 2012 voegde het hof van beroep te Gent beide zaken samen, verklaarde het het hoger beroep van eiseres en het incidenteel beroep van verweerster tegen het vonnis van
20 juni 2012 van de rechtbank van koophandel te Dendermonde ontvankelijk, het eerste ongegrond en het tweede gegrond, bevestigde het het
beroepen vonnis in zijn beschikkingen, behalve waar het uitspraak deed
over de gerechtskosten, vernietigde het het beroepen vonnis op dit punt
en, opnieuw wijzende, veroordeelde het eiseres tot de kosten van het geding, veroordeelde het eiseres tot de kosten van het hoger beroep in de
zaak nr. 2012/AR/2171, verklaarde het het hoger beroep van eiseres en het
incidenteel beroep van verweerster in de zaak nr. 2010/AR/2200 tegen het
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 19 mei 2010 ontvankelijk, het eerste ongegrond en het tweede gegrond, deed het dit vonnis teniet en, opnieuw wijzende, verklaarde het de vordering van eiseres
ontvankelijk, doch ongegrond en veroordeelde het haar tot de kosten
van het geding.
Het hof van beroep oordeelde dat de verweerster bevrijd is van haar
verbintenissen uit de borgstelling op grond van de overwegingen dat:
— verweerster en haar toenmalige echtgenoot, de heer M., samen aansprakelijk waren voor dezelfde schuld ten aanzien van eiseres, aangezien
zij beiden, tot beloop van dezelfde sommen, dienden in te staan voor de
onbetaald gebleven schuld van de B.V.B.A. MP&D Construct jegens eiseres;
— verweerster zich ten aanzien van eiseres kan beroepen op de bevrijding van deze schuld op grond van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet 1997;
— de toepassing van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet
1997 niet wordt belet door de vaststelling dat dit niet louter een eigen
schuld is van de gefailleerde, maar een schuld die beide echtgenoten persoonlijk hebben aangegaan;
— aan verweerster het voordeel van de bevrijding evenmin kan worden
ontzegd op grond van de reden dat de schuld haar oorsprong vindt in een
borgstelling die beide partijen hebben aangegaan tot zekerheid van de
verbintenissen van een derde, noch op grond van de reden dat zij dit gedaan hebben bij afzonderlijke akten (p. 12 van het bestreden arrest).
7. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit arrest maakt het voorwerp
uit van de huidige cassatieprocedure.
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Het enig cassatiemiddel
8. In haar enig cassatiemiddel voert eiseres de schending aan van
artikel 82 van de Faillissementswet 1997 en van de artikelen 1134, 2011,
2021, 2025, 2026, 2029 en 2033 van het Burgerlijk Wetboek.
In wezen voert eiseres aan dat:
— de bevrijding van de echtgenoot op de schulden van de gefailleerde
slaat, waarvoor de echtgenoot zich, contractueel of wettelijk, heeft verbonden, en dat, anders gezegd, de echtgenoot zich ten aanzien van de
schuldeiser van de gefailleerde tot dezelfde schuld heeft verbonden, het
weze op een andere rechtsgrond;
— de bevrijding derhalve niet slaat op de schulden van derden, waarvoor de echtgenoot zich persoonlijk borg zou hebben gesteld, en dat daaraan geen afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat ook de
gefailleerde zich voor de schuld van diezelfde derde borg zou hebben gesteld;
— de borg enkel een verbintenis aangaat samen met de hoofdschuldenaar en dat, wanneer er meerdere borgen zijn, zij elk een onderscheiden
verbintenis ten aanzien van de schuldeiser aangaan, zonder dat er tussen
de borgen onderling sprake is van een zelfde schuld.
Eiseres besluit dan ook dat op grond van de gedane vaststellingen van
het bestreden arrest, waaruit blijkt dat verweerster ten aanzien van eiseres persoonlijk bij twee onderscheiden akten van borgstelling de verbintenis aanging om de schuld van een derde, te weten de B.V.B.A.
MD&P Construct, te waarborgen, het hof van beroep niet wettig vermocht te beslissen dat zij, als echtgenote van de gefailleerde medeborg,
ingevolge diens verschoonbaarverklaring, zelf van haar eigen borgverbintenis, slaande op de schuld van de B.V.B.A. MD&P Construct, ten aanzien van eiseres bevrijd was. Zij besluit bovendien dat het hof van beroep
niet wettig kon beslissen, zonder de verbindende kracht van de borgstellingsakten van 6 juli 2006 en 2 februari 2007, die door verweerster werden
onderschreven, te miskennen, dat de schuld die deze waarborgde een
schuld van de gefailleerde was, daar waar uit de gedane vaststellingen
van het bestreden arrest zelf blijkt dat de gewaarborgde schuld een
schuld van de B.V.B.A. MD&P Construct ten aanzien van eiseres was.
Bespreking van het enig cassatiemiddel
Wetsgeschiedenis en ratio legis van artikel 82, tweede lid, Faillissementswet
9. Overeenkomstig artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet 1997
wordt de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is
voor de schuld van zijn echtgenoot ingevolge de verschoonbaarverklaring van die verplichting bevrijd.
De verschoonbaarheid van de gefailleerde werd ingevoerd om hem de
kans te bieden met een schone lei in het handelsverkeer op te treden.
10. Vóór de wijziging bij wet van 4 september 2002 bepaalde artikel 82,
eerste lid, Faillissementswet dat wanneer de gefailleerde verschoonbaar
is verklaard, hij niet meer kan worden vervolgd door zijn schuldeisers.
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In zijn arrest van 28 maart 2002 oordeelde het toenmalige Arbitragehof,
thans Grondwettelijk Hof, dat deze bepaling het grondwettelijk beschermd gelijkheidsbeginsel schond in zoverre het op geen enkele wijze
toestond de echtgenoot of de borg van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde van hun verbintenis te bevrijden (1).
11. Artikel 82 van de Faillissementswet 1997 werd aldus vervangen door
artikel 29 van de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek
van vennootschappen. Artikel 82, tweede lid, bepaalde sindsdien dat de
echtgenoot van de gefailleerde die zich persoonlijk aansprakelijk heeft
gesteld voor de schuld van deze laatste, ingevolge de verschoonbaarverklaring bevrijd wordt van die verplichting.
Deze uitbreiding werd ingegeven door de regel dat, ingeval van gemeenschap van goederen, inkomsten uit een nieuwe beroepsactiviteit
van de gefailleerde in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomen,
zodat vervolgingen op de goederen van de echtgenoot, ingesteld door de
schuldeisers van de gefailleerde, de inkomsten van de gefailleerde uit
zijn nieuwe beroepsactiviteit kunnen raken.
12. CUYPERS en DE WILDE schetsen in hun respectieve publicaties
een overzicht van de nieuwe regeling (2):
— de beroepsschulden van de gefailleerde zijn onvolkomen gemeenschappelijke schulden die kunnen worden verhaald op het eigen vermogen van de gefailleerde en op het gemeenschappelijk vermogen; de
verschoonbaarheid maakt dit verhaal niet langer mogelijk, aangezien de
verschoonbaarheid deze schulden teniet doet;
— overeenkomstig artikel 98 van de Faillissementswet 1997 is het eigen
vermogen van de echtgenoot van de gefailleerde gevrijwaard tegen aanspraken voor de gemeenschappelijke schulden die de gefailleerde bij de
uitoefening van zijn beroep heeft gemaakt;
— de “meerwaarde” van de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid van de gefailleerde tot zijn echtgenoot, slaat op die gevallen waarin de schuldeisers, voor het niet-betaalde gedeelte van hun
schuldvordering na verschoonbaarverklaring, via de gehoudenheid van
de niet-failliete echtgenoot het gemeenschappelijk vermogen kunnen
aanspraken, aangezien daaruit onrechtstreeks volgt dat de inkomsten
van de gefailleerde uit een nieuwe beroepsactiviteit, die steeds in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomen, ook kunnen worden aangesproken, wat niet strookt met het doel van de verschoonbaarheid.
13. Het doel van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet 1997 is
dan ook de gefailleerde in staat te stellen zijn activiteit op een aangezuiverde basis te hervatten, zonder dat hij het risico loopt van vervolgingen op het gemeenschappelijk vermogen.
(1) Arbitragehof 28 maart 2002, nr. 69/2002, AA 2002, 831.
(2) A. CUYPERS, “De verschoonbaarheid van de gefailleerde en de positie van echtgenoot en borgen in de gerepareerde Faillissementswet”, TBH 2003, (267) 272, nrs. 16 e.v.;
A. DE WILDE, “Reparatiewet faillissement”, RW 2002-2003, (561) 574-575.
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14. In het arrest van 12 mei 2004 oordeelde het toenmalige Arbitragehof,
thans Grondwettelijk Hof, onder meer dat artikel 82 van de Faillissementswet 1997, zoals van toepassing sinds de wijziging ervan bij de wet
van 4 september 2002, het grondwettelijk beschermd gelijkheidsbeginsel
schendt doordat de echtgenoot die krachtens een fiscale bepaling gehouden is tot een belastingschuld met de gefailleerde, door de verschoonbaarverklaring niet kan worden bevrijd van de verplichting tot betaling
van die schuld (1).
Met de wet van 2 februari 2005 werd een oplossing geboden voor deze ongrondwettigheid. Sindsdien wordt de echtgenoot van de gefailleerde die
persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van deze laatste, ingevolge
de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde, bevrijd van die verplichting.
De bevrijding van de echtgenoot van de gefailleerde wordt aldus van
toepassing op het geheel van de schuldvorderingen van de gefailleerde
waartoe hij persoonlijk is gehouden, hetzij als gevolg van wettelijke bepalingen, hetzij uit vrije wil (2).
Draagwijdte van de gevolgen van de verschoonbaarverklaring voor de
echtgenoot van de gefailleerde
15. Over de draagwijdte van de gevolgen van de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde ten aanzien van zijn/haar (voormalige) echtgeno(o)t(e), lopen de meningen in de doctrine uiteen, gelet op het
ontbreken van een wettelijke omschrijving van de schulden waarvan de
(voormalige) echtgeno(o)t(e) ingevolge de verschoonbaarverklaring
wordt bevrijd (3).
16. Algemeen wordt aanvaard dat de verschoonbaarverklaring geen gevolgen heeft voor wat de eigen schulden van de echtgenoot betreft (4).
17. Voor het antwoord op de vraag voor welke schulden de echtgenoot
van de gefailleerde dan wel de gevolgen ondervindt van de verschoon(1) Arbitragehof 12 mei 2004, nr. 78/2004, AA 2004, 879; RW 2004-2005, 658, noot
M. VANMEENEN.
(2) Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 1320/002, 4; zie hierover E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, Mechelen, Kluwer 2006, 292, nr. 438; M. DEBUCQUOY, “De wet van 20 juli
2005: koppel verschoonbaarheid & bevrijding uit elkaar”, TRV 2006, (443) 453, nr. 23;
M. VANMEENEN en B. WINDEY, “De verschoonbaarheid en de bevrijding van de persoonlijke zekerheidssteller: nieuwe regels, nieuwe zorgen”, in H. COUSY en E. DIRIX (eds.),
Themis. Insolventierecht, Brugge, die Keure 2006, (7) 11-12, nr. 8.
(3) Over deze discussie, zie o.m. A. AYDOGAN, “De partnerbescherming na de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde handelaar: verleden, heden en toekomst”,
T.Not. 2013, (494) 498, nrs. 8-9.
(4) Zie o.m. A. DE WILDE, “De kosteloze persoonlijke zekerheidssteller in het insolventierecht”, in B. ALLEMEERSCH en D. LAMBRECHT (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake
faillissementsrecht, Antwerpen, Intersentia 2008, (131) 142, nr. 21; M. DEBUCQUOY, “De wet
van 20 juli 2005: koppel verschoonbaarheid & bevrijding uit elkaar”, TRV 2006, (443) 453,
nr. 23; M. VANMEENEN en B. WINDEY, “De verschoonbaarheid en de bevrijding van de
persoonlijke zekerheidssteller: nieuwe regels, nieuwe zorgen”, in H. COUSY en E. DIRIX
(eds.), Themis. Insolventierecht, Brugge, die Keure 2006, (7) 12, nr. 8; M. VANMEENEN,
“Tien jaar Belgisch insolventierecht: heden, verleden en toekomst”, in B. ALLEMEERSCH en D. LAMBRECHT (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht, Antwerpen, Intersentia 2008, 122, nr. 34.
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baarverklaring van laatstgenoemde, kunnen twee visies worden onderscheiden:
18. In een eerste visie wordt de bevrijding van de echtgenoot beperkt
tot de “eigen schulden van de gefailleerde”, en met de “eigen schulden
van de gefailleerde” worden die schulden bedoeld die, wat het definitief
passief betreft, ten zijnen laste blijven; de bevrijding van de echtgenoot
moet beperkt blijven tot deze schulden.
BIQUET-MATHIEU en NOTARNICOLA (1) nemen dit standpunt in:
“Pour que le conjoint soit libéré du seul fait de l’excusabilité du failli, il faut
qu’il s’agisse d’une dette du failli pour laquelle il est engagé —
contractuellement ou légalement, peu importe — en qualité de tiers garant,
par exemple comme caution ou codébiteur non concerné par la dette. (…) Aussi
bien, si le conjoint, obligé solidairement, est concerné par la dette en ce sens
qu’il est appelé à en supporter tout ou partie du poids au stade du recours contributoire, s’agissant par exemple d’un emprunt contracté pour leurs besoins
communs ou d’impôts dus à raison de l’activité professionnelle non pas du
failli mais du conjoint lui-même, l’excusabilité du failli ne devrait pas logiquement libérer le conjoint. Dans le cas contraire, la faillite serait une aubaine
pour le conjoint puisqu’elle lui permettrait d’être libéré de ses propres dettes
par cela seul que le failli était engagé avec lui ou pour lui” (2).
19. In de tweede visie wordt de echtgenoot van de gefailleerde bevrijd
van elke schuld die ook verhaalbaar is op de gefailleerde.
In deze visie spoort de bevrijding van de echtgenoot met die van de gefailleerde: de echtgenoot wordt bevrijd van alle schulden die konden
worden aangegeven in het faillissement en waarvan dus ook de gefailleerde wordt bevrijd.
’s Hofs arresten van 14 januari 2010 en 20 mei 2010
20. Ook het Hof sprak zich reeds meermaals uit over de precieze draagwijdte van de verschoonbaarheid van de echtgenoot van de gefailleerde.
21. Op gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal THIJS besliste
het Hof in een arrest van 14 januari 2010 dat “de verschoonbaarheid enkel
(1) C. BIQUET-MATHIEU en S. NOTARNICOLA, “La protection des sûretés personnelles
dites faibles — Le point après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement à titre gratuit”, in C. BIQUET-MATHIEU (ed.), Sûretés et procédures collectives, CUP, Louvain-laNeuve, Anthemis 2009, (23) 85, nr. 73.
(2) Vrije vertaling: “Opdat de echtgenoot bevrijd weze op de enkele grond van de
verschoonbaarheid van de gefailleerde, dient het te gaan om een schuld van de gefailleerde waartoe hij, contractueel of op grond van de wet — het heeft weinig belang —
gehouden is als derde-garant, bijvoorbeeld als borg of als medeschuldenaar die de
schuld niet heeft aangegaan. (…) Zo ook, als de hoofdelijk gehouden echtgenoot
betrokken is bij de schuld in de zin dat hij het volledige bedrag of een deel ervan ten
laste dient te nemen in het stadium van het contributoire verhaal, bijvoorbeeld in het
geval van een lening die werd aangegaan voor de gemeenschappelijke behoeften of in
het geval van belastingen die verschuldigd zijn niet op grond van de professionele activiteit van de gefailleerde, maar op die van de echtgenoot zelf, zou de verschoonbaarheid van de gefailleerde de echtgenoot logischerwijs niet mogen bevrijden. Zoniet zou
het faillissement een buitenkans opleveren voor de echtgenoot, die zich zou kunnen
bevrijden van zijn eigen schulden op de enkele grond dat de gefailleerde zich samen
met hem of voor hem heeft verbonden.”
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de eigen schulden van de gefailleerde [treft]” en dat “het gedeelte van de
aanslag dat betrekking heeft op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige echtgenoot van de gefailleerde geen eigen schuld van de gefailleerde [is], ook al kan deze schuld krachtens artikel 394, § 1, WIB92,
worden verhaald op zowel het gemeenschappelijk vermogen als op de eigen goederen van de beide echtgenoten”, zodat “de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde niet tot gevolg heeft dat voor deze schuld geen
verhaal meer mogelijk is op de eigen goederen van de belastingplichtige
echtgenoot” (1).
In zijn conclusie voor dit arrest van 14 januari 2010 benadrukte advocaat-generaal THIJS dat:
— in zoverre de fiscus, voor het gedeelte van de belastingen vastgesteld
op de inkomsten van de niet-gefailleerde echtgenoot, krachtens
artikel 394 van het WIB92 ook verhaal kan instellen op het eigen vermogen van de gefailleerde en op het gemeenschappelijk vermogen, dat deel
uitmaakt van de failliete boedel, de gefailleerde en het gemeenschappelijk vermogen ten gevolge van de verschoonbaarverklaring ook bevrijd
zullen zijn van de betaling van de eigen fiscale schulden van de niet-gefailleerde echtgenoot;
— het eigen vermogen van de niet-gefailleerde echtgenoot daarentegen
zonder enige beperking het voorwerp zal kunnen uitmaken van het verhaal van de fiscus wat betreft het aandeel van deze echtgenoot in de personenbelasting in verband met zijn eigen inkomsten;
— waar het verhaal van de fiscus aldus beperkt is tot het eigen vermogen van de echtgenoot van de gefailleerde, de inkomsten die de gefailleerde na zijn verschoonbaarheid zal verwerven uit een nieuwe activiteit
aldus buiten schot blijven zodat aan de doelstelling van de wet om de gefailleerde een tweede kans te geven wordt voldaan (2).
22. Het Hof hernam deze leer in een arrest van 20 mei 2010, waarin het
oordeelde dat “de verschoonbaarverklaring wat de fiscale schulden betreft enkel uitwerking [heeft] op de eigen fiscale schulden van de gefailleerde” en dat “het gedeelte van de aanslag dat betrekking heeft op het
belastbaar inkomen van de belastingplichtige echtgenoot van de gefailleerde geen eigen fiscale schuld van de gefailleerde [is], waarvoor de
echtgenoot van de gefailleerde aansprakelijk is maar een schuld waarvoor de niet-gefailleerde persoonlijk moet instaan, ook al kon deze
schuld krachtens artikel 394, § 1, WIB92, vóór de verschoonbaarverklaring, worden verhaald op zowel het gemeenschappelijk vermogen als op
de eigen goederen van de beide echtgenoten”, zodat “de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde niet tot gevolg heeft dat voor deze schuld
geen verhaal meer mogelijk is op de eigen goederen van de belastingplichtige echtgenoot” (3).

(1) Cass. 14 januari 2010, AR F.08.0090.N, AC 2010, nr. 37, met concl. van advocaatgeneraal D. THIJS.
(2) Concl. van advocaat-generaal D. THIJS bij Cass. 14 januari 2010, AC 2010, nr. 37.
(3) Cass. 20 mei 2010, AR F.09.0088.N, AC 2010, nr. 359.
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23. Uit deze arresten blijkt aldus dat:
— de bevrijding niet geldt voor het deel van de belastingschuld dat betrekking heeft op de inkomsten van de echtgenoot van de gefailleerde;
— het verhaal waarover de schuldeisers na de verschoonbaarverklaring
beschikken beperkt wordt tot de eigen goederen van de echtgenoot van
de gefailleerde. Een verhaal op de gemeenschap zou indruisen tegen de
ratio legis van de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarverklaring tot de echtgenoot van de gefailleerde (met name vermijden dat
geraakt wordt aan de gefailleerde door een verhaal op de huwelijksgemeenschap).
24. Deze oplossing werd in de doctrine positief onthaald. Dat het verhaalsrecht van de fiscus beperkt blijft tot het eigen vermogen van de
echtgenoot van de gefailleerde, waardoor de inkomsten die de gefailleerde verwerft uit een nieuwe activiteit na zijn verschoonbaarverklaring
volledig buiten schot blijven, strookt volgens GOOSSENS met de ratio
legis van artikel 82 van de Faillissementswet 1997. Deze oplossing gaat
bovendien volgens hem ook niet verder dan nodig: “De wetgever had immers geenszins de bedoeling om de gevolgen van de verschoonbaarheid
ook uit te breiden tot de eigen schulden van de niet-gefailleerde echtgenoot of diens schuldeisers” (1).
’s Hofs arresten van 24 februari 2011, 8 juni 2012 en 18 oktober 2013
25. Het arrest van het Hof van 24 februari 2011 (2) betrof een onder
scheiding van goederen gehuwd echtpaar. De echtgenoten gingen een
krediet aan voor de verwerving van hun woning, waarbij de lening werd
gewaarborgd door een hypotheek op een onroerend goed van de echtgenote. Haar echtgenoot ging failliet en werd verschoonbaar verklaard.
Nadien wenste de kredietverlener het saldo van de vordering te verhalen
op het gehypothekeerde eigen goed van de echtgenote.
De appelrechters hadden in deze zaak beslist tot de toepasselijkheid
van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet 1997. Zij oordeelden
dat “de commentatoren er weliswaar op [wijzen] dat, wanneer de echtgenoot bevrijd wordt doordat de gefailleerde verschoonbaarheid geniet, het
faillissement voor hemzelf een buitenkans is aangezien hij aldus van zijn
eigen schulden bevrijd kan worden”, maar dat “bij gebrek aan enig onderscheid artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet evenwel onjuist [zou] worden toegepast indien de echtgenoot de bevrijding ontzegd
zou worden, op grond dat de litigieuze schuld vóór de aanvang van de beroepsactiviteit of ook door hem werd gemaakt”.
In haar cassatievoorziening voerde de kredietverleenster aan dat de
bevrijding van de echtgenoot ingevolge de verschoonbaarheid veronderstelt dat het gaat om een schuld van de gefailleerde waarvoor de echtgenoot hetzij bij overeenkomst, hetzij overeenkomstig de wet, als derde
instaat, bijvoorbeeld als borg of medeschuldenaar die de schuld niet zelf
(1) G. GOOSSENS, “… in goede en kwade dagen: over de gehoudenheid van de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde”, TFR 2010, (1026) 1030.
(2) Cass. 24 februari 2011, AR C.10.0322.F, AC 2011, nr. 168, met strijdige concl. van
advocaat-generaal T. WERQUIN in Pas. 2011, nr. 168; JLMB 2011, 1673, noot P. CAVENAILE.
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heeft aangegaan. Een gezamenlijk aangegane schuld, die bijgevolg niet
alleen een schuld van de gefailleerde maar ingevolge het in deze zaak
toepasselijke huwelijksvermogensstelsel (in casu scheiding van goederen) ook een persoonlijke schuld van de echtgenoot is, komt volgens het
aangevoerde cassatiemiddel niet in aanmerking.
Het Hof verwierp dit cassatieberoep en oordeelde dat het middel faalde
naar recht omdat “[artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van
8 augustus 1997] ook van toepassing [is] wanneer de echtgenoot van de
gefailleerde, samen met hem, medeschuldenaar is van een schuld die de
twee echtgenoten vóór het faillissement zijn aangegaan en waarvoor de
echtgenoot van de gefailleerde bijgevolg persoonlijk aansprakelijk is”.
26. Dit arrest werd door sommige auteurs positief onthaald. Zo stelde
CAVENAILE (1) dat “cette confirmation est logique et est conforme au principe du caractère général de la décharge” (2). PASTEGER (3) voegde daaraan toe dat “cette position est par ailleurs cohérente avec la volonté du
législateur, sous-jacente à toute la matière de l’excusabilité, d’offrir au failli
reconnu excusable l’opportunité de repartir à zéro, à l’occasion d’un fresh
start” (4).
27. Een vierde belangrijk arrest van het Hof dateert van 8 juni 2012 (5);
deze zaak betrof echtgenoten, gehuwd onder het wettelijk stelsel, die samen een krediet aangingen met het oog op de verwerving van een onverdeeld aandeel in een eigen goed door de echtgenote. Tot waarborg van
het krediet werd een hypotheek op eigen goed van de echtgenote gevestigd. De man ging failliet en werd verschoonbaar verklaard. Nadien
wenste de kredietverlener de gehypothekeerde goederen (die niet tot de
boedel van het faillissement behoorden) uit te winnen.
De appelrechters hadden geoordeeld dat de echtgenote zich met succes
op artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet 1997 kon beroepen. In
haar cassatievoorziening tegen deze uitspraak voerde de bank onder
meer in een eerste onderdeel aan dat de bevrijding van de echtgenoot van
de gefailleerde niet van toepassing is op de schulden aangegaan door die
echtgenoot als hoofdschuldenaar, desgevallend gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde, ten gunste van zijn eigen vermogen of met betrekking tot zijn eigen beroepsactiviteit.
Het Hof verwierp dit eerste onderdeel van het cassatiemiddel als falend
naar recht en oordeelde dat “de toepassing van [artikel 82, tweede lid,
Faillissementswet van 8 augustus 1997] ook het geval [omvat] waarbij de
(1) P. CAVENAILE, “Le sort du conjoint du failli après l’entrée en vigueur de la
seconde loi de réparation du 1er février 2005” (noot onder Cass. 24 februari 2011), JLMB
2011, (1676) 1679.
(2) Vrije vertaling: “Dit oordeel is logisch en is in overeenstemming met het principe van het algemeen karakter van de bevrijding”.
(3) D. PASTEGER, “Excusabilité du failli, libération du conjoint et protection de son
patrimoine propre”, TBH 2011, (881) 885, nr. 11.
(4) Vrije vertaling: “Deze stellingname is coherent met de wil van de wetgever,
onderliggend aan de ganse regeling inzake verschoonbaarheid, om aan de verschoonbaar verklaarde gefailleerde de kans te bieden om opnieuw te vertrekken vanaf nul,
ter gelegenheid van een fresh start”.
(5) Cass. 8 juni 2012, AR C.11.0080.F, AC 2012, nr. 373, noot.
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echtgenoot van de gefailleerde samen met hem de medeschuldenaar is
van een schuld die vóór het faillissement door de twee echtgenoten is
aangegaan en waartoe de echtgenoot van de gefailleerde bijgevolg persoonlijk gehouden is, ook al werd die schuld aangegaan ten voordele van
het eigen vermogen van de echtgenoot”.
28. In hetzelfde arrest van 8 juni 2012 ging het Hof, in antwoord op het
tweede onderdeel van het cassatiemiddel van de kredietverlener, in op
het verzoek om aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag voor te
leggen of artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus
1997, in die zin uitgelegd dat de echtgenoot van de gefailleerde bevrijd
wordt van een schuld die gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde
is aangegaan, ook al is die schuld aangegaan ten voordele van het eigen
vermogen van de echtgenoot, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt, in zoverre het aldus een gelijke behandeling maakt van de echtgenoot die zich louter voor de persoonlijke verbintenissen van de gefailleerde garant heeft gesteld, zonder daaruit een voordeel voor zijn eigen
vermogen te halen, en degene die deze schuld gezamenlijk of hoofdelijk
met de gefailleerde is aangegaan ten voordele van zijn eigen vermogen,
waarbij de schuldeiser in de beide onderstellingen zijn recht verliest op
het verhalen van die schuld op de echtgenoot.
29. In zijn prejudicieel arrest van 21 maart 2013 beantwoordde het
Grondwettelijk Hof deze vraag negatief (1). Het oordeelde dat:
— de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid tot de
echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde niet werd ingevoerd om discriminatie te vermijden op het vlak
van de solidariteit die uit het huwelijk is ontstaan, maar omdat, in geval
van gemeenschap van goederen, de inkomsten van de gefailleerde uit een
nieuwe beroepsactiviteit in het gemeenschappelijke vermogen terechtkomen;
— vervolgingen op de goederen van de echtgenoot, met inbegrip van
zijn eigen goederen, ingesteld door de schuldeisers van de gefailleerde, de
inkomsten van de gefailleerde uit zijn nieuwe activiteiten zouden kunnen raken, wat strijdig zou zijn met het nagestreefde doel;
— de omstandigheid dat de gezamenlijke schuld van de gefailleerde en
diens echtgenoot is aangegaan voor de verwerving, door de echtgenoot,
van een eigen goed, in dat verband geen invloed heeft omdat de verhaalmogelijkheid waarover de schuldeisers beschikken, ook betrekking
heeft op het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten;
— de omstandigheid dat de echtgenoot zou zijn gehouden, krachtens
artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek, tot voldoening van de gehele
schuld ten aanzien van de andere medeschuldenaar — de verschoonbaar
verklaarde gefailleerde — evenmin invloed heeft;
— de omstandigheid dat een schuldeiser van een schuld die is aangegaan, in het belang van zijn eigen vermogen, door een echtgenoot die is
onderworpen aan een stelsel van scheiding van goederen, en door de verschoonbaar verklaarde gefailleerde echtgenoot, de inning van zijn
(1) GwH 21 maart 2013, nr. 40/2013, Arr.GwH 2013, 655, en inzonderheid 662, ro B.7.
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schuldvordering kan verhalen op het vermogen van de echtgenoot, terwijl de schuldeiser van een schuld die onder dezelfde voorwaarden is aangegaan door een echtgenoot die is onderworpen aan een stelsel van
gemeenschap van goederen of aan het wettelijke stelsel, niet zulk een inning kan verkrijgen, niet van die aard is dat zij de in het geding zijnde
maatregel onverantwoord maakt, omdat een dergelijk verschil in behandeling voortvloeit uit de keuze van de echtgenoten voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel;
— de wetgever redelijkerwijs kon oordelen dat de rechter die, om een
gefailleerde verschoonbaar te verklaren, alle elementen van diens situatie in aanmerking dient te nemen, rekening houdend met de gezamenlijke of hoofdelijke verbintenis die de gefailleerde is aangegaan om een
gemeenschappelijke schuld te waarborgen die is aangegaan om zijn echtgenoot in staat te stellen een eigen goed te verwerven.
30. In een later arrest van 13 juni 2013, besliste het Grondwettelijk Hof
trouwens dat het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden door de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid tot de wettelijk samenwonende die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de
gefailleerde wanneer de gezamenlijke schuld van de gefailleerde en de
persoon met wie hij wettelijk samenwoont is aangegaan voor de verbouwing, door de wettelijk samenwonende, van een goed waarvan hij de enige eigenaar is (1).
31. Nadat het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag die Uw Hof had
voorgelegd in zijn arrest van 8 juni 2012 negatief beantwoord had in zijn
arrest van 21 maart 2013, sprak Uw Hof zich definitief uit over het tweede
en derde onderdeel van het enig cassatiemiddel in de zaak C.11.0080.F in
het arrest van 18 oktober 2013 (2).
32. Met betrekking tot het tweede onderdeel besliste het Hof, met verwijzing naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 maart 2013,
dat het onderdeel naar recht faalde.
33. In een derde onderdeel had de vervolgende kredietverlener aangevoerd dat “de bevrijding van de echtgenoot immers slechts betrekking
[heeft] op zijn persoonlijke verbintenis tot betaling van de schuld van de
gefailleerde. Zij bevrijdt de echtgenoot dus van die verbintenis en, in
voorkomend geval, gaat ook de hypotheek teniet die gesteld is als waarborg van de persoonlijke verbintenis van de echtgenoot. Daarentegen
laat de verschoonbaarheid de zakelijke borg onverlet in zoverre deze de
schuld van de gefailleerde dekt, die door de verschoonbaarheid niet tenietgaat en, bijgevolg, niet tot gevolg kon hebben dat de hypotheek tenietgaat”.
Het Hof verwierp eveneens dit derde onderdeel en oordeelde dat “de
toepassing van [artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van
8 augustus 1997] zich [uitstrekt] tot de hypotheek die de echtgenote van
(1) GwH 13 juni 2013, nr. 86/2013, Arr.GwH 2013, 1301, en inzonderheid 1306, ro B.7.
(2) Cass. 18 oktober 2013, AR C.11.0080.F, AC 2013, nr. 532, met concl. van advocaatgeneraal T. WERQUIN in Pas. 2013, nr. 532; JLMB 2014, 27.
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de gefailleerde heeft toegestaan op een van haar eigen goederen, als
waarborg voor de verbintenissen van laatstgenoemde”.
Krachtlijnen bij de bepaling van het materiële toepassingsgebied van
artikel 82, tweede lid, Faillissementswet
34. ’s Hofs arresten van 14 januari 2010 en 20 mei 2010 aan de ene kant
en die van 24 februari 2011, 8 juni 2012 en 18 oktober 2013 lijken de problematiek vanuit een ander uitgangspunt te benaderen.
35. Het Hof lijkt immers in zijn arresten van 24 februari 2011, 8 juni 2012
en 18 oktober 2013 de bevrijding van de echtgenoot van de gefailleerde te
aanvaarden voor de schuld die ook verhaalbaar is op de gefailleerde (obligatio). De arresten van 14 januari 2010 en 20 mei 2010 lijken te impliceren
dat de echtgenoot enkel wordt bevrijd van de schulden die op het vlak
van de bijdrage en laste zijn van de gefailleerde (contributio).
36. De doctrine stelt dat de samenlezing van deze arresten moeilijk is.
PASTEGER (1) stelt in deze context: “Ainsi, l’arrêt du 24 février 2011 semble contredire l’enseignement traditionnel, dégagé par la Cour constitutionnelle et confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 janvier 2011
[lees: 2010] suivant lequel la libération du conjoint non failli est limitée aux
dettes propres au failli, à savoir selon la doctrine précitée [noot: de leer verdedigd door BIQUET-BATHIEU en NOTARNICOLA], celles pour lesquelles son
conjoint n’est engagé qu’en qualité de tiers garant ‘non concerné par la dette’” (2).
37. Volgens dezelfde auteur (3) kan toch een poging worden ondernomen om de arresten te verzoenen: “Toutefois, dans un effort de conciliation des enseignements dégagés par la Cour de cassation dans l’arrêt du
20 mai 2010 et dans la décision annotée [noot: het arrest van 24 februari
2011], deux hypothèses pourraient, nous semble-t-il, être distinguées.
Lorsque la dette, dont un époux vante la libération en raison de l’excusabilité de son conjoint failli, ‘concerne’ personnellement ce dernier, en ce
sens qu’il doit en supporter tout ou partie de la charge au stade du recours contributoire, alors l’article 82, 2e alinéa, de la loi sur les faillites
pourrait trouver à s’appliquer. Tel serait, par exemple, le cas de la quotité d’impôt afférent aux revenus du failli, d’une dette du failli pour
laquelle son conjoint est intervenu en qualité de tiers garant, de caution
ou de codébiteur non concerné par la dette, mais également d’un emprunt contracté pour acquérir un bien commun ou indivis. Au contraire,
si le conjoint non failli, et lui seul, est ‘concerné’ par la dette, celle-ci ne
(1) D. PASTEGER, “Excusabilité du failli, libération du conjoint et protection de son
patrimoine propre” (noot onder Cass. 24 februari 2011), TBH 2011, (881) 884, nr. 8.
(2) Vrije vertaling: “Op die manier lijkt het arrest van 24 februari 2011 de traditionele leer tegen te spreken, ontwikkeld door het Grondwettelijk Hof en bevestigd door
het Hof van Cassatie in zijn arrest van 14 januari 2011 [lees: 2010], overeenkomstig
welke de bevrijding van de niet-gefailleerde echtgenoot beperkt is tot de eigen schulden van de gefailleerde, meer bepaald, volgens de aangehaalde rechtsleer, die schulden
waarvoor de echtgenoot enkel als derde-garant is verbonden, zonder de schuld zelf aangegaan te hebben.”
(3) D. PASTEGER, “Excusabilité du failli, libération du conjoint et protection de son
patrimoine propre” (noot onder Cass. 24 februari 2011), TBH 2011, (881) 885, nr. 10.
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pourrait tomber dans le champ d’application de l’article 82, 2e alinéa, de
la loi. Ainsi en irait-il de la quotité d’impôt relative aux revenus du conjoint non failli ou de la dette souscrite par le conjoint du failli, pour
laquelle ce dernier s’est porté caution. L’évolution par rapport à l’enseignement antérieur serait alors le suivant: plutôt que d’avoir égard au
fait que le conjoint du failli est, ou non, ‘concerné’ par la dette en cause,
c’est du point de vue du failli, et de son éventuelle obligation de supporter in fine tout ou partie de la charge de la dette, qu’il conviendrait de
se placer. En d’autres termes, le conjoint du failli serait libéré de son
obligation en vertu de l’article 82, 2e alinéa de la loi sur les faillites
lorsque le failli est ‘concerné’ par la dette, en ce sens que ce dernier serait amené à en assumer tout ou partie du poids au stade du recours contributoire” (1).
38. Een correct antwoord op de vraag voor welke schulden de verschoonbaarheid van de gefailleerde gevolgen heeft voor diens echtgenoot, veronderstelt m.i. dat zowel de bedoeling van de wetgever, zoals
hierboven geschetst, als de belangen van de schuldeisers in rekening
worden gebracht.
39. Hierover stelt VEROUGSTRAETE (2): “La jurisprudence considère
que cette libération vaut à l’égard de tous les engagements du conjoint, y compris lorsqu’il s’est engagé comme sûreté personnelle au profit de son époux. La
jurisprudence n’a pas cherché à distinguer le type d’engagement du conjoint
et a retenu l’objectif du législateur, qui entendait éviter que le failli ne puisse
(1) Vrije vertaling: “Niettemin kunnen, in een poging om de leer ontwikkeld door
het Hof van Cassatie in zijn arrest van 20 mei 2010 met de geannoteerde beslissing [het
arrest van 24 februari 2011] te verzoenen, naar ons lijkt twee hypotheses worden onderscheiden. Wanneer de schuld, waarvan de echtgenoot de bevrijding aanvoert op grond
van de verschoonbaarverklaring van zijn gefailleerde echtgenoot, laatstgenoemde persoonlijk ‘betreft’, in die zin dat hij instaat voor het volledige bedrag of een deel ervan
in het stadium van het contributoir verhaal, kan artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet worden toegepast. Dit zou het geval zijn, bijvoorbeeld, voor het gedeelte
van de belasting met betrekking tot de inkomsten van de gefailleerde, voor een schuld
van de gefailleerde waarvoor zijn echtgenoot is tussengekomen als derde-garant, als
borgsteller of als codebiteur die niet betrokken is bij de schuld, maar ook bij een
lening aangegaan om een gemeenschappelijk of onverdeeld goed te verwerven. Daarentegen, wanneer de echtgenoot die niet failliet werd verklaard, en alleen hij, bij de
schuld is ‘betrokken’, kan die niet vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 82,
tweede lid, van de wet. Dit zou het geval zijn voor het gedeelte van de belasting met
betrekking tot de inkomsten van de echtgenoot die niet failliet werd verklaard, of
voor een schuld die werd aangegaan door de echtgenoot van de gefailleerde, waarvoor
laatstgenoemde zich borg heeft gesteld. De evolutie ten aanzien van de vroegere leer
zou dan de volgende zijn: eerder dan het feit in acht te nemen of de echtgenoot van de
gefailleerde al dan niet ‘betrokken’ is bij de schuld, dient men de situatie vanuit de
positie van de gefailleerde, en zijn eventuele gehoudenheid om in fine het volledige
bedrag van de schuld of een deel ervan te dragen, te bekijken. Met andere woorden, de
echtgenoot van de gefailleerde zou bevrijd worden van zijn verplichting op grond van
artikel 82, tweede lid, Faillissementswet wanneer de gefailleerde ‘betrokken’ is bij de
schuld, in die zin dat laatstgenoemde verplicht zou zijn het volledige bedrag van de
schuld of een deel ervan voor zijn rekening te nemen in het stadium van het contributoir verhaal”.
(2) I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer 2010, 765-766, nr. 3.12.1.17.
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assurer son redressement si des poursuites sont engagées contre son conjoint.
Lorsque des époux ont contracté un crédit ‘habitation’ garanti par une hypothèque sur la résidence commune et sur un immeuble propre en nue-propriété
de l’épouse, après la faillite du mari, la déclaration de son excusabilité et la
vente de l’immeuble commun, l’épouse est déchargée de l’obligation qu’elle a
contractée avec son mari, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie
sur le bien en nue-propriété. La situation des créanciers n’a, dans ce cas, pas
été prise en considération” (1).
Dezelfde auteur (2) stelt tevens dat “le conjoint non failli est libéré de
l’ensemble des dettes du failli auxquelles il est tenu personnellement, soit par
l’effet de conventions, volontairement, soit indirectement du fait des dispositions légales”, en dat “toutes les dettes du failli couvertes par l’excusabilité
sont visées. Il suffit, mais il faut que la dette soit une dette du failli, c’est-àdire qu’elle soit née de son activité” (3).
40. Naar mijn mening kan volgende oplossing worden weerhouden:
— de (voormalige) echtgenoot wordt bevrijd van alle schulden die kaderen in de handelsactiviteit van de gefailleerde en waarvoor hij eveneens aansprakelijk is; deze beroepsschulden moeten in elk geval worden
beschouwd als vallend onder het toepassingsgebied van artikel 82, tweede lid, Faillissementswet, ook in de hypothese dat de (voormalige) echtgenoot zich persoonlijk borg heeft gesteld voor een schuld van een derde;
— wat de privé-schulden betreft, wordt de (voormalige) echtgenoot enkel bevrijd van de schulden die, wat het definitief passief betreft, ten laste zijn van de gefailleerde; voor de bevrijding van de (voormalige)
echtgenoot volstaat het niet dat een schuld ook verhaalbaar is op de gefailleerde;
— voor de privé-schulden waarvan de (voormalige) echtgenoot niet
wordt bevrijd dient, in ieder geval voor de situatie waarin echtgenoten
(1) Vrije vertaling: “De rechtspraak beschouwt dat deze bevrijding geldt ten overstaan van alle verbintenissen van de echtgenoot, inbegrepen wanneer hij zich heeft
verbonden als persoonlijke zekerheid ten voordele van zijn echtgenoot. De rechtspraak
heeft niet geprobeerd om een onderscheid te maken naargelang het type van verbintenis van de echtgenoot en heeft de doelstelling van de wetgever, die beoogde te vermijden dat de gefailleerde zijn herstel niet zou kunnen verzekeren wanneer vervolgingen
tegen zijn echtgenoot worden ingesteld, behouden. Wanneer echtgenoten een woonkrediet aangingen, gewaarborgd door een hypotheek op een gemeenschappelijke verblijfplaats en op een eigen onroerend goed van de echtgenote in naakte eigendom, wordt de
echtgenote, na het faillissement van haar echtgenoot, diens verschoonbaarverklaring
en de verkoop van het gemeenschappelijk onroerend goed, bevrijd van de verbintenis
die zij met haar echtgenoot is aangegaan, wat verhindert de waarborg uit te oefenen op
het onroerend goed in naakte eigendom. In zulk geval werd met de situatie van de
schuldeisers geen rekening gehouden”.
(2) I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer 2010, 765, nr. 3.12.1.16.
(3) Vrije vertaling: “De echtgenoot die niet failliet werd verklaard wordt bevrijd
van het geheel van schulden van de gefailleerde waartoe hij persoonlijk gehouden is,
zij het vrijwillig op grond van overeenkomsten dan wel onrechtstreeks op grond van
wettelijke bepalingen”, en dat “alle schulden van de gefailleerde gedekt door de verschoonbaarheid worden geviseerd. Het volstaat, maar is vereist, dat de schuld een
schuld van de gefailleerde is, dit betekent dat zij ontstaan is uit zijn activiteit”.
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gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel, een verhaal op de huwgemeenschap te worden uitgesloten.
Besluit
41. Tot de schulden die onder het toepassingsgebied van artikel 82,
tweede lid, van de Faillissementswet 1997 vallen, behoren aldus de schulden die de gefailleerde in het kader van zijn beroepsactiviteiten aanging
en waarvoor zijn (voormalige) echtgenoot eveneens aansprakelijk is.
42. De appelrechter stelt vast dat verweerster en haar echtgenoot zich
bij akten van borgstelling jegens eiseres hoofdelijk en ondeelbaar borg
hebben gesteld voor alle sommen die de B.V.B.A. MP&D Construct, vennootschap waarvan de, nadien failliet en verschoonbaar verklaarde,
echtgenoot van verweerster zaakvoerder was, aan eiseres verschuldigd
zou zijn. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt tevens dat
de door verweerster tijdens het huwelijk gewaarborgde hoofdschuld
voortvloeide uit de handelsactiviteit van haar gefailleerde echtgenoot.
43. Het middel voert aan dat de bevrijding van de echtgenoot niet kan
slaan op schulden van derden waarvoor de gefailleerde en de echtgenoot
zich beiden borg hebben gesteld omdat het daarbij niet gaat om eigen
schulden van de gefailleerde.
44. Het middel berust naar mijn mening op een verkeerde rechtsopvatting en lijkt mij 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 28 november 2012.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 2 januari 2015
vastgesteld voor behandeling in voltallige zitting.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 5 december 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 82 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
— de artikelen 1134, 2011, 2021, 2025, 2026, 2029 en 2033 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 28 november 2012 verklaart het hof van beroep te
Gent het hoger beroep van de eiseres en het incidenteel beroep van de verweer-
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ster tegen het vonnis van 20 juni 2012 ontvankelijk, het eerste ongegrond en het
tweede gegrond, bevestigt het vonnis, waarbij de eiseres verzet tegen het vonnis
van 1 februari 2012, waarbij de verweerster bevrijd werd verklaard van haar verbintenissen ten aanzien van de eiseres, ongegrond werd verklaard, in zijn beschikkingen, behalve waar het uitspraak deed over de gerechtskosten,
vernietigt het op dit punt en, opnieuw wijzende, veroordeelt de eiseres tot de
kosten van het geding, veroordeelt de eiseres tot de kosten van het hoger beroep
in de zaak nr. 2012/AR/2177, verklaart het hoger beroep van de eiseres en het incidenteel beroep van de verweerster in de zaak nr. 2010/AR/2200 tegen het vonnis
van 19 mei 2010 ontvankelijk, het eerste ongegrond en het tweede gegrond, doet
dit vonnis teniet en, opnieuw wijzende, verklaart de vordering van de eiseres
ontvankelijk doch ongegrond en veroordeelt haar tot de kosten van het geding.
Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:
“4. EB-Lease vordert de veroordeling van P. tot betaling van de sommen die
MP&D — inmiddels in staat van faillissement verklaard — volgens haar verschuldigd is gebleven ingevolge de financieringshuurcontracten van 6 juli 2006
en 2 februari 2007.
EB-Lease stelt haar vordering op grond van de akten van borgstelling die P.
respectievelijk op 6 juli 2006 en 2 februari 2007 ondertekend heeft en waarbij zij
zich jegens EB-Lease hoofdelijk en ondeelbaar borg stelde voor alle sommen die
MP&D haar zou verschuldigd zijn, tot beloop van respectievelijk 40.6300,00 euro
en 33.400,00 euro, vanaf de ingebrekestelling vermeerderd met de kosten en intresten.
Bij afzonderlijk akten van borgstelling van dezelfde data, stelde M. zich voor
dezelfde bedragen eveneens borg ten aanzien van EB-Lease voor de schuld van
MP&D.
P. was gehuwd met M. Zij zijn uit de echt gescheiden bij vonnis van 13 maart
2008 van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
MP&D, met als activiteit het bouwrijp maken van terreinen, werd op 5 maart
2008 in staat van faillissement verklaard en haar faillissement werd gesloten
verklaard op 10 december 2008. M., die in persoonlijke naam een bakkerij uitbaatte, werd op 5 maart 2008 eveneens in staat van faillissement verklaard. Dit
faillissement werd gesloten verklaard bij vonnis van 1 februari 2012 en M. werd
verschoonbaar verklaard.
(…)
5. Indien de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, kan hij niet meer
vervolgd worden door zijn schuldeisers (artikel 82, eerste lid, Faillissementswet). De wetgever beoogt op die manier de verschoonbaar verklaarde gefailleerde een nieuwe kans te geven.
Deze doelstelling dreigt evenwel dode letter te blijven wanneer de schuldeisers
nog in de mogelijkheid zijn om de echtgenoot van de gefailleerde, die zich met
of voor de gefailleerde tegenover hen verbonden heeft, aan te spreken. Een eventuele tenuitvoerlegging van een veroordeling ten laste van de echtgenoot kan
het gemeenschappelijk vermogen aantasten en de kansen op succes van de nieuwe activiteit van de gefailleerde ondergraven. Daarom heeft de wetgever het
noodzakelijk geacht de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde te beschermen tegen dergelijke aanspraken.
Artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij de wet van 18 juli 2008, bepaalt: “De echtgenoot van de gefailleerde
die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die zijn vorige
echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt ingevolge de
verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd.”
Het doel van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet is aldus de gefailleerde in staat stellen zijn activiteit op een aangezuiverde basis te hervatten
zonder het risico te lopen van vervolgingen die door de schuldeisers zouden kun-
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nen worden ingesteld op het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten
(Grondwettelijk Hof, 18 mei 2011, BS 9 augustus 2011, 45324).
6. M. had een schuld ten aanzien van EB-Lease, op grond van de door hem op
6 juli 2006 en 2 februari 2007 ondertekende akten van borgstelling voor de verbintenissen van MP&D. EB-Lease heeft daarvoor aangifte van schuldvordering gedaan in het faillissement van M. P. heeft zich op haar beurt, bij afzonderlijke
akten van borgstelling, eveneens borg gesteld tegenover EB-Lease voor dezelfde
verbintenissen van MP&D. Deze borgstellingsverbintenissen werden door M. en
P. aangegaan tijdens hun huwelijk.
P. was aldus samen met M. aansprakelijk voor een zelfde schuld ten aanzien
van EB-Lease. Zij dienden allebei, tot beloop van dezelfde sommen, in te staan
voor de onbetaald gebleven schuld van MP&D jegens EB-Lease. M. kan voor deze
schuld evenwel niet meer aangesproken worden, omdat hij verschoonbaar werd
verklaard. P. kan zich ten aanzien van EB-Lease beroepen op de bevrijding van
deze schuld op grond van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet. De
vaststelling dat dit niet louter een eigen schuld is van de gefailleerde, maar een
schuld die beide echtgenoten persoonlijk hebben aangegaan, belet dit niet. Deze
bepaling is immers ook van toepassing wanneer de echtgenoot van de gefailleerde, samen met hem, medeschuldenaar is van een schuld die de twee echtgenoten
vóór het faillissement zijn aangegaan en waarvoor de echtgenoot van de gefailleerde bijgevolg persoonlijk aansprakelijk is (vgl. Cass. 24 februari 2011, TBH
2011, 897).
Evenmin kan aan P. het voordeel van de bevrijding ontzegd worden, omdat de
schuld haar oorsprong vindt in een borgstelling, die beide partijen hebben aangegaan tot zekerheid van de verbintenissen van een derde, noch omdat zij dit gedaan hebben bij afzonderlijke akten. Artikel 82, tweede lid, van de
Faillissementswet heeft een algemene draagwijdte en is van toepassing telkens
wanneer de echtgenoot van de gefailleerde kan aangesproken worden voor een
schuld van de gefailleerde, ongeacht de oorzaak daarvan.
De bevrijding van P. strookt overigens met de ratio legis van artikel 82, tweede
lid, van de Faillissementswet. De borgstelling die beide echtgenoten aangingen
was een schuld van de gemeenschap. Zij strekte tot zekerheid van de financiering van goederen, noodzakelijk voor de activiteit van de vennootschap, waaruit
M. als zaakvoerder inkomsten genereerde, die tot het gemeenschappelijk vermogen behoorden. Indien EB-Lease, ondanks de verschoonbaarheid van M., P.
nog zou kunnen aanspreken voor deze schuld, dan zou zij haar aanspraken kunnen uitvoeren op de — gebeurlijk nog niet ontbonden — huwgemeenschap die bestaan heeft tussen M. en P.
Het bestreden vonnis in de zaak nr. 2012/AR/2171 der algemene rol dient aldus
bevestigd te worden, waar het tot de ongegrondheid besloot van het verzet van
EB-Lease tegen het verstekvonnis van 1 februari 2012, waarbij de rechtbank van
koophandel te Dendermonde P. op grond van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet bevrijdde van haar zekerstelling tegen EB-Lease.
7. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het hoger beroep van EB-Lease
in de zaak nr. 2012/AR/2171 der algemene rol ongegrond is.
Gelet op de ongegrondheid van zowel het verzet van EB-Lease als van haar hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zijn de gerechtskosten in beide aanleggen te haren laste (artikel 1017, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek). De aard van de procedure kan niet verantwoorden
dat deze kosten worden omgeslagen.
8. Aangezien P. bevrijd is van haar verbintenissen uit de borgstelling, op grond
waarvan EB-Lease haar veroordeling vordert in de zaak nr. 2012/AR/2200 der algemene rol, is deze vordering ongegrond. Dit impliceert dat het hoger beroep
van EB-Lease tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van
19 mei 2010 ongegrond is en het incidenteel beroep van P. tegen ditzelfde vonnis
gegrond. De kosten van beide aanleggen zijn ten laste van EB-Lease. Het hof
neemt akte van het feit dat P. de rechtsplegingsvergoeding ten laste van EBLease begroot op het minimumbedrag.”
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Grief
Naar luid van artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus
1997 kan de gefailleerde, indien hij verschoonbaar wordt verklaard, niet meer
vervolgd worden door zijn schuldeisers.
Die verschoonbaarverklaring treft de eigen schulden van de gefailleerde, die
hij heeft aangegaan.
Naar luid van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus
1997 wordt de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is
voor de schuld van zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk
aansprakelijk is voor de schuld die zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur
van het huwelijk was aangegaan ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd.
Zoals blijkt uit de bewoordingen van deze wetsbepaling, slaat de bevrijding
van de echtgenoot op de schulden van de gefailleerde, waarvoor de echtgenoot
zich, contractueel of wettelijk, heeft verbonden.
Anders gezegd, de echtgenoot heeft zich ten aanzien van de schuldeiser van de
gefailleerde tot dezelfde schuld verbonden, het weze op een andere rechtsgrond.
De bevrijding slaat derhalve niet op de schulden van derden, waarvoor de echtgenoot zich persoonlijk borg zou hebben gesteld.
Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat ook de gefailleerde zich voor de schuld van diezelfde derde borg zou hebben gesteld.
Uit artikel 2011 van het Burgerlijk Wetboek volgt inderdaad dat de borgtocht
een overeenkomst is, waarbij degene die zich voor een verbintenis borg stelt,
zich jegens de schuldeiser verplicht aan die verbintenis te voldoen indien de
schuldenaar niet zelf daaraan voldoet.
Blijkens artikel 2021 van het Burgerlijk Wetboek is de borg jegens de schuldeiser niet tot betaling gehouden dan bij gebreke van de schuldenaar, wiens goederen vooraf moeten worden uitgewonnen, tenzij de borg afstand heeft gedaan
van het voorrecht van uitwinning of tenzij hij zich hoofdelijk met de schuldenaar heeft verbonden, in welk geval de gevolgen van zijn verbintenis worden geregeld naar de beginselen die ten opzichte van hoofdelijke schulden zijn
vastgesteld.
Uit voornoemde bepaling volgt dat de borg per definitie de schuld van een derde waarborgt.
Deze verbintenis heeft een subsidiair karakter. De verbintenis die door de
borg wordt opgenomen is in essentie een garantie- of waarborgverbintenis. De
borg verbindt zich ertoe de geldelijke gevolgen van de toekomstige wanprestatie
van de hoofdschuldenaar voor zijn rekening te nemen.
Hebben verscheidene personen zich voor dezelfde schuldenaar en voor dezelfde
schuld borg gesteld, dan is ieder van hen blijkens artikel 2025 van het Burgerlijk
Wetboek voor de gehele schuld van de hoofdschuldenaar gehouden, met dien verstande dat overeenkomstig artikel 2026 van het Burgerlijk Wetboek ieder van
hen, zo hij geen afstand heeft gedaan van het voorrecht van schuldsplitsing, kan
vorderen dat de schuldeiser vooraf zijn vordering verdeelt en die vermindert tot
het aandeel van elke borg.
Zo meerdere personen zich borg stelden, ontstaan er zodoende gelijklopende
garantie- en waarborgverbintenissen, zonder dat er weliswaar kan worden gesteld dat de ene borg zich verbindt tot de schuld van de andere borg, zijnde de
door die borg aangegane waarborgverbintenis.
Uit artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek volgt integendeel dat de borg die
de schuld heeft betaald, in alle rechten, die de schuldeiser had tegen de schuldenaar treedt.
Bovendien bepaalt artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek dat wanneer verscheidene personen zich hebben borg gesteld voor dezelfde schuldenaar en voor
dezelfde schuld, de borg die de schuld heeft voldaan, verhaal heeft op de overige
borgen, ieder voor zijn aandeel.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1187 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 299 - 8.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1187

Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de borg enkel een verbintenis
aangaat samen met de hoofdschuldenaar. Zijn er meerdere borgen, dan gaan zij
elk een onderscheiden verbintenis ten aanzien van de schuldeiser aan, zonder
dat er tussen de borgen onderling sprake is van een zelfde schuld.
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat door de verweerster een akte van borgstelling werd ondertekend op 6 juli 2006 en een tweede
op 2 februari 2007, waarbij zij zich ten aanzien van de eiseres voor de hoofdschuldenaar, zijnde MP&D Construct bvba, hoofdelijk en ondeelbaar met laatstgenoemde borg stelde.
De verweerster verbond zich zodoende als borg tot betaling van de schuld van
een derde, zijnde MP&D Construct bvba.
Zo haar echtgenoot, die failliet werd verklaard, zich blijkens de gedane vaststellingen op hetzelfde tijdstip, doch bij onderscheiden akten, eveneens ten aanzien van eiseres hoofdelijk en ondeelbaar borg stelde, gold deze borgstelling
evenzeer de schuld van MP&D Construct bvba, zijnde de hoofdschuldenaar.
Uit deze vaststellingen volgt dat er ten aanzien van de eiseres door de verweerster en door de gefailleerde als borg gelijklopende verbintenissen werden aangegaan, die kunnen worden omschreven als waarborgverbintenissen, zonder dat er
evenwel kan worden gesteld dat de verweerster persoonlijk aansprakelijk was
voor een verbintenis, die door de gefailleerde werd aangegaan.
Zo de verbintenissen van beide gewezen echtgenoten op dezelfde schuld sloegen, betroffen zij immers onbetwistbaar de schuld van een derde, waartoe noch
de ene, noch de andere zich persoonlijk hadden verbonden.
Besluit
Op grond van de gedane vaststellingen van het bestreden arrest, waaruit blijkt
dat de verweerster ten aanzien van de eiseres persoonlijk bij twee onderscheiden
akten van borgstelling de verbintenis aanging om de schuld van een derde, te
weten MP&D Construct bvba, te waarborgen, vermocht het hof van beroep niet
wettig te beslissen dat zij, als echtgenote van de gefailleerde medeborg, ingevolge diens verschoonbaarverklaring, zelf van haar eigen borgverbintenis, slaande
op de schuld van MP&D Construct bvba, ten aanzien van de eiseres bevrijd was
(schending van artikelen 82, eerste en tweede lid, van de Faillissementswet van
8 augustus 1997, 2011, 2021, 2025, 2026, 2029, 2033 van het Burgerlijk Wetboek). Bovendien kon het hof van beroep niet wettig beslissen, zonder aldus de verbindende kracht van de borgstellingsakten van 6 juli 2006 en 2 februari 2007, die door de
verweerster werden onderschreven, te miskennen, dat de schuld die deze waarborgde een schuld van de gefailleerde was, daar waar uit de gedane vaststellingen van het bestreden arrest zelf blijkt dat de gewaarborgde schuld een schuld
van MP&D Construct bvba ten aanzien van de eiseres was (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 82, tweede lid, Faillissementswet, wordt de echtgenoot of de voormalige echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk
aansprakelijk is voor de schuld die zijn echtgenoot tijdens de duur van
het huwelijk was aangegaan, ingevolge de verschoonbaarheid van die
verplichting bevrijd.
2. De echtgenoot of voormalige echtgenoot is persoonlijk aansprakelijk voor de schuld in de zin van deze bepaling wanneer hij zich, samen
met de gefailleerde, borg heeft gesteld voor een schuld van een vennootschap waarvan de gefailleerde zaakvoerder is.
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3. De appelrechter stelt vast dat:
— de verweerster en haar echtgenoot zich bij akten van borgstelling
jegens de eiseres hoofdelijk en ondeelbaar borg hebben gesteld voor alle
sommen die MP&D Construct bvba, vennootschap waarvan de echtgenoot van de verweerster zaakvoerder was, haar verschuldigd zou zijn;
— MP&D Construct bvba failliet werd verklaard;
— de echtgenoot van de verweerster, die ook in persoonlijke naam
handel dreef, eveneens failliet werd verklaard;
— de echtgenoot van de verweerster verschoonbaar werd verklaard.
4. De appelrechter die op grond van deze vaststellingen oordeelt dat
het voordeel van de bevrijding niet aan de verweerster ontzegd kan
worden om reden dat de schuld haar oorsprong vindt in een borgstelling
die beide partijen hebben aangegaan tot zekerheid van de verbintenissen van een derde, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
8 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger en
de heer van Eeckhoutte.

N° 300
1° KAMER — 8 mei 2015
(AR C.14.0231.N-C.14.0489.N)
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — BESLECHTING VAN HET GESCHIL DOOR DE RECHTER. — AMBTSHALVE AANVULLING
VAN DE DOOR PARTIJEN AANGEVOERDE REDENEN. — VOORWAARDEN.
2° VORDERING IN RECHTE. — OORZAAK VAN DE VORDERING. — BESLECHTING VAN HET GESCHIL DOOR DE RECHTER. — AMBTSHALVE AANVULLING
VAN DE DOOR PARTIJEN AANGEVOERDE REDENEN. — VOORWAARDEN.
3° LENING. — BRUIKLENING. — BEGRIP. — GELDIGHEID. — VOORWAARDE. —
TOESTEMMING. — BEGRIP. — VORM.
4° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — TOESTEMMING. — BEGRIP. —
VORM.
5° BEWAARGEVING. — VRIJWILLIGE BEWAARGEVING. — BEGRIP. — GELDIGHEID. — VOORWAARDE. — TOESTEMMING. — BEGRIP. — VORM.
6° OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — TOESTEMMING. — BEGRIP. —
VORM.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1189 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 300 - 8.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1189

1° en 2° De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de
daarop van toepassing zijnde rechtsregels; hij moet de juridische aard van de
door partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de
door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij
geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn
voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij
daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent (1).
3° en 4° Bruiklening is een overeenkomst, waarvan de geldigheid de toestemming vereist van beide partijen tot het sluiten van deze overeenkomst; tussen
de partijen moet een wilsovereenstemming bestaan om daadwerkelijk rechtsgevolgen te doen ontstaan; de toestemming kan stilzwijgend zijn, indien zij
volgt uit een gedraging die voor geen andere uitleg vatbaar is en derhalve de
wil inhoudt om een overeenkomst te sluiten (2). (Art. 1875, Burgerlijk Wetboek)
5° en 6° Vrijwillige bewaargeving is een overeenkomst, waarvan de geldigheid
de toestemming vereist van beide partijen tot het sluiten van deze overeenkomst; tussen de partijen moet een wilsovereenstemming bestaan om daadwerkelijk rechtsgevolgen te doen ontstaan; de toestemming kan stilzwijgend
zijn, indien zij volgt uit een gedraging die voor geen andere uitleg vatbaar is
en derhalve de wil inhoudt om een overeenkomst te sluiten (3). (Artt. 1915
en 1921, Burgerlijk Wetboek)

(PARKETVLOEREN VANACKERE — PVL B.V.B.A. T. CARDOEN N.V.;
CARDOEN N.V. T. ALHEEMBOUW N.V.; IN AANWEZIGHEID VAN
VERHELST MACHINES N.V. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof
van beroep te Gent van 16 januari 2014.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 31 oktober 2013, AR C.13.0005.N, AC 2013, nr. 571, met concl. van advocaatgeneraal A. VAN INGELGEM.
(2) Het OM concludeerde tot vernietiging; het was van mening dat de appelrechters,
die met hun overwegingen niet vaststellen dat de verweerster en de eiseres de wil hadden om daadwerkelijk een overeenkomst van bruikleen te sluiten, niet wettig de eiseres als bruiklener van de lift konden kwalificeren. Door op grond hiervan te oordelen
dat de eiseres gehouden is de verweerster te vrijwaren, omdat zij als bruiklener van de
lift geen bewijs levert van een vreemde oorzaak voor het niet kunnen teruggeven van
de zaak, verantwoordden de appelrechters volgens het OM hun beslissing dus niet naar
recht.
(3) Het OM was eveneens van mening dat de appelrechters, die met hun overwegingen evenmin vaststellen dat de N.V. ALHEEMBOUW en de verweerster de wil hadden
om daadwerkelijk een overeenkomst van bewaargeving te sluiten, evenmin wettig
konden oordelen dat er sprake was van bewaarneming met toelating om de lift uit te
lenen.
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II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak C.14.0231.N voert de eiseres in haar verzoekschrift dat aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
In de zaak C.14.0489.N voert de eiseres in haar verzoekschrift dat aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. Voeging
1. De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest, zodat
zij dienen te worden gevoegd.
B. Zaak C.14.0231.N
Eerste onderdeel
2. 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 mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen
daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve
aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de
partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel
steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het
voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van
verdediging van de partijen niet miskent.
3. De verweerster heeft voor de appelrechters aangevoerd dat de eiseres haar dient te vrijwaren, aangezien vaststaat dat de eiseres de lift
gebruikte op het ogenblik dat zich het schadegeval voordeed, dat de
pakketten niet gelijkmatig gestapeld werden op het laadplatform van
de goederenlift, waardoor bij het overplaatsen van het laadplatform
naar boven dit platform gedraaid is naar het gebouw toe, om ter hoogte
van een dorpel op de bovenste verdieping vast te zitten tegen de gevel,
dat de verweerster in ieder geval de schade niet zelf kan hebben veroorzaakt, dat de eiseres zich niet kan verschuilen achter het feit dat zij er
niet van op de hoogte was dat er zich in oktober 2007 problemen voordeden met de goederenlift, dat het voor zich spreekt dat een goederenlift stabiel moet worden geladen, hetgeen de eiseres niet deed, dat de
verweerster zelf niet op de werf aanwezig was, zodat zij de schade niet
kan hebben veroorzaakt, maar ook dat zij deze niet kon vermijden en
dat de eiseres als enige verantwoordelijk is en blijft voor de schade en
de verweerster dus volledig dient te vrijwaren.
4. De appelrechters oordelen dat het niet betwist wordt dat het schadegeval zich heeft voorgedaan op een ogenblik dat de eiseres de lift gebruikte met toestemming van de verweerster, dat de eiseres als
bruiklener van de lift het bewijs van een vreemde oorzaak voor het niet
kunnen teruggeven van de zaak moet leveren en dat zij dit bewijs niet
levert, zodat zij gehouden is de verweerster te vrijwaren.
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5. De appelrechters, die hun oordeel niet steunen op feiten die niet
door de partijen waren aangevoerd, hebben de oorzaak van de vordering
tot vrijwaring van de verweerster tegen de eiseres niet gewijzigd en
hebben artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek bijgevolg niet geschonden.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van de
artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek, legt het niet uit waarin die
schending zou bestaan. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
7. Artikel 1875 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bruiklening of commodaat een contract is waarbij de ene partij aan de andere een zaak afgeeft om daarvan gebruik te maken, onder verplichting voor degene die
de zaak ontvangt, die terug te geven na daarvan gebruik te hebben gemaakt.
Bruiklening is een overeenkomst, waarvan de geldigheid de toestemming vereist van beide partijen tot het sluiten van deze overeenkomst.
Tussen de partijen moet een wilsovereenstemming bestaan om daadwerkelijk rechtsgevolgen te doen ontstaan.
De toestemming kan stilzwijgend zijn, indien zij volgt uit een gedraging die voor geen andere uitleg vatbaar is en derhalve de wil inhoudt
om een overeenkomst te sluiten.
8. De appelrechters stellen vast dat “het op geen enkel ogenblik betwist werd dat Alheembouw nv toelating had gegeven aan [de verweerster] om deze lift, wanneer zij hem zelf niet nodig had te laten
gebruiken door andere onderaannemers”, dat “er met andere woorden
sprake is van bewaarneming met toelating om de lift uit te lenen” en
dat “het niet wordt betwist dat het schadegeval zich heeft voorgedaan
op een ogenblik dat [de eiseres] de lift gebruikte met toestemming van
[de verweerster].”
Zij oordelen vervolgens dat “[de eiseres] als bruiklener van de lift het
bewijs van een vreemde oorzaak voor het niet kunnen teruggeven van
de zaak moet leveren” en dat “zij dit bewijs niet levert, zodat zij gehouden is [de verweerster] te vrijwaren.”
9. Door de eiseres als bruiklener van de lift te kwalificeren, geven de
appelrechters te kennen dat de verweerster en de eiseres de wil hadden
om een overeenkomst van bruikleen te sluiten. Door op grond hiervan
te oordelen dat de eiseres gehouden is de verweerster te vrijwaren, omdat zij als bruiklener van de lift geen bewijs levert van een vreemde
oorzaak voor het niet kunnen teruggeven van de zaak, verantwoorden
de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
10. Artikel 1915 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bewaargeving in het
algemeen een handeling is waarbij men de zaak van een ander aan-
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neemt, onder verplichting om die te bewaren en in natura terug te geven.
Artikel 1921 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vrijwillige bewaargeving
tot stand komt door de wederzijdse toestemming van de bewaargever
en de bewaarnemer.
Vrijwillige bewaargeving is een overeenkomst, waarvan de geldigheid
de toestemming vereist van beide partijen tot het sluiten van deze
overeenkomst. Tussen de partijen moet een wilsovereenstemming bestaan om daadwerkelijk rechtsgevolgen te doen ontstaan.
De toestemming kan stilzwijgend zijn, indien zij volgt uit een gedraging die voor geen andere uitleg vatbaar is en dus derhalve de wil inhoudt om een overeenkomst te sluiten.
11. De appelrechters stellen vast dat “het op geen enkel ogenblik betwist werd dat Alheembouw nv toelating had gegeven aan [de verweerster] om deze lift, wanneer zij hem zelf niet nodig had te laten
gebruiken door andere onderaannemers”, dat “er met andere woorden
sprake is van bewaarneming met toelating om de lift uit te lenen” en
dat “het niet wordt betwist dat het schadegeval zich heeft voorgedaan
op een ogenblik dat [de eiseres] de lift gebruikte met toestemming van
[de verweerster].”
Zij oordelen vervolgens dat “het aan de bewaarnemer is om het bewijs
te leveren van de vreemde oorzaak die ertoe heeft geleid dat hij de in
bewaring genomen zaak niet kan teruggeven” en dat “[de verweerster]
dit bewijs niet levert (…), zodat zij gehouden is Alheembouw nv te vergoeden.”
12. Met de overweging dat er sprake is van bewaarneming met toelating om de lift uit te lenen, geven de appelrechters te kennen dat Alheembouw nv en de verweerster de wil hadden om een overeenkomst
van bewaargeving te sluiten. Door op grond hiervan te oordelen dat de
verweerster gehouden is Alheembouw nv te vrijwaren, omdat zij als bewaarnemer van de lift geen bewijs levert van een vreemde oorzaak voor
het niet kunnen teruggeven van de zaak, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
13. In zoverre het onderdeel opkomt tegen het oordeel van de appelrechters dat de eiseres gehouden is de verweerster te vrijwaren, maakt
het geen zelfstandige grief uit, maar is het afgeleid uit de tevergeefs
aangevoerde schending van de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
C. Zaak C.14.0489.N
14. Uit het antwoord op het derde onderdeel van het enig middel in de
zaak C.14.0231.N, dat dezelfde strekking heeft als het enig middel in de
zaak C.14.0489.N, volgt dat ook dit middel niet kan worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.14.0231.N en C.14.0489.N.
In de zaak C.14.0231.N:
Verwerpt het cassatieberoep.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 939,25 euro.
In de zaak C.14.0489.N:
Verwerpt het cassatieberoep.
8 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Wylleman. — Andersluidende conclusie:
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lebbe,
de heer Maes en mevr. Vanlerberghe.

N° 301
1°

— 8 mei 2015
(AR C.14.0248.N)

KAMER

1° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN.
— VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING. — VERBINTENIS. — PROMOTOR. — OVERNAME
VAN DE VERBINTENIS DOOR DE VENNOOTSCHAP. — AARD. — GEVOLG.
2° ONROEREND EN ROEREND GOED. — ONROEREND GOED. — ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN. — ANDERE DAN VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. — AKTEN ONDER LEVENDEN TOT OVERDRACHT OF AANWIJZING. — GEBREK AAN
OVERSCHRIJVING OP HET HYPOTHEEKKANTOOR. — GEVOLG.
3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. — ALLERLEI. — ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN. — ANDERE DAN VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. — AKTEN ONDER
LEVENDEN
TOT
OVERDRACHT
OF
AANWIJZING.
— GEBREK AAN
OVERSCHRIJVING OP HET HYPOTHEEKKANTOOR. — GEVOLG.
4° EIGENDOM. — ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN. — ANDERE DAN
VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. — AKTEN ONDER LEVENDEN TOT OVERDRACHT
OF AANWIJZING. — GEBREK AAN OVERSCHRIJVING OP HET HYPOTHEEKKANTOOR.
— GEVOLG.
5° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN.
— VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING. — IN HAAR NAAM DOOR DE PROMOTOR AANGEGANE KOOPOVEREENKOMST. — ONROEREND GOED. — OVERNAME VAN DE KOOPOVEREENKOMST DOOR DE VENNOOTSCHAP. — GEVOLG. — DOOR DE PROMOTOR
TOEGESTANE ZAKELIJKE RECHTEN. — BESLAGEN. — VERVAL. — VOORWAARDE.
6° KOOP. — ONROEREND GOED. — VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING. — IN HAAR
NAAM DOOR DE PROMOTOR AANGEGANE KOOPOVEREENKOMST. — ONROEREND
GOED. — OVERNAME VAN DE KOOPOVEREENKOMST DOOR DE VENNOOTSCHAP. —
GEVOLG. — DOOR DE PROMOTOR TOEGESTANE ZAKELIJKE RECHTEN. — BESLAGEN. — VERVAL. — VOORWAARDE.
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1° De overname van de verbintenis door de vennootschap geldt als bekrachtiging, waardoor de verbintenis evenals de nadien door de promotor in verband met die verbintenis gestelde rechtshandelingen worden geacht van het
begin af door de vennootschap te zijn aangegaan en waardoor de goederen
die door de promotor in naam van de vennootschap werden verworven worden geacht van het begin af eigendom te zijn geweest van de vennootschap;
ten aanzien van de promotor geldt de overname als een ontbindende voorwaarde waardoor hij wordt bevrijd van de in naam van de vennootschap
aangegane verbintenissen en wordt geacht nooit eigenaar te zijn geweest van
de in naam van de vennootschap in oprichting verworven goederen; de vervulling van de ontbindende voorwaarde heeft zakelijke werking. (Art. 60,
Wetboek van Vennootschappen)
2°, 3° en 4° De akten onder levenden tot overdracht van onroerende zakelijke
rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, kunnen bij gebrek aan
overschrijving in het daartoe bestemde register op het kantoor van bewaring
der hypotheken niet worden tegengeworpen aan derden die zonder bedrog
hebben gecontracteerd in die mate dat zij kunnen schaden hetzij aan de zakelijke rechten welke die derden bezitten op de goederen waarop bedoelde akten betrekking hebben, hetzij aan de verhaalsrechten welke die derden op de
goederen hebben vervolgd tegen hun schuldenaar. (Art. 1, eerste lid, Hypotheekwet)
5° en 6° De overname door de vennootschap van een door de promotor in haar
naam aangegane koopovereenkomst van een onroerend goed heeft tot gevolg
dat de voordien door de promotor op het onroerend goed toegestane zakelijke
rechten evenals de door de schuldeisers van de promotor op het goed gelegde
beslagen komen te vervallen, op voorwaarde dat in de op het hypotheekkantoor overgeschreven aankoopakte uitdrukkelijk is vermeld dat de aankoop
werd verricht in naam van de vennootschap in oprichting. (Art. 60, Wetboek van Vennootschappen; art. 1, eerste lid, Hypotheekwet)

(D. T. VAN BRAEKEL, CURATOR FAILLISSEMENT
CITY GARDENS N.V. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 19 februari 2014.
Raadsheer Bart Wylleman 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.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1195 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 301 - 8.5.15

III. BESLISSING

ARRESTEN VAN CASSATIE

1195

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De eerste en tweede verweerders voeren een grond van niet-ontvankelijkheid aan: in zoverre het middel schending aanvoert van de
artikelen 1441, eerste lid, en 1577 Gerechtelijk Wetboek, is het onnauwkeurig.
2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de voormelde
artikelen schendt en is in zoverre, bij gebrek aan nauwkeurigheid, niet
ontvankelijk.
Gegrondheid
3. Artikel 60 Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat, tenzij anders is overeengekomen, zij die in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in
enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk
en hoofdelijk aansprakelijk zijn, behalve wanneer de vennootschap binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis het in artikel 68 bedoelde uittreksel heeft neergelegd en zij bovendien die verbintenis
binnen twee maanden na voormelde neerlegging heeft overgenomen. In
dit laatste geval, wordt de verbintenis geacht van het begin af door de
vennootschap te zijn aangegaan.
4. De overname van de verbintenis door de vennootschap geldt als bekrachtiging, waardoor de verbintenis evenals de nadien door de promotor in verband met die verbintenis gestelde rechtshandelingen worden
geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan en
waardoor de goederen die door de promotor in naam van de vennootschap werden verworven worden geacht van het begin af eigendom te
zijn geweest van de vennootschap.
Ten aanzien van de promotor geldt de overname als een ontbindende
voorwaarde waardoor hij wordt bevrijd van de in naam van de vennootschap aangegane verbintenissen en wordt geacht nooit eigenaar te zijn
geweest van de in naam van de vennootschap in oprichting verworven
goederen.
De vervulling van de ontbindende voorwaarde heeft zakelijke werking.
5. Krachtens artikel 1, eerste lid, Hypotheekwet, in zijn hier toepasselijke versie, worden alle akten onder de levenden, om niet of onder
bezwarende titel, tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, met inbegrip van
de authentieke akten bedoeld in de artikelen 577-4, § 1, en 577-13, § 4,
Burgerlijk Wetboek, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen,
de dag van ontvangst in hun geheel overgeschreven in een daartoe bestemd register, op het kantoor van bewaring der hypotheken van het
arrondissement waar de goederen zijn gelegen. Tot dan toe kan men
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zich op die akten niet beroepen tegen derden die zonder bedrog gecontracteerd hebben.
Uit deze bepaling volgt dat de akten onder levenden tot overdracht of
aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten
en hypotheken, bij gebrek aan overschrijving in het daartoe bestemde
register op het kantoor van bewaring der hypotheken, niet kunnen worden tegengeworpen aan derden die zonder bedrog hebben gecontracteerd in de mate dat zij kunnen schaden hetzij aan de zakelijke rechten
welke die derden bezitten op de goederen waarop bedoelde akten betrekking hebben, hetzij aan de verhaalsrechten welke die derden op de
goederen hebben vervolgd tegen hun schuldenaar.
6. Uit de samenhang van de voormelde wetsbepalingen volgt dat de
overname door de vennootschap van een door de promotor in haar naam
aangegane koopovereenkomst van een onroerend goed tot gevolg heeft
dat de voordien door de promotor op het onroerend goed toegestane zakelijke rechten evenals de door schuldeisers van de promotor op het
goed gelegde beslagen komen te vervallen, op voorwaarde dat in de op
het hypotheekkantoor overgeschreven aankoopakte uitdrukkelijk is
vermeld dat de aankoop werd verricht in naam van de vennootschap in
oprichting.
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de derde verweerster bij notariële aktes van 27 februari en 7 maart
2007, die werden overgeschreven, respectievelijk een woonhuis te Herselt en percelen grond ter plaatse gekend “Helschot” heeft aangekocht
in naam en voor rekening van een vennootschap in oprichting, te weten
de bvba Domein Muggenberg;
— de bvba Domein Muggenberg bij akte van 1 augustus 2008 werd opgericht;
— de eerste en tweede verweerders bij exploot van 8 augustus 2008 ten
laste van de derde verweerster bewarend beslag lieten leggen op deze
onroerende goederen, beslag dat op 23 oktober 2008 werd omgezet in uitvoerend beslag;
— de bvba Domein Muggenberg bij notariële akte van 3 oktober 2008
de aankoop van de voormelde onroerende goederen heeft bekrachtigd
en overgenomen;
— de voormelde onroerende goederen bij notariële akte van 1 februari
2010 verleden voor notaris Johan Kiebooms en de eiser, door de bvba Domein Muggenberg werden verkocht aan de vierde verweerder, handelend in naam van de vijfde verweerster, toen vennootschap in
oprichting.
8. De appelrechters oordelen dat:
— de bvba Domein Muggenberg, als overnemende vennootschap, de
rechten en plichten die tijdens het promotorschap van de derde verweerster met betrekking tot de onroerende goederen tot stand kwamen
en dus ook een in die periode op die goederen ten laste van de derde verweerster gelegd bewarend onroerend beslag, meteen en noodzakelijkerwijze overneemt;
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— de onroerende goederen derhalve ook ten opzichte van de bvba Domein Muggenberg bezwaard bleven met het op verzoek van de eerste en
tweede verweerders ten laste van de derde verweerster gelegd beslag;
— de verkoop bij akte van 1 februari 2010 door de bvba Domein Muggenberg aan de vierde verweerder, handelend voor de vijfde verweerster, bijgevolg niet aan de eerste en tweede verweerders kan worden
tegengeworpen, zulks bij toepassing van artikel 1441, eerste lid, en 1577
Gerechtelijk Wetboek.
9. Door op die gronden het derdenverzet van de eiser als ongegrond af
te wijzen, schenden de appelrechters artikel 60 Wetboek van Vennootschappen.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
8 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Verbist en
mevr. Geinger.

N° 302
3°

— 11 mei 2015
(AR C.14.0458.N)

KAMER

BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — DERDENBESLAG. —
VERKLARING VAN DERDE-BESLAGENE. — INHOUD.

Bevat 1452, tweede lid, 2°, Gerechtelijk Wetboek wat de te vermelden schulden
betreft geen beperking in de tijd, dan komt de derde-beslagene niet tekort aan
zijn verplichting door het niet-vermelden van schulden uit het verleden die
ten tijde van het beslag waren uitgedoofd wanneer hij mocht veronderstellen
dat de vermelding ervan niet meer dienstig was en de beslaglegger evenmin
in het beslagexploot naar deze schulden heeft verwezen.

(FCE BANK

VENNOOTSCHAP NAAR

BRITS

RECHT T.

RC B.V.B.A.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 15 januari 2014.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 februari
2015 verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1539 Gerechtelijk Wetboek kan de schuldeiser
die over een uitvoerbare titel beschikt, uitvoerend beslag onder derden
leggen, op de bedragen en zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd is.
Krachtens artikel 1452, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is de derdebeslagene, binnen vijftien dagen na het derdenbeslag, gehouden verklaring te doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag.
Krachtens artikel 1452, tweede lid, 2°, Gerechtelijk Wetboek moet de
verklaring nauwkeurig alle dienstige gegevens voor de vaststelling van
de rechten van partijen vermelden en inzonderheid de bevestiging door
de derde-beslagene dat hij niet of niet meer de schuldenaar is van de beslagene.
Bevat deze bepaling wat de te vermelden schulden betreft geen beperking in de tijd, dan komt de derde-beslagene niet tekort aan zijn verplichting door het niet-vermelden van schulden uit het verleden die ten
tijde van het beslag waren uitgedoofd wanneer hij mocht veronderstellen dat de vermelding ervan niet meer dienstig was en de beslaglegger
evenmin in het beslagexploot naar deze schulden heeft verwezen.
2. De appelrechters stellen vast dat de verweerster verklaard heeft
geen enkele schuld te hebben of geen enkele betaling verschuldigd te
zijn aan de beslagene.
3. De appelrechters oordelen dat:
— uit de voorgelegde oprichtingsakte van de verweerster blijkt dat de
beslagene samen met haar kleinzoon zaakvoerder was van de verweerster en dat haar mandaat onbezoldigd was;
— de beslagene op 15 april 2011, dit is de datum van het beslag, reeds
geruime tijd geen eigenaar meer was van het aandeel dat zij in de verweerster had, aangezien uit het voorliggende aandelenregister blijkt
dat zij dat aandeel reeds op 31 december 2010 aan haar kleinzoon had
overgedragen.
4. Door op die gronden te oordelen dat de verklaring van de verweerster niet als onvolledig, onnauwkeurig of dubbelzinnig te beschouwen
is, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
11 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Venderlinden,
advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Geinger.

N° 303
2°

— 12 mei 2015
(AR P.13.1399.N)

KAMER

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — OPSPOREN VAN TELECOMMUNICATIE. — LOKALISEREN VAN DE OORSPRONG OF DE BESTEMMING VAN TELECOMMUNICATIE. —
BESLISSING STREKKENDE TOT IDENTIFICATIE VAN DE CORRESPONDENTEN VAN
EEN TELEFOONNUMMER. — BEGINSELEN VAN PROPORTIONALITEIT EN SUBSIDIARITEIT. — MOTIVERING. — WIJZE. — GEVOLG.
OPENBAAR MINISTERIE. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — LOYALITEITSBEGINSEL. — BEGRIP. — VERMOEDEN VAN LOYALITEIT. — WEERLEGGING. — VOORWAARDE.
RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK. — LOYALITEITSBEGINSEL. — GEEN VOEGING VAN ANDERE DOSSIERS DIE
RELEVANT ZOUDEN ZIJN. — KEUZE VAN STUKKEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. — VERMOEDEN VAN LOYALITEIT.
BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — OPENBAAR MINISTERIE. —
LOYALITEITSBEGINSEL. — GEEN VOEGING VAN ANDERE DOSSIERS DIE RELEVANT
ZOUDEN ZIJN. — KEUZE VAN STUKKEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. — VERMOEDEN VAN LOYALITEIT.

1° Uit artikel 46bis, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt
dat uit de motivering van de schriftelijke beslissing van de onderzoeksrechter
strekkende tot identificatie van de correspondenten van een bepaald telefoonnummer moet blijken dat die beslissing is genomen, rekening houdend
met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zonder dat die bepalingen vereisen dat de onderzoeksrechter het voldoen aan de voorwaarden
van proportionaliteit en subsidiariteit concreet en met verwijzing naar de feitelijke elementen van het opsporings- of gerechtelijk onderzoek motiveert;
een dergelijke wijze van motivering verhindert niet dat de rechter oordeelt
over de wettigheid van een door de onderzoeksrechter bij toepassing van
artikel 46bis Wetboek van Strafvordering genomen beslissing (1).
(Artt. 46bis, § 1, eerste en tweede lid, en 88bis, Strafvordering)
(1) Zie Cass. 17 december 2013, AR P.13.1438.N, AC 2013, nr. 691.
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2° De naleving van het loyaliteitsbeginsel door het openbaar ministerie, dat inhoudt dat alle door het parket verzamelde gegevens bij het strafdossier worden gevoegd, inzonderheid de gegevens à décharge, wordt vermoed en om dat
vermoeden te weerleggen zijn nauwkeurige en objectieve gegevens vereist (1).
3° en 4° Ofschoon het aan het openbaar ministerie staat elk gegeven mee te
delen dat invloed kan hebben op de regelmatigheid van het bewijsmateriaal
of het bestaan van het misdrijf, kan uit het feit alleen dat andere dossiers
waarvan de inverdenkinggestelde beweert dat ze relevant zouden zijn, niet
werden gevoegd, niet worden afgeleid dat die verplichting niet werd nageleefd; het feit dat het openbaar ministerie, dat de bewijslast draagt en instaat
voor het geheim van het onderzoek, de keuze van die stukken maakt, kan jegens die partij geen vermoeden van deloyaliteit doen ontstaan (2).

(T.)
ARREST

I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 juni 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 46bis Wetboek van
Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de beschikkingen
die de onderzoeksrechter heeft genomen bij toepassing van artikel 46bis
Wetboek van Strafvordering, voldoen aan de in dat artikel bepaalde
motiveringsplicht; uit die beschikkingen blijkt echter niet dat zij genomen zijn rekening houdend met de beginselen van proportionaliteit
en subsidiariteit; de loutere verwijzing naar de noodzaak van het onderzoek volstaat niet om aan te nemen dat in de bedoelde beschikkingen is rekening gehouden met die beginselen.
2. Artikel 46bis, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat de procureur des Konings bij een gemotiveerde en schriftelijke beslissing de medewerking kan vorderen van de operator van een elektronisch communicatienetwerk, van de verstrekker van een elektronische
communicatiedienst of van een door de Koning aangewezen politiedienst, teneinde de in die bepaling bedoelde gegevens te vernemen.
(1) Zie Cass. 19 december 2012, AR P.12.1310.F, AC 2012, nr. 701.
(2) Zie Cass. 3 oktober 2012, AR P.12.0758.F, AC 2012, nr. 509.
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Artikel 46bis, § 1, tweede lid, van dat Wetboek bepaalt dat de motivering de proportionaliteit met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer en de subsidiariteit ten opzichte van elke andere onderzoeksdaad
dient te weerspiegelen. Die bepalingen zijn ook van toepassing op de onderzoeksrechter.
3. Uit de voormelde bepalingen volgt dat uit de motivering van de
schriftelijke beslissing van de onderzoeksrechter moet blijken dat die
beslissing is genomen, rekening houdend met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Die bepalingen vereisen niet dat de onderzoeksrechter het voldoen aan de voorwaarden van proportionaliteit en
subsidiariteit concreet en met verwijzing naar de feitelijke elementen
van het opsporings- of gerechtelijk onderzoek motiveert. Een dergelijke wijze van motivering verhindert niet dat de rechter oordeelt over de
wettigheid van een door de onderzoeksrechter bij toepassing van
artikel 46bis Wetboek van Strafvordering genomen beslissing.
In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt het naar recht.
4. Het arrest oordeelt:
— “Ermee rekening houdend dat het in casu een loutere identificatiemaatregel betreft, is aan de motiveringsplicht voldaan indien naar genoegen van recht blijkt dat de onderzoeksrechter omstandig bevestigt
dat hij/zij zich gekweten heeft van een reflectie met betrekking tot de
proportionaliteit en de subsidiariteit van het gevorderde (…)”;
— “Voormelde reflectie conform artikel 46bis Wetboek van Strafvordering is niet aan een bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onderworpen. Het hof (van beroep) is van oordeel
dat in casu uit de samenhang van de bewoordingen van de kwestieuze
beschikkingen die verwijzen naar de noodzakelijkheid om de onderzoekshandeling te stellen en over deze gegevens te kunnen beschikken
en naar het onderzoek zelf in deze zaak, afdoende blijkt dat aan deze
reflectie is voldaan en niet automatisch tot het uitschrijven van een
beschikking is overgegaan.”
Met die redenen verantwoordt het arrest de beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede middel
10. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM,
de artikelen 28bis, § 3, tweede lid, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 223 en 235bis
Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van de algemene
rechtsbeginselen van het recht van verdediging, het recht op tegenspraak, het contradictoir karakter van de regeling van de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, de motiveringsplicht voor de
onderzoeksgerechten en de wapengelijkheid.
Eerste onderdeel
11. Het onderdeel voert miskenning aan van de motiveringsplicht: het
arrest oordeelt dat de eiser ten onrechte miskenning aanvoert van het
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recht van verdediging en de wapengelijkheid omdat hijzelf geen moeite
doet om zijn verdediging op te bouwen door de inzage van de strafdossiers waarvan hij de voeging vraagt en door het precies aanduiden
van de volgens hem relevante stukken; aldus oordeelt het niet in hoeverre de door de eiser aangevoerde loyaliteitsplicht van het openbaar
ministerie al dan niet is nageleefd.
12. De loyaliteit van het openbaar ministerie wordt vermoed. Om dat
vermoeden te weerleggen zijn nauwkeurige en objectieve gegevens vereist.
Het loyaliteitsbeginsel houdt in dat alle door het parket verzamelde
gegevens bij het strafdossier worden gevoegd, inzonderheid de gegevens
à décharge.
Ofschoon het aan het openbaar ministerie staat om met name elk gegeven mee te delen dat invloed kan hebben op de regelmatigheid van
het bewijsmateriaal of het bestaan van het misdrijf, kan uit het feit alleen dat andere dossiers waarvan de inverdenkinggestelde beweert dat
zij relevant zouden zijn, niet werden gevoegd, niet worden afgeleid dat
die verplichting niet werd nageleefd. Het feit dat het openbaar ministerie, dat de bewijslast draagt en instaat voor het geheim van het onderzoek, de keuze van die stukken maakt, kan jegens die partij geen
vermoeden van deloyaliteit doen ontstaan.
13. De appelrechters stellen vast dat:
— bij toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering
op vraag van de eiser een aantal bijkomende onderzoekshandelingen
werden uitgevoerd en de onderzoeksrechter bij beschikking van 4 mei
2012 de vraag tot voeging afwees omdat er in de dossiers, waarvan de eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling opnieuw de voeging
vroeg, reeds een arrest of vonnis werd gewezen en de aanvraag tot inzage in deze dossiers diende te gebeuren, respectievelijk bij de procureurgeneraal te Gent en de procureur des Konings te Veurne;
— niettegenstaande reeds een jaar verstreken is, uit niets blijkt dat
de eiser inmiddels dergelijke vraag zou hebben gesteld of dat inzage en
copiename door het openbaar ministerie zou geweigerd zijn.
Met die redenen geven de appelrechters te kennen dat de eiser op geen
enkele wijze geloofwaardig maakt dat het openbaar ministerie deloyaal zou hebben gehandeld en verantwoorden zij hun beslissing naar
recht dat eisers recht op wapengelijkheid en diens recht van verdediging door die handelswijze niet werden miskend.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
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— Advocaat: de

N° 304
2°

— 12 mei 2015
(P.14.0493.N)

KAMER

1° DWANGSOM. — OPHEFFING, OPSCHORTING OF VERMINDERING. —
HOOFDVEROORDELING. — ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN. — VOORWAARDEN. —
TOEPASSING.
2° DWANGSOM. — OPHEFFING, OPSCHORTING OF VERMINDERING. —
HOOFDVEROORDELING. — ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN. — AARD. — BEOORDELINGSCRITERIUM.
3° DWANGSOM. — OPHEFFING, OPSCHORTING OF VERMINDERING. —
HOOFDVEROORDELING. — ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN. — BEOORDELING DOOR
DE RECHTER. — AARD. — OMVANG.
4° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
DWANGSOM. — OPHEFFING, OPSCHORTING OF VERMINDERING. — HOOFDVEROORDELING. — ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN. — BEOORDELING. — AARD. —
OMVANG.
5° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALLERLEI. — DWANGSOM.
— OPHEFFING, OPSCHORTING OF VERMINDERING. — HOOFDVEROORDELING. —
ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — OMVANG. — TOEZICHT DOOR HET HOF.

1° Er is sprake van een gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen in de zin van
artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek indien zich een toestand voordoet waarin de dwangsom haar zin als dwangmiddel, dit wil zeggen als geldelijke prikkel om nakoming van de veroordeling zoveel mogelijk
te verzekeren, verliest, wat het geval is indien het onredelijk zou zijn om van
de veroordeelde meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft
betracht. (1) (Art. 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
2° De door artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde
onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen, is geen absolute, maar wel een relatieve onmogelijkheid die moet worden afgemeten volgens de maatstaf van wat redelijkerwijze onmogelijk is.
(Art. 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
3°, 4° en 5° De feitenrechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan, de aard
en de gevolgen van een onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de
hoofdveroordeling te voldoen; het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op
(1) Zie Cass. 30 mei 2002, AR C.99.0298.N, AC 2002, nr. 329.
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grond daarvan niet kunnen worden verantwoord. (Art. 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(V. T. GEWESTELIJK

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 17 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek: het bestreden arrest oordeelt ten onrechte dat de eiser
geen inspanningen of zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd om aan de
hoofdveroordeling te voldoen; de eiser heeft die onmogelijkheid nochtans aangetoond; het bestreden arrest heeft het arrest van 7 maart 2013
op onrechtmatige wijze geïnterpreteerd; het is pas na dit arrest dat de
verhouding tussen eensdeels de eiser en anderdeels C S en S D S definitief en duidelijk was; uit het arrest van 7 maart 2013 blijkt immers dat
er geen overeenkomst is tot stand gekomen omdat C S heeft nagelaten
de opschortende voorwaarde na te leven; de eiser kon ook na het arrest
van 7 maart 2013 de vernietiging vorderen van de overeenkomst van
7 september 2006.
2. Volgens artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek
kan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de
veroordeelde de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
Er is sprake van een onmogelijkheid in de zin van deze bepaling indien zich een toestand voordoet waarin de dwangsom haar zin als
dwangmiddel, dit wil zeggen als geldelijke prikkel om nakoming van de
veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren, verliest. Dat is het geval
indien het onredelijk zou zijn om van de veroordeelde meer inspanning
en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft betracht. De door
artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde onmogelijkheid is geen absolute, maar wel een relatieve onmogelijkheid die
moet worden afgemeten volgens de maatstaf van wat redelijkerwijze
onmogelijk is.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1205 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 304 - 12.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1205

3. De feitenrechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan, de aard
en de gevolgen van een onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de
hoofdveroordeling te voldoen.
Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet
kunnen worden verantwoord.
4. Het arrest oordeelt dat:
— de werkplaats van de eiser in overtreding werd opgericht en dat hij
daarmee reeds daadwerkelijk werd geconfronteerd in het kader van het
strafonderzoek;
— de eiser vervolgens werd vervolgd en veroordeeld wegens het oprichten en het instandhouden van de zonder vergunning gebouwde
werkplaats;
— het door de eiser onder opschortende voorwaarden aangekochte onroerend goed reeds door C S op 7 september 2006 was verkocht aan derden, zoals blijkt uit de brief van de notaris aan de toenmalige raadsman
van de eiser;
— de eiser nooit de vernietiging heeft gevorderd van die verkoop;
— de eiser rond die datum zeker wist dat hij zijn werkplaats niet kon
verleggen naar dit onroerend goed, zodat het in onzekerheid blijven
over het feit of de verkoopovereenkomst al dan niet kon worden verleden tot aan de datum van het arrest van het hof van beroep van 7 maart
2013 een drogreden is;
— de door de eiser ingeroepen overmachtssituatie, namelijk het lange
tijd beweerdelijk in de onzekerheid verkeren of de verkoopovereenkomst verleden kon worden, aan zichzelf te wijten is;
— de eiser na het achterwege blijven van de nodige homologatie na de
door de familieraad verleende machtiging van 28 mei 2001 pas tot dagvaarding van de verkopers is overgegaan op 20 april 2007.
Met die redenen verantwoordt het arrest naar recht de beslissing dat
de eiser onvoldoende inspanningen of zorgvuldigheid aan de dag heeft
gelegd om aan de hoofdveroordeling te voldoen en dat de door hem ingeroepen overmacht geen van zijn wil onafhankelijke situatie betreft
die het hem onmogelijk maakte om de hoofdveroordeling na te komen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal. —
Advocaat: de heer De Brabanter (bij de balie te Brussel).
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N° 305
2°

— 12 mei 2015
(AR P.14.0856.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — REDELIJKE TERMIJN. — ONDERZOEKSGERECHT. —
VASTSTELLING. — ONMIDDELLIJK EN PASSEND RECHTSHERSTEL.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 13. — REDELIJKE TERMIJN. — ONDERZOEKSGERECHT. — VASTSTELLING. — ONMIDDELLIJK EN PASSEND RECHTSHERSTEL.
3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REDELIJKE TERMIJN. — VASTSTELLING.
— ONMIDDELLIJK EN PASSEND RECHTSHERSTEL.
4° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — STRAFZAKEN.
— KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — NIETIG VERKLAARDE STUKKEN. — BESLISSING IN
WELKE MATE DIE STUKKEN NOG MOGEN WORDEN AANGEWEND. — ARTIKEL 235BIS,
§ 6, WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — BESTAANBAARHEID MET DE
ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.
5° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — STRAFZAKEN.
— KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — NIETIG VERKLAARDE STUKKEN. — BESLISSING IN
WELKE MATE DIE STUKKEN NOG MOGEN WORDEN AANGEWEND. — ARTIKEL 235BIS,
§ 6, WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — BESTAANBAARHEID MET DE
ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.

1°, 2° en 3° Het feit dat de overschrijding van de redelijke termijn wordt vastgesteld voordat de zaak bij de vonnisrechter is aanhangig gemaakt, maar alleen nadien gevolgen heeft, heeft niet tot gevolg dat het geboden
rechtsherstel niet onmiddellijk en passend is; in de regel wordt de rechtspleging immers in haar geheel beoordeeld. (Art. 6.1, EVRM)
4° en 5° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of het artikel 235bis,
§ 6, Wetboek van Strafvordering in samenhang gelezen met het recht op een
eerlijk proces uit artikel 6 EVRM en met het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre dit artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering er sinds de wijziging
ervan door de wet van 14 december 2012 in voorziet dat de kamer van inbeschuldigingstelling — met inachtneming van de rechten van de andere
partijen — oordeelt in welke mate de ter griffie neergelegde nietig verklaarde
stukken nog in de strafprocedure door een partij mogen worden ingezien en
aangewend, en zulks nu:
— hierdoor een niet redelijk te verantwoorden onderscheid lijkt tot stand gebracht te worden tussen de partijen die reeds aanwezig waren voor het onderzoeksgerecht op het ogenblik dat dit tot de zuivering der nietigheden
overging en het in het kader daarvan ook bepaalde in welke mate de nietig
verklaarde stukken nog in de strafprocedure mogen worden ingezien en aangewend door een partij, en de partijen die pas nadien in de hangende strafzaak worden betrokken;
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— hierdoor een niet redelijk te verantwoorden onderscheid lijkt tot stand gebracht te worden tussen de partijen die aanwezig zijn in een strafprocedure
waarbij het onderzoeksgerecht tot de zuivering van de nietigheden overging
en het in het kader daarvan ook bepaalde in welke mate de nietig verklaarde
stukken nog in de strafprocedure mogen worden ingezien en aangewend door
een partij, en de partijen die aanwezig zijn in de strafprocedure waarin dergelijke zuivering zich niet voordeed;
— de mogelijkheid tot het volledig uitsluiten van bewijsgegevens, dit is ook
voor de beklaagde als bewijselement à décharge, ook in het algemeen strijdig
lijkt zowel met het recht op het eerlijk proces uit artikel 6 EVRM, als met het
recht van verdediging;
stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. (Art. 6,
EVRM; artt. 10 en 11, Grondwet; art. 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering; art. 26, § 1, 3°, en § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 april 2014.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middle

Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 13 EVRM: het arrest
stelt in zijn redengeving vast dat de redelijke termijn is overschreden,
maar laat na dit in het dictum vast te stellen zodat het de eisers geen
rechtsherstel verleent.
7. Het feit dat de overschrijding van de redelijke termijn wordt vastgesteld voordat de zaak bij de vonnisrechter is aanhangig gemaakt,
maar alleen nadien gevolgen heeft, heeft niet tot gevolg dat het geboden rechtsherstel niet onmiddellijk en passend is. In de regel wordt de
rechtspleging immers in haar geheel beoordeeld.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
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8. Voor het overige is het onderdeel geheel afgeleid uit het in het eerste onderdeel vergeefs aangevoerde motiveringsgebrek.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de
artikelen 10 en 11 Grondwet en artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van het recht op een eerlijk proces en
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest
oordeelt dat bepaalde stukken nietig worden verklaard; het oordeelt
evenwel verder dat die stukken “niet meer door de partijen zullen mogen aangewend worden in de verdere rechtspleging” omdat zij vertrouwelijke informatie bevatten van mede-inverdenkinggestelden die
kaderen in de vertrouwensrelatie advocaat-cliënt; aldus passen de appelrechters artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering waardoor de
wetgever deze bevoegdheid heeft toevertrouwd aan de onderzoeksgerechten in plaats van aan de vonnisgerechten, toe dat zelf artikel 6
EVRM schendt en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent; dit verbod sluit immers uit dat de eisers de nietigverklaarde stukken nog geheel of gedeeltelijk kunnen aanwenden tot
hun verdediging voor de feitenrechter alhoewel zij daarvoor dienstig
kunnen zijn.
De eisers verzoeken het Hof de volgende prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof te stellen:
“Schendt het artikel 235bis, § 6, van het Wetboek van Strafvordering
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het
recht op een eerlijk proces uit artikel 6 van het Europees Verdrag van
de Rechten van de Mens en met het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging, in zoverre dit artikel 235bis, § 6, van het Wetboek
van Strafvordering er sinds de wijziging ervan door de Wet van
14 december 2012 in voorziet dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling
— met inachtneming van de rechten van de andere partijen — oordeelt
in welke mate de ter griffie neergelegde nietigverklaarde stukken nog
in de strafprocedure door een partij mogen worden ingezien en aangewend, én zulks nu:
— hierdoor een niet redelijk te verantwoorden onderscheid lijkt tot
stand gebracht te worden tussen de partijen die reeds aanwezig waren
voor het onderzoeksgerecht op het ogenblik dat dit tot de zuivering der
nietigheden overging, én in het kader daarvan ook bepaalde in welke
mate de nietigverklaarde stukken nog in de strafprocedure mogen worden ingezien en aangewend door een partij, én de partijen die pas nadien
in de hangende strafzaak worden betrokken;
— hierdoor een niet redelijk te verantwoorden onderscheid lijkt tot
stand gebracht te worden tussen de partijen die aanwezig zijn in een
strafprocedure waarbij er door het onderzoeksgerecht een zuivering
van de nietigheden voorviel, en waarbij werd bepaald in welke mate de
nietigverklaarde stukken nog in de strafprocedure mogen worden inge-
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zien en aangewend door een partij, én de partijen die aanwezig zijn in
de strafprocedure waarin dergelijke zuivering zich niet voordeed;
— de mogelijkheid tot het uitsluiten van bewijsgegevens vooraleer de
zaak bij de Vonnisrechter komt, ook in het algemeen strijdig lijkt zowel met het recht op het eerlijk proces uit artikel 6 Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens, als met het recht van verdediging.”
10. Er is grond om overeenkomstig artikel 26, § 1, 3°, en § 2, Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof de hierna heromschreven vraag te stellen aan
het Grondwettelijk Hof.
Overige grieven
11. Het onderzoek van de overige grieven wordt opgeschort totdat het
Grondwettelijk Hof uitspraak zal hebben gedaan over de hierna gestelde vraag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen in de hierbovenvermelde mate.
Schort voor het overige de uitspraak op totdat het Grondwettelijk
Hof bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan
over de volgende vraag:
“Schendt het artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 Grondwet, in samenhang gelezen met het recht op een
eerlijk proces uit artikel 6 EVRM en met het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging, in zoverre dit artikel 235bis, § 6, Wetboek
van Strafvordering er sinds de wijziging ervan door de wet van
14 december 2012 in voorziet dat de kamer van inbeschuldigingstelling
— met inachtneming van de rechten van de andere partijen — oordeelt
in welke mate de ter griffie neergelegde nietigverklaarde stukken nog
in de strafprocedure door een partij mogen worden ingezien en aangewend, en zulks nu:
— hierdoor een niet redelijk te verantwoorden onderscheid lijkt tot
stand gebracht te worden tussen de partijen die reeds aanwezig waren
voor het onderzoeksgerecht op het ogenblik dat dit tot de zuivering der
nietigheden overging en het in het kader daarvan ook bepaalde in welke mate de nietigverklaarde stukken nog in de strafprocedure mogen
worden ingezien en aangewend door een partij, en de partijen die pas
nadien in de hangende strafzaak worden betrokken;
— hierdoor een niet redelijk te verantwoorden onderscheid lijkt tot
stand gebracht te worden tussen de partijen die aanwezig zijn in een
strafprocedure waarbij het onderzoeksgerecht tot de zuivering van de
nietigheden overging en het in het kader daarvan ook bepaalde in welke mate de nietigverklaarde stukken nog in de strafprocedure mogen
worden ingezien en aangewend door een partij, en de partijen die aanwezig zijn in de strafprocedure waarin dergelijke zuivering zich niet
voordeed;
— de mogelijkheid tot het volledig uitsluiten van bewijsgegevens, dit
is ook voor de beklaagde als bewijselement à décharge, ook in het alge-
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meen strijdig lijkt zowel met het recht op het eerlijk proces uit
artikel 6 EVRM, als met het recht van verdediging.”.
Gelast de overzending aan het Grondwettelijk Hof van een door de
voorzitter en de griffier van het Hof ondertekende expeditie van deze
beslissing tot verwijzing.
Houdt de beslissing voor het overige aan.
12 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de
heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Libeert (bij
de balie te Veurne) en de heer Arnou (bij de balie te Brugge).

N° 306
2°

— 12 mei 2015
(AR P.14.1934.N)

KAMER

1° STRAF. — SAMENLOOP. — EÉNDAADSE. — VOORTGEZET MISDADIG OPZET.
— ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE RECHTER. — GEVOLG.
2° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — SAMENLOOP. —
EÉNDAADSE SAMENLOOP. — VOORTGEZET MISDADIG OPZET. — ONAANTASTBARE
BEOORDELING VAN DE RECHTER. — MOGELIJKHEID VOOR DE RECHTER OM DE EENHEID VAN OPZET NIET TE WEERHOUDEN. — GEEN VERPLICHTING OM DE BEKLAAGDE HIERVAN TE VERWITTIGEN. — GEVOLG.

1° De rechter oordeelt onaantastbaar of verschillende hem gelijktijdig voorgelegde misdrijven al dan niet de opeenvolgende uitvoering zijn van het zelfde
misdadig opzet in de zin van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en bijgevolg
of hij al dan niet bij toepassing van die bepaling één straf oplegt voor al die
misdrijven samen (1).
2° Geen enkele wetsbepaling noch enig algemeen rechtsbeginsel verplicht de
rechter de beklaagde te verwittigen van zijn mogelijke oordeel dat de aan die
beklaagde ten laste gelegde misdrijven niet de uitvoering zijn van hetzelfde
opzet; het feit dat het openbaar ministerie in zijn vordering ervan is uitgegaan dat de rechter een dergelijke eenheid van opzet wel zou aannemen of
dat het beroepen vonnis die eenheid van opzet heeft aangenomen, doet daaraan geen afbreuk aangezien bij het voeren van zijn verweer de beklaagde immers steeds rekening dient te houden met de mogelijkheid dat tussen de hem
ten laste gelegde misdrijven geen eenheid van opzet zal worden aangenomen
en hij zich dient te verdedigen op de straffen die elke rechtsinstantie binnen
de perken van de wet kan uitspreken voor elk van de hem ten laste gelegde
misdrijven.

(B. T. A. E.A.)
(1) Cass. 11 april 1984, AR nr. 3526, AC 1983-1984, nr. 464; Cass. 7 februari 1990, AR 8044,
AC 1989-1990, nr. 352; Cass. 23 mei 1990, AR nr. 8109, AC 1989-1990, nr. 558.
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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 20 november 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 62 Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het recht op een eerlijk proces: met
overname van de redenen van het beroepen vonnis oordeelt het arrest
ten onrechte dat de strafvordering tegen de eiser ontvankelijk is, minstens dat het proces-verbaal betreffende de wedersamenstelling van
7 mei 2010, die werd uitgevoerd zonder bijstand van een advocaat, als bewijs kan worden gebruikt en niet uit het debat dient te worden geweerd;
de eiser heeft niet de mogelijkheid gekregen zich bij die wedersamenstelling te laten bijstaan door een advocaat, terwijl hij daarop nochtans recht had op grond van de rechtspraak van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens, ook voordat artikel 62 Wetboek van Strafvordering op 1 januari 2012 werd gewijzigd; het arrest onderzoekt evenmin aan de hand van de concrete elementen van het strafdossier of de
uit de wedersamenstelling voortvloeiende bewijselementen nietig zijn
en uit het strafdossier moeten worden verwijderd wegens miskenning
van eisers recht op een eerlijk proces en recht van verdediging; evenmin
onderzoekt het arrest of er geen dwang of misbruik is gepleegd, of de
eiser zich op het ogenblik van de wedersamenstelling en tijdens het onderzoek in een kwetsbare positie bevond en of aan die kwetsbare positie
daadwerkelijk is geremedieerd.
2. De enkele omstandigheid dat een verdachte bij de wedersamenstelling niet werd bijgestaan door een advocaat, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel tot de gebeurlijke
uitsluiting van bewijsmateriaal.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat de eiser voor de appelrechters heeft aangevoerd dat hij zich op het
ogenblik van de wedersamenstelling en tijdens het onderzoek bevond in
een kwetsbare positie waaraan niet daadwerkelijk is geremedieerd of
dat dwang of misbruik is gepleegd.
In zoverre is het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1212 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

1212

ARRESTEN VAN CASSATIE

12.5.15 - N° 306

4. Met de redenen die het overneemt van het beroepen vonnis, oordeelt het arrest:
“Er is geen reden om (zoals gevraagd door [de eiser]) het proces-verbaal betreffende de wedersamenstelling dd. 7 mei 2010 uit het strafdossier te weren. Op het ogenblik van de wedersamenstelling was de
aanwezigheid van advocaten van de verdachten en de burgerlijke partijen niet voorzien in de Belgische wetgeving. Uit niets blijkt dat [de
eiser] hierom op enigerlei ogenblik zou hebben verzocht. Zowel voor als
na de voormelde wedersamenstelling had [de eiser] de mogelijkheid om
zijn raadsman te raadplegen. [De eiser] beschikte over ruimschoots voldoende mogelijkheden om zijn verweer te voeren met betrekking tot
voormelde wedersamenstelling, om de resultaten ervan in vraag te stellen en om desgevallend bijkomende onderzoeksdaden te vragen. Uit het
strafdossier blijkt dat de rechten van verdediging van [de eiser] en zijn
recht op een eerlijk proces voldoende gegarandeerd werden. Daarenboven dient te worden vastgesteld dat het strafdossier ook abstractie makend van de resultaten van de wedersamenstelling voldoende
elementen bevat om te besluiten tot de schuld van [de eiser] aan de feiten onder tenlasteleggingen A en B.”
Met die redenen beoordeelt het arrest aan de hand van de concrete
elementen van het strafdossier welke impact het gebrek aan bijstand
van een advocaat bij de wedersamenstelling heeft gehad op eisers recht
van verdediging en recht op een eerlijk proces en oordeelt het wettig
dat er hier geen reden is om het proces-verbaal betreffende de wedersamenstelling als bewijsmiddel te weren.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Het middel voert miskenning aan van het recht van verdediging:
het arrest oordeelt dat er tussen eensdeels de onderling vermengde telastleggingen A en B van zaak I en anderdeels de onderling vermengde
telastleggingen A, B en C van zaak II geen eenheid van opzet bestaat;
de eiser heeft geen mogelijkheid gekregen zich te verdedigen op de weigering tot toepassing van artikel 65 Strafwetboek op de telastleggingen van de beide zaken samen; over een dergelijke weigering is tijdens
de rechtspleging in de beide aanleggen nooit sprake geweest; het beroepen vonnis had die eenheid van opzet wel aanvaard; aldus heeft de eiser
zich niet kunnen verdedigen op de apart opgelegde strafmaten in de zaken I en II, zijnde respectievelijk 10 jaar en 5 jaar gevangenisstraf, die
is tweemaal het maximum, terwijl een gevangenisstraf voor alle feiten
samen was gevorderd van 10 jaar.
6. De rechter oordeelt onaantastbaar of verschillende hem gelijktijdig voorgelegde misdrijven al dan niet de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet in de zin van artikel 65,
eerste lid, Strafwetboek en bijgevolg of hij al dan niet bij toepassing
van die bepaling één straf oplegt voor al die misdrijven samen.
7. Geen enkele wetsbepaling noch enig algemeen rechtsbeginsel verplicht de rechter de beklaagde te verwittigen van zijn mogelijke oor-
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deel dat de aan die beklaagde ten laste gelegde misdrijven niet de
uitvoering zijn van hetzelfde opzet zoals hiervoor bedoeld. Het feit dat
het openbaar ministerie in zijn vordering ervan is uitgegaan dat de
rechter een dergelijke eenheid van opzet wel zou aannemen of dat het
beroepen vonnis die eenheid van opzet heeft aangenomen, doet daaraan
geen afbreuk. Bij het voeren van zijn verweer dient de beklaagde immers steeds rekening te houden met de mogelijkheid dat tussen de hem
ten laste gelegde misdrijven geen eenheid van opzet zal worden aangenomen en dient hij zich te verdedigen op de straffen die elke rechtsinstantie binnen de perken van de wet kan uitspreken voor elk van de
hem ten laste gelegde misdrijven.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Damen (bij de balie te Antwerpen).

N° 307
2°

— 13 mei 2015
(AR P.13.1755.F)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — VERHOREN VAN DE BEKLAAGDE DOOR POLITIEAGENTEN. — GEEN KRITIEK OP DE HOUDING VAN DE POLITIEAGENTEN. —
DAAROPVOLGEND ONDERZOEK DOOR HET COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN. — KWETSENDE EN BELEDIGENDE WOORDEN VAN DE SPEURDERS TEN
AANZIEN VAN DE BEKLAAGDE. — GEVOLG. — REGELMATIGHEID VAN DE TIJDENS
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK VERRICHTE HANDELINGEN.
2° POLITIE. — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — VERHOREN VAN DE BEKLAAGDE DOOR POLITIEAGENTEN. — GEEN KRITIEK OP DE HOUDING VAN DE POLITIEAGENTEN. — DAAROPVOLGEND ONDERZOEK DOOR HET COMITÉ VAN TOEZICHT
OP DE POLITIEDIENSTEN. — KWETSENDE EN BELEDIGENDE WOORDEN VAN DE
SPEURDERS TEN AANZIEN VAN DE BEKLAAGDE. — GEVOLG. — REGELMATIGHEID
VAN DE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK VERRICHTE HANDELINGEN.
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3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK. — NIET-NALEVING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD. — GEVOLGEN. —
BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.2. — NIET-NALEVING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD. — GEVOLGEN. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
5° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKELEN 6.1 EN 6.2.
— NIET-NALEVING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD. — GEVOLGEN. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
6° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — RECHTVAARDIGING. — ONOVERKOMELIJKE RECHTSDWALING. — RECHTVAARDIGINGSGROND. —
VOORWAARDEN.
7° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — RECHTVAARDIGING. — BESTAAN VAN ONOVERKOMELIJKE DWALING. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — GRENZEN.
8° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — MISDRIJF. — RECHTVAARDIGINGSGROND. — BESTAAN VAN
ONOVERKOMELIJKE DWALING. — FEITELIJKE BEOORDELING. — GRENZEN.

1° en 2° Wanneer geen kritiek wordt uitgeoefend op de houding van de politieagenten tijdens de verhoren van de beklaagde noch op de inhoud van de
processen-verbaal, kan uit de omstandigheid dat, toen de speurders werden
gehoord in het kader van een daaropvolgend onderzoek door het Comité van
toezicht op de politiediensten en zij ten aanzien van de beklaagde kwetsende
en beledigende woorden hebben gebruikt, niet worden afgeleid dat de tijdens
het gerechtelijk onderzoek verrichte handelingen als onregelmatig moeten
worden beschouwd of dat de strafvordering niet-ontvankelijk moet worden
verklaard.
3°, 4° en 5° Aangezien artikel 6.1 en 6.2 EVRM niet vermeldt welke straf op het
niet-naleven van het vermoeden van onschuld staat, staat het aan de rechter
om de gevolgen daarvan te beoordelen.
6° De strafwet is niet opgeheven omdat ze in onbruik is geraakt en rechtsdwaling is enkel onoverkomelijk en wordt enkel als rechtvaardigingsgrond beschouwd voor zoverre ieder redelijk en voorzichtig persoon die zich in
dezelfde feitelijke en juridische toestand bevindt dezelfde vergissing zou hebben begaan (1). (Art. 71, Strafwetboek)
7° en 8° De rechter beoordeelt in feite of een onoverkomelijke dwaling al dan
niet aanwezig is en het Hof gaat hierbij na of hij uit zijn onaantastbare vaststellingen naar recht zijn beslissing heeft kunnen afleiden. (Art. 71, Strafwetboek)
(1) Zie F. TULKENS en M.
404-409.

VAN DE

KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Kluwer 2007,
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(A. E.A. T. CENTRUM

VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN
EN VOOR RACISMEBESTRIJDING)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, correctionele kamer, van 20 september 2013.
D. A. voert vier middelen aan en J.-J. M. en het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding voeren een middel aan, elk in
een memorie die aan dit arrest is gehecht.
Op de rechtszitting van 25 maart 2015 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop
geconcludeerd.
Op 30 april 2015 heeft D. A. een nota neergelegd in antwoord op de conclusie van de voornoemde advocaat-generaal.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. Cassatieberoep van D. A.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering tegen de eiser
Eerste middel in zijn geheel
Het middel dat schending aanvoert van artikel 6.1 en 6.2 EVRM, verwijt het arrest dat het geen gevolgtrekkingen maakt uit de vooringenomenheid van de speurders ten aanzien van de eisers. De appelrechters
wordt ook verweten dat ze artikel 149 Grondwet hebben geschonden
door niet te antwoorden op de conclusie waarin wordt aangevoerd dat,
aangezien over de partijdigheid van de speurders geen enkele twijfel bestaat, de strafvordering niet-ontvankelijk moest worden verklaard.
Het middel oefent geen kritiek uit op de houding van de politieagenten tijdens de verhoren en evenmin op de inhoud van de door hen opgestelde processen-verbaal, maar voert de omstandigheid aan dat de
speurders, toen ze zelf werden verhoord in het kader van een daaropvolgend onderzoek door het Comité van toezicht op de politiediensten, ten
aanzien van de eiser kwetsende en beledigende woorden hebben gebruikt.
Uit die omstandigheid kan niet worden afgeleid dat de tijdens het onderzoek verrichte handelingen als onregelmatig moeten worden beschouwd of dat de strafvordering niet-ontvankelijk moet worden
verklaard.
Aangezien artikel 6.2 en 6.2 van het Verdrag niet vermelden welke
straf op het niet-naleven van het vermoeden van onschuld staat, dient
de rechter de gevolgen daarvan te beoordelen.
Nadat het hof van beroep heeft aangenomen dat bepaalde politieagenten, in een afzonderlijk onderzoek, zich negatief over de eiser hadden
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uitgelaten, waardoor een schijn van partijdigheid kan worden gewekt,
heeft het hof van beroep geoordeeld dat die feiten de ontvankelijkheid
van de strafvordering of de eerlijke behandeling van de zaak niet in het
gedrang hebben gebracht.
Tot staving van die beslissing wijst het arrest erop dat de eiser zijn
recht op tegenspraak heeft kunnen uitoefenen en zijn opmerkingen betreffende de objectiviteit van de vaststellingen van de verbalisanten
heeft kunnen voordragen, dat hun denigrerende opmerkingen na het
onderzoek werden gemaakt, dat de betrouwbaarheid en de bewijswaarde van de gegevens van het onderzoek niet echt door die uitlatingen
zijn aangetast en dat zowel de rechters in eerste aanleg als die van het
hof van beroep het dossier op onpartijdige wijze konden beoordelen.
Die overwegingen zijn een antwoord op het aangevoerde verweer en
zijn niet in strijd met artikel 6.1 en 6.2 van het Verdrag.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel

Het middel voert aan dat wat exploitatie van prostitutie betreft, de
veralgemeende praktijk om niet te vervolgen een onoverkomelijke
rechtsdwaling uit hoofde van de eiser was, zodat het arrest, door hem
schuldig te verklaren, artikel 71 Strafwetboek schendt.
Zoals het arrest vaststelt, wordt de strafwet niet opgeheven omdat ze
in onbruik is geraakt en is rechtsdwaling niet onoverkomelijk en levert ze geen rechtvaardigingsgrond op, in zoverre ieder redelijk en
voorzichtig persoon die zich in dezelfde feitelijke en juridische toestand zou hebben bevonden niet dezelfde vergissing zou hebben begaan.
De rechter beoordeelt in feite of een onoverkomelijke fout al dan niet
aanwezig is en het Hof gaat hierbij na of hij uit zijn onaantastbare vaststellingen naar recht zijn beslissing heeft kunnen afleiden.
Het arrest wijst het middel af dat het bestaan aanvoert van een bepaalde gemeentelijke regelgeving inzake prostitutie met het oog op de
omkadering ervan, op grond dat de veronderstelde tolerantie van sommige lokale besturen geen juridische gevolgen heeft voor het opsporen
en vervolgen van misdrijven.
Het hof van beroep neemt ook de vermeldingen over van de correctionele rechtbank die met name de volgende overwegingen had gemaakt:
het staken van de strafvervolging wegens soortgelijke feiten in het arrondissement Doornik of in andere arrondissementen, stemt niet overeen met de werkelijkheid; tijdens zijn verhoren heeft de eiser
meermaals doen kennen dat hij zich bewust was van de draagwijdte van
artikel 380 Strafwetboek; de onderzoeksrechter heeft hem uitdrukkelijk gevraagd zijn activiteiten te stoppen, hetgeen hij heeft geweigerd;
uit geen enkel gegeven van het dossier kan worden afgeleid dat hij zich
gesterkt heeft kunnen voelen in zijn misdadige activiteiten, tenzij door
zijn onjuiste en opportunistische uitlegging van de wet; men kan zich
afvragen waarom de arbeidsovereenkomsten die hij deed ondertekenen
de werkelijke activiteit verhulden van wat ze beoogden als, zoals hij in
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de loop van de rechtspleging heeft herhaald, “de wet, het gewoonterecht
en de rechtspraak hem gelijk geven”; de eiser is zich niet alleen bewust
van de wederrechtelijkheid van zijn activiteiten, maar ook van de vervolgingen waartoe ze konden leiden.
De appelrechters hebben voorts de talrijke ondervragingen van de eiser in aanmerking genomen, tijdens de incriminatieperiode, over de in
de akten van vervolging bedoelde feiten en hebben geoordeeld dat die
ondervragingen bij hem geen enkele twijfel konden laten bestaan omtrent het strafrechtelijk laakbare karakter van de gedragingen waarvan hij werd verdacht en waarover hij werd gehoord.
Op grond van die feitelijke beoordelingen waarop het Hof geen toezicht vermag uit te oefenen, verantwoordt het hof van beroep naar
recht zijn beslissing om de eiser niet het voordeel van artikel 71 van het
Strafwetboek toe te kennen.
Het middel kan niet worden aangenomen
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
13 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Wery (bij de balie
te Doornik), de heer Monville (bij de balie te Brussel), de heer Margulis
(bij de balie te Parijs), de heer Taeke (bij de balie te Doornik),
mevr. Huylebroek (bij de balie te Brussel), de heer Carron (bij de balie te
Brugge) en mevr. Van Doorselaer (bij de balie te Brussel).

N° 308
2°

— 13 mei 2015
(AR P.15.0217.F)

KAMER

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWOON UITSTEL. — AARD.
2° STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. —
STRAF EN MAATREGEL. — UITSTEL. — AARD.
3° STRAF. — ZWAARSTE STRAF. — BEGRIP. — STRAF WAARVOOR UITSTEL
KAN WORDEN VERLEEND EN STRAF WAARVOOR DAT VERBODEN IS.
4° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWOON UITSTEL. — STRAF WAARVOOR UITSTEL KAN WORDEN
VERLEEND EN STRAF WAARVOOR DAT VERBODEN IS. — ZWAARSTE STRAF. — BEGRIP.
5° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — STRAFZAKEN. — WERKING IN DE TIJD. —
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ARTIKEL 52 WET VAN 11 FEBRUARI 2014 WAARBIJ ARTIKEL 8, § 1, PROBATIEWET
— VERBOD VAN UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING VAN DE
VEROORDELING TOT EEN VERBEURDVERKLARING. — NIET-TERUGWERKENDE
KRACHT VAN EEN STRENGERE WET. — TOEPASSING.

WORDT GEWIJZIGD.

6° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWOON UITSTEL. — ARTIKEL 52 WET VAN 11 FEBRUARI 2014
WAARBIJ ARTIKEL 8, § 1, PROBATIEWET WORDT GEWIJZIGD. — VERBOD VAN UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING VAN DE VEROORDELING TOT EEN VERBEURDVERKLARING. — WERKING IN DE TIJD. — NIET-TERUGWERKENDE KRACHT VAN EEN
STRENGERE WET. — TOEPASSING.
7° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — ARTIKEL 52
WET VAN 11 FEBRUARI 2014 WAARBIJ ARTIKEL 8, § 1, PROBATIEWET WORDT GEWIJZIGD. — VERBOD VAN UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING VAN DE VEROORDELING TOT EEN VERBEURDVERKLARING. — WERKING IN DE TIJD. — NIETTERUGWERKENDE KRACHT VAN EEN STRENGERE WET. — TOEPASSING.

1° en 2° Uitstel, dat door de rechter wordt bepaald, is een strafuitvoeringsmodaliteit die integraal deel uitmaakt van de straf (1).
3° en 4° De wettelijke mogelijkheid of onmogelijkheid om van uitstel te genieten, moet op het ogenblik van het misdrijf voorspelbaar zijn; een straf waarvoor de wet hoe dan ook de toekenning van uitstel verbiedt, is strenger dan
een straf waarvoor zij de rechter tot op zekere hoogte toestaat de toepassing
ervan te beoordelen (2).
5°, 6° en 7° Het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van een strengere
wet is van toepassing op de wijziging aangebracht aan artikel 8, § 1, Probatiewet, door artikel 52 van de wet (I) van 11 februari 2014 houdende diverse
bepalingen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en
de gerechtskosten in strafzaken, die in werking is getreden op 18 april 2014
en met toepassing waarvan de tenuitvoerlegging van de veroordeling tot een
verbeurdverklaring niet kan worden uitgesteld (3) (4).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 6 januari 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 11 mei 2015 een conclusie
neergelegd op de griffie.
(1)
(2)
(3)
(4)

Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 308.
Id.
Id.
Zie Cass. 22 mei 2002, AR P.02.0372.F, AC 2002, nr. 314.
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Op de rechtszitting van 13 mei 2015 heeft raadsheer Gustave Steffens
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Het middel dat schending aanvoert van artikel 2 Strafwetboek, verwijt het hof van beroep dat het heeft geweigerd de eiser uitstel van tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring toe te kennen, enkel op
grond dat de wet op de datum van het arrest een dergelijke toepassing
van het uitstel verbiedt, die zij toestond toen het misdrijf werd gepleegd.
Het uitstel dat door de rechter wordt bepaald, is een strafuitvoeringsmodaliteit die integraal deel uitmaakt van de straf. De wettelijke mogelijkheid om er al dan niet van te genieten, moet op het ogenblik van
het misdrijf voorspelbaar zijn.
Een straf waarvoor de wet altijd de toekenning van uitstel verbiedt,
is zwaarder dan een straf waarvoor zij de rechter in zekere mate toestaat te beoordelen of er uitstel kan worden toegekend.
Door te oordelen dat het beginsel van de niet-terugwerkende kracht
van een strengere wet niet van toepassing was op de wijziging die aan
artikel 8, § 1, Probatiewet is aangebracht door artikel 52 van de wet (I)
van 11 februari 2014 houdende diverse bepalingen ter verbetering van de
invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Die onwettigheid heeft geen gevolgen voor de schuldigverklaring en
de uitgesproken hoofdstraffen.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het jegens de eiser de verbeurdverklaring per equivalent beveelt van de vermogensvoordelen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de andere helft
ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
13 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Balaes (bij de balie te Luik).
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N° 309
2°

— 13 mei 2015
(AR P.15.0363.F)

KAMER

1° CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — BELANG. — VEROORDELING. —
VERGISSING BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST VAN DE WET. — TOEPASSING. —
GEVOLG.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. —
VEROORDELING. — VERGISSING BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST VAN DE WET.
— TOEPASSING. — GEVOLG.

1° en 2° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel betrekking heeft op
het toepasselijke wetsartikel waarop de toekenning van het uitstel is gebaseerd, aangezien krachtens artikel 422 Wetboek van Strafvordering, wanneer
de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op het misdrijf toepasselijke wet, niemand de vernietiging van het vonnis kan vragen,
enkel omdat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing is begaan (1). (Art. 422, Wetboek van Strafvordering)

(AFGEVAARDIGD

SANCTIONEREND AMBTENAAR T.

S.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de correctionele
rechtbank te Henegouwen, afdeling Bergen, van 22 januari 2015, dat in
eerste en laatste aanleg uitspraak doet over een verzoek van de verweerder tot betwisting van een door de sanctionerend ambtenaar opgelegde administratieve boete.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Het middel verwijt het vonnis dat het de toekenning van het uitstel
baseert op artikel 8 Probatiewet, dat alleen op strafrechtelijke veroordelingen van toepassing is, en niet op artikel D.164 Waals Milieuwetboek, krachtens hetwelk de correctionele rechtbank die uitspraak doet
over de betwisting van een administratieve boete geen straf oplegt in
de zin van het nationaal strafrecht.
Het in het middel bedoelde artikel D.164, vijfde lid, maakt de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering toepasselijk op de procedure
die het regelt, zodat krachtens artikel 195, eerste lid, van dat Wetboek,
het vonnis dat het beroep verwerpt waarbij de administratieve boete
(1) Zie Cass. 3 oktober 2006, AR P.06.0476.N, AC 2006, nr. 456.
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wordt aangevochten, de toegepaste wetsbepalingen moet vermelden.
Krachtens het nieuwe artikel 422 Strafvordering kan evenwel, wanneer
de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op het
misdrijf toepasselijke wet, niemand de vernietiging van het vonnis vragen, enkel omdat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing is begaan.
Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk.
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.
13 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Cartuyvels en mevr. Roelants
(bij de balie te Luxemburg).

N° 310
1°

— 15 mei 2015
(AR C.12.0568.N)

KAMER

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — EXPLOOT. — BETEKENING. —
ARTIKEL 44 GERECHTELIJK WETBOEK. — FORMALITEITEN. — VERMELDING. —
NIET-NALEVING. — GEVOLG.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — BETEKENING VAN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING.
— INFORMATIE OVER DE RECHTSMIDDELEN. — ALGEMEEN .
3° GRONDWETTELIJK HOF. — VERMEENDE SCHENDING VAN DE
ARTIKELEN 10 EN 11 GRONDWET. — LEEMTE IN DE WETGEVING. — PREJUDICIËLE VRAAG DOOR HET HOF. — VOORWAARDE.
4° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 10. —
ARTIKEL 11. — VERMEENDE SCHENDING. — LEEMTE IN DE WETGEVING. — PREJUDICIËLE VRAAG DOOR HET HOF. — VOORWAARDE.

1° De vermelding van de in artikel 44 Gerechtelijk Wetboek bepaalde formaliteiten is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven, zodat de niet naleving
ervan niet tot de nietigheid van de betekening kan leiden (1). (Art. 44, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
2° Uit het civiele luik van artikel 6.1 EVRM kan geen verplichting worden afgeleid om bij de betekening van een rechterlijke beslissing op het initiatief
(1) Zie concl. OM.
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van één van de bij die beslissing betrokken procespartijen, informatie te verstrekken over de rechtsmiddelen die tegen die beslissing kunnen worden ingesteld (1). (Art. 6.1, EVRM)
3° en 4° Wanneer een vermeende schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet
betrekking heeft op een leemte in de wetgeving, dient het Hof slechts een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof wanneer het vaststelt
dat de rechter, in voorkomend geval, in staat is deze leemte te verhelpen zonder tussenkomst van de wetgever (2). (Artt. 10 en 11, Grondwet)

(M. T.

PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR,
OPENBARE INSTELLING)

Conclusie van advocaat-generaal A. Van Ingelgem:
I. Situering
1. De betwisting kadert in de aanspraak van eiseres op een rustpensioen ten laste van de overheidssector voor haar prestatie als vast benoemde lerares.
2. Het bestreden arrest weigert eiseres toe te laten tot het stelsel van
de overheidspensioenen, en wijst haar vordering lastens verweerder af
als ongegrond.
3. Tegen deze beslissing voert eiseres twee middelen tot cassatie aan
die, in essentie, de interpretatie door het bestreden arrest van artikel 46
van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in
de pensioenregelingen (m.b.t. de voorwaarden om pensioengerechtigd te
zijn) bekritiseren (eerste middel), en opkomen tegen een te restrictieve
interpretatie van het begrip “eigendom” in de zin van artikel 1 van het
Eerste Aanvullende Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag van de
Rechten van de Mens (tweede middel).
II. Bespreking van de middelen
1. In de memorie van antwoord van verweerder (cf. art. 1093, eerste lid,
Ger.W.) wordt een middel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening opgeworpen (cf. art. 1094, Ger.W.). Verweerder verwijt de voorziening, op grond van artikel 1073, eerste lid, Ger.W. laattijdigheid vanwege
het instellen van het cassatieberoep buiten de voorziene termijn van drie
maanden te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend.
2. In casu werd de bestreden beslissing, zijnde het arrest van 28 juni
2012, op 20 augustus 2012 betekend, en werd de voorziening in cassatie
door eiseres aan verweerder betekend op 22 november 2012, terwijl ze op
26 november 2012 ter griffie van het Hof werd ingediend (cf. art. 1079, eerste lid, Ger.W.).
3. In haar memorie van wederantwoord (cf. art. 1094, Ger.W.) voert eiseres daartegen aan dat artikel 1073 Ger.W. in deze niet van toepassing
(1) Id.
(2) Id.
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is wegens nietigheid van het exploot van betekening van verweerder d.d.
20 augustus 2012. Zij verwijt het betekeningsexploot in dat verband enerzijds niet alle door artikel 44, eerste lid, Ger.W. vereiste formaliteiten
inzake vermeldingen te bevatten, en anderzijds geen melding te maken
van het bestaan van het rechtsmiddel van de voorziening in cassatie en
van de termijn waarbinnen zulks dient plaats te vinden (in het raam van
het recht op informatie conform artikel 6 EVRM).
4. Artikel 38, § 1, Ger.W. bepaalt de vorm waarin de betekening geschiedt wanneer het exploot (in andere dan in strafzaken) niet kan worden betekend zoals vastgesteld in artikel 35, d.w.z. wanneer het exploot
niet kan worden betekend aan de persoon of aan de woonplaats (1).
5. Wanneer het afschrift niet aan de persoon zelf kan worden betekend,
wordt het, overeenkomstig artikel 44, eerste lid, Ger.W., achtergelaten
onder gesloten omslag, met vermelding van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, de naam en de voornaam van de geadresseerde, de plaats
van betekening en de vermelding “Pro Justitia — Dadelijk af te geven”.
Op de omslag mag geen andere vermelding voorkomen. Van het vervullen van al die formaliteiten wordt melding gemaakt in het exploot en op
het afschrift (art. 44, tweede lid, Ger.W.).
6. De betekening strekt ertoe een akte van rechtspleging officieel ter
kennis van de geadresseerde te brengen, en de mededeling van de akte
van rechtspleging moet daartoe het voorwerp of een van de voorwerpen
van het deurwaardersexploot uitmaken (2).
7. Waar het exploot van betekening (art. 43, Ger.W.) en het afschrift
van het exploot (art. 45, Ger.W.), op straffe van nietigheid, door de optredende gerechtsdeurwaarder moet ondertekend zijn en alle vermeldingen
van het origineel moet bevatten, staat het mij — in tegenstelling tot
deze formulering m.b.t. voormelde artikelen en anders dan waarvan het
verweer van eiseres uitgaat — voor dat de formaliteiten waarvan melding dient te worden gemaakt conform artikel 44 Ger.W. evenwel niet op
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, en dat de niet-naleving ervan
derhalve niet tot de nietigheid van de betekening kan leiden (3).
8. Bovendien schrijft geen enkele wettelijke bepaling voor dat het exploot van betekening informatie dient te bevatten aangaande de rechtsmiddelen (4).
9. Weliswaar oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
reeds eerder (5) dat een rechtsonderhorige die niet weet op welke wijze
hij een rechtsmiddel dient aan te wenden tegen een beslissing — omdat
(1) Cass. 20 januari 1989, AR nr. 6141, AC 1988-1989, nr. 300, met concl. van procureurgeneraal KRINGS.
(2) Cass. 21 mei 2004, AR C.03.0558.F, AC 2004, nr. 275.
(3) Zie in dat verband qua impact en omvang van het aspect op straffe van nietigheid ook eerdere rechtspraak van uw Hof i.v.m. het visum omschreven in lid 2 van
art. 43 Ger.W.: Cass. 6 januari 1975, AC 1975, 502; Cass. 16 maart 1989, AR nr. 8051, AC
1988-1989, nr. 404.
(4) B. VANLERBERGHE, “De toegankelijkheid van de rechtsmiddelen. Over de redelijke toepassing van vorm- en termijnvereisten”, in Civiel procesrecht vandaag en morgen, Intersentia 2013, (115) 132, nr. 17.
(5) EHRM 1 maart 2011, nr. 11892/08, JLMB 2011, 788.
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de wet ter zake niet voldoende duidelijk is — niet kan gesanctioneerd
worden met een niet-ontvankelijkheid van zijn verhaal op straffe van
miskenning van zijn recht op toegang tot de rechter, en impliceert dit
laatste dat de procedureregels m.b.t. de beroepsmogelijkheden en de beroepstermijnen tegen een rechterlijke uitspraak duidelijk moeten
zijn (1), maar kan uit deze rechtspraak op zich en de omstandigheid dat
de Belgische Staat in strafzaken reeds herhaaldelijk werd veroordeeld
omdat zij bij de betekening van een rechterlijke beslissing geen informatie had gegeven over de termijn en de vorm waarin een rechtsmiddel
diende te worden ingesteld, m.i. evenwel niet worden afgeleid dat
artikel 6.1 EVRM een algemene verplichting bevat om bij de betekening
of kennisgeving van een rechterlijke beslissing informatie te geven over
de rechtsmiddelen die tegen deze beslissing kunnen worden ingesteld (2).
10. Waar daarbij telkens het belang van de zaak voor de verzoeker en
de concrete omstandigheden van de zaak in overweging dienen te worden
genomen, evenals de omstandigheden dat met zekerheid moet kunnen
vastgesteld worden binnen welke termijn en in welke vorm een rechtsmiddel kan worden ingesteld, komt het mij op grond van het hierboven
vermelde dan ook voor dat er in deze geen afbreuk werd gedaan aan de
wijze van kennisgeving aan de betrokkene.
11. Nu krachtens artikel 792, derde lid, Ger.W. de verplichting voorligt
om de geadresseerde van een gerechtsbrief te informeren over de rechtsmiddelen die kunnen worden ingesteld tegen de beslissing waarvan kennis wordt gegeven en over de termijnen waarbinnen dit kan gebeuren,
gaat eiseres er eveneens van uit dat een verschil in behandeling op het
punt van de verwittiging omtrent de rechtsmiddelen en de termijn waarbinnen deze dienen te worden uitgeoefend tussen, enerzijds, de rechtzoekenden aan wie betekend dient te worden aan de hand van een
gerechtsdeurwaardersexploot (en die desaangaande niet zouden dienen
te worden verwittigd), en, anderzijds, de rechtzoekenden aan wie kennis
wordt gegeven per gerechtsbrief (en die desaangaande wel moeten worden verwittigd), strijdig zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
12. Waar deze verplichting van artikel 792, derde lid, Ger.W. om in de
kennisgeving informatie over de rechtsmiddelen te geven enkel geldt
voor de gevallen opgesomd in artikel 792, tweede lid, Ger.W., is deze bijzondere informatieverplichting echter niet van toepassing voor de verplichte kennisgeving in andere gevallen (3), en blijkt uit de rechtspraak
van het Grondwettelijk Hof ook dat het Hof dit niet beschouwt als een
onevenredige beperking van de rechten van de rechtzoekende (4).
13. Trouwens, wanneer de eiser(es) het Hof verzoekt het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die betrekking heeft op de verenigbaarheid van de artikelen 10 en 11van de Grondwet met het
(1) Cass. 23 januari 2014, Verenigde Kamers, AR D.12.0010.N, AC 2014, nr. 57.
(2) B. VANLERBERGHE, o.c., (115) 133, nr. 18; zie ook P. THEVISSEN, “La notification
des règles d’opposition comme condition du procès équitable”, JLMB 2011, 798.
(3) B. VANLERBERGHE, o.c., (115) 132, nr. 17.
(4) GwH 15 maart 2007, nr. 40/2007; GwH 1 oktober 2003, nr. 128/2003.
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ontbreken van een wettekst, hoeft deze prejudiciële vraag niet te worden
gesteld, daar de aangeklaagde lacune, gesteld dat ze de Grondwet
schendt, alleen verholpen kan worden door de wetgever, die de modaliteiten van de nieuw in te voeren regeling dient te bepalen (1).
14. Om voormelde redenen komt het mij in deze dan ook voor dat er aldus geen grond voorhanden is om inzake een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof te stellen.
III. Conclusie
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond, en het cassatieberoep dient verworpen te worden wegens laattijdigheid.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 28 juni 2012.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 4 maart 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder werpt een middel van niet-ontvankelijkheid op: het
cassatieberoep is ingesteld buiten de termijn bepaald in artikel 1073,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
2. Overeenkomstig artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is,
behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om
zich in cassatie te voorzien drie maanden, te rekenen van de dag waarop
de bestreden beslissing is betekend of van de dag van de kennisgeving
ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.
3. De eiseres voert vooreerst aan dat de in artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn hier geen aanvang heeft genomen
omdat het exploot waarbij de bestreden beslissing werd betekend niet
alle door artikel 44, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek vereiste vermeldingen bevat en derhalve nietig is.
4. Artikel 38, § 1, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat in geval een exploot niet kan worden betekend zoals bepaald in
artikel 35, de betekening bestaat in het achterlaten door de gerechts(1) Cass. 11 december 2008, AR C.07.0333.F, AC 2008, nr. 719.
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deurwaarder aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan
de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de in artikel 44, eerste
lid, bepaalde gegevens. De gerechtsdeurwaarder vermeldt op het origineel van het exploot en op het betekend afschrift, de datum, het uur en
de plaats waarop dit afschrift werd achtergelaten.
Artikel 44, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer het
afschrift niet aan de persoon zelf kan worden betekend, het wordt achtergelaten onder gesloten omslag, met de vermelding van het kantoor
van de gerechtsdeurwaarder, de naam en voornaam van de geadresseerde, de plaats van betekening en de vermelding “Pro Justitia — dadelijk
af te geven”. Op de omslag mag geen andere vermelding voorkomen.
Overeenkomstig het tweede lid van die bepaling wordt van het vervullen van al die formaliteiten melding gemaakt in het exploot en op
het afschrift.
5. Anders dan waarvan het door de eiseres ontwikkelde verweer uitgaat, is de vermelding van de in artikel 44 Gerechtelijk Wetboek bepaalde formaliteiten niet op straffe van nietigheid voorgeschreven,
zodat de niet-naleving ervan niet tot de nietigheid van de betekening
kan leiden.
6. De eiseres voert verder aan dat de betekening ook nietig is omdat
het exploot het bestaan niet vermeldt van het rechtsmiddel van de
voorziening in cassatie en de termijn waarbinnen dit rechtsmiddel
moet worden ingesteld.
7. Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat het exploot waarbij
een in laatste aanleg gewezen gerechtelijke beslissing wordt betekend,
de vermelding bevat van de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen en van de hiertoe vereiste vormen en termijnen.
8. Anders dan de eiseres aanvoert, kan uit het civiele luik van
artikel 6.1 EVRM geen verplichting worden afgeleid om bij de betekening van een rechterlijke beslissing op het initiatief van één van de bij
die beslissing betrokken procespartijen, informatie te verstrekken
over de rechtsmiddelen die tegen die beslissing kunnen worden ingesteld.
9. Wanneer een vermeende schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet betrekking heeft op een leemte in de wetgeving, dient het Hof
slechts een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof
wanneer het vaststelt dat de rechter, in voorkomend geval, in staat is
deze leemte te verhelpen zonder tussenkomst van de wetgever.
10. De door de eiseres aangeklaagde leemte in de wetgeving, gesteld
dat ze de Grondwet schendt, zou te dezen de tussenkomst van de wetgever vereisen om de modaliteiten van de nieuw in te voeren regeling te
bepalen.
Er bestaat bijgevolg geen grond om een prejudiciële vraag te stellen
over het ontbreken van de verplichting om bij de betekening van een
rechterlijke beslissing bij gerechtsdeurwaardersexploot, informatie te
verstrekken over de rechtsmiddelen die tegen die beslissing kunnen
worden ingesteld.
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11. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
het verzoekschrift tot cassatie ter griffie van het Hof werd ingediend
op 26 november 2012, dit is meer dan drie maanden na de betekening van
de bestreden beslissing, die plaatsvond op 20 augustus 2012.
Het cassatieberoep is bijgevolg laattijdig.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
15 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lefèbvre
en de heer Mahieu.

N° 311
1°

— 15 mei 2015
(AR C.14.0269.N)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
BEGRIP. VORMEN. — BEGRIP. — VERLIES VAN EEN KANS. — VERGOEDBAARHEID.
— VOORWAARDE.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
BEGRIP. VORMEN. — BESTAAN VAN EEN KANS. — BEGRIP. — VERLIES VAN EEN
KANS. — SCHADEVERGOEDING. — UITWERKING.
3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. — WAARDE. — OMVANG.

1° Het verlies van een kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden
van een nadeel komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en
het verlies van deze kans een conditio sine qua non-verband bestaat (1).
(Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)
2° Het bestaan van een kans vereist geen zekerheid op het verwerven van het
verhoopte resultaat; de benadeelde kan aldus schadevergoeding verkrijgen
voor het verlies van een kans ook al zou zonder de fout het verhoopte resultaat niet met zekerheid zijn verkregen (2). (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk
Wetboek)
3° Bij vergoeding voor het verlies van een kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel, komt enkel de economische waarde van
de verloren gegane kans voor vergoeding in aanmerking; deze waarde kan
(1) Cass. 17 december 2009, AR C.08.0145.N en AR C.09.0190.N, AC 2009, nrs. 757 en 760.
(2) Cass. 15 maart 2010, AR C.09.0433.N, AC 2010, nr. 182.
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niet bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of
het verloren voordeel. (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. ACCOUNTANCY
AUDIT & TAXI GROUP C.V.B.A. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 7 januari 2014.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het verlies van een reële kans op het verwerven van een voordeel
of het vermijden van een nadeel komt voor vergoeding in aanmerking
indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua
non-verband bestaat.
2. Het bestaan van een kans vereist geen zekerheid op het verwerven
van het verhoopte resultaat. De benadeelde kan aldus schadevergoeding verkrijgen voor het verlies van een kans ook al zou zonder de fout
het verhoopte resultaat niet met zekerheid zijn verkregen.
3. De appelrechters oordelen dat:
— de offerte ingediend door de verweerders een reële kans op de toekenning van de opdracht bood;
— door de fout van de eiseres de verweerders een dergelijke kans verloren hebben;
— de schade die bestaat in het verlies van die kans vaststaat en het
gevolg is van de fout begaan door de eiseres;
— er wel degelijk een oorzakelijk verband bestaat tussen de door de
eiseres begane fout en de door de verweerders geleden schade.
4. De appelrechters die op deze gronden de eiseres veroordelen tot de
betaling aan de verweerders van een vergoeding wegens het verlies van
een kans op de toewijzing van de opdracht, zonder hierbij uit te sluiten
dat deze opdracht ook zonder de fout van de eiseres niet aan de verweerders zou zijn toegewezen, verantwoorden hun beslissing niettemin naar
recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. Het onderdeel dat een juridische tegenstrijdigheid aanvoert doordat de appelrechters enerzijds oordelen dat de verweerders door de fout
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van de eiseres een kans op de toekenning van de opdracht hebben verloren en anderzijds de hierdoor door de verweerders geleden schade ramen op 100 pct. van de gehele schade, hetgeen zou impliceren dat de
opdracht zonder de fout van de eiseres zeker aan de verweerders zou zijn
toegewezen, is niet ontvankelijk in zoverre het artikel 149 Grondwet
als geschonden aanwijst.
6. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrechters door aldus
te oordelen tegenstrijdige beschikkingen uitspreken, mist het feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
7. Bij vergoeding voor het verlies van een kans op het verwerven van
een voordeel of het vermijden van een nadeel, komt enkel de economische waarde van de verloren gegane kans voor vergoeding in aanmerking. Deze waarde kan niet bestaan uit het volledige bedrag van het
uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de verweerders in hoofdorde de veroordeling vorderen van de eiser
tot betaling van een schadevergoeding van 292.613,52 euro voor het niet
toekennen van de opdracht;
— de verweerders in ondergeschikte orde de veroordeling vorderen
van de eiser tot betaling van een schadevergoeding wegens het verlies
van een kans ingevolge het niet toekennen van de opdracht en zij deze
kans redelijkerwijze ramen op 90 pct. van de door hen geleden schade.
9. De appelrechters die oordelen dat de schade van de verweerders bestaat uit het verlies van een kans, de schade ramen op “100 pct.” en de
eiser veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van
292.613,52 euro, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de aan de verweerders
toekomende schade bepaalt, het de eiseres veroordeelt tot betaling van
een bedrag van 292.613,52 euro vermeerderd met rente en het oordeelt
over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
15 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie: de
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heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger en
de heer van Eeckhoutte.

N° 312
1°

— 15 mei 2015
(AR C.14.0295.N)

KAMER

HUWELIJK. — BUITENLANDSE HUWELIJKSAKTE. — VOORWAARDEN NODIG
VOOR DE ERKENNING IN BELGIË. — NIET-BEANTWOORDING AAN DE VOORWAARDEN. — GEVOLG.

Uit de omstandigheid dat krachtens artikel 29 Wetboek IPR het bestaan op
zich van een buitenlandse huwelijksakte in België niet mag worden genegeerd, kan niet worden afgeleid dat de rechter, indien dit huwelijk niet beantwoordt aan de voorwaarden nodig voor de erkenning ervan in België, er
in de Belgische rechtsorde enig gevolg kan aan geven (1). (Art. 29, Wetboek
IPR)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ
HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. B. E.A.)
Conclusie van advocaat-generaal A. Van Ingelgem:
I. Situering
1. Verweerders traden op 1 augustus 2008 in het huwelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Gent, ondanks een eerder tussen hen
bestaand huwelijk dat op 5 juni 2006 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Helsinki (Finland) was afgesloten.
2. Het openbaar ministerie vorderde de nietigverklaring van het in België tussen verweerders afgesloten huwelijk op grond van bigamie
(art. 147 BW).
3. Het bestreden arrest bevestigt (weze het grotendeels op andere gronden) het beroepen vonnis en wijst de oorspronkelijke vordering van eiser
af als ongegrond.
4. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan wegens miskenning van het algemeen verbod tot bigamie vervat in
artikel 147 BW, door de bewoordingen van dat artikel te interpreteren in
de zin dat het verbod op bigamie niet van toepassing is wanneer dezelfde
echtgenoten opnieuw met elkaar huwen voor de Belgische ambtenaar
van de burgerlijke stand, terwijl er tussen hen nog een in het buitenland
gesloten huwelijk bestaat dat niet erkend wordt in de Belgische rechtsorde.

(1) Zie concl. OM.
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II. Bespreking van het middel
1. In de voorliggende aangelegenheid stelt zich een dubbele problematiek: enerzijds rijst de vraag of een tweede huwelijk tussen dezelfde partijen in strijd is met artikel 147 BW, en anderzijds dient vastgesteld dat
deze probleemstelling op de premisse steunt dat een niet-erkend buitenlands huwelijk in België verregaande rechtsgevolgen heeft in de rechtsorde, met name dat de betrokkenen als gehuwd dienen te worden
beschouwd.
2. De bewoordingen van artikel 147 BW, waarin in het algemeen wordt
gesteld (zonder de beperking dat deze bepaling enkel geldt voor een huwelijk met een derde) dat er geen tweede huwelijk mag worden aangegaan vóór de ontbinding van het eerste, geven aanleiding tot twee
verschillende strekkingen in de rechtspraak en rechtsleer wat het toepassingsgebied van deze wetsbepaling betreft.
3. Waar de andere rechtsleer (1) bigamie definieert als de situatie wanneer er reeds een bestaande huwelijksband is — zonder te specifiëren dat
dit met een derde dient te zijn — , gaat de ene strekking (ook op basis
van praktische moeilijkheden i.v.m. de toepassing van de wet in het kader van de regels van het internationaal privaatrecht (2)) ervan uit dat
artikel 147 BW een tweede huwelijk tussen dezelfde partners (echtgenoten) verhindert (3), terwijl dit voor de andere strekking niet het geval
is, nu o.m. artikel 147 BW enkel zou geschreven zijn vanuit het doel bigamie (in de betekenis van een huwelijksband met een derde) te verbieden (4), en het overeenkomstig artikel 391 van het Strafwetboek (dat
eveneens het misdrijf van het dubbel huwelijk in zeer algemene bewoordingen omschrijft) moeilijk te aanvaarden is dat indien men met dezelfde persoon huwt, strafbaar zou zijn, mede in de veronderstelling dat dit
concept anders gedefinieerd wordt in het strafrecht dan in het burgerlijk
recht.
4. Vóór het Wetboek van internationaal privaatrecht (WIPR) gold als
regel dat buitenlandse akten van burgerlijke stand de plano erkend werden. Het WIPR heeft deze regel van de de plano erkenning bevestigt,
maar voorziet tevens verschillende bepalingen met betrekking tot de
doorwerking in België van buitenlandse akten (5). Naast artikel 27
WIPR dat de algemene regeling voor de erkenning en tenuitvoerlegging
van buitenlandse authentieke akten voorziet, laat artikel 28 WIPR toe
om onder bepaalde voorwaarden een buitenlandse akte bewijsrechtelijk
(1) Zie o.m. H. DE PAGE, Traité, I, nr. 530, 550.
(2) F. BUCHERON, “Des époux, déjà mariés, ne peuvent se remarier”, Actualité juridique famille, 2004, afl. 4, JP, 144; V. LARRIBAU-TERNEYRE, “La bigamie n’est plus ce
qu’elle était …”, Droit de la famille, 2004, afl. 4, commentaires, n° 47, 10.
(3) Cass. fr. 3 februari 2004, JT 2004, 910.
(4) Deze beperking komt weliswaar niet echt duidelijk naar voor in de voorbereidende werken: zo vind ik bijv. bij Portalis, Projet de code civil, 1801, geen duidelijke
aanwijzing, en is dit evenmin het geval bij DEMOLOMBE, Cours de code civil, 129-130, bij
zijn omschrijving van artikel 147 BW.
(5) P. WAUTELET, “De doorwerking in België van buitenlandse akten: een kritisch
overzicht”, T. Vreemd. 2008, Themanummer IPR, 36-37.
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gevolgen te laten sorteren. Daarnaast betreft artikel 29 WIPR de mogelijkheid om het bestaan van een dergelijke akte te aanvaarden.
5. Als dusdanig bepaalt artikel 29 WIPR dat met het bestaan van een
buitenlandse rechterlijke beslissing of van een buitenlandse (authentieke) akte in België rekening kan worden gehouden zonder onderzoek naar
de voorwaarde nodig voor de erkenning, de uitvoerbaarverklaring of de
bewijskracht ervan.
6. Dit impliceert dat men in België rekening houdt met het feitelijk gevolg van het bestaan van de akte (in deze een huwelijksakte) zonder dat
dit evenwel iets zegt over de inhoud ervan en daaraan enig gevolg kan
worden gegeven in de Belgische rechtsorde (1).
7. Dit betekent dus dat er enkel rekening moet worden gehouden met
het feit dat er een huwelijksakte is opgesteld, en niet dat rekening moet
worden gehouden met het huwelijk als dusdanig (2). Op grond van een
niet-erkende huwelijksakte kan men derhalve niet aantonen dat iemand
gehuwd is. Ook artikel 28 WIPR m.b.t. de bewijskracht van akten is hiervoor niet dienend. Vermits de bewijskracht zich enkel strekt tot de feiten die door de buitenlandse overheid vastgesteld zijn geweest, is deze
vorm van doorwerking niet relevant om de eigenlijke inhoud van de akte
gevolgen te laten sorteren. Bij een in het buitenland voltrokken huwelijk kan artikel 28 WIPR derhalve geenszins als grondslag dienen om het
huwelijk an sich, met name het feit dat de betrokkenen getrouwd zijn,
in België te laten doorwerken (3).
8. In die zin oordeelde uw Hof m.b.t. een rechterlijke uitspraak van verstoting reeds eerder (4) dat het middel dat betoogt dat het bestaan van
de verstoting aan de Belgische rechter is opgelegd zonder de voorwaarden voor de erkenning ervan te onderzoeken, zich beroept op het feitelijk
gevolg van de gerechtelijke beslissingen en vreemde authentieke akten,
vastgelegd bij artikel 29 voor het Wetboek van internationaal privaatrecht, (…), en dat uit het feit dat in België het bestaan van verstoting in
aanmerking kan worden genomen, niet kan worden afgeleid dat de Belgische rechter enig gevolg aan die verstoting in het Belgische rechtsbestel kan geven, zonder na te gaan of de voorwaarden vervuld zijn
waardoor zij in België kan worden erkend.
9. Nu in casu het middel aanvoert dat het verbod van artikel 147 BW
(dat men geen tweede huwelijk mag aangaan vóór de ontbinding van het
eerste) ook van toepassing is wanneer dezelfde personen (opnieuw) met
elkaar huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in België, terwijl er tussen hen nog een in het buitenland gesloten huwelijk bestaat
dat evenwel van België niet erkend is, komt het mij — in de hierboven
(1) P. WAUTELET, o.c., 38, nr. 2.2; J. VERHELLEN en G. VERSCHELDEN, “To be married
or not to be married?”, NjW 2009, 660, nr. 23; H. STORME, “Het Belgisch gemeen recht
van het erkennen en het uitvoerbaar verklaren van buitenlandse vonnissen en akten”,
Handboek Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer 2006, nr. 204.
(2) M. FALLON, « La nature des effets d’un acte de mariage dressé à l’étranger », Rev.
dr. ét. 2009, 695.
(3) P. WAUTELET, o.c., 38-39, nr. 2.3.
(4) Cass.18 maart 2013, AR S.09.0070.F, AC 2013, nr. 193.
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nader geschetste context — dan ook voor dat het zich hiervoor als dusdanig evenzeer beroept op het feitelijk gevolg van de buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten dat door artikel 29 WIPR is
vastgelegd, en dat uit het feit dat in België het bestaan van de buitenlandse huwelijksakte in aanmerking kan worden genomen, aldus evenwel niet kan worden afgeleid dat de rechter enig gevolg aan dat huwelijk
kan geven in de Belgische rechtsorde, indien hij vaststelt dat dit niet in
België werd erkend.
10. Nu er in de Belgische rechtsorde dan ook als dusdanig geen sprake
kan zijn van een tweede huwelijk, en er zich in dat kader aldus geen beoordeling van het toepassingsgebied van artikel 147 BW opdringt, komt
het mij voor dat wanneer de bestreden beslissing haar beschikkend gedeelte grondt op een door de voorziening bekritiseerde reden, het Hof
deze mag vervangen door een rechtsgrond die het beschikkende gedeelte
rechtvaardigt (1).
11. Deze techniek van het Hof om door middel van substitutie van motieven (2) een principieel vernietigbare beslissing te handhaven, situeert
zich tussen de cassatie en de zuivere verwerping van het middel tot cassatie. Waar de feitenrechter een juridisch foutieve reden geeft doch tot
een beslissing komt die gelet op de feitelijke vaststellingen met de wet
strookt, gaat uw Hof aldus de juridisch onjuiste redengeving door een eigen juridische strokende redengeving vervangen om alzo te komen tot
dezelfde beslissing als de feitenrechter (3).
12. Vandaar de vaste rechtspraak van uw Hof dat, wanneer het dictum
van de bestreden rechterlijke beslissing steunt op een in het cassatieberoep bekritiseerde (juridische) reden, het Hof die juridische reden
(rechtsgrond) kan vervangen door een andere juridische reden (rechtsgrond) die het dictum van de bestreden beslissing verantwoordt. Om tot
dat(zelfde) dictum te komen, vervangt het Hof desnoods zelf de in de bestreden beslissing voorkomende juridisch onjuiste reden (rechtsgrond)
door een andere reden (rechtsgrond). Aangezien alleen het dictum enig
nadeel kan berokkenen aan de eiser tot cassatie, heeft deze er geen belang bij een juridisch onjuiste reden (rechtsgrond) te bekritiseren die, na
de substitutie, geen invloed meer heeft op het dictum.
13. Komt daarbij dat, ingevolge de rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, de techniek van de substitutie der motieven onderstelt dat de partijen de gelegenheid hebben of krijgen om dienaangaande tegenspraak te voeren (4).
14. Binnen voormelde contouren ben ik dan ook van oordeel dat het
middel, in zoverre het van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht, en dat
(1) Cass. 12 november 1979, AC 1979-1980, nr. 168, met concl. van advocaat-generaal
LENAERTS.
(2) E. WAÛTERS en S. MOSSELMANS, “Substitutie van motieven om motiveringsgebrek te verhelpen”, Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier 2011, 167169.
(3) Het Hof vernietigt immers geen onjuiste redenen maar enkel onwettige beslissingen.
(4) EHRM 13 oktober 2005, JT 2005, 677; EHRM 16 februari 2006, JT 2006, 430; zie ook
Cass. 23 april 2009, AR C.08.0253.F, AC 2009, nr. 274.
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het voor het overige — al ware het gegrond in de mate het aanvoert dat
het verbod tot bigamie ook een tweede huwelijk tussen dezelfde partners
beoogt — niet tot cassatie kan leiden, en derhalve — bij gebrek aan
belang — niet ontvankelijk is.
III. Conclusie
Verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 9 januari 2014.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 30 januari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 147 Burgerlijk Wetboek mag men geen tweede
huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste huwelijk.
2. Krachtens artikel 29 Wetboek IPR kan met het bestaan van een
buitenlandse rechterlijke beslissing of van een buitenlandse authentieke akte in België rekening worden gehouden zonder onderzoek van de
voorwaarden nodig voor de erkenning, de uitvoerbaarverklaring of de
bewijskracht ervan.
3. Uit de omstandigheid dat krachtens laatstvermelde bepaling het
bestaan op zich van een buitenlandse huwelijksakte in België niet mag
worden genegeerd, kan niet worden afgeleid dat de rechter, indien dit
huwelijk niet beantwoordt aan de voorwaarden nodig voor de erkenning ervan in België, er in de Belgische rechtsorde enig gevolg kan aan
geven.
4. Het arrest stelt vast dat:
— de verweerders op 5 juni 2006 met elkaar zijn gehuwd te Helsinki
(Finland) voor de ambtenaar van de burgerlijke stand aldaar;
— de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zingem
heeft geweigerd om de overschrijving van dit Fins huwelijk uit te voeren, aangezien dit buitenlands huwelijk volgde op eerdere pogingen van
de verweerders om in België in het huwelijk te treden;
— de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde bij vonnis van
18 december 2007 het beroep van de verweerders tegen deze weigeringsbeslissing als ongegrond heeft afgewezen;
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— de verweerders op 1 augustus 2008 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Gent zijn gehuwd;
— het openbaar ministerie de nietigverklaring van dit laatste huwelijk vordert en die vordering uitsluitend is gestoeld op de verbodsbepaling in artikel 147 Burgerlijk Wetboek.
Het arrest oordeelt dat het verbod op bigamie verwoord in artikel 147
Burgerlijk Wetboek de verweerders niet kon beletten in België opnieuw
met elkaar te huwen.
5. Op grond van de in randnummer 3 in de plaats gestelde reden is die
beslissing naar recht verantwoord.
Het middel dat aanvoert dat het verbod tot bigamie ook een tweede
huwelijk tussen dezelfde partners beoogt, kan, al ware het gegrond,
niet tot cassatie leiden en is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
15 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Ingelgem, advocaat-generaal.

N° 313
1°

— 15 mei 2015
(AR C.14.0459.N)

KAMER

1° BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — VERZET. — DERDENVERZET. — GRIEVEN. — TERMIJN.
2° VERZET. — BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — DERDENVERZET. — GRIEVEN.
— TERMIJN.
3° BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — VERZET. — GRIEVEN. — TERMIJN.
4° VERZET. — BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — GRIEVEN. — TERMIJN.
5° IMMUNITEIT. — UITVOERINGSIMMUNITEIT VREEMDE STATEN. —
OMVANG. — GEVOLG.
6° AFSTAND VAN RECHT. — UITVOERINGSIMMUNITEIT VREEMDE STATEN. — OMVANG. — GEVOLG.

1° en 2° Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de beslagene grieven kan opwerpen
tegen het bewarend beslag overeenkomstig artikel 1124 Gerechtelijk Wetboek
ongeacht het bepaalde in artikel 1419 Gerechtelijk Wetboek, berust op een verkeerde rechtsopvatting (1). (Art. 1124 en 1419, Gerechtelijk Wetboek)
3° en 4° Grieven omtrent de beslagbaarheid van de bedragen en zaken die aan
de beslagene verschuldigd zijn, dienen in het raam van het verzet tegen het
(1) Zie concl. OM.
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beslag te worden aangevoerd; zij kunnen niet voor het eerst worden aangebracht in het raam van de procedure van evenredige verdeling (1).
(Art. 1541, Gerechtelijk Wetboek)
5° en 6° De immuniteit van tenuitvoerlegging die krachtens het internationaal
gewoonterecht, een verdrag of de wet toekomt aan vreemde Staten is niet absoluut en is vatbaar voor afstand van recht; deze uitvoeringsimmuniteit staat
niet eraan in de weg dat de betwistingen omtrent de beslagbaarheid van de
goederen bij de rechter tijdig moeten worden aangebracht (2).

(CENTRAL BANK OF IRAQ, RECHTSPERSOON NAAR IRAAKS RECHT
T. COMMERZBANK AG, VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT E.A.)
Conclusie van advocaat-generaal A. Van Ingelgem:
I. Situering
De betwisting kadert in een procedure van bewarend- en uitvoerend beslag onder derden ten laste van eiseres.
II. Bespreking van het middel
1. In het eerste onderdeel van het enig middel verwijt eiseres het bestreden arrest niet wettig te hebben beslist dat zij zich niet op het internationaal gewoonterecht i.v.m. de uitvoeringsimmuniteit kon beroepen
om nog de beslagbaarheid van de gelden aan te vechten, omdat het uitblijven van het derdenverzet door eiseres mogelijks wel de gerechtelijke
beslissing van de beslagrechter definitief maakte, maar haar niet belette
die exceptie van onbeslagbaarheid nog op te werpen.
De artikelen 1122 en 1124 Ger.W. zouden bijgevolg zijn geschonden.
1.2. Het niet instellen van het derdenverzet, voorzien in artikel 1122
Ger.W., brengt voor de derde geen verlies mee van de hem toebehorende
rechten, rechtsvorderingen en excepties (Art. 1124, Ger.W.).
1.3. Hoewel wordt aanvaard dat artikel 1124 Ger.W. het facultatief karakter van het derdenverzet bevestigt (3), betekent dit facultatief karakter echter vooralsnog niet dat uit de afwezigheid van enig
derdenverzet geen enkel rechtsgevolg vermag afgeleid te worden (4).
1.4. Zo heeft, hoewel het gezag van het rechterlijk gewijsde als onweerlegbaar vermoeden betrekkelijk is in die zin dat het slechts tussen de
partijen kan worden ingeroepen, de betrokken beslissing toch wettelijke
bewijswaarde t.a.v. derden, meer bepaald als weerlegbaar vermoeden en
onder voorbehoud van de rechtsmiddelen die de wet toekent, inzonderheid derdenverzet (5).
(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
(3) K. WAGNER, Derdenverzet, APR, Mechelen, Kluwer 2004, 20, nr. 31; H. BOULARBAH
en Ch. MARQUET, Tierce opposition, Brussel, Bruylant 2012, 17, nr. 8.
(4) K. WAGNER, o.c., 21, nr. 32.
(5) Cass. 16 oktober 1981, AC 1981-1982, nr. 122; zie ook Cass. 28 april 1989, AR nr. 6247,
AC 1988-1989, nr. 495, met concl. van procureur-generaal KRINGS.
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1.5. Het niet-aanwenden of benutten van het rechtsmiddel van derdenverzet kan dus voor de derde in bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot voor hem onwenselijke resultaten, zoals het verlies van het recht
om een bewijs te leveren dat de rechtstreekse en onvermijdelijke ontkenning uitmaakt van hetgeen in een vroegere procedure werd beslist,
en dit als gevolg van het laten verstrijken van de termijn van het derdenverzet (1).
1.6. Waar het derdenverzet, waarvan sprake in artikel 1122 Ger.W., tot
doel heeft een derde toe te laten een beslissing die hem in beginsel (niettegenstaande het relatief gezag van gewijsde, gehecht aan die beslissing)
tegenwerpbaar zal zijn, te bestrijden, is het m.a.w. evenwel zeer goed mogelijk dat bepaalde excepties slechts kunnen worden ingeroepen in het
kader van een derdenverzetprocedure.
1.7. Nu bepaalde beslissingen ook ten aanzien van derden evenwel bindende kracht hebben en hen niet louter tegenwerpbaar zijn — dat is o.m.
het geval voor de beschikkingen gewezen op eenzijdig verzoekschrift die
aan derden verplichtingen kunnen opleggen — zal de derde, wanneer hij
deze beschikking wenst te betwisten, verplicht zijn om derdenverzet in
te stellen (2).
1.8. In de voorliggende aangelegenheid is er sprake van een machtiging
tot het leggen van een bewarend beslag onder derden op gelden van eiseres in handen van eerste verweerster.
1.9. Tegen de beschikking waarbij toelating tot bewarend beslag wordt
verleend of geweigerd, en tegen de beschikking waarbij de intrekking
van die toelating wordt verleend of geweigerd, staat overeenkomstig
artikel 1419, eerste lid, Ger.W. voorziening open, zoals bepaald in de
artikelen 1031 tot 1034 van dit Wetboek.
1.10. Tegen de beschikking waarbij toelating tot bewarend beslag
wordt verleend kan de beslagene (of iedere andere belanghebbende partij) aldus derdenverzet aantekenen.
1.11. Dat derdenverzet wordt, met dagvaarding van alle partijen, voor
de rechter gebracht die de bestreden beslissing heeft gewezen (art. 1125,
eerste lid, Ger.W.) en moet binnen de termijn van een maand vanaf de betekening van de beschikking tot machtiging, worden ingesteld (art. 1034,
Ger.W.).
1.12. Wanneer de termijn daartoe verstreken is, kan de beslagene weliswaar nog de intrekking van het beslag vorderen, maar enkel op grond
van gewijzigde omstandigheden (art. 1419, tweede lid, Ger.W.).
1.13. Op basis van voormelde benadering komt het mij dan ook voor dat
het eerste onderdeel op een onjuiste rechtsopvatting berust, en derhalve
faalt naar recht.
(1) K. WAGNER, o.c., 22-23, nr. 33.
(2) H. BOULARBAH en Ch. MARQUET, o.c., 16-17, nr. 7, en 19, nr. 12; H. BOULARBAH,
Requête unilatérale et inversion du contentieux, Brussel, Larcier, 2010, 630, nr. 893;
O. CAPRASSE, “L’effet des décisions judiciaires à l’égard des tiers”, in G. DE LEVAL,
P. LEWALLE en M. STORME (ed.), Het interdisciplinair geschil, Diegem Kluwer, 1996, 287,
noot 100. Zie ook Cass. 22 september 1977, AC 1978, 104, met noot.
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2. Ook het tweede onderdeel verwijt het bestreden arrest onwettig te
hebben beslist dat eiseres zich niet op het internationaal gewoonterecht
i.v.m. de uitvoeringsimmuniteit kon beroepen om nog de beslagbaarheid
van de gelden aan te vechten, in de mate dat het daartoe besluit op grond
van het gezag van gewijsde dat de appelrechters toekennen aan de op
eenzijdig verzoekschrift voormelde toelating door de beslagrechter, die
hiermee noodzakelijk heeft aanvaard dat de gelden in kwestie beslagbaar zijn, maar waarbij eiseres geen partij was.
2.1. Waar uit de weerlegging van het eerste onderdeel volgt dat de derde
de bindende kracht van de beschikking, gewezen op eenzijdig verzoekschrift, slechts kan aanvechten door middel van verzet, en dat dit
derdenverzet voor een inversie of omkering van het geschil zorgt in de
mate dat een oorspronkelijk eenzijdige procedure op initiatief van de
derde daardoor een tegensprekelijk karakter zal verwerven (1), blijkt
daaruit eveneens dat de derde slechts over die mogelijkheid beschikt om
aan de rechter nog zijn middelen en excepties voor te leggen.
2.2. Laat de beslagene na verzet in te stellen, dan wordt de op eenzijdig
verzoekschrift gewezen beschikking definitief en zal hij enkel nog de intrekking of wijziging ervan kunnen vragen i.g.v. veranderde omstandigheden (art. 1419, tweede lid, Ger.W.) zonder daarbij de rechtsgeldigheid
van de beslagprocedure in vraag te kunnen stellen.
2.3. Wanneer het bestreden arrest aldus stelt (p. 14, al. 1) dat de beslissing van de beslagrechter definitief is, viseren de appelrechters m.i. dan
ook niet het gezag van gewijsde, maar het begrip uitputting van rechtsmacht en kracht van gewijsde, waarmee bedoeld wordt dat de beslissing
niet meer ongedaan kan worden gemaakt, en dus definitief is (2).
2.4. Wanneer de rechter in een vonnis uitspraak doet over een geschilpunt dat bij hem niet langer aanhangig is omdat hij reeds in dezelfde
zaak en tussen dezelfde partijen erover uitspraak heeft gedaan, miskent
hij daardoor niet het gezag van gewijsde van het vorige vonnis, maar
doet hij, in strijd met artikel 19, eerste lid, Ger.W., uitspraak over een
geschilpunt waarover hij zijn rechtsmacht reeds volledig heeft uitgeoefend (3).
2.5. Aangezien de appelrechters bij hun beoordeling geen toepassing
van de artikelen 23 e.v. van het Gerechtelijke Wetboek hebben gemaakt,
hebben zij die wetsbepaling m.i. dan ook niet kunnen schenden. In zoverre het tweede onderdeel de schending van die wetsbepalingen aanvoert,
berust zulks naar mijn oordeel dan ook op een onjuiste lezing van de bestreden beslissing, en mist het derhalve feitelijke grondslag.
3. In het derde onderdeel werpt eiseres (met verwijzing naar uw arrest
van 21 januari 2011 (4)) op dat de beslissing weliswaar bewijswaarde heeft
t.a.v. derden doch slechts als weerlegbaar feitelijk vermoeden, zodat
deze beslissing geen wettelijke bewijswaarde heeft die de rechter bindt.
(1) D. MOUGENOT, Principes de droit judiciaire privé, Brussel, Larcier 2009, 203.
(2) P. VANLERSBERGHE, “Gezag van gewijsde in burgerlijke zaken”, Chronique de droit
à l’usage des juges de paix et de police 2010, nr. 20.
(3) Cass. 11 februari 1999, AR C.97.0324.F, AC 1999, I, nr. 81.
(4) Cass. 21 januari 2011, AR C.10.0100.N, AC 2011, nr. 61.
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Volgens haar kan de rechter een andersluidende beslissing nemen en kan
eiseres de beslissing weerleggen met alle middelen van recht.
3.1. Uit de hierboven m.b.t. het eerste en tweede onderdeel vermelde beschouwingen volgt dat de op eenzijdig verzoekschrift gewezen beschikking slechts onder welbepaalde voorwaarden kan worden aangevochten,
en dat dergelijke beschikking derhalve niet kan worden herleid tot een
zuiver feitelijk vermoeden, dat door de derde nog in een onderscheiden
procedure zou kunnen worden weerlegd, maar haar uitwerking behoudt,
zolang zij niet werd vernietigd of ingetrokken conform artikel 1419
Ger.W.
3.2. Het staat mij dan ook voor dat het bestreden arrest, in afwezigheid
van een tijdig derdenverzet, wettig kan beslissen dat de beschikking tot
machtiging voor het leggen van bewarend beslag onder derden, definitief
was.
3.3. Het derde onderdeel lijkt mij derhalve niet te kunnen aangenomen
worden.
4. In het vierde onderdeel beroept eiseres zich op de regel van internationaal gewoonterecht dat de vreemde Staat in de forumstaat immuniteit van tenuitvoerlegging op zijn goederen geniet, en dat deze regel
absoluut is en primauteit geniet op de interne Belgische wetgeving.
4.1. De uitvoeringsimmuniteit betreft inderdaad de vraag in welke
mate beslag mogelijk is op de goederen die een vreemde Staat toebehoren (1).
4.2. Waar deze uitvoeringsimmuniteit aanvankelijk absoluut was, werd
zij evenwel geleidelijk aan ingeperkt (2).
4.3. Centraal staat daarbij de vraag naar de bestemming van de goederen waarop beslag gelegd wordt (3).
4.4. De vraag of een goed beslagbaar is betreft als dusdanig dan ook de
rechtsgeldigheid van het gelegde beslag en is in dat kader alleszins gelinkt aan de wet van de forumstaat, in casu het Belgisch recht.
4.5. Als dusdanig oordeelde uw Hof reeds eerder (4) dat in geval van
wetsconflicten in de tijd nopens de beslagbaarheid van goederen, toepassing moet worden gemaakt van de wet die geldt ten tijde van het beslag,
en dat meer bepaald de rechten van een beslagleggende schuldeiser
m.b.t. de grondslag van het beslag, onherroepelijk zijn vastgelegd op de
dag van het regelmatig uitgevoerde beslag.
4.6. Wordt er beslag onder derden gelegd, dan zijn er conform de Belgische wetgeving in het geheel van haar executieregels verschillende tijdstippen waarop de beslagrechter kan worden aangesproken. Daarbij
moeten de door de wetgever voorgeschreven regels worden geëerbiedigd,
(1) G. VAN HECKE en K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht, APR, Brussel, StoryScientia 1989, 52, nr. 84.
(2) M. BOSSUYT en J. WOUTERS, Grondlijnen van internationaal recht, AntwerpenOxford, Intersentia 2005, 395-396.
(3) E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, APR, Mechelen, Kluwer 2010, 150, nr. 197.
(4) Cass. 7 november 1997, AR C.96.0390.F, AC 1997, nr. 460.
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en wordt de aard van de grieven die aan de beslagrechter kunnen worden
voorgelegd, bepaald door de stand van de beslagprocedure.
4.7. Zoals hoger m.b.t. het eerste, tweede en derde onderdeel aangehaald, wordt de beschikking tot het leggen van bewarend beslag onder
derden definitief wanneer er niet binnen de wettelijke termijn een
rechtsmiddel wordt aangewend tegen die beschikking, overeenkomstig
artikel 1419 Ger.W.
4.8. De beslagene die derhalve de mogelijkheid heeft om zijn excepties
tegen die beschikking te laten gelden en die van oordeel is dat de goederen of gelden onbeslagbaar zijn — en dat geldt m.i. als dusdanig evenzeer
voor de buitenlandse mogendheid of instelling die meent zich op haar
uitvoeringsimmuniteit, gebaseerd op de onbeslagbaarheid van de goederen, te kunnen beroepen — zal zich dan ook, in toepassing van
artikel 1541 Ger.W., op het ogenblik van het eigenlijke beslag onder derden daarop moeten beroepen, en niet in de latere — onderscheiden — fase
van de evenredige verdeling en de daaromtrent te voeren tegenspraak,
waarin — gelet op de aard van de grieven en zwarigheden die daaromtrent aan de beslagrechter kunnen worden voorgelegd — de rechtsgeldigheid van het gelegde beslag nu eenmaal niet meer ter sprake komt.
4.9. Door aldus te oordelen dat eiseres de beslagbaarheid van de gelden
niet meer kan betwisten na het definitief worden van deze beschikking,
heeft het bestreden arrest m.i. dan ook zijn beslissing naar recht verantwoord, en kan de appelrechters evenmin worden verweten het algemeen
rechtsbeginsel inzake de primauteit van het internationaal recht miskend te hebben in de mate dat zij geoordeeld hebben dat eiseres het tijdstip waarop zij zich op de uitvoeringsimmuniteit kon beroepen, heeft
laten verstrijken, nu de regels inzake de middelen van tenuitvoerlegging
in het kader van de rechtszekerheid en de handhaving van de rechtsorde
evenzeer gelden voor vreemde mogendheden en instellingen (als t.a.v. iedere andere rechtzoekende) en door hen dienen in acht genomen te worden (1).
4.10. Ik ben dan ook van oordeel dat dit laatste onderdeel evenmin kan
worden aangenomen.
III. Conclusie
Verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 14 maart 2014.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 4 maart 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
(1) Zie ook E. DIRIX en K. BROECKX, o.c., 1, nr. 1.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Middel
Eerste onderdeel
3. Krachtens artikel 1419, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek staat tegen een beschikking strekkende tot toelating tot het leggen van een
bewarend beslag een voorziening open zoals bepaald in de artikelen 1031
tot 1034 van dat Wetboek.
Krachtens artikel 1034 Gerechtelijk Wetboek dient het verzet tegen
de beschikking tot toelating van het leggen van een bewarend beslag te
gebeuren binnen een maand nadat de beschikking aan de eiser in verzet
is betekend.
Ongeacht deze vervaltermijn kan de beslagene op grond van
artikel 1419, tweede lid, de beschikking aanvechten in geval van veranderde omstandigheden.
4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de beslagene grieven kan opwerpen tegen het bewarend beslag overeenkomstig artikel 1124 Gerechtelijk Wetboek ongeacht het bepaalde in artikel 1419 Gerechtelijk
Wetboek, berust op een verkeerde rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel

Vierde onderdeel
6. Artikel 1541 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het verzet van de
schuldenaar tegen wie het derdenbeslag geschiedt op zijn verzoek aan
de beslaglegger wordt betekend binnen vijftien dagen na de aanzegging
van het beslag, met dagvaarding om te verschijnen voor de beslagrechter. Het verzet wordt bij exploot aangezegd aan de derde-beslagene, wat
in dezelfde akte kan gebeuren.
7. Grieven omtrent de beslagbaarheid van de bedragen en zaken die
aan de beslagene verschuldigd zijn, dienen in het raam van het verzet
tegen het beslag te worden aangevoerd. Zij kunnen niet voor het eerst
worden aangebracht in het raam van de procedure van evenredige verdeling.
8. De immuniteit van tenuitvoerlegging die krachtens het internationaal gewoonterecht, een verdrag of de wet toekomt aan vreemde Sta-
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ten is niet absoluut en is vatbaar voor afstand van recht. Deze
uitvoeringsimmuniteit staat niet eraan in de weg dat de betwistingen
omtrent de beslagbaarheid van de goederen bij de rechter tijdig moeten
worden aangebracht.
9. De appelrechters die oordelen dat “de beslagbaarheid van de goederen op het niveau van de evenredige verdeling en de tegenspraak niet
aan bod [komt]”, de eiseres deze grieven diende aan te voeren op het
ogenblik van het beslag en dat de afwezigheid van verzet tegen het beslag “op zich al erop wijst dat [de eiseres] zelf de beslagbaarheid niet in
vraag gesteld heeft” en op die gronden de vordering van de eiseres tot
vrijgave van de tegoeden afwijzen, verantwoorden hun beslissing naar
recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
15 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Wouters, de heer Lebbe, de
heer Lefèbvre en mevr. Geinger.

N° 314
1°

— 15 mei 2015
(AR D.14.0008.N)

KAMER

1° MAKELAAR. — BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS. —
TUCHTSANCTIE. — VERZWARING ZONDER VOORAFGAANDE VERWITTIGING BEROEPSBEOEFENAAR. — RECHT VAN VERDEDIGING. — ARTIKEL 6.1 EVRM. — GEVOLG. — REDENEN.
2° RECHT VAN VERDEDIGING. — TUCHTZAKEN. — BEROEPSINSTITUUT VAN
VASTGOEDMAKELAARS. — TUCHTSANCTIE. — VERZWARING ZONDER VOORAFGAANDE VERWITTIGING BEROEPSBEOEFENAAR. — ARTIKEL 6.1 EVRM. — GEVOLG. — REDENEN.
3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — RECHT VAN VERDEDIGING. —
BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS. — TUCHTSANCTIE. — VERZWARING
ZONDER
VOORAFGAANDE
VERWITTIGING
BEROEPSBEOEFENAAR.
—
ARTIKEL 6.1 EVRM. — GEVOLG. — REDENEN.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1243 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 314 - 15.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1243

— TUCHTSANCTIE. — VERZWARING ZONDER VOORAFGAANDE VERWITTIGING BEROEPSBEOEFENAAR. — GEVOLG. — REDENEN.

1°, 2°, 3° en 4° Noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging, noch
artikel 6.1 EVRM worden geschonden door de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars die de tuchtsanctie die door de Uitvoerende Kamer werd uitgesproken verzwaart, zonder vooraf de betrokken
beroepsbeoefenaar-appellant te hebben verwittigd, aangezien, ingevolge
artikel 60 van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, de mogelijkheid om tot verzwaring van de sanctie over te
gaan inherent is aan het instellen van het hoger beroep en derhalve voorzienbaar is. (Algemeen rechtsbeginsel recht van verdediging; art. 6.1,
EVRM; art. 60, KB 20 juli 2012)

(A. T. BEROEPSINSTITUUT

VAN VASTGOEDMAKELAARS)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars van 5 maart 2014.
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.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging, noch
artikel 6.1 EVRM worden geschonden door de kamer van beroep van het
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars die de tuchtsanctie die door
de Uitvoerende Kamer werd uitgesproken verzwaart, zonder vooraf de
betrokken beroepsbeoefenaar-appellant te hebben verwittigd, aangezien, ingevolge artikel 60 van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot
bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, de mogelijkheid om tot verzwaring van de sanctie over te gaan inherent is aan het instellen van
het hoger beroep en derhalve voorzienbaar is.
2. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1244 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

1244

ARRESTEN VAN CASSATIE

18.5.15 - N° 315

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten
15 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Wouters en de heer Maes.

N° 315
3°

— 18 mei 2015
(AR S.12.0147.N)

KAMER

1° EUROPESE UNIE. — PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — VERORDENING
(EEG) 1408/71. — BIJDRAGEN OP BELGISCHE AANVULLENDE PENSIOENSTELSELS.
— GEEN WETTELIJKE REGELING. — PREJUDICIËLE VRAAG HOF VAN JUSTITIE.
2° PREJUDICIEEL GESCHIL. — EUROPESE UNIE. — VERORDENING (EEG)
1408/71. — BIJDRAGEN OP BELGISCHE AANVULLENDE PENSIOENSTELSELS. —
GEEN WETTELIJKE REGELING. — PREJUDICIËLE VRAAG HOF VAN JUSTITIE.
3° SOCIALE ZEKERHEID. — ALGEMEEN. — EUROPESE UNIE. — VERORDENING (EEG) 1408/71. — BIJDRAGEN OP BELGISCHE AANVULLENDE PENSIOENSTELSELS. — GEEN WETTELIJKE REGELING. — PREJUDICIËLE VRAAG HOF VAN
JUSTITIE.

1°, 2° en 3° Het middel doet de vraag rijzen of artikel 13, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 1408/71 eveneens eraan in de weg staat dat een bijdrage zoals de
op grond van artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet en artikel 68 van de wet van
30 maart 1994 houdende sociale bepalingen verschuldigde bijdragen, wordt
geheven op prestaties van Belgische aanvullende pensioenstelsels die geen
wettelijke regelingen zijn in de zin van artikel 1, sub j, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1408/71, ingeval die prestaties verschuldigd zijn aan een
niet in België wonende rechthebbende die overeenkomstig artikel 13, lid 2,
sub f, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 onderworpen is aan de wettelijke
regeling van de lidstaat waarin hij woont; deze vraag kan slechts worden opgelost door een uitlegging van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1408/71;
het middel werpt dus een probleem op dat tot de uitsluitende bevoegdheid
van het Hof van Justitie van de Europese Unie behoort (1). (Art. 267, EGverdrag)

(R.S.Z. T. H.,

IN AANWEZIGHEID VAN

RIZIV)

Conclusie van de advocaat-generaal H. Vanderlinden:
1. Eiser komt op tegen een arrest van het arbeidshof Brussel van
6 september 2012. Eiser voert één middel tot cassatie aan.
(1) Zie concl. OM.
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2. Relevante feiten en retroacten
Verweerder is van Nederlandse nationaliteit. In de periode van
1 november 1996 tot en met 31 december 2004 was hij in dienst van een
Belgische werkgever. Daarnaast werkte hij in andere periodes in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Tijdens zijn periode van tewerkstelling bouwde zijn werkgever voor hem
een aanvullend pensioen op bij twee pensioenfondsen.
Midden 2007 ging de verweerder zich met zijn Ierse echtgenote in Ierland vestigen waar hij niet meer werkzaam was. In februari 2008, toen hij
de leeftijd van 60 jaar had bereikt, werd hem door de voormelde pensioenfondsen twee pensioenkapitalen uitbetaald.
Vooraf werden door de pensioenfondsen op deze kapitalen echter inhoudingen verricht. Ten behoeve van het Rijksinstituut voor Ziekte en
Invaliditeitsverzekering werd een eerste inhouding verricht, gelijk aan
3,55 %, dit in toepassing van artikel 191, § 1, 7°, van het Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wetgeving op de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Ten behoeve van de
Rijksdienst voor Pensioenen werd een solidariteitsbijdrage ingehouden,
gelijk aan 2 %, dit in toepassing van artikel 68 van de wet van 30 maart
1994 houdende sociale bepalingen.
Bij dagvaarding van 31 december 2009 betwistte de verweerder deze inhoudingen en vorderde hij de veroordeling van het Rijksinstituut voor
Ziekte en Invaliditeitsverzekering en van de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen tot terugbetaling van de ingehouden bedragen, te vermeerderen met de intresten tot de datum van effectieve betaling.
Bij vonnis van 28 oktober 2011, oordeelde de arbeidsrechtbank te Brussel de vordering ontvankelijk en gegrond verklaard, onder de enkele beperking dat de rechtbank geen solidaire of hoofdelijke veroordeling
uitsprak ten laste van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Rijksdienst voor Pensioenen, maar wel afzonderlijke
veroordelingen. De rechtbank oordeelde dat de verweerder, op het ogenblik dat de Belgische pensioenfondsen de aanvullende kapitalen uitkeerden, onderworpen was aan het sociale zekerheidsstelsel van een andere
lidstaat en niet aan het Belgische zodat de inhoudingen in strijd zijn met
de Verordening (EEG) 1408/71.
In hoger beroep oordeelde het Arbeidshof dat in de inhoudingen in
strijd waren met artikel 13 van de Verordening (EEG) 1408/71, het hervormde gedeeltelijk het bestreden vonnis, en veroordeelde de Rijksdienst voor Pensioenen, hoofdelijk met het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering, tot terugbetaling.
3. Het middel
Ontvankelijkheid van het middel
Door verweer in cassatie wordt een grond van niet-ontvankelijkheid
van het middel aangevoerd.
Het middel zou, in strijd met wat voorgeschreven is in artikel 1082 Gerechtelijk Wetboek, niet nauwkeurig de concrete beslissing aanwijzen
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waartegen het opkomt. Het middel zou derhalve bij gebrek aan nauwkeurigheid niet-ontvankelijk zijn.
Ik meen dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen.
Uit de in de voorziening aangehaalde overwegingen van de appelrechters en de hierop geformuleerde kritiek blijkt, genoegzaam om te voldoen aan de verplichtingen voorgeschreven door artikel 1082
Gerechtelijk Wetboek, dat het middel gericht is tegen de veroordeling
van eiser tot terugbetaling van de uitgevoerde inhoudingen op de uitbetaalde pensioenkapitalen gelet op de strijdigheid van de artikelen 191,
eerste lid, 7° ZIV-wet en 68 van de wet van 30 maart 1994 met de bepalingen van artikel 13 van de Verordening (EEG) 1408/71.
Gegrondheid
1. Situering
De problematiek betreft de verenigbaarheid van de bepalingen van het
artikel 191, eerste lid, 7° ZIV-wet en artikel 68 van de wet van 30 maart
1994, in de in deze toepasselijke versies, met de bepalingen van de Verordening (EEG) 1408/71 wanneer men met een grensoverschrijdende situatie
zit.
De Verordening (EEG) 1408/71 heeft als oogmerk de coördinatie van de
diverse sociale zekerheidsregelingen van de lidstaten. Voor zij die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen stelt de verordening voorop dat deze
aan de wetgeving van één enkele lidstaat onderworpen moeten zijn, om
de samenloop van toepasbare nationale wetgevingen en de verwikkelingen die daaruit ontstaan, te vermijden.
De kerngedachte van de Verordening is dus dat er slechts een onderworpenheid is aan de wetgeving van één lidstaat. Dit is het principe dat
gehuldigd wordt in artikel 13, lid 1 van de Verordening (EEG) 1408/71 en
werd herhaalde malen onderschreven door het Hof van Justitie van de
Europese Unie (1). De uitzonderingen op dit principe zijn vervat in de
artikelen 14quater en 14septies (2).
Titel II van de verordening, waar Artikel 13 deel van uitmaakt, stelt
tevens de conflictregels vast voor het bepalen van de toepasselijke wetgeving.
Een eerste onderzoek betreft het personeel en materieel toepassingsgebied van de Verordening (EEG) 1408/71.
2. Personeel toepassingsgebied
Het personeel toepassingsgebied van de Verordening wordt bepaald in
artikel 2. Voor huidig geschil is de bepalingen van artikel 2, lid 1, relevant. Zij luidt als volgt:
(1) Het betreft vaste rechtspraak, zo zijn van recente datum C-137/11 van
27 september 2012; C-394/13 van 11 september 2014 en C-623/13 van 26 februari 2015.
(2) Deze uitzonderingen zijn in casu niet van toepassing.
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“Deze verordening is van toepassing op werknemers of zelfstandigen en
op studenten op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is of geweest is, en die onderdanen van een der lidstaten, dan wel op
het grondgebied van een der lidstaten wonende staatlozen of vluchtelingen zijn, alsmede op hun gezinsleden en op hun nagelaten betrekkingen.
De verordening is derhalve tevens van toepassing op post-actieven (1).
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat verweerder
onderdaan is van een lidstaat en als werknemer viel hij onder het toepassingsgebied van de wetgeving van één of meer lidstaten. Verweerder
was sedert 2007 woonachtig in Ierland alwaar hij geen professionele activiteiten meer ontplooide en onderworpen was aan de Ierse sociale zekerheidswetgeving. Van november 1996 tot december 2004 was hij
onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving. Zijn professionele activiteiten brachten verweerder ertoe zich te verplaatsen binnen de gemeenschap.
Op grond van deze vaststellingen oordeelt de appelrechter, niet-bekritiseerd, dat verweerder zich bevindt binnen het personeel toepassingsgebied van de Verordening (EEG) 1408/71.
3. Materieel toepassingsgebied
Inzake het materiële toepassingsgebied oordeelde de eerste rechter dat
de inhoudingen, die verricht werden op grond van artikel 191, eerste lid,
7° ZIV-wet en artikel 68 van de wet van 30 maart 1994, sociale zekerheidsbijdragen zijn die binnen het materieel toepassingsgebied van de Verordening vallen. De appelrechters nemen dit standpunt impliciet over
zonder op dat punt bekritiseerd te worden.
Het is zo dat het Hof van Justitie van de Europese Unie bij herhaling
geoordeeld heeft dat het beslissend criterium voor de toepassing van
Verordening (EEG) 1408/71 de vraag is of de bijdrage specifiek bestemd is
voor de financiering van het sociale zekerheidsstelsel van een lidstaat.
Waarbij de vraag of hiertegenover ook tegenprestaties staan in de vorm
van uitkeringen is desbetreffend niet relevant (2).
De Belgische regelgeving
Vooreerst is er de bepaling van de ZIV-wet.
Het aspect van de verzekeringsinkomsten van het stelsel voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt
geregeld in titel IX, Hoofdstuk I, Afdeling I van de ZIV-wet. Het
artikel 191, dat hier deel van uitmaakt, bepaalt in het eerste lid, 7°, in de
hier toepasselijke versie, dat een inhouding van 3,55 % wordt verricht op
de wettelijke ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen of op elk ander als zodanig geldend voordeel, alsmede op elk voordeel, bedoeld als aanvulling van een pensioen, zelfs als dit laatste niet is
(1) Het personeel toepassingsgebied van huidige Verordening 883/2004 is ruimer,
thans worden ook de niet-actieven onder het toepassingsgebied gevat.
(2) Zo in de arresten C-249/04 van 26 mei 2006; C-34/98 van 15 februari 2000 en C-169/98
van 15 februari 2000.
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verworven, en toegekend hetzij bij toepassing van wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij bij toepassing van bepalingen die
voortvloeien uit een arbeidscontract, een ondernemingsreglement, een
collectieve ondernemings- of sectoriële overeenkomst. Deze inhouding
wordt eveneens verricht op het voordeel dat het pensioen vervangt of
aanvult en dat wordt toegekend aan een zelfstandige krachtens een collectieve overeenkomst of een individuele toezegging van een pensioen afgesloten door de onderneming alsmede op het aanvullend pensioen
bepaald in artikel 42, 1°, van de programmawet van 24 december 2002.
Verder stipuleert het voormelde artikel dat de inhouding wordt verricht bij elke betaling van het pensioen of van het voordeel door het uitbetalingsorganisme dat er burgerlijk verantwoordelijk voor is. Het
ingehouden bedrag moet aan het RIZIV worden gestort tijdens de maand
die volgt op deze waarin ze werd uitgevoerd.
Tevens bepaalt hetzelfde artikel dat de Koning de modaliteiten bepaalt, inzonderheid de verdeling ervan en het gedeelte ervan dat bestemd
is voor de financiering van andere regelingen van geneeskundige verzorging. Ook kan de Koning de toepassing van de inhouding uitbreiden tot
andere aan de gepensioneerden toegekende voordelen, alsmede tot de beroepsinkomsten die zij genieten en die niet onderworpen zijn aan inhoudingen van sociale zekerheid.
De uitvoeringsmaatregelen werden genomen in het koninklijk besluit
van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals hier nog van toepassing. Ingevolge artikel 8 van dit koninklijk besluit wordt de
opbrengst, na afhouding van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verdeeld tussen de instellingen die een stelsel van geneeskundige verzorging organiseren. Het
betreft hier meer in het bijzonder het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid en
de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden. De verdeling heeft jaarlijks
plaats. De verdeelsleutel is het aantal gerechtigden dat in de hoedanigheid van gepensioneerde (of van gerechtigde) op een overlevingspensioen, bij de betrokken stelsels is aangesloten.
De bestemming van de, op basis van artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet,
ingehouden bedragen is dus duidelijk de financiering van de socialezekerheidsstelsels.
Vervolgens is er de regeling die aan te treffen is in de wet van 30 maart
1994 houdende sociale bepalingen.
Ingevolge artikel 68, § 5, van deze wet dient de Belgische uitbetalingsinstelling van een na 31 december 1996 in de vorm van een kapitaal betaald aanvullend voordeel waarvan het bedrag hoger is dan 2.478,94 EUR,
verricht, bij de uitbetaling van het kapitaal, ambtshalve een afhouding
gelijk aan 2 % van het brutobedrag van dat kapitaal. Het percentage van
2 % wordt vervangen door 1 % voor kapitalen waarvan het brutobedrag
lager is dan 24.789,36 EUR. Tijdens de maand die volgt op de uitbetaling
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van het kapitaal stort de uitbetalingsinstelling de opbrengst van afhouding aan de Rijksdienst voor Pensioenen.
Het artikel 68, § 1, c), in de in deze toepasselijke versie, bepaalt wat onder “aanvullend voordeel” dient te worden verstaan. Dit betreft elk voordeel bedoeld als aanvulling van een in de bepaling onder a), zijnde het
wettelijke pensioen, of b), zijnde ander pensioen, bedoeld pensioen, zelfs
als dit laatste niet is verworven en toegekend hetzij krachtens wettelijke, bestuursrechtelijke of statutaire bepalingen, hetzij krachtens bepalingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsreglement, een collectieve of sectorale overeenkomst, ongeacht het feit
of het een periodiek of een in de vorm van een kapitaal betaald voordeel
betreft.
Het opzet van de in de wet van 30 maart 1994 ingevoerde maatregel
blijkt uit de Parlementaire stukken van deze wet (1). Het gaat erom een
solidariteitsmechanisme onder de gepensioneerden te installeren De inhouding moet ruimte creëren voor selectieve welvaartsverbeteringen
voor de kleinste en oudste pensioenen in de werknemersregeling.
Dus ook deze inhouding heeft als opzet de financiering van socialezekerheidsstelsels.
De in het geding ter discussie staande regelgeving beantwoordt, in beginsel, aan het door het Hof van Justitie van de Europese Unie beslissend
criterium, te weten, dat de bijdrage bestemd is voor de financiering van
het sociale zekerheidsstelsel van de lidstaat. In huidig geschil gaat het
dus om inhoudingen voor de financiering van het Belgische sociale zekerheidsstelsel. Er moet hier onmiddellijk op worden gewezen dat voor
de toepassing van het principe, vervat in artikel 13 van de Verordening
(EEG)1408/71, dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één lidstaat
van toepassing is, het niet relevant is of verweerder in Ierland sociale
bijdragen heeft betaald op de uitgekeerde pensioenkapitalen. Dit blijkt
uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (2).
Probleemstelling
Inzake het materiele toepassingsgebied stelt het middel evenwel dat de
appelrechters geen rekening hebben gehouden met het gegeven dat de
stelsels die aan de grondslag liggen van de uitbetaalde pensioenkapitalen geen wettelijke stelsels zijn in de zin van artikel 1, sub j, eerste alinea van de Verordenring (EEG) 1408/71. Deze zouden derhalve niet in de
materiele werkingssfeer van de verordening vallen. De op de uitgekeerde
pensioenkapitalen uitgevoerde inhoudingen kunnen, volgens eiser, dan
ook niet strijdig zijn met het voorschrift vervat in artikel 13, lid 1, van
de Verordening.
De kwestie is derhalve of artikel 13, lid 1, van de Verordening eraan in
de weg staat dat bijdragen worden geheven op prestaties van Belgische
aanvullende pensioenstelsels die geen wettelijke regeling zijn in de zin
(1) Verslag Commissie Sociale Aangelegenheden, Parl.St. Senaat 1993-1994, nr. 980-2,
152-153.
(2) Zaak C-623/13 van 26 februari 2015.
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van artikel 1, sub j, eerste alinea van de Verordening (EEG) 1408/71 wanneer die prestaties verschuldigd zijn aan een niet in België wonende
rechthebbende die, overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub f, van de Verordening, onderworpen is aan de wettelijk regeling van de woonstaat.
Deze vraag kan enkel opgelost worden door een uitlegging van het desbetreffende artikel 13 van de Verordening. Hetgeen tot de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie behoort. Bij
toepassing van artikel 267, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie is het Hof gehouden een prejudiciële vraag te stellen.
CONCLUSIE
Het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag stellen:
“Moet artikel 13, lid 1, van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de
Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen zo worden uitgelegd
dat het [niet] eraan in de weg staat dat een bijdrage — zoals de op grond
van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, verrichte inhouding en de op grond van artikel 68 van de wet
van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen verschuldigde
solidariteitsbijdrage — wordt geheven op prestaties van Belgische aanvullende pensioenstelsels die geen wettelijke regelingen zijn in de zin
van artikel 1, sub j, eerste alinea, van deze verordening, ingeval die prestaties verschuldigd zijn aan een niet in België wonende rechthebbende
die overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub f, van die verordening onderworpen is aan de socialezekerheidsregeling van de lidstaat waarin hij
woont?”
De nadere uitspraak verder aan te houden.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 6 september 2012.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 13 april 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. FEITEN

EN VOORAFGAANDE PROCEDURE

De verweerder die de Nederlandse nationaliteit heeft, was in de periode van 1 november 1996 tot en met 31 december 2004 in dienst van een
Belgische werkgever. In andere periodes van zijn beroepsloopbaan
werkte hij in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Tijdens zijn tewerkstelling bouwde zijn werkgever voor
hem een aanvullend pensioen op bij twee pensioenfondsen.
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Na zijn beroepsloopbaan te hebben afgesloten in Nederland, vestigde
de verweerder zich midden 2007 met zijn Ierse echtgenote in Ierland
waar hij niet meer werkzaam was.
In februari 2008, toen de verweerder de leeftijd van 60 jaar had bereikt,
werd hem door de voormelde pensioenfondsen twee pensioenkapitalen
uitbetaald. Op deze kapitalen werden door de pensioenfondsen vooraf
inhoudingen verricht, namelijk een inhouding van 3,55 pct. ten behoeve
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna: RIZIV), dit in toepassing van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna: ZIV-wet), en een
solidariteitsbijdrage van 2 pct. ten behoeve van de Rijksdienst voor
Pensioenen (hierna: RVP), dit in toepassing van artikel 68 van de wet
van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.
Bij dagvaarding van 31 december 2009 betwistte de verweerder deze inhoudingen en vorderde hij de veroordeling van het RIZIV en de RVP tot
terugbetaling van de ingehouden bedragen.
De eerste rechter oordeelde bij vonnis van 28 oktober 2011 dat aangezien de verweerder op het ogenblik van de uitbetaling van de pensioenkapitalen niet onderworpen was aan de Belgische sociale
zekerheidswetgeving, maar aan de sociale zekerheidswetgeving van een
andere lidstaat, de aan de pensioenfondsen opgelegde inhoudingen in
strijd zijn met de artikelen 4 en 13 van de Verordening (EEG) nr. 1408/
71. De RVP en het RIZIV werden elk afzonderlijk veroordeeld tot terugbetaling van de te hunnen behoeve ingehouden bedragen.
De appelrechters oordeelden eveneens dat de aan de pensioenfondsen
opgelegde inhoudingen strijdig zijn met artikel 13 van de Verordening
(EEG) nr. 1408/71 en bevestigden de veroordeling van de RVP en het RIZIV tot terugbetaling van de ingehouden bedragen, met dien verstande
dat de RVP ook hoofdelijk mede wordt veroordeeld tot terugbetaling
van de ten behoeve van het RIZIV ingehouden bedragen.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1, sub j, eerste alinea, van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de
Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (vóór de inwerkingtreding van de verordening
nr. 883/2004, die deze vervangt);
— artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van
14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen (vóór de inwerkingtreding van de verordening nr. 883/
2004, die deze vervangt);
— artikel 13, lid 1, van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (vóór de inwerkingtreding van de verordening nr. 883/2004, die
deze vervangt);
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— artikel 191 van de gecoördineerde wetten van 14 juli 1994 op de ziekte- en invaliditeitsverzekering en artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen;
— “Voor zoveel als nodig”: artikel 1, l), artikel 3, lid 1, en artikel 11.1 van de
verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof stelde op pagina’s 5 tot en met 12 van het arrest:
“IV. Beoordeling.
De hoofdberoepen.
1. De eerste rechter was, in navolging van het standpunt van de heer H., van
oordeel dat de inhoudingen die gebeurden in strijd waren met het Europees
recht, en in het bijzonder met artikel 13 van de Verordening nr.1408/71 van
14 juni 1971 (thans vervangen door de Verordening nr. 883/2004 van 29 april 2004)
van de Europese Unie betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregeling op werknemers en zelfstandigen. Volgens artikel 13 van deze Verordening
zouden slechts sociale zekerheidsbijdragen kunnen geïnd worden in één enkele
lidstaat, en zou deze lidstaat Ierland zijn, land waar de heer H. zijn gewone verblijf had op het ogenblik van de uitbetaling van het aanvullend pensioen.
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering verwijst in de eerste plaats naar het arrest van het Europees Hof voor Justitie van 6 februari 1992
waarbij, in een betwisting die de Belgische Staat stelde tegenover de Commissie
van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de in betwisting zijnde inhouding ten voordele van de ziekteverzekering. Het Hof [van Justitie] oordeelde dat
er geen schending was van artikel 13 van de Verordening 1408/71, en evenmin van
artikel 33 van dezelfde Verordening, omdat deze Verordening geen toepassing
vond op de extralegale pensioenen.
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering stelt echter wel
dat het sinds 1 april 2003 aanvaardt dat de betwiste inhouding niet mogelijk is
ten aanzien van de werknemers die, op het ogenblik dat zij de wettelijke leeftijd
van pensionering bereiken, niet ten laste zijn van de Belgische sociale zekerheid. Of dit laatste het geval is kan echter maar vastgesteld worden op het ogenblik dat de betrokkene deze leeftijd bereikt, zodanig dat het gerechtvaardigd is
dat, op het ogenblik van de uitbetaling van het extralegaal pensioen, de door de
wet voorziene inhouding gebeurt, maar dat deze dan wel kan terugbetaald worden op de leeftijd van 65 jaar.
De Rijksdienst voor Pensioenen verwijst eveneens naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 6 februari 1992. De Rijksdienst voor Pensioenen stelt
dat uit artikel 33 van de Verordening 1408/71 duidelijk volgt [dat] deze bepaling
enkel toepassing vindt op wettelijke pensioenen en renten en niet op extralegale
voordelen.
De Rijksdienst voor Pensioenen verwijst verder naar artikel 30 van de Verordening nr. 987/2009 waaruit volgens hem impliciet maar zeker kan afgeleid worden dat inhoudingen in verschillende landen mogelijk zijn, vermits specifiek
een regeling voorzien wordt voor de berekening van de totale bijdrage van een
persoon die van meer dan één lidstaat een pensioen ontvangt. De Rijksdienst
voor Pensioenen wijst erop dat sinds augustus 2006 voor de inwoners van een ander land van de Europese Unie dan België, de solidariteitsbijdrage enkel berekend wordt op basis van de Belgische wettelijke en extralegale pensioenen.
Volgens de Rijksdienst voor Pensioenen blijkt uit een schrijven van de Europese
Commissie van 4 juli 2005 dat deze praktijk in overeenstemming is met de Europese regelgeving. In zijn repliekconclusies op het advies van het Openbaar Ministerie wijst de Rijksdienst voor Pensioenen er nog op dat de artikelen 27 tot
en met 33 van de Europese Verordening 1408/71 enkel betrekking hebben op personen die de hoedanigheid van gepensioneerde hebben, wat niet het geval was
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voor de heer H., zodat deze artikelen ook niet ingeroepen kunnen worden om de
inhoudingen te betwisten.
2. De heer H. stelt dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Rijksdienst voor Pensioenen zich ten onrechte beroepen op het arrest van het Europees Hof van Justitie van 6 februari 1992. Volgens hem is dit
arrest achterhaald omdat de regelgeving en interpretatie, waarop het Hof [van
Justitie] zich steunde voor zijn arrest — met name dat artikel 13 van de Verordening en het principe van de eenheid van de wetgeving geen toepassing vonden
omdat de rechthebbenden op een aanvullend pensioen zich niet bevonden in één
van de in artikel 13, lid 2 en 14 tot 17 van de Verordening bedoelde situaties —
achterhaald werd door een latere aanpassing van de Verordening, waardoor wel
degelijk een regeling voorzien werd voor zijn situatie en waarbij de wetgeving
van de woonplaats toepasselijk werd verklaard.
3. De betwiste inhoudingen op extralegale pensioenen van de heer H. vinden
hun oorsprong respectievelijk in artikel 191 van de gecoördineerde wetten van
14 juli 1994 op de ziekte- en invaliditeitsverzekering en artikel 68 van de wet van
30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.
Artikel 191, eerste lid, 7°, van de gecoördineerde wetten van 14 juli 1994 op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalt het volgende:
7° de opbrengst van een inhouding van 3,55 pct. op de wettelijke ouderdoms-,
rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen of op elk ander als zodanig geldend voordeel, alsmede op elk voordeel, bedoeld als aanvulling van een pensioen,
zelfs als dit laatste niet is verworven, en toegekend hetzij bij toepassing van de
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij bij toepassing van bepalingen die voortvloeien uit een arbeidscontract, een reglement, een collectieve of sectoriële overeenkomst. Deze inhouding wordt eveneens verricht op het
voordeel dat het pensioen vervangt of aanvult en dat wordt toegekend aan een
zelfstandige krachtens een collectieve overeenkomst of een individuele toezegging van een pensioen afgesloten door de onderneming.
Artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 bepaalt in zijn § 5:
De Belgische uitbetalingsinstelling van een na 31 december 1996 in de vorm
van een kapitaal betaald aanvullend voordeel, waarvan het bedrag hoger is dan
2.478,94 euro, verricht, bij de uitbetaling van het kapitaal, ambtshalve een afhouding gelijk aan 2 t.h. van het brutobedrag van dat kapitaal.
Hetzelfde artikel bepaalt in zijn § 1:
Voor de toepassing van de artikelen 68 tot en met 68quinquies wordt verstaan:
(c) onder ‘aanvullend voordeel’, elk voordeel bedoeld als aanvulling van een in
a) of b) bedoeld pensioen, zelfs als dit laatste niet is verworven, en toegekend
hetzij krachtens wettelijke, bestuursrechtelijke of statutaire bepalingen, hetzij
krachtens bepalingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsreglement, een collectieve of sectorale overeenkomst, ongeacht het feit of
het een periodiek of een in de [vorm van] een kapitaal betaald voordeel betreft.
Als aanvullende voordelen in de zin van c) worden eveneens beschouwd:
— de in a), 1°, bepaalde renten die uitbetaald worden in de vorm van een kapitaal;
— elk voordeel, betaald aan een persoon ongeacht zijn statuut, in uitvoering
van een individuele pensioentoezegging.
4. De E.U. Verordening nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971, thans vervangen door de Verordening nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de toepassing
van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede
op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, is van toepassing op werknemers of zelfstandigen en op studenten op wie de wetgeving van
een of meer lidstaten van toepassing is of geweest is, en die onderdanen zijn van
één der lidstaten, dan wel op het grondgebied van één der lidstaten wonende
staatlozen of vluchtelingen zijn, alsmede op hun gezinsleden en op hun nagelaten ‘betrekkingen’.
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Ze is aldus eveneens van toepassing op de niet meer actieve werknemers of
zelfstandigen.
De Heer H. is onderdaan van één der lidstaten en viel als werknemer binnen
het toepassingsgebied van de wetgeving van één of meer lidstaten. Hij is sinds
2007 onderworpen aan de Ierse sociale zekerheidswetgeving. Van november 1996
tot december 2004 was hij aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving onderworpen.
De internationale functie die hij bekleedde bracht hem ertoe zich binnen de
Gemeenschap te verplaatsen. De Heer H. valt derhalve binnen de personele werkingssfeer van de Verordening.
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening nr. 1408/71 van de Raad zijn, onder voorbehoud van de artikelen 14quater en 14septies, degenen op wie deze Verordening van toepassing is, slechts aan de wetgeving van één enkele lidstaat
onderworpen en wordt de toe te passen wetgeving overeenkomstig de bepalingen
van die titel vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 13, 2, f) van dezelfde Verordening is, onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17, op degene die ophoudt onderworpen te
zijn aan de wettelijke regeling van een lidstaat zonder dat hij op grond van één
van de in de voorgaande punten genoemde regels of van één van de in de
artikelen 14 tot en met 17 bedoelde uitzonderingen of bijzondere regels aan de
wettelijke regeling van een andere lidstaat wordt onderworpen, de wettelijke
regeling van toepassing van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij woont,
en dit overeenkomstig de bepalingen van deze wettelijke regeling.
In beginsel is bijgevolg slechts de wetgeving van één lidstaat van toepassing.
Deze regel werd meermaals bevestigd door de rechtspraak van het Hof van Justitie. (H.v.J. 15 februari 2000, nr. 34/98; S. Van Raepenbusch in Actualités en droit
social européen, dir. C.-E. Clesse en S. Gilson, Larcier, 2010, blz. 16). Hiermee
wordt o.m. beoogd te vermijden dat sociale bijdragen zouden moeten betaald
worden in verschillende lidstaten. Het gevolg is dan ook dat slechts in één lidstaat bijdragen moeten betaald worden.
Overeenkomstig artikel 33.1 van de Verordening 1408/71 is het orgaan van een
lidstaat, dat een pensioen of rente verschuldigd is en dat een wettelijke regeling
toepast waarin is bepaald dat, voor rekening van een pensioen- of rentetrekker,
bijdragen of premies worden ingehouden om de kosten van de prestaties bij ziekte en moederschap te dekken, gemachtigd deze bijdragen in te houden op het
pensioen of de renten, in zoverre deze prestaties voor rekening komen van een
orgaan van de bedoelde lidstaat.
5. In zijn arrest nr. C.-275/83 van 28 maart 1985 (Jur. 1985, 1097), heeft het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen geoordeeld dat de regeling van
artikel 191 van de gecoördineerde wetten op de ziekte- en invaliditeitsverzekering strijdig is met artikel 33 van de Verordening 1480/71 in de mate dat de bijdrage eveneens geheven wordt ten laste van personen, die geen prestaties
genieten van ziekte en moederschap ten laste van het Belgisch orgaan.
In zijn arrest nr. 253/90 van 6 februari 1992 (Jur. 1992, 531), heeft het Hof [van
Justitie] echter geoordeeld dat, met betrekking tot de inhoudingen, voorzien
door artikel 191 van de gecoördineerde wetten op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, noch artikel 13 noch artikel 33 van de Verordening ingeroepen kunnen
worden wanneer het gaat om aanvullende pensioenen, betaald op basis van langs
contractuele weg ingevoerde stelsels.
Met betrekking tot de toepassing van artikel 13 van de Verordening stelde het
Hof [van Justitie] vast (overwegingen 11 en 12), dat de regel dat slechts één wetgeving van toepassing was enkel gold voor situaties bedoeld in de artikelen 13,
lid 2, en 14 tot en met 17 van de Verordening, [die de conflictregels bepaalden die
in iedere situatie moeten worden toegepast en dat de rechthebbenden op een
aanvullend pensioen niet in één van de in artikel 13, lid 2, en 14 tot en met 17 van
de Verordening] bedoelde situaties verkeerde. Aldus kon het beginsel dat
slechts één wetgeving van toepassing is niet in hun voordeel ingeroepen worden.
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Het Hof [van Justitie] verwees daarbij naar zijn vroeger arrest C-140/88 van
21 februari 1991 waarin het geoordeeld had dat personen, zoals de werknemers
die een beroepsactiviteit hebben gestaakt in geen van de in artikel 13, lid 2, en
14 tot en met 17 van de Verordening bedoelde situaties verkeren.
Met betrekking tot artikel 33 van de Verordening (overwegingen 13 tot 17)
stelde het Hof [van Justitie] vast dat, volgens zijn bewoordingen, en samen gelezen met de definitie van ‘wettelijke regeling’ opgenomen in artikel 1, j, van de
Verordening, aanvullende pensioenregelingen met een contractuele basis niet
onder de toepassing van artikel 33 van de Verordening vallen.
Het Hof [van Justitie] besloot aldus dat de Belgische regeling, in zoverre ze
werd toegepast op extralegale pensioenen, niet in strijd was met de Verordening.
6. Terecht echter merkt de heer H. op dat de tekst van artikel 13 van de Verordening nr. 1408/71 wijzigingen heeft ondergaan ten aanzien van de tekst die
door het Hof van Justitie in zijn beoordeling betrokken werd.
Door de Verordening nr. 2195/91 van 25 juni 1991 werd immers artikel 13, lid 2,
aangevuld met de bepaling dat op degene die ophoudt onderworpen te zijn aan
de wettelijke regeling van een lidstaat, zonder dat hij op grond van één van de
in artikel 13, lid 2, genoemde regels of van één van de in de artikelen 14 tot en
met 17 bedoelde uitzonderingen of bijzondere regels aan de wettelijke regeling
van een andere lidstaat wordt onderworpen, de wettelijke regeling van toepassing is van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij woont. Volgens de preambule van de Verordening was deze aanpassing noodzakelijk omdat, op basis van
de rechtspraak van het Hof [van Justitie], gebleken was dat er geen expliciete
regeling bestond voor de situatie van de personen, die ophielden onder de toepassing te vallen van de wettelijke regeling van de lidstaat, zonder dat de wettelijke regeling van een andere lidstaat op hen van toepassing werd
overeenkomstig één van de regels, vermeld in de voorafgaande punten van lid 2,
van artikel 13 of één van de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 14 tot en
met 17 van de Verordening.
Ingevolge de gewijzigde tekst van de Verordening is thans uitdrukkelijk bepaald dat in de beschreven situatie de betrokken persoon onderworpen is aan de
wettelijke regeling die van toepassing is in de lidstaat op het grondgebied waarvan hij woont.
Aldus kan op dit ogenblik niet meer gesteld worden dat de basisregel van
artikel 13, eerste lid, dat de betrokkene slechts aan de wetgeving van één enkele
lidstaat onderworpen is, geen toepassing vindt bij gebreke van een conflict tussen de regels opgenomen in artikel 13, lid 2, van de Verordening.
Daaruit volgt dat de Belgische wettelijke regelingen, waarbij inhoudingen
voorzien worden op het pensioen van een persoon, op wie de wetgeving van een
andere lidstaat toepasselijk is verklaard, strijdig zijn met artikel 13 van de Verordening, wat volstaat om de toepassing van deze wetgevingen terzijde te schuiven, ongeacht de vraag of deze wetgevingen ook strijdig zijn met artikel 33 van
de Verordening.
7. Ten onrechte meent de Rijksdienst voor Pensioenen een argument te kunnen putten uit artikel 30 van de Verordening 987/2009 van 16 september 2009, genomen ter uitvoering van de Verordening nr. 883/2004 van 29 april 2004, die de
vroegere Verordening nr.1408/71 vervangt. Dit artikel bepaalt dat in het geval
van een persoon die van meer dan één lidstaat een pensioen ontvangt, het bedrag
van de op alle betaalde pensioenen geheven premies en bijdragen in geen geval
hoger is dan het bedrag dat geheven wordt ten aanzien van iemand die hetzelfde
bedrag aan pensioenen van de bevoegde lidstaat ontvangt. Volgens de Rijksdienst voor Pensioenen zou daaruit blijken dat met betrekking tot de inwoners
van een andere lidstaat, geen verbod meer geldt tot een premie of bijdrageheffing, maar enkel een beperking.
Artikel 30 van de Verordening nr. 987/2009 is genomen ter uitvoering van
artikel 23 e.v., en meer bepaald ook van artikel 30 van de Verordening nr. 883/
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2004 van 29 april 2004, waarvan de tekst de herneming is van de inhoud van het
vroegere artikel 33 van de Verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971.
Deze artikelen van de Verordening 833/2004 maken deel uit van titel III, hoofdstuk I van deze Verordening dat betrekking heeft op prestaties bij ziekte en
moederschap, en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, en dat in zijn
afdeling 2 betrekking heeft op het recht op verstrekkingen van de vermelde
ziekteuitkeringen voor pensioengerechtigden en hun gezinsleden.
Ze hebben aldus in de eerste plaats geen betrekking op de solidariteitsbijdrage
die door de Rijksdienst voor Pensioenen ingehouden is, maar betreffen specifiek
enkel de bijdrage voor de ziektekosten.
Artikel 30.1 van de Verordening nr. 833/2004 bevestigt de regel dat het orgaan
van een lidstaat, belast met het inhouden van de premies [of] bijdragen, ter dekking van de prestaties bij ziekte en van moederschap en daarmee gelijkgestelde
vaderschapsuitkeringen slechts premies of bijdragen kan innen voor zover de
kosten voor de verstrekkingen die moeten worden verleend, worden gedragen
door een orgaan van de genoemde lidstaat. Artikel 30 van de Verordening 987/
2009 kan slechts betrekking hebben op de bijzondere hypotheses, voorzien in
artikel 24 en 25 van de Verordening 83/2004 waarbij hetzij het recht op gezondheidszorgen niet ontstaan is in de lidstaat waar de betrokkene zijn woonplaats
heeft, hetzij de lidstaat van de woonplaats het recht op gezondheidszorgen toekent zonder voorwaarden inzake verzekering of inzake het al dan niet in loondienst verrichten van werkzaamheden (en waarvan de betrokkene geen enkel
pensioen ontvangt), in welk geval de verstrekkingen verleend worden voor rekening van de staat die een pensioen uitbetaalt. Het wordt niet aangevoerd en
blijkt niet uit de voorgelegde stukken dat één van deze hypotheses voorhanden
is.
Het schrijven van de Europese commissie van 4 juli 2005 houdt, in tegenstelling met wat de Rijksdienst voor Pensioenen daaruit afleidt, geen duidelijke
elementen in waaruit kan afgeleid worden dat de Europese Commissie het
standpunt van de Rijksdienst zou onderschrijven. Daarbij moet opgemerkt worden dat, ondanks de opmerking die de eerste rechter daarover maakte, de Rijksdienst nog steeds in gebreke blijft de volledige briefwisseling met de Europese
Commissie voor te leggen, hetgeen een zekere interpretatie van het schrijven
van 4 juli 2005 onmogelijk maakt.
8. Blijft dan uiteindelijk de argumentatie van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering en van de Rijksdienst voor Pensioenen dat de heer
H. op dit ogenblik nog niet het statuut heeft van wettelijke gepensioneerde, zodat ook nog niet kan uitgemaakt worden of hij, op het ogenblik dat hij zijn wettelijk pensioen opneemt, al dan niet ten laste zal zijn van de Belgische
ziekteverzekering. Aldus zou het gerechtvaardigd zijn de bijdragen provisioneel
in te houden, en in een latere fase tot terugbetaling over te gaan, wanneer blijkt
dat de betrokkene niet ten laste van de Belgische ziekteverzekering is.
De bezorgdheid van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering en van de Rijksdienst voor Pensioenen is begrijpelijk. Wanneer de heer H.
op de pensioengerechtigde leeftijd terug naar België zou komen is het niet uitgesloten, dat hij op basis van zijn loopbaan in België, aanspraak zal maken op
de prestaties van de Belgische ziekteverzekering. Op dat ogenblik zou er dus
geen reden zijn waarom hij niet de bijzondere bijdrage zou betalen voor de ziekteverzekering, terwijl de inning van de bijdrage verjaard zou kunnen zijn, gelet
op de tijd die verstreken is tussen de uitbetaling van het aanvullend pensioen
en de invordering van de bijdrage.
Deze bekommernis geeft aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Rijksdienst voor Pensioenen echter geen voldoende wettelijke
basis voor de administratieve praktijk die zich blijkbaar ontwikkeld heeft,
waarbij de bijdrage ingehouden wordt maar aanvaard wordt de bijdrage terug te
storten wanneer de betrokkene, bij het bereiken van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd, aantoont dat hij ten laste is van de ziekteverzekering in een
andere lidstaat.
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Enerzijds is deze administratieve praktijk moeilijk in overeenstemming te
brengen met de regel dat slechts in één lidstaat bijdragen verschuldigd zijn
(artikel 13 van de Verordening 1408/71 en de latere identieke tekst van de Verordening nr. 883/2004).
Anderzijds betreft het een administratief praktijk die ook geen voldoende
grondslag vindt in de bestaande Belgische wetgeving, samengelezen met de Europese Verordeningen. Minstens zou een dergelijke praktijk een expliciete wettelijke onderbouw moeten krijgen, zodanig dat op dat ogenblik ook een
effectieve controle mogelijk is door de bevoegde Europese autoriteiten op de
conformiteit van een dergelijke regeling met het Europees recht.
9. In functie van al deze elementen dient het hoofdberoep als ongegrond afgewezen te worden.”
Grieven
Het arbeidshof stelde op pagina 9 van het arrest ten onrechte:
“6. Terecht echter merkt de heer H. op dat de tekst van artikel 13 van de Verordening nr. 1408/71 wijzigingen heeft ondergaan ten aanzien van de tekst die
door het Hof van Justitie in zijn beoordeling betrokken werd.
Door de Verordening nr. 2195/91 van 25 juni 1991 werd immers artikel 13, lid 2,
aangevuld met de bepaling dat op degene die ophoudt onderworpen te zijn aan
de wettelijke regeling van een lidstaat, zonder dat hij op grond van één van de
in artikel 13, lid 2, genoemde regels of van één van de in de artikelen 14 tot en
met 17 bedoelde uitzonderingen of bijzondere regels aan de wettelijke regeling
van een andere lidstaat wordt onderworpen, de wettelijke regeling van toepassing is van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij woont. Volgens de preambule van de Verordening was deze aanpassing noodzakelijk omdat, op basis van
de rechtspraak van het Hof [van Justitie], gebleken was dat er geen expliciete
regeling bestond voor de situatie van de personen, die ophielden onder de toepassing te vallen van de wettelijke regeling van de lidstaat, zonder dat de wettelijke regeling van een andere lidstaat op hen van toepassing werd
overeenkomstig één van de regels, vermeld in de voorafgaande punten van lid 2,
van artikel 13 of één van de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 14 tot en
met 17 van de Verordening.
Ingevolge de gewijzigde tekst van de Verordening is thans uitdrukkelijk bepaald dat in de beschreven situatie de betrokken persoon onderworpen is aan de
wettelijke regeling die van toepassing is in de lidstaat op het grondgebied waarvan hij woont.
Aldus kan op dit ogenblik niet meer gesteld worden dat de basisregel van
artikel 13, eerste lid, dat de betrokkene slechts aan de wetgeving van één enkele
lidstaat onderworpen is, geen toepassing vindt bij gebreke van een conflict tussen de regels opgenomen in artikel 13, lid 2, van de Verordening.
Daaruit volgt dat de Belgische wettelijke regelingen, waarbij inhoudingen
voorzien worden op het pensioen van een persoon, op wie de wetgeving van een
andere lidstaat toepasselijk is verklaard, strijdig zijn met artikel 13 van de Verordening, wat volstaat om de toepassing van deze wetgevingen terzijde te schuiven, ongeacht de vraag of deze wetgevingen ook strijdig zijn met artikel 33 van
de Verordening.”
Het Arbeidshof schuift de Belgische wettelijke regelingen, waarbij inhoudingen voorzien worden op het pensioen van een persoon, volstrekt ten onrechte
terzijde, wegens zogezegd strijdig met artikel 13 van de Verordening.
Het Arbeidshof maakt een flagrante redeneerfout:
De betrokken Belgische stelsels zijn geen “wettelijke regelingen” in de zin van
artikel 1, sub j, eerste alinea, van de verordening nr. 1408/71 en de twee (extralegale) pensioenkapitalen vallen niet binnen de ‘materiële werkingssfeer’ van de
verordening nr. 1408/71.
“3. De betwiste inhoudingen op extralegale pensioenen van de heer H. vinden
hun oorsprong respectievelijk in artikel 191 van de gecoördineerde wetten van
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14 juli 1994 op de ziekte- en invaliditeitsverzekering en artikel 68 van de wet van
30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.
Artikel 191, eerste lid, 7°, van de gecoördineerde wetten van 14 juli 1994 op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalt het volgende:
7° de opbrengst van een inhouding van 3,55 pct. op de wettelijke ouderdoms-,
rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen of op elk ander als zodanig geldend voordeel, alsmede op elk voordeel, bedoeld als aanvulling van een pensioen,
zelfs als dit laatste niet is verworven, en toegekend hetzij bij toepassing van de
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij bij toepassing van bepalingen die voortvloeien uit een arbeidscontract, een reglement, een collectieve of sectoriële overeenkomst. Deze inhouding wordt eveneens verricht op het
voordeel dat het pensioen vervangt of aanvult en dat wordt toegekend aan een
zelfstandige krachtens een collectieve overeenkomst of een individuele toezegging van een pensioen afgesloten door de onderneming.
Artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 bepaalt in zijn § 5:
‘De Belgische uitbetalingsinstelling van een na 31 december 1996 in de vorm
van een kapitaal betaald aanvullend voordeel, waarvan het bedrag hoger is dan
2.478,94 euro, verricht, bij de uitbetaling van het kapitaal, ambtshalve een afhouding gelijk aan 2 t.h. van het brutobedrag van dat kapitaal.’
Hetzelfde artikel bepaalt in zijn § 1:
Voor de toepassing van de artikelen 68 tot en met 68quinquies wordt verstaan:
‘(c) onder 'aanvullend voordeel', elk voordeel bedoeld als aanvulling van een in
a) of b) bedoeld pensioen, zelfs als dit laatste niet is verworven, en toegekend
hetzij krachtens wettelijke, bestuursrechtelijke of statutaire bepalingen, hetzij
krachtens bepalingen voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsreglement, een collectieve of sectorale overeenkomst, ongeacht het feit of
het een periodiek of een in de [vorm van] een kapitaal betaald voordeel betreft.
Als aanvullende voordelen in de zin van c) worden eveneens beschouwd:
— de in a), 1°, bepaalde renten die uitbetaald worden in de vorm van een kapitaal;
— elk voordeel, betaald aan een persoon ongeacht zijn statuut, in uitvoering
van een individuele pensioentoezegging’.”
De eiser verwijst naar het arrest nr. 253/90 van 6 februari 1992 (Jur. 1992, 531)
van het Hof van Justitie:
“9. In de eerste plaats moet worden vastgesteld, dat de rechthebbenden op een
aanvullend pensioen werknemers in de zin van artikel 1, sub a, van verordening
nr. 1408/71 zijn en binnen de in artikel 2 beschreven personele werkingssfeer van
die verordening vallen.
10. Vervolgens dient te worden vastgesteld, dat volgens vaste rechtspraak van
het Hof (zie met name het arrest van 10 juli 1986, zaak 60/85, Luijten, Jurispr. 1986,
blz. 2365, r. o. 12 en 13), het reeds onder vigeur van verordening nr. 3 van de Raad
inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers toegepaste beginsel,
dat op werknemers die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen slechts één wetgeving van toepassing is, is neergelegd in titel II (‘Vaststelling van de toe te passen wetgeving’) van verordening nr. 1408/71, waarvan artikel 13, lid 1, preciseert,
dat de betrokkenen slechts aan de wetgeving van één enkele Lid-Staat zijn onderworpen en dat deze wetgeving „overeenkomstig de bepalingen van deze titel
[wordt] vastgesteld.
11. Dit beginsel dat slechts één wetgeving van toepassing is, geldt evenwel
slechts voor de situaties bedoeld in de artikelen 13, lid 2, en 14 tot en met 17 van
de verordening, die de conflictregels bepalen die in iedere situatie moeten worden toegepast.
Uit het arrest van 21 februari 1991 (zaak C-140/88, Noij, Jurispr. 1991, blz. I-387,
r. o. 9 en 10), blijkt immers, dat personen — zoals werknemers die hun beroepsactiviteit voorgoed hebben gestaakt — die in geen van de in die artikelen be-
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doelde situaties verkeren, gelijktijdig aan de wetgeving van verschillende LidStaten onderworpen kunnen zijn.
12. Aangezien de rechthebbenden op een aanvullend pensioen in geen van de in
de artikelen 13, lid 2, en 14 tot en met 17 van verordening nr. 1408/71 bedoelde situaties verkeren, kan het beginsel dat slechts één wetgeving van toepassing is,
niet in hun voordeel worden ingeroepen.”
Het Arbeidshof oordeelde dat door de Verordening nr. 2195/91 van 25 juni 1991,
artikel 13, lid 2, aangevuld werd met de bepaling:
“f) is op degene die ophoudt onderworpen te zijn aan de wettelijke regeling van
een Lid-Staat zonder dat hij op grond van één van de in de voorgaande punten
genoemde regels of van één van de in de artikelen 14 tot en met 17 bedoelde uitzonderingen of bijzondere regels aan de wettelijke regeling van een andere LidStaat wordt onderworpen, de wettelijke regeling van toepassing van de LidStaat op het grondgebied waarvan hij woont overeenkomstig de bepalingen van
deze wettelijke regeling alleen.”
Hieruit leidde het Arbeidshof ten onrechte af dat het beginsel dat slechts één
wetgeving van toepassing is nu wel in het voordeel van de heer H. zou kunnen
worden ingeroepen, omdat de heer H. onder artikel 13, lid 2, f) zou vallen. Er kon
immers volgens het Arbeidshof op dit ogenblik niet meer gesteld worden dat de
basisregel van artikel 13, lid 1, namelijk dat de betrokkene slechts aan de wetgeving van één enkele lidstaat onderworpen is, geen toepassing vindt bij gebreke van een conflict tussen de regels, opgenomen in artikel 13, lid 2, van de
Verordening.
Eiser onderlijnt dat de twee (extralegale) pensioenkapitalen echter niet onder
de “materiële werkingssfeer” van de verordening nr. 1408/71 vallen, waardoor
artikel 13, lid 1, van de Verordening sowieso niet kon worden toegepast.
Eiser verwijst naar het arrest nr. 253/90 van 6 februari 1992 (Jur. 1992, 531) van
het Hof van Justitie:
“15. Volgens artikel 1, sub j, eerste alinea, van verordening nr. 1408/71 worden
ten aanzien van elke Lid-Staat onder ‘wetgeving’ of ‘wettelijke regeling’ verstaan de bestaande of toekomstige wetten, regelingen, statutaire bepalingen en
alle andere uitvoeringsmaatregelen, welke betrekking hebben op de in artikel 4,
leden 1 en 2, bedoelde takken en stelsels van sociale zekerheid.
16. In de tweede alinea van dit artikel wordt bepaald, dat onder deze term ‘wetgeving’ of ‘wettelijke regeling’ niet vallen de bestaande of toekomstige contractuele bepalingen, ongeacht of deze al dan niet bij een besluit van de overheid
algemeen verbindend zijn verklaard, dan wel een ruimere werkingssfeer hebben
verkregen, voor zover deze beperking niet in de in die alinea bedoelde gevallen
door een verklaring van de betrokken Lid-Staat is opgeheven.
17. Aangezien de betrokken Belgische stelsels geen wettelijke regelingen in de
zin van artikel 1, sub j, eerste alinea, van verordening nr. 1408/71 zijn, zoals de
Commissie trouwens in haar verzoekschrift heeft erkend, dient te worden vastgesteld dat artikel 33 er niet op van toepassing is.”
De betrokken Belgische stelsels zijn geen “wettelijke regelingen” in de zin van
artikel 1, sub j, eerste alinea, van de verordening nr. 1408/71, en de twee (extralegale) pensioenkapitalen vallen niet binnen de “materiële werkingssfeer” van
de verordening nr. 1408/71, waardoor artikel 13, lid 1, van de Verordening sowieso
niet kon worden toegepast.
Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld, dat noch de Rijksdienst
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, noch de Rijksdienst voor Pensioenen
aan de op hen rustende verplichtingen hebben verzuimd en met name de bepalingen van de artikelen 13, lid 1, van verordening nr. 1408/71 zouden hebben geschonden.
De Belgische wettelijke regelingen, waarbij inhoudingen voorzien worden op
het pensioen van een persoon, konden bijgevolg niet terzijde worden geschoven,
wegens zogezegd strijdig met artikel 13, lid 1, van de Verordening.
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Voorafgaand aan de Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende
de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, wordt onder punt (3) gesteld:
“Overwegende dat de reeds door de Raad vastgestelde wetgeving ter bescherming van de socialezekerheidsrechten van werknemers en zelfstandigen die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen, alsmede van hun gezinsleden, namelijk
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (4) en Verordening (EEG) nr. 574/72 van
de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen (5), slechts op de wettelijke pensioenregelingen betrekking hebben;
dat de coördinatieregeling waarin die verordeningen voorzien, zich niet uitstrekt tot aanvullende pensioenregelingen, met uitzondering van de regelingen
die vallen onder de begrippen “wetgeving” en “wettelijke regeling” zoals gedefinieerd in artikel 1, onder j), van Verordening (EEG) nr. 1408/71, of in verband
waarmee een lidstaat een verklaring aflegt uit hoofde van dit artikel”.
Terzijde vermeldt eiser dat de verordening (EG) Nr. 883/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ook niet kan worden toegepast op de Belgische stelsels.
De eiser verwijst naar de aan deze verordening voorafgaande overwegingen:
“30. Zoals steeds is bevestigd door het Hof van Justitie, wordt de Raad niet bevoegd geacht voorschriften vast te stellen waarbij een beperking wordt opgelegd
op de samenloop van twee of meer in verschillende lidstaten opgebouwde pensioenen, door een verlaging van het bedrag van een pensioen dat uitsluitend volgens de nationale wetgeving is opgebouwd.
31. Volgens het Hof van Justitie is het aan de nationale wetgever om dergelijke voorschriften vast te stellen, met dien verstande dat het tot de bevoegdheden
van de communautaire wetgever behoort de grenzen vast te stellen waarbinnen
de nationale voorschriften betreffende verlaging, opschorting of intrekking
moeten worden toegepast.
(…)
44. Hoewel bij de invoering van een nieuwe verordening, Verordening (EEG)
nr. 1408/71 moet worden ingetrokken, is het ter wille van de rechtszekerheid
noodzakelijk dat Verordening (EEG) nr. 1408/71 van kracht blijft en dat de
rechtsgevolgen ervan gehandhaafd blijven voor bepaalde communautaire besluiten en overeenkomsten waarbij de Europese Gemeenschap partij is.”
Het arbeidshof heeft bijgevolg
— artikel 1, sub j, eerste alinea van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de
Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen;
— artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van
14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen;
— artikel 13, lid 1, van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen;
— artikel 191 van de gecoördineerde wetten van 14 juli 1994 op de ziekte- en invaliditeitsverzekering en artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen;
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— voor zoveel als nodig: artikel 1, l), artikel 3, lid 1, en artikel 11.1 van de verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels,
geschonden.

IV. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerder voert een grond van niet-ontvankelijkheid aan: het
middel dat niet nauwkeurig de concrete beslissing waartegen het opkomt aanwijst, voldoet aldus niet aan het vereiste van artikel 1082, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
2. Uit de weergave van de bekritiseerde redenen en de erop uitgeoefende kritiek volgt duidelijk dat het middel is gericht tegen de beslissing dat de op grond van artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet en artikel 68
van de wet van 30 maart 1994 verrichte inhoudingen op de aan de verweerder uitbetaalde pensioenkapitalen strijdig zijn met artikel 13 van
de Verordening (EEG) nr. 1408/71, en de daarop gesteunde veroordeling
van de eiser tot terugbetaling van de ingehouden bedragen, vermeerderd met de intrest.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid
3. Krachtens artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet, zoals te dezen van
toepassing, bestaan de verzekeringsinkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen onder meer uit de
opbrengst van een inhouding van 3,55 pct., verricht op de wettelijke ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen of op elk ander als zodanig geldend voordeel, alsmede op elk voordeel, bedoeld als
aanvulling van een pensioen, zelfs als dit laatste niet is verworven, en
toegekend hetzij bij toepassing van wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij bij toepassing van bepalingen die voortvloeien
uit een arbeidscontract, een ondernemingsreglement, een collectieve
ondernemings- of sectoriële overeenkomst. De inhouding wordt verricht bij elke betaling van het pensioen of van het voordeel door het
uitbetalingsorganisme dat ervoor burgerlijk verantwoordelijk is. Dit
laatste stort de opbrengst van de inhouding aan het RIZIV tijdens de
maand die volgt op de datum waarop zij werd uitgevoerd.
Verder bepaalt artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet in zijn hier toepasselijke versie dat de Koning alle nodige modaliteiten ter uitvoering van
deze maatregel bepaalt, alsmede de verdeling van de opbrengst en het
gedeelte ervan dat bestemd is voor de financiering van andere regelingen van geneeskundige verzorging, en dat de Koning de toepassing van
deze inhouding kan uitbreiden tot andere aan de gepensioneerden toegekende voordelen, alsmede tot de beroepsinkomsten die zij genieten
en die niet onderworpen zijn aan inhoudingen van sociale zekerheid.
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Overeenkomstig artikel 8 van het hier nog toepasselijke koninklijk
besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid,
7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt de opbrengst van de inhouding, na aftrek van de administratiekosten die ter
zake door het RIZIV zijn gemaakt, verdeeld tussen de instellingen die
een stelsel van verzekering voor geneeskundige verzorging organiseren, te weten het RIZIV, de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid en
de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden. Het Algemeen Comité van
het RIZIV verdeelt jaarlijks de bedoelde opbrengst naar rata van het
aantal gerechtigden dat in de hoedanigheid van gepensioneerde of van
gerechtigde op een overlevingspensioen, bij de betrokken stelsels is
aangesloten.
4. Artikel 68, § 5, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen bepaalt dat de Belgische uitbetalingsinstelling van een na
31 december 1996 in de vorm van een kapitaal betaald aanvullend voordeel waarvan het bedrag hoger is dan 2.478,94 euro, bij de uitbetaling
van het kapitaal ambtshalve een afhouding verricht gelijk aan 2 pct.
van dat kapitaal. Dit percentage van 2 pct. wordt vervangen door 1 pct.
voor kapitalen waarvan het brutobedrag lager is dan 24.789,36 euro.
De uitbetalingsinstelling dient de opbrengst van de uitgevoerde afhouding aan de RVP te storten tijdens de maand die volgt op de uitbetaling van het kapitaal.
Volgens artikel 68, § 1, c), van de voormelde wet van 30 maart 1994
wordt voor de toepassing van de artikelen 68 tot en met 68quinquies onder “aanvullend voordeel” verstaan, elk voordeel bedoeld als aanvulling
van een in de bepaling onder a) of b) bedoeld pensioen, zelfs als dit laatste niet is verworven, en toegekend hetzij krachtens wettelijke, bestuursrechtelijke of statutaire bepalingen, hetzij krachtens bepalingen
voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsreglement, een collectieve of sectoriële overeenkomst, ongeacht het feit of
het een periodiek of een in de vorm van een kapitaal betaald voordeel
betreft.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de bij artikel 68 van de voormelde
wet van 30 maart 1994 bedoelde solidariteitsbijdrage die aan de RVP
wordt gestort, werd ingevoerd om de onderlinge solidariteit tussen de
gepensioneerden te versterken. De opbrengst zou op termijn gedeeltelijk worden aangewend voor selectieve welvaartsaanpassingen gericht
op de laagste pensioenen.
5. Artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaalt dat deze
verordening van toepassing is op alle wettelijke regelingen betreffende
de volgende takken van sociale zekerheid: a) prestaties bij ziekte en
moederschap; b) prestaties bij invaliditeit, met inbegrip van die tot instandhouding of verbetering van de verdiencapaciteit; c) uitkeringen
bij ouderdom; d) uitkeringen aan nagelaten betrekkingen; e) prestaties
bij arbeidsongevallen en beroepsziekten; f) uitkeringen bij overlijden;
g) werkloosheidsuitkeringen; h) gezinsbijslagen.
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Artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaalt dat deze
verordening van toepassing is op de algemene en bijzondere stelsels van
sociale zekerheid, welke al of niet op premie- of bijdragebetaling berusten, alsmede op de regelingen betreffende de verplichtingen van de
werkgever of de reder met betrekking tot de in lid 1 bedoelde prestaties.
Volgens artikel 1, sub j, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 worden ten
aanzien van elke lidstaat onder “wetgeving” of “wettelijke regeling”
verstaan de bestaande of toekomstige wetten, regelingen, statutaire
bepalingen en alle andere uitvoeringsmaatregelen, welke betrekking
hebben op de in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde takken en stelsels van
sociale zekerheid, of de bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling
berustende prestaties als bedoeld in artikel 4, lid 2bis. Onder deze term
vallen niet de bestaande of toekomstige contractuele bepalingen, ongeacht of deze al dan niet bij een besluit van de overheid algemeen verbindend zijn verklaard, dan wel een ruimere werkingssfeer hebben
verkregen.
Artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaalt dat degene
op wie deze verordening van toepassing is, onder voorbehoud van de
artikelen 14quater en 14septies slechts aan de wetgeving van één enkele
lidstaat onderworpen is. De toe te passen wetgeving wordt overeenkomstig de bepalingen van deze titel vastgesteld.
Volgens artikel 13, lid 2, sub f, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 is
onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17 op degene die ophoudt onderworpen te zijn aan de wettelijke regeling van een lidstaat
zonder dat hij op grond van één van de in de artikelen 14 tot en met 17
bedoelde uitzonderingen of bijzondere regels aan de wettelijke regeling
van een andere lidstaat wordt onderworpen, de wettelijke regeling van
toepassing van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij woont overeenkomstig de bepalingen van deze wettelijke regeling alleen.
6. Het bestreden arrest oordeelt niet-bekritiseerd dat de verweerder
binnen de personele werkingssfeer van de Verordening (EEG) nr. 1408/71
valt. De eerste rechter oordeelde ook en het bestreden arrest neemt dit
impliciet aan, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de in
artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet en artikel 68 van de voormelde wet
van 30 maart 1994 bepaalde heffingen socialezekerheidsbijdragen zijn
die binnen de materiële werkingssfeer van de Verordening (EEG)
nr. 1408/71 vallen.
Het bestreden arrest stelt verder vast dat de verweerder sinds 2007 onderworpen is aan de Ierse socialezekerheidswetgeving in toepassing van
artikel 13, lid 2, sub f, van de Verordening (EEG) nr. 1408/71.
7. Het middel voert aan dat de appelrechters over het hoofd zien dat
de aan de verweerder uitgekeerde pensioenkapitalen voortkomen uit
stelsels die geen wettelijke regelingen in de zin van artikel 1, sub j, eerste alinea, van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 zijn en aldus niet binnen de materiële werkingssfeer van die verordening vallen. Volgens de
eiser kunnen de betwiste heffingen op die aanvullende pensioenen bij-

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1264 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

1264

ARRESTEN VAN CASSATIE

18.5.15 - N° 315

gevolg niet strijdig zijn met artikel 13, lid 1, van de Verordening (EEG)
nr. 1408/71.
8. Het middel doet de vraag rijzen of artikel 13, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 1408/71 eveneens eraan in de weg staat dat een bijdrage zoals
de op grond van artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet en artikel 68 van de
voormelde wet van 30 maart 1994 verschuldigde bijdragen, wordt geheven op prestaties van Belgische aanvullende pensioenstelsels die geen
wettelijke regelingen zijn in de zin van artikel 1, sub j, eerste alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1408/71, ingeval die prestaties verschuldigd
zijn aan een niet in België wonende rechthebbende die overeenkomstig
artikel 13, lid 2, sub f, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 onderworpen
is aan de wettelijke regeling van de lidstaat waarin hij woont.
Deze vraag kan slechts worden opgelost door een uitlegging van
artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1408/71.
Het middel werpt dus een probleem op dat tot de uitsluitende bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie behoort.
Ingevolge artikel 267, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie is het Hof in de regel verplicht een prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie te stellen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Unie bij prejudiciële beslissing over de volgende vraag uitspraak
zal hebben gedaan:
Moet artikel 13, lid 1, van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de
Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen zo worden
uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een bijdrage — zoals de op
grond van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, verrichte inhouding en de op grond van artikel 68
van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen verschuldigde solidariteitsbijdrage — wordt geheven op prestaties van Belgische
aanvullende pensioenstelsels die geen wettelijke regelingen zijn in de
zin van artikel 1, sub j, eerste alinea, van deze verordening, ingeval die
prestaties verschuldigd zijn aan een niet in België wonende rechthebbende die overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub f, van die verordening
onderworpen is aan de socialezekerheidsregeling van de lidstaat waarin
hij woont?
18 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Mahieu en mevr. Geinger.
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N° 316
3°

— 18 mei 2015
(AR S.13.0003.F)

KAMER

1° PENSIOEN. — WERNEMERS. — VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING. — RECHTHEBBENDE. — PERSOONLIJKE BIJDRAGE. — VOORWAARDE. — BEROEPSLOOPBAAN. — BEREKENING.
2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ALLERLEI. — PENSIOEN. — WERKNEMER. — VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING. — RECHTHEBBENDE. — PERSOONLIJKE BIJDRAGE. — VOORWAARDE. — BEROEPSLOOPBAAN. — BEREKENING.
3° PENSIOEN. — WERNEMERS. — OVEREENKOMST OVER DE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
VAN 19 FEBRUARI 1982. — ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — RECHTHEBBENDE. — VOORWAARDE. — BEROEPSLOOPBAAN. — BEREKENING. — ERKENNING VAN DE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN. — DRAAGWIJDTE.
4° INTERNATIONALE VERDRAGEN. — OVEREENKOMST OVER DE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA VAN 19 FEBRUARI 1982. — PENSIOEN. —
WERKNEMER. — ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — RECHTHEBBENDE.
— VOORWAARDE. — BEROEPSLOOPBAAN. — RESPECTIEVELIJKE ERKENNING VAN
DE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° In de zin van artikel 125, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, dat een persoonlijke bijdrage oplegt aan de werknemer
bedoeld in artikel 32, eerste lid, 7°, en wiens rustpensioen niet overeenstemt
met een minimale beroepsloopbaan, moet, voor de beoordeling van het aandeel van die beroepsloopbaan waarmee het rustpensioen van de rechthebbende overeenstemt, rekening worden gehouden met alle verzekeringstijdvakken
die, overeenkomstig de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van de werknemers, in aanmerking komen voor de berekening van dat
pensioen (1). (Artt. 125, tweede lid, en 32, eerste lid, 7°, ZIV-wet)
3° en 4° De omstandigheid dat het toepassingsgebied van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika van
19 februari 1982 zich volgens artikel 2.1, b)ii en iv, van die overeenkomst, wat
België betreft, niet uitstrekt tot geneeskundige prestaties aan niet-actieve
werknemers, heeft niet tot gevolg dat artikel 9.1 van die overeenkomst, inzake de erkenning, door de verbindingsorganen van beide overeenkomstsluitende partijen, van de verzekeringstijdvakken die zijn aangemerkt in de
wetgeving van de andere, niet van toepassing zou zijn om na te gaan of het
pensioen van de werknemer bedoeld in artikel 32, eerste lid, 7°, van de Gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, waarvoor die tijdvakken in aanmerking
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 316.
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komen voor de berekening ervan, hoger is dan de bij voornoemd artikel 125,
tweede lid, vastgestelde grens (1).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 4 oktober 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 23 april 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.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 2.1, b), v, 4.1, en 9.1 van de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika, van
19 februari 1982 en bekrachtigd bij de wet van 3 mei 1984;
— artikel 18.1 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen;
— de artikelen 32, eerste lid, 7°, en 125, tweede lid, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994, artikel 125, tweede lid, zoals van
kracht vóór de vervanging ervan door artikel 5 van de wet van 19 december 2008
houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist, met bevestiging van het beroepen vonnis dat de verweerder
vrijgesteld is van de bijdrage bedoeld bij artikel 125, tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals van kracht op het ogenblik van de
feiten, met alle redenen die hier volledig zijn overgenomen en inzonderheid om
de volgende redenen:
“6. De werknemers die recht hebben op een rustpensioen krachtens de (Belgische) wetgeving betreffende de werknemers hebben recht op geneeskundige verstrekkingen (gecoördineerde wet van 14 juli 1994, artikel 32, eerste lid, 7°);
Om als gepensioneerde recht te hebben op geneeskundige verstrekkingen hoewel men vrijgesteld is van de bijdragen, moet de gepensioneerde van een pensioen genieten dat overeenstemt met een beroepsloopbaan die minstens gelijk is
aan een derde van een volledige loopbaan. Dat blijkt uit artikel 125, tweede lid,
van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, zoals van kracht op het ogenblik van
het ontstaan van de betwisting; met dien verstande dat artikel 125, tweede lid,
sindsdien gewijzigd werd bij de wet van 19 december 2008;
De samentelling van de loopbanen van de verweerder in Frankrijk en in België
bedraagt veertien jaar, wat ontoereikend is om te kunnen genieten van de dekking voor geneeskundige verstrekkingen zonder bijdragen te betalen;
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 316.
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7. De verweerder betoogt terecht dat men zijn loopbaan in de Verenigde Staten
van Amerika in aanmerking moet nemen en hem bijgevolg moet vrijstellen van
de bijdragen voor geneeskundige verstrekkingen;
De verweerder was onderworpen aan de wetgeving in België en aan de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika; hij is een Amerikaanse onderdaan.
Hij is gedekt door de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst [Overeenkomst,
artikel 3, a)], inzonderheid voor de bepaling van zijn rechten in België als gepensioneerde;
De verweerder geniet het statuut van gepensioneerde overeenkomstig de Belgische wet. Hij verblijft op het Belgisch grondgebied en moet, gelet op de Belgische wetgeving, dezelfde behandeling krijgen als de Belgische onderdanen
(Overeenkomst, artikel 4);
Volgens de Belgische wet heeft een gepensioneerde recht op een ziekteverzekering en moet hij niet tot het verplichte stelsel bijdragen voor zover hij een
minimale loopbaan heeft gehad. Hoewel het algemeen beginsel van de samentelling van de verzekeringstijdvakken vastgelegd is bij artikel 9 van de BelgischAmerikaanse Overeenkomst, sluit geen enkele bepaling van die overeenkomst
uit dat de door de Amerikaanse wetgeving erkende verzekeringstijdvakken in
aanmerking komen voor de berekening van de minimale beroepsloopbaan die
toegang geeft tot het voordeel dat aan de gepensioneerden wordt toegekend, namelijk het recht op geneeskundige verstrekkingen zonder betaling van bijdragen;
8. Uit de gecombineerde toepassing van artikel 9 van de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst en artikel 18 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 blijkt dat de
verweerder in totaal een loopbaan heeft die meer bedraagt dan het door de Belgische wet vereiste minimum van vijftien jaar. Hij moet bijgevolg geen bijdrage
betalen om de ziekteverzekering te dekken in uitvoering van de Belgische wetgeving;
Kortom, de verweerder heeft recht op geneeskundige verstrekkingen zonder
bij te dragen; het vonnis wordt bevestigd en het principaal beroep niet-gegrond
verklaard op dat punt”.
Grieven
Krachtens artikel 32, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 14 juli 1994, zijn de werknemers die recht hebben op een
rustpensioen krachtens de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, of op vervroegd pensioen krachtens een bijzonder statuut van het personeel van een onderneming, rechthebbenden op de in titel III,
hoofdstuk III van deze gecoördineerde wet omschreven geneeskundige verstrekkingen onder de voorwaarden die ze bepaalt.
Uit artikel 125, tweede lid, van dezelfde wet, zoals van kracht vóór de vervanging ervan bij artikel 5 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, blijkt dat de voornoemde werknemers een
persoonlijke bijdrage moeten betalen als ze een pensioen genieten dat overeenstemt met een beroepsloopbaan die korter is dan een derde van een volledige
loopbaan, hetzij vijftien jaar.
Artikel 9.1 van de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika van 19 februari 1982 bepaalt dat
wanneer een arbeider aan de wetgeving van beide Overeenkomstsluitende Partijen onderworpen is geweest, de instelling van de Overeenkomstsluitende Partij die het recht op uitkeringen krachtens haar wetgeving vaststelt, ieder door
de wetgeving van de andere Overeenkomstsluitende Partij erkend verzekeringstijdvak zal erkennen als tijdvak vervuld binnen haar eigen wetgeving voor zover
dit tijdvak niet samenvalt met een door haar eigen wetgeving erkend tijdvak.
Krachtens artikel 2.1, b), v, van de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst, is de
Titel III alleen van toepassing, in België, op de wet betreffende de verplichte
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verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij
het koninklijk besluit van 14 juli 1994.
De wetgeving betreffende de ziekteverzekering voor werknemers, bedoeld bij
artikel 2.1, b), ii, van de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst is niet van toepassing op het geschil.
Daaruit volgt dat de gelijkstelling van verzekeringstijdvakken die in de Verenigde Staten zijn vervuld met tijdvakken die in België zijn vervuld, zoals volgt
uit artikel 9.1 van de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst, niet in aanmerking
kan komen omdat het betrekking heeft op de toepassing van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994.
Artikel 4.1 van de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst bepaalt dat, tenzij in
de Overeenkomst anders is bepaald, de personen beoogd bij artikel 3 die op het
grondgebied van één der Overeenkomstsluitende Partijen wonen, ten opzichte
van de toepassing van de wetgeving van één der Overeenkomstsluitende Partijen, dezelfde behandeling moeten krijgen als de onderdanen van die Partij.
Uit die bepaling volgt niet dat voor de berekening van de duur van de loopbaan
waarvan de verplichting afhangt om al dan niet persoonlijk bij te moeten dragen om van het recht op geneeskundige verstrekkingen te kunnen genieten de
verzekeringstijdvakken die in de Verenigde Staten vervuld zijn gelijkgesteld
moeten worden met de tijdvakken die in België vervuld zijn.
Het enige gevolg van artikel 4.1 van de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst
voor het recht op geneeskundige verstrekkingen zonder verplichting tot sociale
bijdrage is dat alle personen die onder het toepassingsgebied van de Overeenkomst vallen volgens artikel 3 op niet discriminerende wijze de voorwaarde
moeten vervullen van vijftien jaar loopbaan in België.
De Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de
toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, bepaalt in artikel 18.1 dat het
bevoegde orgaan van een Lid-Staat waarvan de wettelijke regeling het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op prestaties afhankelijk stelt van
de vervulling van tijdvakken van verzekering, voor zover nodig, rekening houdt
met de krachtens de wettelijke regeling van elke andere Lid-Staat vervulde
tijdvakken van verzekering, alsof deze tijdvakken krachtens de door dat orgaan
toegepaste wettelijke regeling waren vervuld.
Uit die bepaling volgt niet dat de in de Verenigde Staten vervulde verzekeringstijdvakken gelijkgesteld moeten worden met de in België vervulde tijdvakken.
Het arrest dat beslist dat de verweerder in totaal meer dan het bij artikel 125,
tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen vereiste minimum van 15 jaar heeft bereikt, zodat hij
de bij die bepaling vastgestelde persoonlijke bijdrage niet verschuldigd is, houdt
rekening, op grond van alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn
weergegeven, met de verzekeringstijdvakken die door de Amerikaanse wetgeving erkend zijn.
In zoverre het arrest zijn beslissing steunt op de toepassing van artikel 9.1 van
de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst, terwijl het voornoemde artikel niet
toepasselijk is op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, schendt het de artikelen 2.1, b), v, en 9.1 van de
Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst.
In zoverre het arrest zijn beslissing steunt op artikel 18 van de Verordening
(EEG) nr. 1408/71, terwijl die bepaling betrekking heeft op de verzekeringstijdvakken die onder de wetgeving van elke andere lidstaat vervuld zijn en niet de
tijdvakken die in de Verenigde Staten van Amerika vervuld zijn, schendt het
dat artikel 18.
In zoverre het arrest zijn beslissing steunt op artikel 4.1 van de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst, terwijl uit die bepaling niet blijkt dat de in de Verenig-
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de Staten van Amerika vervulde verzekeringstijdvakken gelijkgesteld moeten
worden met de in België vervulde tijdvakken, schendt het eveneens die verdragsbepaling.
In zover het ten slotte beslist dat de verweerder de persoonlijke bijdrage, bepaald bij artikel 125, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, niet verschuldigd is,
schendt het die bepaling en ook artikel 32, eerste lid, 7°, van diezelfde wet.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Overeenkomstig artikel 125, tweede lid, ZIV-wet, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 14 juli 1994, zoals van toepassing op het geschil,
moeten de in artikel 32, eerste lid, 7°, van die wet bedoelde werknemers
die geneeskundige verstrekkingen genieten omdat ze recht hebben op
een rustpensioen krachtens de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen, een persoonlijke bijdrage betalen wanneer hun pensioen overeenstemt met een beroepsloopbaan die korter is dan een
derde van een volledige of als zodanig beschouwde loopbaan.
In de zin van die bepaling moet voor de beoordeling van de omvang
van de beroepsloopbaan waarmee het rustpensioen van de rechthebbende overeenstemt, rekening worden gehouden met alle verzekeringstijdvakken die, overeenkomstig de wetgeving betreffende de rust- en
overlevingspensioenen van de werknemers, in aanmerking komen tot
de berekening van dat pensioen.
De omstandigheid dat het toepassingsgebied van de Overeenkomst
van 19 februari 1982 tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika zich volgens artikel 2.1, b), ii en iv, wat België betreft,
niet uitstrekt tot geneeskundige prestaties aan niet-actieve werknemers, heeft niet tot gevolg dat artikel 9.1 van die Overeenkomst, inzake
de erkenning, door de organen van beide Overeenkomstsluitende Partijen, van de verzekeringstijdvakken die zijn aangemerkt in de wetgeving van de andere, niet van toepassing zou zijn om te beoordelen of het
pensioen van de werknemer bedoeld in artikel 32, eerste lid, 7°, ZIV-wet,
voor de berekening waarvan die tijdvakken in aanmerking komen, hoger is dan de bij artikel 125, tweede lid, van deze wet vastgestelde grens.
Het arrest dat hiervoor het voornoemde artikel 9.1 toepast, schendt
de voornoemde wetsbepalingen niet.
Voor het overige past het arrest, enerzijds, artikel 18.1 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun
gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, enkel toe om te
verantwoorden dat de verzekeringstijdvakken die de verweerder in
Frankrijk heeft vervuld in aanmerking komen, anderzijds, is de overweging die het arrest afleidt uit artikel 4.1 van de voornoemde Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst overbodig.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer T’Kint.

N° 317
3°

— 18 mei 2015
(AR S.13.0012.F)

KAMER

1° ZIEKTE EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING. — ARBEIDSONGESCHIKTHEID. — VERMINDERING VAN
HET VERDIENVERMOGEN. — BEOORDELING. — BEZOLDIGDE DEELTIJDSE BEROEPSACTIVITEIT. — IN REKENING BRENGEN.
2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING. — ARBEIDSONGESCHIKTHEID. — VERMINDERING VAN HET VERDIENVERMOGEN. — ARTIKEL 100, § 2, WET GECOÖRDINEERD OP
14 JULI 1994. — HERVATTING VAN HET WERK. — VOORWAARDE VAN HET VERDIENVERMOGEN. — AFWIJKING VAN ARTIKEL 100, § 1.

1° Artikel 100, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994
bepaalt dat het verdienvermogen dat de werknemer nog heeft in een bezoldigde werkzaamheid moet vergeleken worden met dat van een persoon van
dezelfde stand en met dezelfde opleiding in de beroepscategorie waartoe de
beroepsarbeid behoort; het staat niet toe om bij de beoordeling van het resterende verdienvermogen van de werknemer het verdienvermogen dat hij in een
deeltijds bezoldigde arbeid heeft niet in rekening te brengen (1).
2° Artikel 100, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijkt af van de voorwaarde van het
verdienvermogen voorgeschreven bij paragraaf 1, ten gunste van de werknemer die, zoals bepaald bij paragraaf 1, arbeidsongeschikt is geworden en later, overeenkomstig paragraaf 2, de arbeid hervat (2).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 25 oktober 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 29 april 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 317.
(2) Id.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, vastgelegd met
name bij artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
bekrachtigd bij wet van 13 mei 1955;
— artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 100, § 1, eerste lid, en § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond en wijzigt bijgevolg het vonnis van de eerste rechter. Het beslist dat de verweerster op
17 maart 2008 en van die dag af een vermindering van haar vermogen tot verdienen vertoont van meer dan twee derden, in de zin van artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en zegt dat ze bijgevolg recht heeft op
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid ten laste van haar verzekeringsinstelling.
Het wijzigt bijgevolg de administratieve beslissing en veroordeelt de eiser tot
de appelkosten.
Het arrest verantwoordt die beslissingen met alle redenen die worden verondersteld hier volledig te zijn weergegeven en inzonderheid met de volgende overwegingen:
“Bespreking
Volgens artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ‘wordt als arbeidsongeschikt erkend als
bedoeld in [deze] wet, de werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken
als rechtstreeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of minder dan een derde van wat een persoon, van
dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid
in de beroepscategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die
hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding’.
Om de beroepscategorieën te bepalen die in aanmerking komen, wijst het deskundigenverslag erop dat de verweerster een universitair diploma behaalde in
de Engelse filologie, dat ze als secretaresse, vertaalster en restauranthoudster
heeft gewerkt en zij, bij het begin van de ongeschiktheid, verantwoordelijke van
een wisselagentschapskantoor was. Het vermeldt ook dat ze verschillende talen
kent. De deskundige preciseert niettemin dat [de verweerster] enkel nog een
halftijdse beroepsactiviteit zou kunnen uitoefenen. Hij sluit uit dat dat ze een
voltijdse activiteit zou kunnen uitoefenen in de beroepen die in aanmerking komen.
In deze zaak rijst dus de vraag of de arbeidsongeschiktheid door een halftijdse
reclassering als beëindigd kan worden beschouwd.
Het [arbeidshof] is van oordeel dat het antwoord negatief is.
Men noteert vooreerst dat de werknemer bedoeld in artikel 100 van de gecoördineerde wet een werknemer van dezelfde stand moet zijn.
Te dezen werd bevestigd dat [de verweerster] voordien voltijds tewerkgesteld
was zodat de graad van ongeschiktheid moet worden bepaald als voor een voltijdse werknemer […].
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Er kan doorgaans enkel sprake zijn van arbeidsgeschiktheid als de werknemer
alle opdrachten kan uitvoeren die bij de activiteit horen.
Men moet dus geen rekening houden met de werkzaamheden die louter deeltijds kunnen worden verricht.
Zo blijft een persoon die slechts enkele uren per dag, zelfs na elkaar, kan werken, arbeidsongeschikt voor om het even welke activiteit […].
De ongeschiktheid eindigt met andere woorden slechts wanneer bepaalde beroepen waartoe de beroepsarbeid behoort die vóór de arbeidsongeschiktheid
werd verricht, of in de verschillende beroepen die kunnen worden uitgeoefend
uit hoofde van de beroepsopleiding, voltijds kunnen worden verricht.
Het is conform de algemene opzet van de wet dat de werknemers die slechts
halftijds gereclasseerd kunnen worden, onder het stelsel van de uitkeringsverzekering blijven.
Die wet bepaalt immers in artikel 100, § 2, dat diegene die een deeltijdse arbeid
hervat met de toestemming van de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling, op voorwaarde dat hij een vermindering van zijn vermogen van ten
minste 50 pct. behoudt, recht blijft hebben op de verzekering.
Het ligt dus volledig in de logica van het stelsel dat die persoon onder de uitkeringsverzekering en niet, in voorkomend geval, onder de werkloosheidsverzekering valt.
Kortom, het arbeidshof dat samen met de deskundige en [de eiser] van mening
is dat een deeltijdse arbeid mogelijk en wenselijk is, is van oordeel dat aangezien de verweerster niet voltijds arbeidsgeschikt is, zij steeds arbeidsongeschikt
is gebleven in de zin van artikel 100 van de gecoördineerde wet”.
Grieven
(…)
Tweede onderdeel
2.1. Luidens artikel 100, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet, wordt de
werknemer als arbeidsongeschikt erkend die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of
functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of minder dan een derde van wat een persoon, van
dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid
in de beroepscategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die
hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.
Om als arbeidsongeschikt te worden erkend in de zin van artikel 100, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet, moeten drie cumulatieve voorwaarden vervuld worden: 1. de werknemer moet alle werkzaamheid hebben onderbroken;
2. als rechtstreeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen; 3. waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen
verminderen tot een derde of minder dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid in
de beroepscategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die
hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.
De derde voorwaarde beoogt geen vermindering van het arbeidsvolume, maar
een vermindering van het vermogen tot verdienen dat de werknemer moet bereiken om arbeidsongeschikt te worden verklaard: zijn vermogen tot verdienen
moet zijn verminderd tot één derde of minder dan één derde, wat overeenstemt
met een ongeschiktheid van 66 pct.
Er wordt dus niet vereist dat in de beroepscategorie waartoe de beroepsarbeid
behoort die vóór de arbeidsongeschiktheid werd verricht, of in de verschillende
beroepen die kunnen worden uitgeoefend uit hoofde van de beroepsopleiding, be-
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paalde beroepen voltijds kunnen worden verricht, ook als de werknemer voorheen voltijds tewerkgesteld was.
2.2. Het arrest stelt vast dat het deskundigenverslag, om de beroepscategorie
te bepalen die in aanmerking komt, aangeeft dat de verweerster een universitair
diploma behaalde in de Engelse filologie, dat ze als secretaresse, vertaalster en
restauranthoudster heeft gewerkt en zij, bij het begin van de ongeschiktheid,
verantwoordelijke van een wisselagentschapskantoor was en dat ze verschillende talen kent.
Het merkt vervolgens op dat de deskundige gepreciseerd heeft dat de verweerster enkel nog een halftijdse beroepsactiviteit zou kunnen uitoefenen en uitgesloten heeft dat ze een mogelijke voltijdse activiteit zou kunnen uitoefenen in
de beroepen die in aanmerking komen.
Nadat het arrest heeft opgemerkt dat de werknemer bedoeld in artikel 100 van
de gecoördineerde wet een werknemer van dezelfde stand moet zijn, merkt het
op dat de verweerster voordien voltijds tewerkgesteld was zodat de graad van
ongeschiktheid moet worden beoordeelt ten opzichte van een voltijdse werknemer.
Vervolgens oordeelt het arrest dat er enkel sprake kan zijn van arbeidsgeschiktheid als de werknemer alle opdrachten die bij de activiteit horen kan uitvoeren; dat dus geen rekening moet worden gehouden met de werkzaamheden
die louter deeltijds kunnen worden verricht; dat een persoon die slechts enkele
uren per dag, zelfs na elkaar, kan werken arbeidsongeschikt blijft voor om het
even welke activiteit; dat de arbeidsongeschiktheid met andere woorden slechts
eindigt wanneer in de beroepscategorie waartoe de beroepsarbeid behoort die
vóór de arbeidsongeschiktheid werd verricht, of in de verschillende beroepen die
kunnen worden uitgeoefend uit hoofde van de beroepsopleiding, bepaalde beroepen voltijds kunnen worden verricht; dat aangezien de verweerster niet voltijds
arbeidsgeschikt is, zij steeds arbeidsongeschikt is gebleven in de zin van
artikel 100 van de gecoördineerde wet.
Uit geen enkele van die overwegingen kan worden afgeleid dat het arbeidshof
heeft nagegaan of het vermogen tot verdienen verminderd is tot een derde of
minder dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde
opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepscategorie waartoe de beroepsarbeid van de verweerster behoort toen zij arbeidsongeschikt is
geworden, of in de verschillende beroepen die zij heeft of zou kunnen uitoefenen
hebben uit hoofde van haar beroepsopleiding.
Het arbeidsvolume is als dusdanig geen wettelijk criterium dat de beslissing
over de arbeidsgeschiktheid in de zin van artikel 100, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet kan verantwoorden, het kan hoogstens een element bij de beoordeling ervan zijn. Het arrest beslist dus ten onrechte dat de ongeschiktheid
slechts eindigt wanneer in de beroepscategorie waartoe de beroepsarbeid behoort die vóór de arbeidsongeschiktheid werd verricht, of in de verschillende beroepen die kunnen worden uitgeoefend uit hoofde van de beroepsopleiding,
bepaalde beroepen voltijds kunnen worden verricht. Het vermogen tot verdienen
van een persoon die slechts enkele uren per dag na elkaar kan werken is niet
noodzakelijkerwijze verminderd tot een derde of minder dan een derde van de
referentiewerknemer.
Het arrest dat op grond van de voornoemde redenen ten aanzien van de eiser
beslist dat de verweerster vanaf 17 maart 2008 en nog steeds een verminderd vermogen tot verdienen van meer dan twee derden in de zin van artikel 100 van de
gecoördineerde wet heeft, schendt bijgevolg die wettelijke bepaling.
2.3. Het arrest oordeelt dat het conform de algemene opzet van de gecoördineerde wet is dat de werknemers die slechts halftijds gereclasseerd kunnen worden, onder het stelsel van de uitkeringsverzekering blijven daar artikel 100, § 2,
van die wet bepaalt dat diegene die een deeltijdse arbeid hervat met de toestemming van de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling, op voorwaarde dat hij een vermindering van zijn vermogen van ten minste 50 pct.
behoudt, recht blijft hebben op de verzekering. Het arrest besluit daaruit dat
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het volledig in de logica van het stelsel ligt dat de verweerster onder de uitkeringsverzekering valt en niet, in voorkomend geval, onder de werkloosheidsverzekering.
Artikel 100, § 2, van de gecoördineerde wet beoogt niet de wijze te bepalen
waarop de in paragraaf 1 bedoelde ongeschiktheid moet worden beoordeeld. De
regel van paragraaf 2 waaraan het arrest refereert is hier niet van toepassing en
vormt trouwens een uitzondering op de regel van paragraaf 1.
Het arrest dat artikel 100, § 1, van de gecoördineerde wet uitlegt op grond van
paragraaf 2, schendt bijgevolg die beide bepalingen.
Het verklaart het hoger beroep niet naar recht gegrond en wijzigt niet naar
recht het vonnis van de eerste rechter (schending van artikel 100, § 1, eerste lid,
en § 2, van de gecoördineerde wet).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 100, § 1, eerste lid, ZIV-wet, wordt de werknemer
als arbeidsongeschikt erkend in de zin van deze wet, indien hij alle
werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een
derde of minder dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand
en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid in de
beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene
verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende
beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van
zijn beroepsopleiding.
Die bepaling dwingt ertoe het vermogen tot verdienen dat de werknemer nog heeft in een bezoldigde beroepsactiviteit te vergelijken met
dat van een persoon van dezelfde stand en met dezelfde opleiding in de
referentieberoepen.
Zij staat niet toe om bij de beoordeling van het resterende vermogen
tot verdienen van de werknemer, het vermogen tot verdienen dat hij in
een deeltijds bezoldigde arbeid heeft niet in rekening te brengen.
Artikel 100, § 2, bepaalt dat als arbeidsongeschikt wordt erkend, de
werknemer die een toegelaten arbeid hervat op voorwaarde dat hij,
vanuit geneeskundig oogpunt, een vermindering van zijn vermogen van
ten minste 50 pct. behoudt.
Die bepaling wijkt af van de voorwaarde van het vermogen tot verdienen voorgeschreven bij paragraaf 1, ten gunste van de werknemer die,
zoals bepaald in die paragraaf, arbeidsongeschikt is geworden en later,
overeenkomstig paragraaf 2, de arbeid hervat.
Het arrest stelt vast dat de verweerster voltijds werkte, dat zij arbeidsondergeschikt werd verklaard op grond van artikel 100, § 1, eerste
lid, ZIV-wet, en zij volgens de gerechtsdeskundige enkel geschikt is om
vanaf de litigieuze datum een halftijdse beroepsactiviteit te verrichten.
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Het oordeelt dat men voor de toepassing van artikel 100, § 1, eerste
lid, “geen rekening moet houden met de werkzaamheden die louter
deeltijds kunnen worden verricht” en dat “het conform de algemene opzet van de wet is dat de werknemers die slechts halftijds gereclasseerd
kunnen worden, onder het stelsel van de uitkeringsverzekering blijven”
aangezien “artikel 100, § 2, bepaalt dat diegene die een deeltijdse arbeid
hervat met de toestemming van de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling, op voorwaarde dat hij een vermindering van zijn
vermogen van ten minste 50 pct. behoudt, blijft genieten van de verzekering”.
Het arrest dat op die gronden beslist dat “bij gebrek aan geschiktheid
tot voltijds werken”, de verweerster vanaf de litigieuze datum arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 100, § 1, eerste lid, ZIV-wet, schendt
deze wetsbepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Het eerste onderdeel van het middel dat niet tot een ruimere cassatie
kan leiden, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten gelet op artikel 1017, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof Luik.
18 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal.
— Advocaat: de
heer van Eeckhoutte.

N° 318
3°

— 18 mei 2015
(AR S.13.0024.F)

KAMER

ARBEID. — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN. — ARBEIDSTIJD. — BEGRIP.
— PERIODES VAN THUISWACHTDIENST. — PERIODES VAN NIET-ACTIEVE OF SLAPENDE WACHTDIENST.

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat
voor de toepassing van artikel 2, § 1, van de Richtlijnen 93/104 en 2003/88, omgezet bij artikel 8, § 1, van de wet van 14 december 2000, enkel de tijd van de
effectieve arbeidsprestatie verricht bij een eventuele oproep moet beschouwd
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worden als arbeidstijd wanneer de werknemers wachtdiensten verrichten
volgens een stelsel waarbij ze permanent beschikbaar, maar niet aanwezig
moeten zijn op de arbeidsplaats of op een door de werkgever bepaalde plaats;
artikel 8, § 1, van de wet van 14 december 2000 is voor geen andere uitlegging
vatbaar (1). (Art. 8, § 1, tweede lid, wet 14 december 2000; art. 2, § 1,
Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993; art. 2, § 1, Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november
2003)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik, afdeling Namen, van 2 oktober 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 23 april 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 en 17 van Richtlijn 93/104/EG van de Raad
van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de
arbeidstijd, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement
en van de Raad van 22 juni 2000;
— de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 28 van Richtlijn 2003/88/EG van het Europees
Parlement en van de Raad van 4 november 2003 betreffende de organisatie van
de arbeidstijd, die Richtlijn 93/104 vanaf 2 augustus 2004 heeft opgeheven en vervangen;
— artikel 2 van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende
de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk;
— artikel 118 A van het Verdrag van Rome tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap van 25 maart 1957 en, voor zoveel nodig, de
artikelen 136 en 142 van het Verdrag over de Europese Gemeenschap;
— de artikelen 3 en 8 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector;
— artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de
modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten en de artikelen 4 en 7 van het modelreglement
voor de organisatie van een gemeentelijke gemengde brandweerdienst;
— artikel 5.4 van het huishoudelijk reglement van de brandweerdienst te Dinant aangenomen door de gemeenteraad van Dinant op 16 oktober 2007;
— artikel 159 van de Grondwet.
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 318.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond in zoverre het
strekt tot het verkrijgen van een vergoeding of compensatie voor non-actieve
uren wachtdienst thuis, zowel vóór de dagvaarding als daarna, op grond van de
volgende redenen en na onder meer erop gewezen te hebben dat:
“De bijzondere bepalingen van het administratief statuut uitgevaardigd in november 2002 voorzien in een arbeidsstelsel van 38 uur per week verdeeld over
7 uur 36 minuten per dag of te vervullen per periode wachtdienst van 12 uur
(artikel 22bis). Het reglement preciseert de wachtdiensten thuis blijkbaar niet.
Terwijl het in 2004 aangenomen organiek reglement van de gewestelijke
brandweerdienst organisatie, noch wijze van bezoldiging van de wachtdiensturen thuis regelt, bepaalt dat van 16 oktober 2007 (SP7) inzake organisatie van
het werk en vakantieregeling het volgende:
Artikel 5.4 — Wachtdienst thuis: ‘Om het hoofd te bieden aan sommige onverwachte gebeurtenissen wordt een minimale wachtdienst thuis georganiseerd
volgens de volgende tabel (…). De professionele brandweerlui van wie het aantal
jaarlijkse prestaties in theorie minder dan 166 bedragen moeten het verschil in
de loop van het jaar in wachtdienst thuis verzekeren’”.
“6.1.2. Interpretatie
Europees recht
Richtlijn 2003/88 (zoals Richtlijn 93/104 die ze vervangt) heeft betrekking op de
organisatie van de arbeidstijd. Ze stelt de minimumvoorschriften vast inzake
veiligheid en gezondheid op het gebied van de organisatie van de arbeidstijd die
van toepassing zijn op de minimale perioden van de dagelijkse en wekelijkse
rust, evenals op sommige aspecten van nacht- en ploegenarbeid en het arbeidsritme. Ze handelt niet over de wijze waarop de uren die als arbeidstijd beschouwd worden, bezoldigd moeten worden.
Artikel 17 van de richtlijn staat enkel afwijkingen toe voor sommige opgesomde bepalingen, waaronder artikel 2 niet vermeld wordt.
Als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie
(3 oktober 2000, zaak C-303/98, Simap, Rec. 2000, p. 7963, en J.L.M.B., 2001, p. 760 en
noot M.C. Bonnamour, ‘Définition du temps de travail et autres précisions apportées par la Cour de justice des Communautés européennes sur la directive 93/
104/CE relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail’), wordt
ervan uitgegaan dat de richtlijn van toepassing is op de loontrekkende artsen.
Volgens het Hof van Justitie dient een onderscheid te worden gemaakt tussen
de arts die een wachtdienst verricht waarbij hij fysiek aanwezig moet zijn,
waardoor die wachtdienst ten volle als arbeidstijd moet worden beschouwd, en
de arts die een wachtdienst verzekert waarbij hij permanent bereikbaar is en
waarbij enkel de tijd die verbonden is aan het werkelijk verrichten van prestaties als arbeidstijd moet worden beschouwd.
Dat arrest van het Hof van Justitie werd bevestigd in een later arrest dat beslist dat de tijd die een arts als wachtdienst op de werkplek doorbrengt als arbeidstijd wordt beschouwd, ook als hij mag rusten. In dat arrest van 9 september
2003 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (zaak C-151/02,
Jaeger, J.T.T., 2004, p. 425, en Rec., p. 1-8389) beslist dat:
‘1. Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, moet aldus worden uitgelegd dat
wachtdienst (…), waarbij een arts fysiek in het ziekenhuis aanwezig moet zijn,
volledig als arbeidstijd in de zin van deze richtlijn moet worden beschouwd, zelfs
indien de belanghebbende op zijn werkplek mag rusten tijdens de perioden waarin van hem geen werkzaamheden worden verlangd, zodat deze richtlijn zich verzet tegen de nationale regeling van een lidstaat die de perioden tijdens welke de
werknemer gedurende een dergelijke wachtdienst geen werkzaamheden verricht, als rusttijd aanmerkt.
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2. Richtlijn 93/104 moet tevens aldus worden uitgelegd, dat
— deze richtlijn zich in omstandigheden als die van het hoofdgeding verzet tegen de regeling van een lidstaat die met betrekking tot wachtdienst waarbij fysieke aanwezigheid in het ziekenhuis is vereist, tot gevolg heeft dat wordt
toegestaan, eventueel bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij bedrijfsakkoord op basis van een dergelijke overeenkomst, dat enkel de wachtperioden
waarin de werknemer daadwerkelijk beroepswerkzaamheden heeft verricht,
worden gecompenseerd;
— een verkorting van de dagelijkse rusttijd van elf aaneengesloten uren door
het verrichten van wachtdienst die bovenop de normale arbeidstijd komt,
slechts onder de afwijkingsbepalingen van artikel 17, lid 2, punt 2.1, sub c, i, van
deze richtlijn kan vallen, mits is voldaan aan de voorwaarde dat aan de betrokken werknemer overeenkomstige compenserende rusttijden worden toegekend
onmiddellijk na de desbetreffende arbeidsperioden;
— een dergelijke verkorting van de dagelijkse rusttijd er bovendien in geen
geval toe mag leiden dat de in artikel 6 van die richtlijn vastgestelde maximale
wekelijkse arbeidstijd wordt overschreden.’
Wanneer de (loontrekkende of in de openbare sector tewerkgestelde) werknemer, ongeacht hij al dan niet arts is, een wachtdienst niet op de werkplek doch
thuis verricht, wordt de arbeidstijd bijgevolg enkel als dusdanig in rekening gebracht voor de werkelijke prestaties. Die dienst moet beschouwd worden als ‘een
nadeel verbonden aan de aard van het verrichte werk’ (…). Maar de tijd van de
wachtdienst die men op de werkplek doorbrengt is arbeidstijd en moet als dusdanig vergoed worden.
Bij arrest van 1 december 2005, heeft het (…) Hof van Justitie ([…] ZAAK C-14/
04, Dellas) beslist dat ‘de Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993
betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, aldus
moet worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan de regeling van een lidstaat
die met betrekking tot wachtdiensten die werknemers van bepaalde sociale en
medisch-sociale instellingen verrichten volgens het stelsel van fysieke aanwezigheid op de werkplek zelf, voor de aanrekening van de werkelijke arbeidstijd
voorziet in een stelsel van gelijkstelling als dat waarom het gaat in het hoofdgeding, wanneer niet is verzekerd dat wordt voldaan aan alle minimumvoorschriften die in deze richtlijn zijn vastgesteld om de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers doeltreffend te beschermen.
Wanneer het nationale recht met name voor de maximale wekelijkse arbeidstijd een plafond vaststelt dat voor de werknemers gunstiger uitvalt, zijn voor de
vraag of de beschermende regels van de richtlijn worden geëerbiedigd, enkel de
drempels of plafonds van belang die worden bepaald in de richtlijn’.
Ten slotte voegt het bij arrest van 11 januari 2007 ([…] zaak C-437/05, Vorel,
J.T.T., 2007, p. 197, en Soc. Kron., 2007, p. 269) het volgende toe: ‘Richtlijn 93/104/
EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, zoals gewijzigd bij richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000, en richtlijn 2003/88/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd moeten aldus worden uitgelegd dat:
— zij in de weg staan aan de regeling van een lidstaat volgens welke wachtdiensten die een arts verricht volgens het stelsel van fysieke aanwezigheid op
de werkplek zelf, maar tijdens welke hij geen daadwerkelijke werkzaamheden
verricht, niet in hun geheel als arbeidstijd in de zin van die richtlijnen worden
beschouwd;
— zij niet eraan in de weg staan dat een lidstaat een regeling toepast die voor
de vergoeding van de werknemer voor de wachtdienst die hij verricht op zijn
werkplek, de perioden tijdens welke daadwerkelijk arbeidsprestaties worden
verricht en de perioden tijdens welke geen daadwerkelijke arbeid wordt verricht, op verschillende wijze in aanmerking neemt, voor zover een dergelijke regeling integraal het nuttig effect waarborgt van de rechten die door die
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richtlijnen aan de werknemers zijn verleend om hun gezondheid en veiligheid
doeltreffend te beschermen’.
Er moet dus een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen, enerzijds, de
reglementering op de arbeidstijd, die het voorwerp van de richtlijn is, en, anderzijds, de bezoldiging voor al dan niet daadwerkelijke prestaties met betrekking
tot die wachtdienst.
De tijd van de wachtdienst is een volledige arbeidstijd wanneer de werknemer
zijn wachtdienst op de werkplek verricht. Maar de gehele aldus gedefinieerde
tijd moet niet noodzakelijkerwijs vergoed worden als daadwerkelijke arbeidstijd, hiervoor dient men te refereren aan de nationale wetgeving. (…)
Gelijkvormigheid van het intern recht met het Europees recht
(…) Een gemeentelijke verordening mag niet (…) afwijken van het begrip arbeidstijd.
De wijze van vergoeding van de arbeidstijd kan echter variëren naargelang de
uitgeoefende activiteit. De periode van de wachtdienst op de werkplek moet
worden vergoed alsof hij gepresteerd werd terwijl diegene die thuis, in stand by,
verricht wordt niet noodzakelijk vergoed hoeft te worden als gewone arbeidstijd. Wat de periode van de wachtdienst thuis betreft, werd geoordeeld dat deze
enkel als dusdanig in rekening moet worden gebracht voor de daadwerkelijke
prestaties.
Het staat aan de partijen desgevallend een overeenkomst te sluiten of aan de
bevoegde overheid een reglement uit te werken voor de vergoedingswijze van die
non-actieve wachtdiensten. Men moet besluiten, zoals J. Clesse en F. Kéfer, dat
de periode van non-actieve wachtdienst thuis deel uitmaakt van een derde type
dat noch arbeid, noch rust is.
6.1.3. Toepassing op dit geval
De eisers hebben, naast de wachtdiensten thuis, niet meer dan 1748 uur per
jaar gepresteerd, na aftrek van verlof (jaarlijkse vakantie, feestdagen, compensatiedagen).
Het staat vast dat de eerste en de tweede eisers uren van wachtdienst thuis
hebben verricht; de eerste eiser tot april 2007, de tweede eiser tot mei 2007, met
een korte prestatie in 2009: hij heeft nog zeven dagen wachtdienst thuis in april
gedaan; de derde eiser beweert er ook te hebben verricht tot de wijziging van het
organiek reglement van de gewestelijke brandweerdienst in 2007 (uit de individuele rekeningen kan echter niet worden opgemaakt of er zowel in 2007 als daarna wachtdiensten thuis werden verricht). De eisers beweren dus wachtdiensten
thuis te hebben verricht (hoofzakelijk tussen 2003 en 2006) en maken aanspraak
op een vergoeding.
Het geschil heeft geen betrekking op een billijke vergoeding voor de wachtdiensten in de kazerne maar op de opname, in de arbeidstijd, van de uren wachtdienst thuis.
De wachtdiensten in de kazerne werden vergoed als gewone arbeidstijd; hetzelfde geldt voor de tijd voor de daadwerkelijke interventies tijdens de wachtdiensten thuis, die eveneens als gewone arbeidstijd vergoed werden.
Uit het voorgaande blijkt dat een eventuele vergoeding voor de uren wachtdienst thuis enkel de daadwerkelijke activiteit gedurende die wachtdiensten betreft en niet de uren non-actieve wachtdienst. De non-actieve uren kunnen
immers niet vergoed worden tenzij krachtens een overeenkomst of reglement
dat al dan niet voorziet in een assimilatie van de verschuldigde vergoeding voor
die prestaties met de gewone vergoeding.
Maar geen enkele wetgevende, verordenende (vóór de aanneming van de verordening van 16 oktober 2007) of contractuele tekst voorziet in enige, zelfs symbolische, vergoeding van de non-actieve uren wachtdienst thuis. Die situatie
valt te betreuren want het zou logisch zijn die tijd, die noch arbeidstijd, noch
vrije tijd is, op enige manier te vergoeden maar de verweerster kan volgens de
huidige stand van de wetgeving niet verplicht worden die non-actieve uren
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wachtdienst te vergoeden, en al zeker niet als uren die in de kazerne werden verricht.
Het feit dat de brandweerlui te allen tijde klaar moeten staan om zich binnen
zeer korte tijd in de kazerne aan te bieden, doet daar niets aan af. Ze bevinden
zich niet op de werkplek en werken niet.”
Grieven
Richtlijn 93/104/EEG van de Raad van 29 november 1993 betreffende een aantal
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, aangenomen op grond van
artikel 118 A, ingevoegd in het Verdrag van Rome door de Unieke Europese Akte, is het vervolg van de kaderrichtlijn 89/391/EG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk
die de algemene grondbeginselen ter zake vaststelt en waarvan het toepassingsgebied bepaald is bij artikel 2, dat stelt dat: “1. Deze richtlijn is van toepassing
op alle particuliere of openbare sectoren (industriële, landbouw-, handels-, administratieve, dienstverlenende, educatieve, culturele, vrijetijdsactiviteiten,
enz.); 2. Deze richtlijn geldt niet wanneer bijzondere aspecten die inherent zijn
aan bepaalde activiteiten in overheidsdienst, bij voorbeeld bij de strijdkrachten
of de politie, of aan bepaalde activiteiten in het kader van de civiele bescherming, de toepassing ervan in de weg staan. In dat geval moet ervoor worden gezorgd dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk
worden verzekerd, met inachtneming van de doelstellingen van deze richtlijn”.
Luidens artikel 1, getiteld “Doel en toepassingsgebied”,
“1. Deze richtlijn bepaalt minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het gebied van de organisatie van de arbeidstijd.
2. Deze richtlijn is van toepassing op:
a) de minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden en de minimale jaarlijkse
vakantie, alsmede op de pauzes en de maximale wekelijkse arbeidstijd,
en
b) bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid en van het werkrooster.
3. Onverminderd artikel 17 is deze richtlijn van toepassing op alle particuliere
of openbare sectoren in de zin van artikel 2 van Richtlijn 89/391/EEG, met uitzondering van het weg-, lucht-, zee- en spoorwegvervoer, de binnenvaart, de zeevisserij, andere activiteiten op zee, alsmede de activiteiten van artsen in
opleiding.
4. Het bepaalde in Richtlijn 89/391/EEG is ten volle van toepassing op de in lid 2
bedoelde aangelegenheden, onverminderd strengere of meer specifieke bepalingen die in deze richtlijn vervat zijn”.
Artikel 2 bepaalt onder de titel “definities”:
“Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
1. ‘arbeidstijd’: de tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van
de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent, overeenkomstig
de nationale wetten of gebruiken;
2. ‘rusttijd’: de tijd die geen arbeidstijd is”.
Afdeling II (de artikelen 3 en volgende) van de richtlijn bepaalt de maatregelen die de Lid-Staten moeten treffen inzonderheid opdat alle werknemers minimale tijdvakken van dagelijkse en wekelijkse rusttijd genieten en regelt tevens
de maximale wekelijkse arbeidstijd; artikel 6 bepaalt inzonderheid: “De LidStaten treffen de nodige maatregelen opdat in verband met de noodzakelijke bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers: (…) 2. de gemiddelde arbeidstijd in elk tijdvak van zeven dagen, inclusief overwerk, niet
meer dan achtenveertig uren bedraagt”.
Artikel 15 bepaalt: “Deze richtlijn staat niet eraan in de weg dat de Lid-Staten
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen toepassen of invoeren die gunstiger zijn voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werkne-
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mers, dan wel de toepassing bevorderen of mogelijk maken van collectieve
overeenkomsten of bedrijfsakkoorden tussen de sociale partners die gunstiger
zijn voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers”, en artikel 16 voegt eraan toe dat: “De Lid-Staten een referentieperiode
mogen vaststellen die: (…) 2. voor de toepassing van artikel 6 (maximale wekelijkse arbeidstijd), niet langer is dan vier maanden”.
De richtlijn bevat een reeks afwijkingen op verschillende basisregels, rekening houdend met de bijzonderheden van sommige activiteiten en mits bepaalde
voorwaarden worden vervuld. Artikel 17 bepaalt in dit opzicht dat:
“1. Met inachtneming van de algemene beginselen inzake de bescherming van
de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, kunnen de Lid-Staten afwijken van de artikelen 3, 4, 5, 6, 8 en 16, wanneer de duur van de arbeidstijd wegens
de bijzondere kenmerken van de verrichte werkzaamheid niet wordt gemeten of
vooraf bepaald, of door de werknemers zelf kan worden bepaald, en met name
wanneer het gaat om:
a) leidinggevend personeel of andere personen met een autonome beslissingsbevoegdheid;
b) arbeidskrachten in gezins- of familieverband;
c) werknemers die in kerken en religieuze gemeenschappen de eredienst verzorgen.
2. Mits de betrokken werknemers gelijkwaardige compenserende rusttijden
worden geboden of, in de uitzonderlijke gevallen waarin dit op objectieve gronden niet mogelijk is, een passende bescherming, kan bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling, bij collectieve overeenkomst of bedrijfsakkoord tussen de
sociale partners worden afgeweken:
2.1. van de artikelen 3, 4, 5, 8 en 16: (…) c) voor werkzaamheden waarbij de continuïteit van de dienst of de productie moet worden gewaarborgd, met name in
geval van: (…) diensten van (…) ambulances, brandweer of civiele bescherming.
3. Van de artikelen 3, 4, 5, 8 en 16 mag worden afgeweken bij collectieve overeenkomsten of akkoorden tussen de sociale partners op nationaal of regionaal
niveau of, conform de door deze sociale partners vastgelegde regels, bij collectieve overeenkomsten of akkoorden tussen de sociale partners op een lager niveau. (…)
De afwijkingen bedoeld in het eerste en tweede lid zijn slechts toegestaan mits
de betrokken werknemers gelijkwaardige compenserende rusttijden worden geboden of, in uitzonderlijke gevallen waarin dat op objectieve gronden niet mogelijk is, mits de betrokken werknemers een passende bescherming wordt
geboden. (…)
4. De in lid 2, punt 2.1 en punt 2.2, en in lid 3, bedoelde mogelijkheid om af te
wijken van artikel 16, punt 2, mag niet tot gevolg hebben dat er een referentieperiode wordt vastgesteld die langer is dan zes maanden.
De Lid-Staten kunnen evenwel, met inachtneming van de algemene beginselen inzake de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, toestaan dat om objectieve, technische of arbeidsorganisatorische
redenen in collectieve overeenkomsten of akkoorden tussen de sociale partners
langere referentieperioden worden vastgesteld, die echter in geen geval langer
mogen zijn dan twaalf maanden”.
Richtlijn 93/104 werd vervangen door richtlijn 2003/88 van 4 november 2003 (inwerkingtreding op de in artikel 28 bepaalde dag), waarvan de bepalingen de beschermingsmaatregelen van richtlijn 93/104 overnemen.
Behoudens uitzonderlijke omstandigheden (zoals bij een ramp) zijn de beschermingsmaatregelen van de richtlijnen 89/391 en 93/104 van toepassing op de
professionele of gemengde brandweerdiensten die niet bedoeld zijn door de uitzondering van artikel 2, § 2, eerste lid, van richtlijn 89/391, hetgeen volgt uit de
vermelding in artikel 17, § 2, punt 2.1, sub c), iii, van richtlijn 93/104.
Bijgevolg vallen de activiteiten van de interventieploeg van een openbare
brandweerdienst normaliter onder het toepassingsgebied van de richtlijnen 89/
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391 en 93/104, waarvan de artikelen 6, punt 2, verbieden het plafond van achtenveertig uren voor de maximale wekelijkse arbeidsduur te overschrijden.
Vermits het hier gaat over het begrip “arbeidstijd” in de zin van richtlijn 93/
104, betreft het de tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van
de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent, overeenkomstig
de nationale wetten of gebruiken, aangezien dat begrip moet begrepen worden
als tegenstelling tot de rusttijd die impliceert dat de werknemer niet ter beschikking staat van de werkgever en niet gehouden is enige arbeid te verrichten
zelfs als laatstgenoemde dat eist.
De intensiteit van de daadwerkelijk door de werknemer geleverde arbeid is
van geen belang: aangezien de werknemer ter beschikking van de werkgever
staat en moet optreden en hij gehouden is de prestaties waartoe hij zich verbonden heeft onmiddellijk te leveren zodra zijn werkgever dat eist, moet hij beschouwd worden als “werkzaam”, in de zin van de Europese richtlijnen, zelfs
wanneer hij niet daadwerkelijk in concreto aan het werk is, aangezien het begrip “arbeidstijd” moet begrepen worden als tegenstelling tot het begrip “rusttijd” dat impliceert dat de werknemer niet ter beschikking is van de werkgever;
aldus is de omstandigheid dat de wachtdiensten perioden van non-activiteit inhouden helemaal niet meer pertinent. Wat telt is dat de werknemer tijdens die
wachtdienst gehouden is ter beschikking van de werkgever te blijven en de passende prestaties onmiddellijk te verrichten als dat nodig is en de werkgever dat
eist.
In dat geval is hij “werkzaam” en niet in “rusttijd”, en is het van geen belang
te weten wat hij doet tijdens die periodes waarin hij — hoewel hij gehouden is
meteen op te treden — dat niet concreet hoeft te doen.
Het is juist dat richtlijn 93/104 niet van toepassing is op de bezoldiging van de
werknemers.
Maar, enerzijds, wat daarentegen de gevolgen betreft van een stelsel van gelijkstelling, zoals dat van de wachtdiensten, in de kazerne of thuis, van de
brandweerdiensten, op de arbeids- en rusttijden van de betrokken werknemers,
blijkt uit artikel 118 A van het Verdrag van Rome (vervangen door de
artikelen 136 en volgende, en meer bepaald 136 en 142 van het Verdrag op de Europese Gemeenschappen), dat de juridische grondslag vormt van richtlijn 93/104,
uit de eerste, vierde, zevende en achtste considerans van deze richtlijn, uit het
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden, aangenomen op de vergadering van de Europese Raad te Straatsburg op 9 december
1989, waarvan de paragrafen 8 en 19, eerste lid, herhaald zijn in de vierde considerans van Richtlijn 93/104, evenals uit de bewoordingen van artikel 1, § 1, eerste
lid, van die richtlijn, dat ze tot doel heeft de minimumvoorschriften te bepalen
ter verbetering van de levens- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers om
met name een betere bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers te verzekeren, door hen te laten genieten van minimale rusttijdvakken,
meer bepaald van een dagelijkse en wekelijkse rusttijd en door een plafond van
achtenveertig uren in te stellen voor de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, die
een maximale limiet is en waarvoor alle uren van arbeidsprestaties in aanmerking moeten worden genomen behalve de rusttijden, namelijk de uren tijdens
dewelke de werknemer geenszins ter beschikking is van de werkgever.
Ook al heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie tot nog toe slechts uitspraak moeten doen over de wachtdiensten die op de gewone werkplek zijn verricht, en daarbij oordeelde dat de werknemer in dat geval verondersteld wordt
“werkzaam te zijn” gedurende de ganse duur van de wachtdienst, terwijl hij tijdens die wachtdienst niet constant daadwerkelijk actief was, of zelfs in het geheel niet, toch kan daaruit niet worden afgeleid dat de op een andere plek
verrichte wachtdiensten zouden beantwoorden aan andere regels en onttrokken
zijn aan het beschermend regime van richtlijn 93/104, aangezien de wachtdienst
op de werkplek en de externe wachtdienst allebei aan dezelfde voorwaarde zouden beantwoorden, namelijk aan de verplichting waarbij de werknemer gehouden is om binnen de kortste termijn gevolg te geven aan elk interventieverzoek
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van zijn werkgever, waardoor de werknemer zodoende te zijner beschikking
staat en bijgevolg “werkzaam” is en niet “rust” in de zin van de richtlijn.
Wanneer de werknemer met wachtdienst, zelfs thuis, gehouden is zich onmiddellijk te voegen naar elke eis van zijn werkgever, heeft het weinig belang dat
hij theoretisch zich vrij mag overleveren aan andere activiteiten als hij niet opgeroepen is, aangezien het noodzakelijk zijn van dringende interventies bij het
verrichten van de wachtdienst buiten de gewone werkplek niet op voorhand kan
worden gepland en de ontplooide activiteit varieert al naargelang de omstandigheden, wat de doorslaggevende factor is om te oordelen dat de kenmerkende elementen van begrip “arbeidstijd” in de zin van richtlijn 93/104 aanwezig zijn bij
de wachtdienst, zelfs als de werknemer die thuis verricht, aangezien hij gehouden is zich permanent ter beschikking van de werkgever te stellen om aan elke
opvordering van laatstgenoemde onmiddellijk gevolg te kunnen geven en zo nodig de gepaste prestaties te leveren.
Daaruit volgt dat de door de brandweerman, zelfs thuis, verrichte wachtdienst
in die omstandigheden volledig in aanmerking moet worden genomen voor de
maximale dagelijkse en wekelijkse duur van de verrichte arbeid en de compensaties die daarbij horen, ongeacht de omstandigheid dat de werknemer tijdens
die wachtdiensten niet daadwerkelijk een onafgebroken beroepsactiviteit verricht. Hij kan opgeëist worden en contractueel of statutair verplicht worden onmiddellijk en op elk tijdstip te interveniëren.
Anderzijds bepaalt artikel 8, § 1, van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare
sector het volgende:
“De arbeidsduur van de werknemers mag niet meer dan gemiddeld achtendertig uren per week belopen over een referentieperiode van vier maanden.
Onder arbeidsduur wordt verstaan de tijd gedurende welke de werknemer ter
beschikking is van de werkgever”.
En krachtens artikel 4 van het modelreglement voor de organisatie van een
gemeentelijke gemengde brandweerdienst, vervat in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke
reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten, “wordt de dienst derwijze georganiseerd dat manschappen (personeel en
kaders) te allen tijde klaar staan om binnen de kortst mogelijke tijd op te treden” en dat geldt krachtens artikel 7 zowel voor de professionele als voor de vrijwillige brandweerlui.
Artikel 5.4 van het huishoudelijk reglement dat de verweerster op 16 oktober
2007 heeft aangenomen, dat het voorheen gevolgde gebruik bevestigt, bepaalt
dat, “om het hoofd te bieden aan sommige onverwachte gebeurtenissen wordt
een minimale wachtdienst thuis georganiseerd” en toevertrouwd aan professionele en vrijwillige brandweerlui; in het derde lid preciseert het: “De leden van
de dienst die zijn opgeroepen of die zijn binnengekomen na een oproep moeten
zich ter beschikking stellen van de hoogste in rang die in de kazerne aanwezig
is. Ze mogen de kazerne slechts verlaten wanneer ze daarvoor de toelating hebben. Ze moeten verplicht in de kazerne zijn binnen het kwartier dat volgt op de
ontvangst van de oproep”.
Daaruit volgt dat wanneer een brandweerman zijn wachtdienst thuis verricht,
hij permanent ter beschikking staat van zijn werkgever, hij onmiddellijk elke
oproep tot interventie die tot hem gericht wordt moet beantwoorden en zich onverwijld en meteen naar de kazerne moet begeven om deel te nemen aan de uitvoering van de opdracht waartoe hij is opgeroepen, aangezien de termijn die
hem is toebedeeld dermate kort is dat hij in concreto onmogelijk enige vorm
van vrijheid heeft tijdens de non-actieve perioden, net zoals wanneer hij in de
kazerne verblijft. Hij is dus “werkzaam” in de zin van het interne recht ongeacht
het type wachtdienst dat hij verricht.
Wanneer hij die wachtdienst thuis verricht moet hij dus normaal vergoed worden net zoals wanneer hij zijn wachtdienst in de kazerne verricht, aangezien hij
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in beide gevallen ter beschikking staat van de werkgever, en dus werkzaam is
en niet rust.
Daaruit volgt dat het arrest dat met de in het middel weergegeven redenen beslist dat de brandweerman die verplicht wordt tot een wachtdienst thuis, niet
werkzaam is, noch in het licht van richtlijn 93/104, noch krachtens de interne reglementering, tenzij hij daadwerkelijk moet interveniëren, omdat hij zich niet
op de werkplek bevindt en non-actief is, waarbij het niet ter zake doet of hij ter
beschikking van de werkgever staat en onverwijld en meteen elke opvordering
van laatstgenoemde moet beantwoorden, zonder dat hij in rusttijd is, maar zich
in een toestand bevindt die het midden houdt tussen werk en rust, waardoor hij
niet kan genieten van de beschermingsregelgeving inzake arbeidsduur en geen
enkele vergoeding of compensatie kan verkrijgen voor de tijd die hij spendeert
aan de wachtdiensten thuis tijdens de non-actieve perioden, in tegenstelling tot
de rechten die hij in dat geval wel heeft tijdens de wachtdiensten in de kazerne,
alle in het middel aangevoerde bepalingen schendt.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Luidens artikel 8, § 1, tweede lid, van de wet van 14 december 2000 tot
vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector wordt onder arbeidsduur verstaan de tijd gedurende welke de werknemer ter beschikking is van de werkgever.
Zoals artikel 2 van die wet vermeldt, wordt bij deze wet Richtlijn 93/
104/EEG van de Raad van 23 november 1993 betreffende sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd omgezet, die werd opgeheven
en vervangen vanaf 2 augustus 2004 door Richtlijn 2003/88/EG van het
Parlement en van de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd.
Artikel 2, § 1, van de Richtlijnen 93/104 en 2003/88, waarvan artikel 8,
§ 1 de omzetting is, definieert de arbeidstijd als de tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn
werkzaamheden of functie uitoefent, overeenkomstig de nationale wetten of gebruiken.
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie
blijkt dat, voor de toepassing van die bepaling, enkel de tijd van de
daadwerkelijke arbeidsprestatie verricht bij een eventuele oproep
moet beschouwd worden als arbeidstijd wanneer de werknemers wachtdiensten verrichten volgens een stelsel waarbij ze permanent beschikbaar moeten zijn zonder daarom aanwezig hoeven te zijn op de
arbeidsplaatsen of op een door de werkgever bepaalde plaats.
Artikel 8, § 1, van de wet van 14 december 2000 moet niet anders worden uitgelegd.
Het arrest dat oordeelt dat de verplichting van de brandweerlui van
de stad Dinant die een wachtdienst thuis verzekeren enkel erin bestaat
dat ze bereikbaar zijn en “te allen tijde klaar staan om zich binnen zeer
korte tijd in de kazerne aan te bieden” verantwoordt naar recht zijn beslissing om die non-actieve wachtdiensten niet als arbeidstijd te beschouwen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
18 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal.
— Advocaten: de
heer T’Kint en mevr. Oosterbosch.

N° 319
3°

— 18 mei 2015
(AR S.14.0026.F)

KAMER

ARBEIDSONGEVAL. — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS). — NORMAAL TRAJECT. — BEGRIP. — ONDERBREKING VAN DE
DUUR. — BEOORDELING.

Het traject kan beschouwd worden als een normaal traject wanneer de onderbreking, waarvan de duur niet belangrijk is, met een wettige reden verantwoord is; het traject is niettemin niet meer normaal wanneer de onderbreking
belangrijk en niet aan overmacht toe te schrijven is; de rechter mag, om het
belang van de duur van de onderbreking van het traject te beoordelen, geen
rekening houden met de objectieve duur van die onderbreking (1).

(H. E.A. T. AG INSURANCE

N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 22 oktober 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 1 april 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1121 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
— artikel 8, inzonderheid § 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
— artikel 149 van de Grondwet.
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. 319.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster gegrond, ontslaat
haar van de betaling van de door de eisers gevorderde som van 29.747,22 euro op
grond van een verzekeringsovereenkomst tussen de verweerster en P., waarvan
de eisers de rechtverkrijgenden zijn, en veroordeelt laatstgenoemden tot de kosten, met alle redenen die worden verondersteld hier volledig te zijn weergegeven
en inzonderheid op grond dat:
“Een ongeval op de ‘normale’ weg tussen de plek van de vakbondsvergadering
en zijn woonplaats moet […] als een arbeidsongeval worden beschouwd;
Krachtens de rechtspraak kan die kwalificatie ook in aanmerking komen onder bepaalde voorwaarden als er een tijdelijke onderbreking (of omweg) op die
terugweg geweest is;
In de eerste plaats moet de omvang van die onderbreking in de tijd en in de
ruimte worden bepaald: onbeduidend, weinig belangrijk of belangrijk; vervolgens moet de mogelijke aanvaardbare verantwoording voor die onderbreking
overeenkomstig haar classificatie nader worden bepaald;
Als de onderbreking onbeduidend is, heeft ze geen invloed op de kwalificatie
van arbeidsongeval, ongeacht de reden van die onderbreking;
Als die onderbreking weinig belangrijk is, wordt er geen rekening mee gehouden als ze gebeurde om wettige redenen of in geval van overmacht;
Als de onderbreking belangrijk is, heeft ze geen invloed op de kwalificatie van
arbeidsongeval wanneer ze het gevolg is van overmacht;
Om het belang van de onderbreking te beoordelen in de tijd, is het verband tussen de duur van die onderbreking en de duur van het normale traject zonder onderbreking van essentieel belang;
Het normale traject naar de woonplaats van P. had 1 uur en 42 minuten moeten duren;
Uit de stukken van de eisers blijkt dat de vergadering waaraan de heer P.
heeft deelgenomen tot 16 uur 20 geduurd heeft;
Het parkeerticket werd betaald om 18 uur 17, zodat de onderbreking op dat
tijdstip geëindigd is;
De onderbreking […] heeft 1 uur 57 minuten geduurd. Van die tijd moet de duur
van het traject te voet tussen de plek van de vergadering en de parking, namelijk 5 minuten, worden afgetrokken aangezien dat traject los staat van de onderbreking en de drankgelegenheid zich ongeveer op de weg bevond;
De onderbreking heeft dus 1 uur 52 minuten geduurd, dus langer dan het ‘normale’ traject;
De onderbreking moet dus als belangrijk worden beschouwd (zie ook C. trav.
Liège, 27 januari 2004, AR nr. 31.584/03, geciteerd door V. Neuprez, ‘Accident sur
le chemin de travail’, in Actualités de la sécurité sociale, CUP, Larcier, 2004,
p. 774);
Een belangrijke onderbreking op het traject van de terugkeer naar de woonplaats heeft geen gevolg op de beoordeling van een arbeidsongeval, als zij door
overmacht verantwoord is;
Het feit dat men zich, na afloop van de vergadering, met een andere deelnemer
aan de vergadering naar een drankgelegenheid begeeft, ook als het verloop van
de vergadering het gespreksonderwerp in de drankgelegenheid was, is geen overmacht, dat wordt overigens niet beweerd”.
Grieven
Het is zaak dat de polis van gemeenrecht die de werkgever van P. ondertekend
heeft voorziet in een vergoeding in geval van een arbeidsongeval of op de weg
naar en van het werk zoals bepaald bij de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971.
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De definitie van het arbeidsongeval vervat in artikel 8, § 1, eerste en tweede
lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 strekt de partijen dus tot wet
in de zin van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en bijgevolg ook de partij
ten behoeve van wie de werkgever bedongen heeft, overeenkomstig artikel 1121
van het Burgerlijk Wetboek, hetzij P. en zijn rechthebbenden, de eisers.
Artikel 8,§ 1, eerste en tweede lid, van de wet van 10 april 1971 bepaalt dat het
ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk eveneens als arbeidsongeval wordt aangezien en onder de weg naar en van het werk wordt verstaan
het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd.
Een onderbreking van de terugweg heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de
werknemer zich niet meer op het normale traject tussen zijn werkplek en zijn
verblijfplaats bevindt.
Het traject dat de werknemer aflegt om zich van zijn verblijfplaats te begeven
naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, blijft een normaal traject in de zin
van artikel 8, § 1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 als
de onderbreking van het traject onbeduidend is, weinig belangrijk en verantwoord is door een wettige reden of belangrijk maar te wijten aan overmacht.
De beoordeling van het belang van de duur van een onderbreking steunt niet
louter op tijdselementen. Het staat aan de rechter alle omstandigheden te beoordelen die de duur van die onderbreking kunnen beïnvloeden en te besluiten
of uit dat geheel al dan niet blijkt dat die onbeduidend, weinig belangrijk of belangrijk was, alvorens de reden van de onderbreking als dusdanig en de verantwoording ervan na te gaan.
De eisers hebben in hun laatste regelmatig neergelegde syntheseconclusie in
hoger beroep betoogd dat “het Hof van Cassatie, wat de omwegen betreft (plaatscriterium) en de onderbrekingen (tijdscriterium) geoordeeld heeft dat men
acht dient te slaan op de redenen van de omwegen en onderbrekingen om te beslissen of de werknemer zich op zijn normaal traject van het werk bevond”.
Ze hebben betoogd dat het belang van de onderbreking beoordeeld wordt rekening houdend met verschillende criteria: a) de duur van de onderbreking; b) de
afstand van de weg naar en van het werk en de tijd die nodig is om dat traject
af te leggen; c) alle omstandigheden die de duur van de onderbreking hebben beïnvloed.
Aangezien het omstandigheden betreft die een impact hebben op de duur van
de onderbreking, hebben de eisers het volgende betoogd:
“Wat de omstandigheden betreft die de duur van de onderbreking kunnen hebben beïnvloed, vergist de tegenpartij zich wanneer ze ervan uitgaat dat, in het
kader van de analyse van de onderbreking, de redenen van die onderbreking niet
in acht mochten worden genomen, aangezien de rechtspraak duidelijk geoordeeld heeft dat alle omstandigheden die een invloed hebben op de duur van de
onderbreking en op de omvang van het risico in acht moeten worden genomen;
De rechtspraak doet ook opmerken dat het belang van de onderbreking moet
beoordeeld worden naargelang het geval en niet uitsluitend op basis van het rekenkundig verband tussen de duur van de onderbreking en de tijd die nodig is
om de weg naar en van het werk af te leggen;
Te dezen, zijn de heer P. en mevrouw B. op 19 januari 2005 naar een drankgelegenheid gegaan om de vergadering te bespreken. Dergelijke ‘debriefing’ vergt
onvermijdelijk een zeker tijdsgebruik;
De tegenpartij volgt de analyse van de eisers niet vermits ze meent dat laatstgenoemden de twee criteria of stappen in hun analyse door elkaar halen (de eerste stap bevat de beoordeling van de omvang van de onderbreking en de tweede
de redenen van de onderbrekingen);
De eisers vinden niet dat ze de beide criteria door elkaar halen of één ervan
negeren aangezien ze de beide criteria in hun conclusie duidelijk onderscheiden
en beide afzonderlijk analyseren;
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In tegenstelling tot de verweerder, menen zij wel degelijk dat de omstandigheden die de duur van de onderbreking beïnvloeden reeds een rol spelen in de
analyse van het belang van de onderbreking. Dat werd door de rechtspraak bevestigd.
Wat het belang van de onderbreking betreft, is het bijgevolg belangrijk te preciseren dat de heer P., na afloop van de vakbondsvergadering, gedurende negentig minuten met een andere afgevaardigde in een drankgelegenheid die
vergadering heeft besproken.
De eisers betogen geenszins dat het professionele karakter van de debriefing
een rechtvaardigingsgrond zou zijn, vermits dat daadwerkelijk moet worden opgenomen in de analyse van de redenen van de onderbreking (tweede criterium),
maar wel dat dit karakter een factor is die de beoordeling van de duur van de
onderbreking kan beïnvloeden;
De verweerster steunt op een arrest van 12 januari 2000 van het arbeidshof te
Luik waarin beslist werd dat ‘de appellant geen enkele bijzondere omstandigheid aanwijst waardoor de omvang van die onderbreking anders dan op grond
van het rekenkundig verband zou moeten worden beoordeeld’;
Dat arrest volgt de stelling van de eisers dat bijzondere omstandigheden een
rol moeten spelen bij de beoordeling van het belang van de onderbreking;
In dit geval hebben de volgende bijzondere omstandigheden de onderbreking
beïnvloed:
— de onderbreking betreft een bezoek aan een drankgelegenheid zodat de onderbreking van 90 minuten als normaal moet worden beschouwd;
— tijdens hun bezoek aan de drankgelegenheid hebben de heer P. en mevrouw
B. het debat besproken dat die dag werd gehouden en ook de gevolgen ervan voor
het personeel van de vennootschap Fortis, zodat het feit dat dit enige tijd heeft
gevergd als volstrekt logisch dient te worden beschouwd;
De onderbreking moet dus, na de analyse van de objectieve duur ervan, de afstand van de weg en de tijd die nog moest worden afgelegd en de omstandigheden
die die onderbreking beïnvloed hebben, als niet belangrijk worden beschouwd”.
Het arrest heeft beslist dat eerst het belang van de onderbreking van de terugweg moet worden bepaald en dat, voor de beoordeling van het belang van die onderbreking in de tijd, het verband tussen de duur van die onderbreking en de
duur van het normale traject zonder onderbreking essentieel is, en beperkt zich
verder tot een rekenkundige vergelijking tussen de objectieve duur van die onderbreking en die van hetzelfde traject zonder onderbreking en stelt dat een onderbreking belangrijk is wanneer haar duur die van het normale traject
overstijgt, zonder rekening te houden met de omstandigheden die de door de eisers aangevoerde duur van de onderbreking kunnen beïnvloeden.
Het schendt bijgevolg artikel 8, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van
10 april 1971, dat de partijen die de verzekeringsovereenkomst ondertekend hebben tot wet strekt in de zin van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en dat
de rechten bepaalt van de partij waarvoor het bepaald werd in de zin van
artikel 1121 van hetzelfde Wetboek, te weten P. in wiens rechten de eisers treden
(schending van artikel 8, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 10 april 1971,
de artikelen 1121 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest dat zich, voor de beoordeling van het belang van de onderbreking
in de tijd, ertoe beperkt te vermelden dat het verband tussen de duur van die
onderbreking en de duur van het normale traject zonder onderbreking van kapitaal belang is, zonder te antwoorden op de conclusie van de eisers die betoogden dat de rechter ook acht moest slaan op alle omstandigheden die volgens hem
de duur van de onderbreking concreet hadden beïnvloed en die ze aanvoerden, is
tenminste niet naar recht verantwoord (schending van artikel 149 van de Grondwet) en laat het Hof niet toe zijn toezicht op de wettigheid van de beslissing uit
te oefenen.
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VAN HET HOF

Luidens artikel 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet wordt onder
de weg naar en van het werk verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de
plaats waar hij werkt, en omgekeerd.
Het traject kan beschouwd worden als een normaal traject wanneer
de onderbreking, waarvan de duur niet belangrijk is, met een wettige
reden verantwoord is; het traject houdt op normaal te zijn wanneer de
onderbreking belangrijk is en niet aan overmacht toe te schrijven is.
De rechter mag niet, om het belang van de duur van de onderbreking
van het traject te bepalen, geen rekening houden met de objectieve
duur van die onderbreking.
Het arrest dat oordeelt dat het verband tussen de duur van de onderbreking en dat van het normale traject zonder onderbreking, “van essentieel belang” is voor die beoordeling, beantwoordt met de
beoordelingscriteria van het arbeidshof, de conclusie van de eisers die
er andere voorstelde.
Het arrest dat vaststelt dat een normaal traject één uur en tweeënveertig minuten duurt, en dat de duur van de onderbreking één uur en
tweeënvijftig minuten bedraagt, stelt het Hof in staat zijn toezicht uit
te oefenen, en verantwoordt regelmatig en naar recht zijn beslissing
dat de onderbreking “als belangrijk moet worden beschouwd”.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
18 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Oosterbosch en de heer Maes.

N° 320
3°

— 18 mei 2015
(AR S.14.0042.F)

KAMER

1° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 23. — STANDSTILL-VERPLICHTING. — BEZOLDIGING. — BILLIJKE BEZOLDIGING. — VERMINDERING. — GRENS.
2° LOON. — BESCHERMING. — GRONDWET. — ARTIKEL 23. — STANDSTILLVERPLICHTING. — BEZOLDIGING. — BILLIJKE BEZOLDIGING. — VERMINDERING.
— GRENS.

1° en 2° Artikel 23 van de Grondwet bevat, inzake de materies waarop het betrekking heeft, een standstill-verplichting die de bevoegde overheid verbiedt
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het door de toepasselijke wetgeving geboden beschermingsniveau aanzienlijk
te verminderen zonder dat daartoe redenen van algemeen belang bestaan;
daaruit volgt dat die verplichting enkel in de weg staat dat de bezoldiging
van de arbeid, zelfs aanzienlijk, verminderd wordt om redenen van algemeen
belang als die vermindering het billijke karakter van de bezoldiging aantast (1). (Art. 23, Grondwet)

(TECTEO

CVBA T.

G.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 8 januari 2014.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 18 februari 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 23, 33, 149 en 159 van de Grondwet;
— het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
— het zogeheten algemeen rechtsbeginsel van de veranderlijkheid van de
openbare dienst en, voor zoveel nodig, de artikelen 33 en 107 van de Grondwet in
zoverre ze dat beginsel vastleggen;
— voor zoveel nodig, het zogeheten algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst en de artikelen 108 en 187 van de Grondwet in zoverre
ze dat beginsel vastleggen;
— artikel 1315 van de Grondwet;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond, wijzigt het
beroepen vonnis en veroordeelt de eiseres om aan de verweerder 4.310,24 euro te
betalen, als bezoldiging voor de overuren die tussen 6 november 2009 en
30 november 2011 gepresteerd werden, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de gemiddelde datum van 30 november 2010, onder aftrek
van de sociale en fiscale inhoudingen die op het bedrag van 4.310,24 euro moeten
worden toegepast en tot de kosten.
Het steunt zijn beslissing op de redenen die het aanwijst en inzonderheid op
de volgende redenen:
“2.1. De eiseres voert terecht aan […] dat de aanneming van het nieuwe arbeidsreglement op 13 augustus 2009, het administratief en pecuniair statuut van
haar beambten heeft gewijzigd; […]
2.2. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt:
‘Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015 nr. 320.
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Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en
culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid:
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van
een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op
informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale,
geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing’;
Artikel 23 van de Grondwet ‘impliceert een standstill-verplichting die eraan
in de weg staat dat de bevoegde wetgever het door de toepasselijke wetgevingen
geboden beschermingsniveau aanzienlijk beperkt, zonder dat hiervoor redenen
zijn die aan het algemeen belang raken’;
Zoals de Raad van State onlangs eraan herinnerd heeft, geldt die definitie,
zonder onderscheid, voor alle door artikel 23 van de Grondwet gedekte aangelegenheden;
In dit geval, kan de wijziging van het administratief en pecuniair statuut van
de beambten in dienst van de eiseres, die een intercommunale is, door toedoen
van het nieuwe, op 13 augustus 2009, aangenomen arbeidsreglement, afbreuk
doen aan het recht op een billijke bezoldiging van haar beambten, in zoverre ze
de bezoldiging die de beambten, onder wie de verweerder, moeten krijgen, verlaagt waardoor zij niet enkel dezelfde bezoldiging ontvangen voor wekelijkse
prestaties van achtendertig uur als deze die ze voorheen ontvingen voor wekelijkse prestaties van zesendertig uur, maar bovendien ook het voordeel verliezen
van een bijkomend loon van 150 pct. voor de uren die ze boven die wekelijkse zesendertig uur gepresteerd hebben en van 200 pct. voor de overuren op zon- en
feestdagen;
De administratieve handeling waardoor een administratieve overheid, een intercommunale in dit geval, eenzijdig de bezoldigingsvoorwaarden van haar statutair personeel wijzigt, moet worden beoordeeld in het licht van die standstillverplichting die eveneens geldt voor die administratieve overheid met een regelgevende bevoegdheid;
In dit geval is er ontegensprekelijk een vermindering van de beschermingsgraad van het administratief en pecuniair statuut van het statutair personeel
van de eiseres wanneer men de vergelijking maakt tussen het statuut zoals het
van toepassing was vóór de aanneming van dat nieuwe arbeidsreglement van
13 augustus 2009 en het statuut zoals het bestaat na de aanneming van dat nieuwe arbeidsreglement, aangezien het bezoldigingsniveau van de beambten van de
categorie waartoe de verweerder behoort en dus ook de koopkracht die samenhangt met dat bezoldigingsniveau aanzienlijk verminderd is;
De overgelegde stukken tonen aan dat de verweerder zeer frequent, bijna iedere week, overuren deed boven de wekelijkse zesendertig uur, die vergoed werden tot het nieuwe arbeidsreglement werd aangenomen, maar niet meer daarna,
aangezien de overuren boven de wekelijkse achtendertig uur enkel nog konden
worden gerecupereerd, hetgeen volgens de cijfers die de verweerder heeft voorgesteld en door de eiseres niet zijn betwist, een loonverlies vertegenwoordigt
van 4.310,24 euro voor het tijdvak van november 2009 tot november 2011, hetzij
een gemiddeld maandelijks verlies van 179,59 euro;
Rekening houdend met een gemiddelde maandelijkse bezoldiging van
2.500 euro, bedraagt het verlies 7 pct., wat een betekenisvolle vermindering is
van het voorgaande beschermingsniveau op het gebied van verloning en meer
nog van koopkracht;
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De recuperatie van de overuren boven de achtendertig uur zoals bepaald bij
het nieuwe arbeidsreglement, compenseert de vermindering van het voorgaande
beschermingsniveau niet op passende wijze, aangezien het loonverlies en bijgevolg het koopkrachtverlies blijft bestaan niettegenstaande die recuperatiemaatregel van de overuren;
De eiseres betoogt dat de litigieuze maatregel van het nieuwe arbeidsreglement in het algemeen belang werd genomen om de tewerkstellingsgraad te behouden door de personeelskosten te verlagen;
Dat middel moet in aanmerking komen, aangezien redenen die aan het algemeen belang raken, een afwijking vormen op de toepassing van de standstillverplichting;
Men merkt hier op dat de standstill-verplichting, die voortvloeit uit artikel 23
van de Grondwet dat hiërarchisch een hogere norm is dan het algemeen rechtsbeginsel van de wet van de veranderlijkheid, niet noodzakelijk strijdig is met
deze laatste, die steunt op het algemeen belang om de administratieve overheid
de mogelijkheid te bieden haar regelgeving te wijzigen;
Het staat zodoende aan de eiseres, die de exceptie opwerpt, de gegrondheid ervan te bewijzen, hetgeen zij hier nalaat aangezien ze zich enkel beperkt tot haar
verklaring, zonder enig stuk over te leggen dat zou bewijzen dat ze, op het tijdstip waarop het litigieuze arbeidsreglement aangenomen werd, genoopt was
haar lasten te verlagen, noch dat ze die lasten daadwerkelijk zou hebben verlaagd of die verlaging zou hebben doorgevoerd met behoud van het tewerkstellingsniveau;
Integendeel, het uiterst tijdelijke karakter van de maatregel die afbreuk doet
aan het recht van de beambten op de bezoldiging van de overuren zoals dat bestond vóór de aanneming van het litigieuze arbeidsreglement, waarvan de gevolgen zijn opgehouden na een nieuwe wijziging van het arbeidsreglement van
2 oktober 2012, zodat de litigieuze vermindering al bij al drie jaar geduurd heeft,
doet vermoeden dat de aangevoerde lastenvermindering niet verantwoord was,
tenzij men uitgaat van een spectaculair herstel van de economische en financiële toestand van de eiseres in een zo korte tijd;
Die terugkeer tot de status quo botst overigens met een argument van de eiseres die stelt dat ze zich moet aanpassen aan het algemene stelsel van de wekelijkse arbeidsduur in de overheidssector, waardoor ze eigenlijk toegeeft dat
ze het beschermingsniveau voor haar ‘historische’ beambten moet behouden dat
hen gewaarborgd was in termen van bezoldiging van de overuren vóór de wijziging van het administratief en pecuniair statuut door het litigieuze arbeidsreglement;
Het arbeidshof oordeelt tot besluit dat het door de eiseres op 13 augustus 2009
aangenomen arbeidsreglement, dat het administratief en pecuniair statuut van
haar beambten wijzigt, de bij artikel 23 van de Grondwet bepaalde standstillverplichting niet eerbiedigt en bijgevolg een schending van die grondwettelijke
bepaling vormt, wat impliceert dat het hof dat arbeidsreglement met toepassing
van artikel 159 van de Grondwet afwijst;
Bijgevolg moest de verweerder, volgens de bepalingen van het vroegere pecuniair statuut, vergoed worden voor de overuren die naast de wekelijkse zesendertig uur gepresteerd werden, tijdens de periode van de maand september 2009
tot de maand november 2011, zodat hem hiervoor een bedrag van 4.310,24 euro
verschuldigd is, namelijk een bedrag dat gerechtvaardigd wordt door de door
hem overgelegde stukken en niet als dusdanig door de eiseres betwist wordt”.
Grieven
Eerste onderdeel
Het algemeen rechtsbeginsel van de veranderlijkheid van de openbare dienst,
dat steunt op het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare
dienst, impliceert dat de rechten en plichten van de statutaire beambten van de
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openbare diensten eenzijdig door de overheid kunnen worden gewijzigd en die beambten, tenzij anders wordt bepaald, geen recht hebben op het behoud van de
voordelen die hen door een oud statuut zijn toegekend (algemene rechtsbeginselen van de veranderlijkheid van de openbare dienst en de continuïteit van de
openbare diensten en de artikelen 33, 107, 108 en 187 van de Grondwet die dat beginsel vastleggen).
Artikel 23 van de Grondwet verzekert het recht van ieder een menswaardig leven te leiden en bepaalt dat “daartoe de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen, rekening houdend met de overeenkomstige plichten,
de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor
de uitoefening bepalen”. Die rechten omvatten onder meer “het recht op arbeid
en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en
stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen”.
Die bepaling gaat gepaard met een standstill-verplichting die belet dat het beschermingsniveau van de bedoelde rechten aanzienlijk wordt verminderd zonder
dat hiervoor redenen zijn die het algemeen belang raken.
De standstill-verplichting die is afgeleid uit artikel 23 van de Grondwet verbiedt echter niet dat een administratieve overheid, met het oog op rationalisering en tewerkstellingsbehoud, een vermindering beveelt van de bezoldiging of
van de voordelen die aan haar ambtenaren waren toegekend, zelfs als die vermindering aanzienlijk is, voor zover de bezoldiging van die beambten billijk
blijft.
Daaruit volgt dat het arrest, dat oordeelt dat de litigieuze statutaire wijziging afbreuk deed aan de bij artikel 23 van de Grondwet bepaalde standstill-verplichting, louter op grond dat de overgang van de wekelijkse arbeidstijd van
zesendertig uur naar achtendertig uur en de daarmee gepaard gaande opheffing
van de bezoldiging voor de overuren die betrekking hebben op de zevenendertigste en achtendertigste arbeidsuren, had geleid tot een aanzienlijke vermindering, van 7 pct., van de bezoldiging van de verweerder die op niet passende wijze
gecompenseerd werd door het regime van de overuren na het achtendertigste
uur, en dat niet vaststelt dat de aldus verminderde bezoldiging niet kon aanzien
worden als een billijke bezoldiging voor de geleverde arbeid, en ook geen elementen vaststelt waaruit kan worden afgeleid dat die bezoldiging niet billijk
was, schendt:
1° artikel 23 van de Grondwet;
2° de algemene rechtsbeginselen van de veranderlijkheid en continuïteit van
de openbare dienst en de artikelen 33, 107, 108 en 187 van de Grondwet, door de
eiseres het recht te ontzeggen het statuut van haar personeel eenzijdig te wijzigen;
3° artikel 159 van de Grondwet door de toepassing te weigeren van de administratieve handeling, met name de beslissing van de raad van bestuur van de eiseres van 13 augustus 2009 tot wijziging van haar arbeidsreglement hoewel dat
conform de Grondwet is;
4° verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht (schending van alle
in het middel aangevoerde bepalingen, met uitzondering van de artikelen 149
van de Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek);
5° bevat op zijn minst in zijn redenen niet de vaststellingen waardoor het Hof
zijn wettigheidstoezicht kan uitoefenen ten aanzien van de hiervoor vermelde
algemene rechtsbeginselen en grondwettelijke bepalingen en is bijgevolg niet
regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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Tweede onderdeel
1. Artikel 23 van de Grondwet en de standstill-verplichting die daarmee gepaard gaat, verbiedt een administratieve overheid niet sommige socio-economische rechten, met name het bedrag van de bezoldiging van haar beambten, te
beperken als het algemeen belang zulks rechtvaardigt.
2. Artikel 159 van de Grondwet, dat de rechter verplicht de interne en externe
wettigheid van iedere administratieve handeling te onderzoeken, ontslaat de
partij die zich beroept op de onwettigheid van die handeling niet van de bewijslast van die onwettigheid door de nodige stukken en elementen in het debat te
brengen, onverminderd de mogelijkheid die de rechter heeft om alle partijen in
het geding te bevelen de bewijselementen waarover ze beschikken over te leggen
(de artikelen 159 van de Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek).
3. Hoewel de rechter kan weigeren een onwettige administratieve handeling
toe te passen, namelijk een handeling die berust op een kennelijke beoordelingsfout, mag hij zijn eigen beoordeling niet in de plaats stellen van die van de administratie, ten minste wanneer laatstgenoemde een discretionaire bevoegdheid heeft (algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten en de
artikelen 144, 145 en 159 van de Grondwet).
De rechter mag zijn beoordeling van het algemeen belang niet in de plaats
stellen van die van een administratieve overheid om namelijk, zoals in dit geval, het opportuun karakter te beoordelen van een wijziging van het pecuniair
statuut van de beambten van die overheid.
4. De verweerder betwistte in dit geval de wettigheid van de beslissing van de
raad van bestuur van de eiseres van 13 augustus 2009 die, zoals laatstgenoemde
na de heropening van het debat deed opmerken, gerechtvaardigd was “door het
hervormings- en consolidatieplan van de intercommunale, waarvoor de firma
Mc Kinsey trouwens werd geraadpleegd”, en tot doel had “de arbeidstijd, en dus
de personeelskosten, te rationaliseren, om aldus elk ontslag te vermijden […],
aangezien het postulaat van dat hervormings- en consolidatieplan van het personeel het behoud van de tewerkstelling beoogde”.
Aldus stond het aan de verweerder, die de wijziging van het pecuniair statuut
betwistte, niet alleen aan te tonen dat zijn bezoldiging duidelijk verminderd
was doch eveneens dat de overwegingen waarop die wijziging steunt uitgingen
van een kennelijke beoordelingsfout en dus kennelijk strijdig waren met het algemeen belang, en niet aan de eiseres, die geen enkele exceptie opwierp in de zin
van artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, aan te tonen dat de redenen die haar ertoe gebracht hadden het pecuniaire statuut van haar personeel
te wijzigen wel degelijk overeenkomstig het algemeen belang waren.
Het arrest dat heeft vastgesteld dat de eiseres aanvoerde dat ze gehandeld had
in het algemeen belang en dat de redenen die het algemeen belang raken een
miskenning van de standstill-verplichting uitsloten, beslist evenwel dat “het
aan de eiseres staat, die de exceptie opwerpt, de gegrondheid ervan aan te tonen,
hetgeen zij hier niet doet aangezien ze het houdt bij een loutere bewering, zonder enig stuk over te leggen dat zou bewijzen dat ze, op het tijdstip waarop het
litigieuze arbeidsreglement aangenomen werd, genoopt was haar lasten te verlagen, noch dat ze die lasten daadwerkelijk zou hebben verlaagd of die verlaging
zou hebben doorgevoerd met behoud van het tewerkstellingsniveau”.
Het voegt eraan toe: “integendeel, het uiterst tijdelijke karakter van de maatregel die afbreuk doet aan het recht van de beambten op de bezoldiging van de
overuren zoals dat bestond vóór de aanneming van het litigieuze arbeidsreglement, waarvan de gevolgen zijn opgehouden na een nieuwe wijziging van het arbeidsreglement van 2 oktober 2012, zodat de litigieuze vermindering al bij al drie
jaar geduurd heeft, doet vermoeden dat de aangevoerde lastenvermindering niet
verantwoord was, tenzij men uitgaat van een spectaculair herstel van de economische en financiële toestand van de eiseres in een zo korte tijd; die terugkeer
tot de status quo botst overigens met een argument van de eiseres die stelt dat
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ze zich moet aanpassen aan het algemene stelsel van de wekelijkse arbeidsduur
in de overheidssector, waardoor ze eigenlijk toegeeft dat ze het beschermingsniveau voor haar ‘historische’ beambten moet behouden dat hen gewaarborgd
was in termen van bezoldiging van de overuren vóór de wijziging aan het administratief en pecuniair statuut door het litigieuze arbeidsreglement”.
Bijgevolg:
1° keert het arrest de bewijslast om van de onwettigheid die de litigieuze statutaire wijziging zou aantasten waardoor het zowel de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek als artikel 159 van de
Grondwet schendt;
2° stelt het zijn eigen beoordeling van het algemeen belang in de plaats van
die van de administratieve overheid die de eiseres is en miskent bijgevolg zowel
het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten als de artikelen 144
en 145 van de Grondwet;
3° verantwoordt het bijgevolg zijn beslissing niet naar recht om de toepassing
van de beslissing van de raad van bestuur van de eiseres van 13 augustus 2009 af
te wijzen (schending en miskenning van artikel 159 van de Grondwet en van de
andere, in het middel aangevoerde bepalingen en algemene rechtsbeginselen).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Eerste onderdeel
Artikel 23 Grondwet, dat in het eerste lid stelt dat ieder het recht
heeft een menswaardig leven te leiden, bepaalt in het tweede lid dat
daartoe de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de
uitoefening bepalen.
Luidens het derde lid, 1° van dat artikel 23 omvatten die rechten inzonderheid het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid
in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer
gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief
onderhandelen.
Artikel 23 Grondwet, bevat, inzake aangelegenheden waarop het betrekking heeft, een standstill-verplichting die de bevoegde overheid
verbiedt het door de toepasselijke wetgeving geboden beschermingsniveau aanzienlijk te verminderen zonder dat daartoe redenen van algemeen belang bestaan.
Daaruit volgt dat die verplichting enkel een, zelfs aanzienlijke, vermindering van de bezoldiging van de arbeid belet om redenen die het algemeen belang raken, als die vermindering het billijke karakter van de
bezoldiging aantast.
Het arrest dat om te beslissen dat de standstill-verplichting, afgeleid
uit artikel 23 Grondwet, zich verzet tegen de litigieuze vermindering
van de bezoldiging van de verweerder, die het “significaat” acht, zich
enkel steunt op de overweging dat ze “afbreuk kan doen aan het recht
op een billijke bezoldiging van de beambten van de eiseres”, zonder na
te gaan of dat het geval is, schendt die grondwettelijke bepaling.
Het onderdeel is gegrond.
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Het tweede onderdeel, dat niet tot een ruimere cassatie kan leiden,
hoeft niet te worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
18 mei 2015 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Foriers en de heer Maes.

N° 321
2°

— 19 mei 2015
(AR P.14.0440.N)

KAMER

1° CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — BELANG. — BESLISSING VAN
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK. — MIDDEL DAT ENKEL DE SCHULDIGVERKLARING AAN ENKELE TELASTLEGGINGEN AANVECHT. — NAAR RECHT VERANTWOORDE BESLISSING VOOR DE ANDERE TELASTLEGGINGEN. — GEVOLG. —
ONTVANKELIJKHEID.
2° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWONE OPSCHORTING. — CASSATIEMIDDEL DAT ENKEL DE
SCHULDIGVERKLARING AAN ENKELE TELASTLEGGINGEN AANVECHT. — NAAR
RECHT VERANTWOORDE BESLISSING VOOR DE ANDERE TELASTLEGGINGEN. — GEVOLG.

1° en 2° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatiemiddel dat enkel
de schuldigverklaring aan enkele telastleggingen aanvecht, dan wanneer de
beslissing van opschorting van de uitspraak naar recht verantwoord is wegens de schuldigverklaring aan de andere telastleggingen (1).

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 11 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
(1) Cass. 22 maart 2005, AR P.04.1414.N, AC 2005, nr. 176.
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Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest spreekt de eiser vrij voor de telastlegging 5.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: in conclusie heeft de eiser met verwijzing naar de verklaring van M. en een
medebeklaagde aangevoerd dat gezocht werd naar iemand die het zaakvoerderschap met het oog op een patrimoniumvennootschap op zich zou
nemen en de bank op de hoogte was van de constructie betreffende deze
patrimoniumvennootschap; het arrest, dat meermaals verwijst naar
het beroepen vonnis, beantwoordt dat verweer niet.
3. Het arrest gelast ten aanzien van de eiser de opschorting van de
uitspraak. Deze beslissing is naar recht verantwoord wegens de schuldigverklaring aan de telastleggingen 3 en 4.
Het middel dat enkel de schuldigverklaring aan de telastleggingen 1
en 2 aanvecht, kan niet leiden tot cassatie en is bijgevolg bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
genomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
19 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de
heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de
heer Devos (bij de balie te Leuven).
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N° 322
2°

— 19 mei 2015
(AR P.14.0921.N)

KAMER

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RAADKAMER. — REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING. — VERWIJZING NAAR DE FEITENRECHTER. — BESTAAN VAN
VOLDOENDE BEZWAREN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING. — GEVOLGEN.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RAADKAMER. — REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING. — MOGELIJKHEID TOT INSTELLEN VAN HOGER BEROEP. —
OPENBAAR MINISTERIE. — INVERDENKINGGESTELDE.
3° OPENBAAR MINISTERIE. — RAADKAMER. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — MOGELIJKHEID TOT INSTELLEN VAN HOGER BEROEP.
4° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — RAADKAMER. — REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING. — MOGELIJKHEID TOT INSTELLEN VAN HOGER BEROEP. —
OPENBAAR MINISTERIE. — INVERDENKINGGESTELDE.
5° ONDERZOEKSGERECHTEN. — FEITEN WAARVOOR DE ONDERZOEKSRECHTER IS GEVAT. — ONAANTASTBARE BEOORDELING.
6° ONDERZOEKSRECHTER. — ONDERZOEKSDADEN. — OMVANG.
7° DESKUNDIGENONDERZOEK. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. —
DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK. —
ARTIKEL 962 GERECHTELIJK WETBOEK. — TOEPASSING.
8° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — VERBOD VAN DELEGATIE
VAN DESKUNDIGENOPDRACHT AAN DERDEN.
9° DESKUNDIGENONDERZOEK. — BIJSTAND DOOR DERDEN. — VOORWAARDE.
10° DESKUNDIGENONDERZOEK. — PLICHT TOT ONPARTIJDIGHEID. —
DRAAGWIJDTE.
11° DESKUNDIGENONDERZOEK. — ONREGELMATIGHEDEN. — NIET OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN VORMVOORWAARDE. — GEVOLGEN.
12° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — ARTIKEL 235BIS WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — STUK
VOORTSPRUITEND UIT NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID BEPAALDE ONREGELMATIGHEID. — NIETIGVERKLARING EN BEWIJSUITSLUITING. — VOORWAARDE.
13° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
— ARTIKEL 235BIS WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — STUK VOORTSPRUITEND
UIT NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID BEPAALDE ONREGELMATIGHEID. — NIETIGVERKLARING EN BEWIJSUITSLUITING. — VOORWAARDE.

1° De raadkamer oordeelt bij de regeling van de rechtspleging onaantastbaar
of er voor het feit zoals zij dat omschrijft naar plaats, datum en strafrechtelijke kwalificatie, voldoende bezwaren bestaan om de inverdenkinggestelde
naar de feitenrechter te verwijzen; het oordeel van het onderzoeksgerecht
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over het bestaan van bezwaren, ongeacht of het een invloed heeft op de beoordeling van de verjaring als grond van het verval van de strafvordering betreffende een bepaald feit kan niet worden vergeleken met het oordeel van
dat gerecht over de gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering die niet afhangen van het vaststellen van het bestaan van bezwaren. (Art. 135, § 2, Wetboek van Strafvordering)
2°, 3° en 4° Het openbaar ministerie bevindt zich met betrekking tot de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer tot regeling van de rechtspleging, niet in een vergelijkbare rechtstoestand
als een inverdenkinggestelde (1). (Art. 135, § 1, Wetboek van Strafvordering)
5° Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar in feite voor welke precieze
feiten de onderzoeksrechter door de akte van aanhangigmaking is gevat en
het Hof gaat enkel na of het onderzoeksgerecht uit zijn vaststellingen geen
gevolgen trekt die daarmee onverenigbaar zijn of ermee geen verband houden (2). (Artt. 55 en 56, Wetboek van Strafvordering)
6° Krachtens artikel 55 Wetboek van Strafvordering kan de onderzoeksrechter
alle relevante onderzoekingen doen of laten doen, waarvan hij oordeelt dat
zij de vonnisrechter in staat zullen stellen om met kennis van zaken de aard
en de omvang van de onderzochte feiten en de persoon van de inverdenkinggestelde te beoordelen (3).
7° Artikel 962 Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek dat betrekking heeft op de
strafvordering (4).
8° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel houdende het verbod van delegatie
van de deskundigenopdracht aan derden (5).
9° Een gerechtsdeskundige mag zich voor de verwerking van louter uitvoerende en administratieve verrichtingen laten bijstaan door derden, op voorwaarde dat hij noch de leiding noch de opdracht geheel of gedeeltelijk aan
derden delegeert (6).
10° Het enkele feit dat de gerechtsdeskundige in zijn verslag tot het besluit
komt dat de inverdenkinggestelde een bepaald technisch voorschrift heeft
overtreden en dat dit een misdrijf inhoudt, levert geen miskenning op van de
plicht tot onpartijdigheid van die deskundige (7).
11° Krachtens artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, die
ook van toepassing is op verslagen van gerechtsdeskundigen, worden onregelmatigheden waardoor geen op straffe van nietigheid voorgeschreven
(1) Arbitragehof 30 mei 2001, nr. 69/2001, BS 11 september 2001, 30540;
14 december 2005, nr. 191/2005, BS 6 februari 2006, 6174.
(2) Cass. 26 maart 2002, AR P.01.1642.N, AC 2002, nr. 204.
(3) Zie Cass. 9 september 2008, AR P.08.0008.N, AC 2008, nr. 457.
(4) Cass. 12 april 2000, AR P.00.0136.F, AC 2000, nr. 249.
(5) Zie B. DE SMET, “Deskundigenonderzoek in strafzaken”, Comm. Straf.
(6) Id.
(7) Id.

GwH
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vormvoorwaarde wordt overtreden en die evenmin voldoen aan de andere
erin vermelde voorwaarden, niet nietig verklaard of uit het debat geweerd;
deze regel geldt voor alle onregelmatigheden, ongeacht of zij een inbreuk inhouden op een bepaling van openbare orde dan wel betrekking hebben op een
regel van rechterlijke organisatie.
12° en 13° De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, kan een stuk dat
voortspruit uit een niet op straffe van nietigheid bepaalde onregelmatigheid
enkel nietig verklaren en van het bewijs uitsluiten, wanneer ze oordeelt dat
die onregelmatigheid het recht op een eerlijk proces van een partij miskent (1).

(V. E.A. T. BART’S INDUSTRIAL B.V.B.A. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 april 2014.
De eisers I en II voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen aan.
De eiseres III voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel van de eisers I en II
4. Het middel voert in zijn beide onderdelen schending aan van de
artikelen 10 en 11 Grondwet, artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering en de artikelen 130, 131, 135 en 235bis Wetboek van
Strafvordering.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert aan dat, wanneer de raadkamer zich bij het
aannemen van voldoende bezwaren vergist over de duur van die bezwaren, het uitsluiten van een ontvankelijk hoger beroep tegen die beslissing door de inverdenkinggestelde tot gevolg heeft dat een dergelijke
vergissing niet meer kan worden rechtgezet door de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer die gebonden is door de door de verwij(1) Cass. 3 april 2012, AR P.11.2095.N, AC 2012, nr. 214, met concl. van advocaat-generaal DUINSLAEGER.
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zingsbeschikking aangenomen bezwaren, ook wanneer de verjaring is
opgedoken na de beslissing van de raadkamer; dit is niet proceseconomisch noch verenigbaar met het feit dat de verjaring van de strafvordering de openbare orde raakt en aldus door de rechter ambtshalve
moet worden uitgesproken, het openbaar ministerie in het kader van
de regeling van de rechtspleging wel over een onbeperkt hoger beroep
beschikt en andere gronden van verval van de strafvordering wel op het
hoger beroep van de inverdenkinggestelde aan de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen worden voorgelegd; de eisers verzoeken de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen:
“Schendt artikel 135 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, samengelezen met artikel 6 EVRM, in zoverre het
de inverdenkinggestelde niet toelaat om in het kader van de regeling
van de rechtspleging, op grond van een geldig en regelmatig ingesteld
beroep tegen een verwijzingsbeschikking van de raadkamer, voor de
kamer van inbeschuldigingstelling een verweer te voeren omtrent het
bestaan van voldoende bezwaren, en dit met het specifiek en uitsluitend doel om aan te tonen dat de datum van de feiten, weerhouden door
de raadkamer en waaromtrent deze voldoende bezwaren heeft aanvaard, verkeerd is, en om zo aan te tonen dat de verjaring van de strafvordering voor die feiten is ingetreden en zodoende de strafvordering
vervallen is, terwijl dat wel is toegestaan voor het O.M. en dat wel is
toegestaan voor de limitatief bepaalde andere gronden van het verval
van de strafvordering?”
8. Artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “De inverdenkinggestelde kan in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de
verwijzingsbeschikking, beroep instellen tegen de verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130, onverminderd het in
artikel 539 van dit Wetboek beoogde hoger beroep. Hetzelfde geldt voor
de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering. Het hoger beroep is in geval van onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, slechts ontvankelijk indien
het middel bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer.
Hetzelfde geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behalve wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer.”
9. Die bepaling biedt aan de inverdenkinggestelde, binnen de perken
die het bepaalt, de mogelijkheid om bij de kamer van inbeschuldigingstelling hoger beroep in te stellen tegen de verwijzingsbeschikking in
verband met bevoegdheidsbetwistingen, onregelmatigheden betreffende een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging en andere
gronden die van die aard zijn dat de strafvordering erdoor kan worden
beëindigd. Daarentegen verleent die bepaling aan de inverdenkinggestelde geen mogelijkheid om in het kader van een hoger beroep tegen
de verwijzingsbeschikking, voor de kamer van inbeschuldigingstelling
het bestaan aan te vechten van de bezwaren die deze beschikking onaantastbaar vaststelt. Betreffende die bezwaren kan de inverdenking-
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gestelde immers al zijn verweermiddelen doen gelden voor de feitenrechter.
10. Krachtens artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering kunnen
onder meer de gronden van verval van de strafvordering, die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht en die niet na het debat voor die kamer zijn ontstaan, niet meer opgeworpen worden voor de
feitenrechter. Uit de wetsgeschiedenis van die bepaling, zoals zij werd
gewijzigd bij de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof
van assisen, blijkt dat zij ertoe strekt te voorkomen dat eenzelfde betwisting over het verval van de strafvordering zowel voor de kamer van
inbeschuldigingstelling als voor de feitenrechter zou worden gevoerd.
11. De raadkamer oordeelt onaantastbaar of er voor het feit zoals zij
dat omschrijft naar plaats, datum en strafrechtelijke kwalificatie, voldoende bezwaren bestaan om de inverdenkinggestelde naar de feitenrechter te verwijzen. In geval van verwijzing zijn die omschrijving en
beoordeling steeds voorlopig. Het staat dan immers aan de verwijzingsrechter om na onderzoek van alle aan tegenspraak onderworpen gegevens die blijken uit het strafonderzoek en het onderzoek ter
rechtszitting, op definitieve wijze het feit te omschrijven en te beoordelen en daarbij te bepalen of de strafvordering betreffende dat feit al
dan niet vervallen is door verjaring. Bij die beoordeling mag de vonnisrechter niet gebonden zijn door een definitieve omschrijving van de datum van het feit door de kamer van inbeschuldigingstelling.
Daaruit volgt dat het oordeel van het onderzoeksgerecht over het bestaan van bezwaren, ongeacht of het een invloed heeft op de beoordeling
van de verjaring als grond van het verval van de strafvordering betreffende een bepaald feit, niet kan worden vergeleken met het oordeel van
dat gerecht over de gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de
strafvordering die niet afhangen van het vaststellen van het bestaan
van bezwaren.
12. Krachtens artikel 135, § 1, Wetboek van Strafvordering kan het
openbaar ministerie hoger beroep instellen tegen alle beschikkingen
van de raadkamer.
13. Het openbaar ministerie bevindt zich met betrekking tot de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen een beschikking van
de raadkamer tot regeling van de rechtspleging, niet in een vergelijkbare rechtstoestand als een inverdenkinggestelde. Het openbaar ministerie vervult immers in het belang van de gemeenschap de opdrachten
van openbare dienst met betrekking tot de opsporing en de vervolging
van de misdrijven en vordert de toepassing van de strafwet, terwijl de
inverdenkinggestelde zijn persoonlijk belang verdedigt. Het feit dat de
inverdenkinggestelde in het kader van zijn hoger beroep, mocht dat
ontvankelijk zijn, een middel zou kunnen aanvoeren dat de openbare
orde raakt, verleent hem nog niet het belang van het openbaar ministerie en plaatst hem niet in een vergelijkbare toestand als deze laatste.
14. De prejudiciële vraag die uitgaat van niet te vergelijken rechtstoestanden die de wet anders behandelt, wordt niet gesteld.
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Vierde middel van de eisers I en II
Eerste onderdeel
32. Het onderdeel voert schending aan van artikel 56 Wetboek van
Strafvordering, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de scheiding van het recht tot onderzoek en het recht van
vervolging: het arrest oordeelt ten onrechte “Dat de verleende opdracht
de saisine van de onderzoeksrechter zou overschreden hebben is een bewering die (het hof van beroep) niet bijtreedt. De onderzoeksrechter
werd ‘in rem’ gevat door de feiten die in de klachtbrief uitvoerig werden
uiteengezet, en niet door de kwalificaties die zonder verdere feitelijke
toelichting in het proces-verbaal van burgerlijke partijstelling werden
vermeld. Lectuur van het feitenrelaas, voorwerp van de klachtbrief,
wijst uit dat de deskundigenopdracht wel degelijk was opgesteld in
functie van de te onderzoeken feiten”; de onderzoeksrechter vermag
voor feiten waarvoor hij niet is gevat, geen onderzoeksdaden te stellen
die eigen zijn aan zijn ambt; aldus mag hij de door hem aangestelde deskundige niet belasten met opdrachten die volgens de klacht met burgerlijkepartijstelling niet onder zijn saisine vielen; evenmin mag hij
die deskundige belasten met een opdracht die niet eens een misdrijf betreft.
33. Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar in feite voor welke
precieze feiten de onderzoeksrechter door de akte van aanhangigmaking is gevat. Het Hof gaat enkel na of het onderzoeksgerecht uit zijn
vaststellingen geen gevolgen trekt die daarmee onverenigbaar zijn of
ermee geen verband houden.
34. In zoverre het onderdeel opkomt tegen het onaantastbare oordeel
van de appelrechters over de feiten die in casu tot de saisine van de onderzoeksrechter behoorden, is het niet ontvankelijk.
35. De klacht met burgerlijkepartijstelling heeft betrekking op feiten van valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op de wetgeving
inzake de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen en
maakt melding van de jaarrekeningen van Balliu MTC nv van 1999 tot
2001, het verslag van de aandelenwaardering van 6 juni 2000 en twee
overeenkomsten van 2000.
36. Het arrest kan, zonder uit zijn vaststellingen gevolgen te trekken
die daarmee onverenigbaar zijn of ermee geen verband houden, oordelen dat de opdrachten aan de deskundige die betrekking hadden op
boekhoudkundige of financiële stukken van de vennootschap betreffende het boekjaar 2002, alsmede op het bestaan van een zwartgeldcircuit
binnen de vennootschap en het eventueel onttrekken van goederen aan
die vennootschap, tot de saisine van de onderzoeksrechter behoorden.
De hiervoor vermelde afbakening van de saisine van de onderzoeksrechter sluit immers niet uit dat er stukken bestaan die, ook al slaan zij op
een ander boekjaar dan expliciet in de klacht aangegeven, een impact
kunnen hebben op de in onderzoek gestelde feiten en evenmin dat de in
de klacht vermelde stukken verband houden met het verwerken of ver-
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doezelen van een zwartgeldcircuit binnen de vennootschap of de onttrekking van goederen aan die vennootschap.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
37. Het feit dat de onderzoeksrechter aan de deskundige gevraagd
heeft hem te adviseren over een element dat niet kadert in een misdrijf,
maar in een eventuele tuchtrechtelijke inbreuk, met name of de werkzaamheden van de eisers beantwoordden aan de reglementen en normen
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, houdt geen verband met de
saisine van de onderzoeksrechter.
38. Artikel 55 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het gerechtelijk onderzoek het geheel van de handelingen is die ertoe strekken de
daders van misdrijven op te sporen, de bewijzen te verzamelen en de
maatregelen te nemen die de rechtscolleges in staat moeten stellen
met kennis van zaken uitspraak te doen.
Krachtens die bepaling kan de onderzoeksrechter alle relevante onderzoekingen doen of laten doen, waarvan hij oordeelt dat zij de vonnisrechter in staat zullen stellen om met kennis van zaken de aard en
de omvang van de onderzochte feiten en de persoon van de inverdenkinggestelde te beoordelen.
39. In zoverre het onderdeel van andere rechtsopvattingen uitgaat,
faalt het naar recht.
Vijfde middel van de eisers I en II
Eerste onderdeel
42. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 43 en 44 Wetboek van Strafvordering en artikel 962 Gerechtelijk Wetboek, alsmede
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende het verbod van
delegatie van de deskundigenopdracht aan derden: het arrest kan uit de
feitelijke vaststellingen die het doet op grond van de door de eiser I in
zijn beroepsconclusie aangehaalde stukken, niet afleiden dat de gerechtsdeskundige de hem verleende opdracht niet geheel of gedeeltelijk
heeft gedelegeerd aan zijn medewerkers; met het oordeel dat niet is
aangetoond dat de deskundige het toezicht en de leiding over de werkzaamheden uit handen zou hebben gegeven, stelt het arrest bovendien
niet vast dat de deskundige de opdracht zelf niet geheel of gedeeltelijk
heeft gedelegeerd.
43. 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 onderdeel naar recht.
44. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel houdende het verbod van
delegatie van de deskundigenopdracht aan derden.
In zoverre het onderdeel miskenning van een dergelijk algemeen
rechtsbeginsel aanvoert, faalt het eveneens naar recht.
45. Een gerechtsdeskundige mag zich voor de verwerking van louter
uitvoerende en administratieve verrichtingen laten bijstaan door der-
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den, op voorwaarde dat hij noch de leiding noch de opdracht geheel of
gedeeltelijk aan derden delegeert. De rechter oordeelt onaantastbaar
in feite of de deskundige al dan niet de leiding of zijn opdracht heeft
gedelegeerd aan derden. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden
of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
46. Het arrest (ro 3.9 tweede en derde alinea) oordeelt: “Deskundigen
mogen een beroep doen op medewerkers, mits zij hun gezag en de leiding over de uitvoering van de opdracht niet delegeren aan die medewerkers (…). Uit de voorgelegde stukken blijkt dat hieraan is voldaan.
Weliswaar is het zo dat bepaalde medewerkers, zoals aangeduid in de
conclusie van de [eiser I], de deskundige hebben bijgestaan, maar uit de
stukken, inzonderheid het detail van de uren (…), blijkt dat die bijstand enkel betrekking had op taken die het eigenlijke werk van de
deskundige, meer bepaald het kritisch onderzoek van de voorhanden
zijnde gegevens en het formuleren van het advies, hebben voorbereid
en/of administratief ondersteund. Uit geen enkel gegeven kan worden
aangenomen dat de deskundige het toezicht en de leiding over de deskundige werkzaamheden uit handen zou hebben gegeven. Voorgaande
besluitvorming vindt trouwens steun in de inhoud en de ‘toon’ van het
eigenlijk deskundig verslag (…).”
47. Met dat oordeel trekken de appelrechters uit hun vaststellingen
geen gevolgen die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden verantwoord, maar verantwoorden zij hun beslissing naar recht en stellen zij vast dat de deskundige de opdracht zelf
niet geheel of gedeeltelijk heeft gedelegeerd aan zijn medewerkers.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
48. Voor het overige komt het oordeel op tegen de onaantastbare beoordeling van feiten door het arrest of verplicht het tot een onderzoek
van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Zesde middel van de eisers I en II
51. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.2 EVRM,
artikel 14.1 en 14.2 IVBPR, de artikelen 43, 44, 127, 128, 129, 130, 131, 135,
223 en 235bis Wetboek van Strafvordering en artikel 962 Gerechtelijk
Wetboek, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van
het recht van verdediging en het recht op tegenspraak, het contradictoir karakter van de regeling van de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten en de motiveringsplicht voor de onderzoeksgerechten.
52. 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 naar recht.
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Tweede onderdeel
56. Het onderdeel voert aan dat het arrest, ondanks de vaststelling
dat de deskundige tot het formele besluit was gekomen dat de eisers bepaalde inbreuken hebben gepleegd, ten onrechte niet oordeelt dat de
onpartijdigheid in hoofde van de deskundige is miskend; het beginsel
van de techniciteit, dat het arrest op die grond wel miskend acht, staat
los van die plicht tot onpartijdigheid; de deskundige die aanvoert dat
de inverdenkinggestelde misdrijven heeft gepleegd, is niet meer onpartijdig.
57. Het enkele feit dat de gerechtsdeskundige in zijn verslag tot het
besluit komt dat de inverdenkinggestelde een bepaald technisch voorschrift heeft overtreden en dat dit een misdrijf inhoudt, levert geen
miskenning op van de plicht tot onpartijdigheid van die deskundige.
Het onderdeel dat berust op een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Zevende middel van de eisers I en II
58. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 14.1
IVBPR, artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de
artikelen 43, 44, 131, § 2, en 235, § 6, Wetboek van Strafvordering en de
artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek, alsmede miskenning van de
algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging, de bewijsregels en de regels van de bewijsuitsluiting in het strafrecht.
59. 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 naar recht.
Eerste en tweede onderdeel
60. De onderdelen voeren aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat
de onregelmatigheden in het deskundigenverslag, bestaande in een inbreuk op het beginsel van de techniciteit en een inbreuk op het verbod
van delegatie van rechterlijke functies, geen grond opleveren om de
nietigheid van dat verslag uit te spreken en daarbij ten onrechte steunt
op de vaststelling dat de wet nergens een dergelijke nietigheid bepaalt;
nietigheid kan ook zonder tekst bestaan in geval van miskenning van
een substantieel vormvereiste dat raakt aan de organisatie van de hoven en de rechtbanken; dit is het geval met betrekking tot de beide vermelde onregelmatigheden, die bovendien de openbare orde raken;
bijgevolg kan het arrest niet oordelen zoals het doet, zonder na te gaan
of de onregelmatigheden nietigheid of minstens bewijsuitsluiting tot
gevolg hebben omdat zij miskenning uitmaken van dergelijke substantiële vormvereisten (eerste onderdeel); het arrest onderzoekt ten onrechte niet of de vaststelde onregelmatigheden de betrouwbaarheid van het
bewijs hebben aangetast (tweede onderdeel).
61. Artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat tot nietigheid van een onregelmatig verkregen bewijselement
enkel wordt besloten indien ofwel de naleving van de betrokken vorm-
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voorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, ofwel de
begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, ofwel het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op
een eerlijk proces.
62. Krachtens deze bepaling, die ook van toepassing is op verslagen
van gerechtsdeskundigen, worden onregelmatigheden waardoor geen
op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarde wordt overtreden en die evenmin voldoen aan de andere erin vermelde voorwaarden, niet nietig verklaard of uit het debat geweerd. Deze regel geldt
voor alle onregelmatigheden, ongeacht of zij een inbreuk inhouden op
een bepaling van openbare orde dan wel betrekking hebben op een regel
van rechterlijke organisatie.
63. Op grond van de vermelde regel kan de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, een stuk dat voortspruit uit een niet op
straffe van nietigheid bepaalde onregelmatigheid enkel nietig verklaren en van het bewijs uitsluiten, wanneer het oordeelt dat die onregelmatigheid het recht op een eerlijk proces van een partij miskent. Het
onderzoeksgerecht in die hoedanigheid vermag immers de betrouwbaarheid van het bewijs niet te onderzoeken omdat dit behoort tot de
beoordeling van de bewijswaarde die enkel toekomt aan de feitenrechter.
64. De onderdelen die berusten op andere rechtsopvattingen, falen
naar recht.
Derde onderdeel
65. Het onderdeel voert aan dat het arrest het oordeel dat eisers’
recht op een eerlijk proces niet is miskend, niet kan afleiden uit de elementen die het vaststelt, te weten dat de feitenrechter het advies van
de gerechtsdeskundige vrij beoordeelt, dat de eisers voor de feitenrechter vrij het deskundigenverslag kunnen tegenspreken en dat de aard en
de complexiteit van de onderzochte feiten noopten tot de tussenkomst
van een extern deskundige die in zijn besluitvorming de grenzen van de
louter technische vaststellingen noodwendig moest overschrijden om
zijn opdracht op een zinvolle manier uit te voeren; de vrije bewijswaardering is immers de regel en de beoordeling of de bewijsgaring het recht
van verdediging miskent, moet voorafgaan aan de bewijswaardering; de
mogelijkheid van tegenspraak is geen reden om onregelmatig bewijs
niet uit te sluiten omdat die uitsluiting precies ertoe moet leiden dat
de feitenrechter dat bewijs niet in acht kan nemen; ten slotte schat het
arrest met het oordeel over de noodzakelijkheid van het deskundigenonderzoek in kwestie en van de erin vervatte onregelmatigheden, niet
de invloed van het onregelmatige bewijselement op de strafvordering in
en is het bovendien tegenstrijdig gemotiveerd waar het oordeelt dat de
onderzoeksrechter niet beschikte over de specifieke kennis van een ervaren bedrijfsrevisor, terwijl de feitenrechter zou kunnen overtuigd
worden van de onjuistheid van het deskundigenverslag en dus die kennis wel heeft; met het vermelde oordeel stelt het arrest geen overmacht
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vast opdat de deskundigenopdracht beperkt zou zijn tot louter technische vaststellingen; volgens de redenering van het arrest waren de inbreuken opzettelijk.
66. Het is niet tegenstrijdig te oordelen, eensdeels, dat het voor de onderzoeksrechter bij gebrek aan specifieke kennis over de te onderzoeken onderwerpen noodzakelijk was een ervaren bedrijfsrevisor als
gerechtsdeskundige aan te stellen en, anderdeels, dat de eisers in het
kader van een tegensprekelijk debat en met de eventuele bijstand van
een technisch raadsman, de feitenrechter kunnen overtuigen van de onjuistheid van het deskundigenverslag.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
67. Artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling die een daar bedoelde onregelmatigheid vaststelt, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uitspreekt van
de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van
de erop volgende rechtspleging en dat de nietig verklaarde stukken uit
het dossier worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg.
Die bepaling houdt in dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet
steeds een onregelmatig bewijsstuk uit het strafdossier moet verwijderen. Meer bepaald is die kamer niet verplicht een dergelijk stuk, dat
geen schending inhoudt van een op straffe van nietigheid voorgeschreven regel, uit het strafdossier te verwijderen wanneer zij oordeelt dat
de onregelmatigheid geen onherroepelijke miskenning van het recht op
een eerlijk proces tot gevolg heeft. Van een dergelijke miskenning is in
de regel slechts sprake wanneer het verdere gebruik van dat stuk aanleiding kan geven tot een veroordeling die zou steunen op twijfelachtige gronden, terwijl het voor de partij tegen wie dat stuk wordt
aangewend, niet mogelijk zou zijn het nuttig tegen te spreken en de
waarheid naar voor te brengen.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een onregelmatig stuk
nooit het voorwerp mag uitmaken van bewijswaardering voor de feitenrechter in het kader van een tegensprekelijk debat en bijgevolg steeds
door de kamer van inbeschuldigingstelling uit het strafdossier moet geweerd worden, faalt het naar recht.
68. Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar in feite of het gebruik van onrechtmatig verkregen gegevens het recht op een eerlijk
proces in het gedrang brengt. Het opzettelijke karakter van de onregelmatigheid is daarbij weliswaar een beoordelingselement, maar verplicht dat gerecht niet steeds tot bewijsuitsluiting.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het eveneens naar recht.
69. Op grond van de redenen die het onderdeel aanhaalt, kan de kamer
van inbeschuldigingstelling wettig oordelen dat te dezen het verdere
gebruik van het deskundigenverslag het recht op een eerlijk proces van
de eisers niet onherroepelijk miskent en dat de onregelmatigheid niet
leidt tot de nietigheid van dat verslag.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1309 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 322 - 19.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1309

Vierde onderdeel
70. Het onderdeel voert aan dat het arrest, dat oordeelt dat de deskundige noodzakelijkerwijze de taak van de feitenrechter heeft overgenomen als gevolg van twee bewezen verklaarde onregelmatigheden in
zijn verslag, ten onrechte oordeelt dat het gebruik van dit onregelmatig bewijs geen miskenning inhoudt van het recht op een eerlijk proces
en daardoor artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR en artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering schendt en de bewijsregels in
strafzaken miskent.
71. Het arrest (ro 3.11) oordeelt niet dat als gevolg van de onregelmatigheden in verband met de techniciteit van het deskundigenonderzoek, de deskundige noodzakelijkerwijze de taak van de feitenrechter
heeft overgenomen. Het oordeelt integendeel “een advies van een gerechtsdeskundige is niet meer dan een loutere inlichting zonder bijzondere bewijswaarde; de besluitvorming is niet bindend voor de rechter
die volkomen vrij de inhoud ervan zal beoordelen; de bodemrechter beschikt over voldoende onderscheidingsvermogen om zich een eigen oordeel over schuld of onschuld te vormen.”
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
72. Voor het overige komt het onderdeel op tegen het onaantastbare
oordeel van het arrest dat is vermeld in het antwoord op het derde onderdeel van dit middel.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Vijfde onderdeel
73. Het onderdeel voert aan dat de vastgestelde onregelmatigheden de
onbetrouwbaarheid impliceren van het verslag waarbij de deskundige
zich buiten zijn deskundigheid heeft begeven, zodat het arrest niet vermocht te oordelen dat er geen grond was om de nietigheid van het deskundigenverslag uit te spreken.
74. Het onderdeel gaat ervan uit dat de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet bij toepassing van artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering, te oordelen heeft over de betrouwbaarheid van het
bewijs. Zoals blijkt uit het antwoord op het tweede onderdeel van dit
middel, is dat niet het geval.
Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
81. 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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19 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. —
Advocaten: de heer Arnou (bij de balie te Brugge), mevr. Geinger en
de heer Verstraeten (bij de balie te Leuven).

N° 323
2°

— 19 mei 2015
(AR P.14.1797.N)

KAMER

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.
— BETWISTING OVER DE STRAFBAARHEID DER FEITEN. — BEANTWOORDEN VAN
CONCLUSIE. — VERPLICHTING.
2° REDENEN VAN DE VONNISEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BETWISTING
OVER DE STRAFBAARHEID DER FEITEN. — BEANTWOORDEN VAN CONCLUSIE. —
VERPLICHTING.
3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.
— VERWIJZINGSBESCHIKKING. — UITSPRAAK OVER DE STRAFBAARHEID DER FEITEN. — HOGER BEROEP DAT HIEROMTRENT EEN ONWETTIGHEID AANVOERT. —
ONTVANKELIJKHEID.
4° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — ONDERZOEKSGERECHT. — RAADKAMER.
— REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERWIJZINGSBESCHIKKING. — UITSPRAAK OVER DE STRAFBAARHEID DER FEITEN. — HOGER BEROEP DAT HIEROMTRENT EEN ONWETTIGHEID AANVOERT. — ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Artikel 128, eerste lid, Wetboek van Strafvordering verplicht het onderzoeksgerecht, wanneer de inverdenkinggestelde bij conclusie aanvoert dat
het hem verweten feit, al stond het vast, geen strafbaar feit uitmaakt, die
conclusie te beantwoorden en daarbij concreet te onderzoeken of dat feit
strafbaar is (1).
3° en 4° Wanneer de verwijzingsbeschikking van de raadkamer oordeelt dat
het aan de inverdenkinggestelde verweten feit strafbaar is, dan is diens hoger beroep dat met betrekking tot dit oordeel een onwettigheid aanvoert, ontvankelijk overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering (2).

(C. E.A. T. PERSONNEL

MANAGEMENT ADVICE B.V.B.A.)

(1) Cass. 9 april 2013, AR P.12.1208.N, AC 2013, nr. 224.
(2) Id.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 november
2014.
De eisers I, III, IV en V voeren elk in een memorie die aan dit arrest
is gehecht, een middel aan.
De eiseressen II voeren in twee gelijkluidende verzoekschriften en
een memorie die aan dit arrest zijn gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel van de eisers I, III, IV en V
1. Het middel voert schending aan van artikel 135, § 2, Wetboek van
Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat het hoger beroep
van de eisers niet ontvankelijk is omdat het betrekking heeft op de
door de raadkamer aangenomen bezwaren en niet op een onregelmatigheid of nietigheid als bedoeld in artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering; bij beroepsconclusie heeft de eiseres V aangevoerd, eensdeels,
dat artikel 550bis, § 2, Strafwetboek niet van toepassing is op degene die
onbeperkt toegang heeft tot een informaticasysteem en dus zijn toegangsbevoegdheid tot dat systeem niet kan overschrijden, anderdeels,
dat de raadkamer die bepaling en bijgevolg ook artikel 550bis, § 7,
Strafwetboek ten onrechte uitbreidt tot het geval waarin men zijn toegangsbevoegdheid in het informaticasysteem niet overschrijdt, maar
wel afwendt van haar finaliteit; die grief betreft de onwettigheid van
het oordeel van de verwijzingsbeschikking over de strafbaarheid van de
telastleggingen A.1, A.2 en C en voert aldus wel degelijk een onregelmatigheid in die beschikking aan.
2. Artikel 128, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Indien de raadkamer van oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch
een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, of dat tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar bestaat, verklaart zij dat er geen reden
is tot vervolging.”
Deze bepaling verplicht het onderzoeksgerecht, wanneer de inverdenkinggestelde bij conclusie aanvoert dat het hem verweten feit, al stond
het vast, geen strafbaar feit uitmaakt, die conclusie te beantwoorden
en daarbij concreet te onderzoeken of dat feit strafbaar is.
3. Wanneer de verwijzingsbeschikking oordeelt dat het aan de inverdenkinggestelde verweten feit strafbaar is, dan is diens hoger beroep
dat met betrekking tot dit oordeel een onwettigheid aanvoert, ontvankelijk overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering.
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4. De eiseres V heeft bij conclusie voor de raadkamer het verweer gevoerd zoals in het middel vermeld. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft zij bij beroepsconclusie hetzelfde verweer gevoerd en
aangevoerd dat in de verwijzingsbeschikking een te ruime draagwijdte
is gegeven aan artikel 550bis, § 2, Strafwetboek. De overige eisers hebben zich bij dat verweer aangesloten. Het hoger beroep van de eisers tegen die beschikking was ontvankelijk.
Het arrest dat anders oordeelt, verantwoordt de beslissing niet naar
recht.
Het middel is gegrond.
Derde middel van de eiseressen II
5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, alsmede
miskenning van de motiveringsplicht: noch de verwijzingsbeschikking
noch het arrest beantwoorden het verweer van de eiseressen over de
aard en de waarde van de in de telastlegging B.2 bedoelde geschriften.
6. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering.
In zoverre het middel schending van die grondwetsbepaling aanvoert,
faalt het naar recht.
7. Artikel 128, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Indien de raadkamer van oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch
een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, of dat tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar bestaat, verklaart zij dat er geen reden
is tot vervolging.”
Deze bepaling verplicht het onderzoeksgerecht, wanneer de inverdenkinggestelde bij conclusie aanvoert dat het hem verweten feit, al stond
het vast, geen strafbaar feit uitmaakt, die conclusie te beantwoorden
en daarbij concreet te onderzoeken of dat feit strafbaar is.
8. Wanneer de verwijzingsbeschikking oordeelt dat het aan de inverdenkinggestelde verweten feit strafbaar is, dan is diens hoger beroep
dat met betrekking tot dit oordeel een onwettigheid aanvoert, ontvankelijk overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering.
9. De eiseressen hebben bij conclusie voor de raadkamer en bij beroepsconclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerd
dat het onder de telastlegging B.2 vermelde feit van misbruik van vertrouwen niet strafbaar is omdat de in die telastlegging vermelde geschriften geen koopwaar uitmaken en geen economische waarde
hebben. Aldus hebben de eiseressen aangevoerd dat de hen verweten feiten geen strafbaar feit uitmaken omdat daarvoor een constitutief bestanddeel ontbreekt.
Het arrest beantwoordt dat verweer niet.
In zoverre is het middel gegrond.
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Overige middelen van de eiseressen II
10. Ingevolge de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing
over de telastlegging B.2 tegen de eiseressen II behoeven hun overige
middelen die enkel op dezelfde telastlegging betrekking hebben en niet
kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, geen antwoord.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
— Artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering
11. De eiseressen II zijn vervolgd wegens de telastleggingen A.1 en C.
Het arrest stelt vast dat ook die eiseressen zich hebben aangesloten
bij het verweer van de eiseres V over de te ruime draagwijdte die de beroepen beschikking geeft aan artikel 550bis, § 2 en § 7, Strafwetboek.
Het arrest dat op dit punt de hogere beroepen van de eiseressen II
eveneens niet ontvankelijk verklaart, verantwoordt om dezelfde redenen als deze vermeld in het antwoord op het middel van de overige eisers, de 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
19 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. —
Advocaten: de heer Partoens (bij de balie te Tongeren), de heer De Block
(bij de balie te Dendermonde), mevr. Vandebotermet (bij de balie te
Brussel), de heer Goyens (bij de balie te Brussel) en de heer Deruyck (bij
de balie te Antwerpen).

N° 324
2°

— 19 mei 2015
(AR P.15.0023.N)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPORINGS- HANDELINGEN. — PROACTIEVE RECHERCHE. — SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING OPENBAAR MINISTERIE. — DRAAGWIJDTE.
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPORINGS- HANDELINGEN. — AANGIFTE VAN VERDACHTE HANDELINGEN NOPENS HET
BESTAAN VAN EEN MISDRIJF. — GEVOLG. — GEEN PROACTIEVE RECHERCHE.
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3° STRAF. — GELDBOETE EN OPDECIEMEN. — NIET CORRECT TOEPASSEN
VAN DE OPDECIEMEN. — BEPERKTE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING. — GEEN
GROND TOT VERWIJZING.
4° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — BEKLAAGDE EN VERDACHTE. — VEROORDELING. — GELDBOETE EN OPDECIEMEN. — NIET CORRECT TOEPASSEN VAN DE OPDECIEMEN. — BEPERKTE
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING. — GEEN GROND TOT VERWIJZING

1° Het instellen van de in artikel 28bis, § 2, Wetboek van Strafvordering bedoelde proactieve recherche behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming
van het openbaar ministerie, hetgeen beoogt de autonomie van de speurder
onder het toezicht en de leiding van het openbaar ministerie te plaatsen van
zodra, met het oog op het vatten van de dader van een nog aan het licht te
brengen misdrijf, relevante gegevens worden ingezameld en verwerkt, die tot
het privéleven van de betrokkene behoren en die wegens hun vaagheid geen
grond tot onmiddellijk repressief optreden opleveren (1).
2° Uit het geheel van de bepalingen van artikel 28bis, § 2, en 28ter, § 2, Wetboek van Strafvordering en de artikelen 15, 1°, en 40 van de Wet Politieambt
volgt dat, wanneer een politieambtenaar een aangifte ontvangt van verdachte handelingen die lijken te wijzen op het bestaan van een misdrijf, hij alvorens de procureur des Konings daarvan bij proces-verbaal in kennis te
stellen, autonoom informatie kan inwinnen en vaststellingen kan doen om
na te gaan van welk eventueel misdrijf er sprake kan zijn, om alzo de procureur des Konings op doelmatige wijze voor te lichten over de ernst en de
draagwijdte van de aangifte; dergelijke handelingen behoren wegens hun beperkte opzet en draagwijdte niet tot de proactieve recherche.
3° en 4° Artikel 1 Wet Opdeciemen Geldboeten bepaalt dat het bedrag van de
strafrechtelijke geldboeten met vijftig decimes wordt verhoogd, zonder dat
die verhoging het juridisch karakter van die boeten wijzigt, en dat de hoven
en rechtbanken in hun arresten of vonnissen vaststellen dat die geldboete
met vijftig decimes is verhoogd bij toepassing van deze wet en tevens het uit
die verhoging voortvloeiende cijfer vermelden; wanneer het cijfer dat voortvloeit uit de verhoging met de decimes niet overeenstemt met de samentelling
van het bedrag van de geldboete en de decimes, schendt de beslissing deze bepaling en dient zij op dat punt te worden vernietigd, zonder dat er grond is
tot verwijzing (2).

(T. E.A. T. INTERCOMMUNALE

MAATSCHAPPIJ B.V.
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IMEA E.A.)

(1) Cass. 26 maart 2013, AR P.13.0133.N, AC 2013, nr. 212; Cass. 17 maart 2010, AR
P.10.0010.F, AC 2010, nr. 192.
(2) Cass. 21 maart 2001, AR P.00.1626.F, AC 2001, nr. 150; Cass. 19 juni 2001, AR
P.99.1715.N, AC 2001, nr. 376; Cass. 20 september 1971, AC 1972, 69; zie P. ARNOU, “Opdecimes”, Comm. Strafr., nr. 82.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 27 november 2014.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eisers II en III voeren geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest houdt de beslissing over de rechtsplegingsvergoeding
aan.
In zoverre tegen die beslissing gericht, zijn de cassatieberoepen voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 28bis, § 2, Wetboek van
Strafvordering: het arrest oordeelt dat de strafvordering wel degelijk
ontvankelijk is aangezien er nooit sprake is geweest van enige proactieve recherche; recherche is proactief wanneer er slechts vage vermoedens zijn dat een misdrijf is gepleegd, maar dit nog niet concreet is
ontdekt; zodra er precieze vermoedens en in tijd en ruimte bepaalbare
gegevens voorhanden zijn met betrekking tot een concreet misdrijf,
gaat het niet meer om proactief, maar om reactief onderzoek; bij het
beoordelen van die informatiepositie van politie en parket moet de
rechter zich plaatsen op het moment waarop de betwiste recherchedaden werden gesteld; het arrest beoordeelt het al dan niet proactieve karakter van de autonome recherchedaden van de politieambtenaren in
casu evenwel niet op het moment van het stellen van die daden, dit is
bij de melding door de ongeruste burger, maar wel op het moment van
het afsluiten van het aanvankelijk proces-verbaal, dit is nadat de resultaten van die daden reeds gekend zijn; uit de feiten die zij vaststellen, kunnen de appelrechters bijgevolg niet afleiden dat er op het
ogenblik van de betwiste recherchedaden geen sprake was van proactieve recherche; bijgevolg oordelen zij niet wettig dat het op basis van die
onregelmatige recherchedaden opgestarte gerechtelijk onderzoek op
een correcte wijze is gevoerd en dat de strafvordering ontvankelijk is.
3. Krachtens artikel 28bis, § 2, Wetboek van Strafvordering strekt het
opsporingsonderzoek zich uit over de proactieve recherche. Hieronder
wordt verstaan, met het doel te komen tot het vervolgen van daders
van misdrijven, het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden
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van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte
strafbare feiten zoals in die bepaling bedoeld.
Het instellen van een dergelijke recherche behoeft voorafgaande
schriftelijke toestemming van het openbaar ministerie. Dit beoogt de
autonomie van de speurder onder het toezicht en de leiding van het
openbaar ministerie te plaatsen van zodra, met het oog op het vatten
van de dader van een nog aan het licht te brengen misdrijf, relevante
gegevens worden ingezameld en verwerkt, die tot het privéleven van de
betrokkene behoren en die wegens hun vaagheid geen grond tot onmiddellijk repressief optreden opleveren.
4. Artikel 28ter, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de officieren en agenten van gerechtelijke politie die op eigen initiatief handelen, de procureur des Konings inlichten over de gevoerde opsporingen
binnen de termijn en op de wijze die deze bij richtlijn vastlegt.
5. De Wet Politieambt bepaalt:
— in artikel 15, 1°, dat bij het vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie, de politiediensten als taak hebben de misdaden, de
wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de bewijzen ervan te
verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde overheden, de daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking te stellen van
de bevoegde overheid, op de wijze en in de vormen bepaald door de wet;
— in artikel 40, dat de bij een politieambtenaar ingediende klachten
of aangiften, alsook de over misdrijven verkregen inlichtingen en gedane vaststellingen worden opgenomen in processen-verbaal die aan de
bevoegde gerechtelijke overheden worden toegezonden.
6. Uit het geheel van die bepalingen volgt dat, wanneer een politieambtenaar een aangifte ontvangt van verdachte handelingen die lijken
te wijzen op het bestaan van een misdrijf, hij alvorens de procureur des
Konings daarvan bij proces-verbaal in kennis te stellen, autonoom informatie kan inwinnen en vaststellingen kan doen om na te gaan van
welk eventueel misdrijf er sprake kan zijn, om alzo de procureur des
Konings op doelmatige wijze voor te lichten over de ernst en de draagwijdte van de aangifte. Dergelijke handelingen behoren wegens hun beperkte opzet en draagwijdte niet tot de proactieve recherche.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
7. Het arrest stelt vast en oordeelt dat:
— op 19 augustus 2013 een ongeruste burger heeft gemeld “dat in het
pand gelegen te 2300 Turnhout Graatakker 115 en 117 verdachte zaken
aan de hand zijn. Er zou altijd veel licht branden in dit pand. Dit is te
zien door de dakvensters. Melder heeft één maal een wagen zien stoppen
voor het pand en heeft drie mannen het pand zien binnen gaan. Het licht
bleef na het vertrek van de mannen nog steeds branden. Het licht
(brandt) reeds vier weken.”
— de in het aanvankelijk proces-verbaal vermelde handelingen, bestaande in het zelf ter plaatse gaan kijken, het nazicht doen naar de eigenaar of huurder van het pand, het vragen van een stroommeting en
het weergeven van de resultaten daarvan, die de opstellers ingevolge

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1317 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 324 - 19.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1317

die melding autonoom hebben gesteld vooraleer van die melding kennis
te geven aan de procureur des Konings, door geen enkele nietigheid zijn
aangetast en volledig conform zijn aan artikel 40 Wet Politieambt, dat
expliciet bepaalt dat politieambtenaren de door hen gedane vaststellingen opnemen in een proces-verbaal dat aan de bevoegde gerechtelijke
overheid wordt gezonden;
— het in casu immers enkel summiere vaststellingen betreft om de
melding van de “ongeruste burger” over een eigenaardige toestand te
toetsen aan feitelijke vaststellingen en aanwijzingen van een gepleegd
misdrijf;
— geen enkele wetsbepaling verhindert dat officieren en agenten van
gerechtelijke politie, die kennis krijgen van een tot hun opsporingsbevoegdheid behorende misdaad of wanbedrijf, hun opsporingen aanvatten en doorvoeren zonder de procureur des Konings hiervan
voorafgaandelijk en onmiddellijk bericht te geven;
— de strafvordering, waarin nooit sprake is geweest van proactieve
recherche, door geen enkele nietigheid is aangetast en ontvankelijk is.
Aldus verantwoordt het arrest de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
— Artikel 1 Wet Opdeciemen Geldboeten
8. Artikel 1 Wet Opdeciemen Geldboeten, zoals hier van toepassing,
bepaalt dat het bedrag van de strafrechtelijke geldboeten met vijftig
decimes wordt verhoogd, zonder dat die verhoging het juridisch karakter van die boeten wijzigt, en dat de hoven en rechtbanken in hun arresten of vonnissen vaststellen dat die geldboete met vijftig decimes is
verhoogd bij toepassing van deze wet en tevens het uit die verhoging
voortvloeiende cijfer vermelden.
9. Het arrest veroordeelt de eiser II tot “een geldboete van 2.000 euro,
te vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 18.000 euro.”
Bijgevolg stemt het cijfer dat voortvloeit uit de verhoging met decimes
niet overeen met de samentelling van het bedrag van de geldboete en
de decimes. Dat cijfer dient hier immers 12.000 euro te bedragen. Aldus
schendt het arrest de vermelde bepaling.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering voor
het overige
10. 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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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de aan de eiser II opgelegde geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 decimes, bepaalt op
een hoger bedrag dan 12.000 euro.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser II tot vier vijfden van de kosten van zijn cassatieberoep.
Laat de overige kosten van dat cassatieberoep ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eisers I en III tot de kosten van hun cassatieberoep.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
19 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Verbist.

N° 325
2°

— 19 mei 2015
(AR P.15.0095.N)

KAMER

STRAF. — SAMENLOOP. — GESCHEIDEN BERECHTING. — EENHEID VAN OPZET.
— ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE RECHTER. — DRAAGWIJDTE.

Voor de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek oordeelt de rechter
onaantastbaar of er eenheid van opzet bestaat tussen de feiten waarvoor hij
een beklaagde schuldig verklaart en deze waarvoor diezelfde beklaagde bij
een eerder in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke beslissing tot straf
is veroordeeld en hij kan de afwezigheid van eenheid van opzet afleiden uit
alle hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens, zoals onder meer het
tijdsverloop tussen de reeds beoordeelde feiten en deze die bij hem aanhangig
zijn (1).

(S.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 23 december 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 13 februari 2013, AR P.12.1634.F, AC 2013, nr. 106.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek: het arrest houdt geen rekening met de straffen die in het verleden werden uitgesproken, hoewel de bewezen verklaarde
telastleggingen door eenheid van opzet verbonden zijn met de feiten
waarvoor de eiser bij kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof van
beroep te Gent van 30 april 2014 werd bestraft met een straf die voldoende lijkt voor alle misdrijven samen; eenheid van opzet vereist niet dat
de bestanddelen van de misdrijven dezelfde zijn en op hetzelfde ogenblik en op dezelfde plaats gebeurd zijn; evenmin staat een feitelijke en
morele cesuur of het tijdsverloop de eenheid van opzet in de weg; wanneer de rechter vaststelt dat voldaan is aan de voorwaarden van
artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, is hij verplicht die bepaling toe te
passen.
2. Voor de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek oordeelt de rechter onaantastbaar of er eenheid van opzet bestaat tussen
de feiten waarvoor hij een beklaagde schuldig verklaart en deze waarvoor diezelfde beklaagde bij een eerder in kracht van gewijsde gegane
strafrechtelijke beslissing tot straf is veroordeeld.
Hij kan de afwezigheid van eenheid van opzet afleiden uit alle hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens, zoals onder meer het tijdsverloop tussen de reeds beoordeelde feiten en deze die bij hem
aanhangig zijn.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
3. De appelrechters stellen vast dat er tussen de reeds beoordeelde
feiten en deze die bij hen aanhangig zijn, een feitelijke en morele cesuur bestaat, zoals niet alleen blijkt uit de relatief lange tijdsspanne,
verlopen tussen die reeksen van feiten, maar ook uit de vaststelling dat
de eiser sedert 2008, jaar waarin de eerder beoordeelde feiten tot een
einde kwamen, terugkeerde naar Albanië, van waar hij eind 2011 terugkwam naar België, waarna hij de bij hen aanhangige feiten heeft gepleegd.
Met die redenen oordelen de appelrechters dat er geen eenheid van opzet bestaat tussen de reeds beoordeelde feiten en deze die bij hen aanhangig zijn en verantwoorden zij hun beslissing naar recht dat de
voorwaarden om toepassing te maken van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek niet vervuld zijn.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbaar oordeel van de feiten door het arrest.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
19 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Colman (bij de balie te Gent).

N° 326
2°

— 19 mei 2015
(AR P.15.0559.N)

KAMER

CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — VORMEN. — VORM EN TERMIJN VOOR
MEMORIES EN STUKKEN. — TERMIJN VOOR DE INDIENING VAN DE MEMORIE. —
ONTVANKELIJKHEID.

De termijn van vijftien dagen bedoeld in artikel 429, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering, zoals gewijzigd door artikel 31 van de wet van 14 februari
2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, is een volle termijn, wat inhoudt dat vijftien volledig vrije dagen moeten worden gelaten tussen de dag van de indiening van de memorie en de dag
van de rechtszitting; indien de zestiende en de zeventiende dag vóór de
rechtszitting een zaterdag, zondag of feestdag zijn, moet de memorie ervóór
zijn neergelegd (1). (2)

(GURO N.V.)
(1) Het OM had geconcludeerd dat het niet om een vrije termijn ging en dat de
memorie derhalve ontvankelijk was.
De wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van
Cassatie in strafzaken (BS 27 februari 2014) heeft een aantal belangrijke hervormingen
aangebracht aan het penaal cassatieberoep, met de bedoeling het buitengewoon karakter van dit rechtsmiddel te onderstrepen. Deze wijzigingen zijn van kracht met ingang
van 1 februari 2015, behoudens de vereiste voor de advocaten om houder te zijn van een
getuigschrift van een opleiding in cassatieprocedures die pas in werking treedt op
1 februari 2016.
Eén van de wijzigingen betreft de termijn om cassatieberoep in te stellen: daar waar
het oude artikel 359 Sv. sprak over vijftien vrije dagen, bedraagt de termijn thans,
ingevolge de gewijzigde artikelen 359 en 423 Sv. vijftien dagen en de parlementaire
voorbereiding vermeldt uitdrukkelijk dat ze berekend worden overeenkomstig de
artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek (Parl.St., Senaat, zitting 2012-2013,
nr. 5-1832/1, blz. 12), zodat het geen vrije termijnen meer zijn.
Ook aan de vormen en termijnen voor het indienen van de middelen werden wijzigingen aangebracht.
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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 april 2015.
(2) De mogelijkheid, om zijn middelen te doen kennen in een verzoekschrift, neer te
leggen binnen de termijn van vijftien dagen op de griffie van het hof of de rechtbank
die de uitspraak deed, overeenkomstig het oude artikel 422 Sv., wordt door de nieuwe
wet afgeschaft. Thans kunnen de middelen ter ondersteuning van een voorziening in
cassatie, overeenkomstig het nieuwe artikel 429 Sv., enkel nog worden ingediend via
een memorie die op de griffie van het Hof van Cassatie dient toe te komen uiterlijk
vijftien dagen vóór de terechtzitting én binnen de termijn van twee maanden van de
verklaring van cassatieberoep. Onder de vroegere regeling ging het om een termijn van
acht dagen vóór de terechtzitting én binnen de twee maanden van de inschrijving op de
algemene rol.
De termijn van twee maanden werd reeds onder de gelding van de vroegere regeling
berekend overeenkomstig de artikelen 52 tot 54 Gerechtelijk Wetboek (A. BLOCH, “Over
kamelen en cassatie: de onontvankelijke memorie”, T.Strafr., 2013, 25) en dit blijft zo
onder de nieuwe artikelen.
De termijn van acht dagen, waarover in het oude stelsel niet gepreciseerd was of het
een vrije dan wel een gewone termijn was, werd door de rechtspraak van het Hof van
Cassatie beschouwd als een vrije termijn (zie R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant 2006, nr. 546 en de aldaar aangehaalde cassatiearresten). De vraag
die thans aan de orde was is of dit nog steeds zo is nu de termijn verlengd werd van acht
naar vijftien dagen? Het Hof van Cassatie heeft daarop bevestigend geantwoord.
Het is juist dat uit niets in de parlementaire voorbereiding van de wet van
14 februari 2014 blijkt dat de wetgever is willen afstappen van de rechtspraak van het
Hof van Cassatie dat de termijn van acht dagen — en dus mutatis mutandis ook deze van
vijftien dagen — een vrije termijn is, voor zover de wetgever zich van deze rechtspraak
bewust was.
Het is ook zo dat strikt genomen het niet is omdat diezelfde wetgever uitdrukkelijk
is afgestapt van de vrije termijn voor het instellen van het cassatieberoep, dit zou impliceren dat hij dat ook wenste te doen inzake de termijn om een memorie in te dienen.
Anderzijds dient evenwel onderstreept te worden dat de oude regeling een interne
logica bezat: vanaf het ogenblik dat de termijn om cassatieberoep in te stellen een
vrije termijn was, leek het logisch dat ook zo te interpreteren voor het indienen van de
memorie. Deze logica is echter zoek wanneer enerzijds de termijn om een voorziening
in cassatie in te stellen geen vrije termijn meer is, maar die om een memorie in te dienen dan weer wel.
Men kan zich ook afvragen of alsdan dezelfde redenering zich opdringt voor de
memorie van antwoord waarvan het nieuwe artikel 429 Sv. stelt dat die uiterlijk acht
dagen vóór de zitting op de griffie van het Hof van Cassatie dient toe te komen?
Daarenboven lijkt het hanteren van vrije termijnen in bepaalde materies tot moeilijkheden te kunnen leiden. Zo is de geldigheidsduur van de vrijheidsberovende beslissing in de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen in principe beperkt tot maximum 2 maanden
(artikelen 7, 25 27, 74/5 en 74/6 van de wet van 15 december 1980). De beslissingen die een
vasthouding inhouden zijn vatbaar voor rechtsmiddelen, waaronder het cassatieberoep.
Een deel van deze termijn is op het ogenblik van de rechtszitting van het Hof van Cassatie reeds verstreken, maar indien daarbij ook nog vrije termijnen gelden voor de neerlegging van de memorie, wordt de in praktijk nuttige tijdspanne hiervoor wel zeer kort.
De wet van 14 februari 2014 beoogt, luidens het verslag uitgebracht namens de commissie voor de justitie, de coherentie tussen de strafwetten te verhogen en ze te verduidelijken (Parl.St., Kamer, zitting 2012-2013, nr. 53-3065/003, 3) en deze bekommernis
lag dan ook mee aan de basis van het standpunt van het OM in deze.
AW
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De eiser voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
1. Artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door artikel 31 van de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot
de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, bepaalt: “Behalve voor het openbaar ministerie kan de eiser in cassatie zijn middelen slechts aanvoeren in een memorie die ondertekend is door een
advocaat (…) en die hij uiterlijk vijftien dagen voor de terechtzitting
ter griffie van het Hof van Cassatie doet toekomen.”
2. De in deze bepaling bedoelde termijn van vijftien dagen is een volle
termijn, wat inhoudt dat vijftien volledig vrije dagen moeten worden
gelaten tussen de dag van de indiening van de memorie en de dag van
de rechtszitting. Indien de zestiende en de zeventiende dag vóór de
rechtszitting een zaterdag, zondag of feestdag zijn, moet de memorie
ervóór zijn neergelegd.
3. De memorie werd neergelegd op maandag 4 mei 2015, dit is buiten
de in het voormelde artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering
bepaalde termijn van ten minste vijftien dagen vóór de rechtszitting
van dinsdag 19 mei 2015.
De memorie is laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
4. 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.
19 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Andersluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Helsen (bij de balie te Hasselt).
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N° 327
2°

— 20 mei 2015
(AR P.15.0474.F)

KAMER

1° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ OF HAAR
INDEPLAATSGESTELDE. — RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VOOR DE FEITENRECHTER DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. — BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN. — VERZEKERAAR
VAN
DE
VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN
BEKLAAGDE.
—
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
2° VERZEKERING. — ALGEMEEN. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR
DE STRAFRECHTER. — BURGERLIJKE PARTIJ OF INDEPLAATSGESTELDE VERZEKERAAR. — RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VOOR DE FEITENRECHTER DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. — BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN. — VERZEKERAAR VAN DE
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN BEKLAAGDE. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. —
VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
3° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ OF HAAR
INDEPLAATSGESTELDE. — BURGERLIJKE PARTIJ SLUIT ZICH AAN BIJ DE STRAFVORDERING. — BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN. — VERZEKERAAR VAN DE VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN
BEKLAAGDE.
— RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. —
VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — WETTIGHEID.
4° VERZEKERING. — ALGEMEEN. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR
DE STRAFRECHTER. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — BURGERLIJKE
PARTIJ OF INDEPLAATSGESTELDE VERZEKERAAR. — BURGERLIJKE PARTIJ SLUIT
ZICH AAN BIJ DE STRAFVORDERING. — BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN. — VERZEKERAAR VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN BEKLAAGDE. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — WETTIGHEID.

1° en 2° Zowel krachtens artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering als krachtens artikel 153, § 5, van de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen, wordt het slachtoffer of zijn indeplaatsgestelde die dagvaardt
in schadevergoeding, hetzij voor het strafgerecht, hetzij voor het burgerlijk
gerecht, en wiens vordering wordt afgewezen, veroordeeld tot het betalen
van de rechtsplegingsvergoeding. (Art. 1022, Gerechtelijk Wetboek;
art. 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering; art. 153, § 5, Wet
4 april 2014)
3° en 4° Zelfs wanneer de strafgerechten uitspraak doen over een burgerlijke
rechtsvordering, kunnen ze de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in
artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek alleen maar opleggen in de gevallen die in
de artikelen 162bis, 194, 211 en 351 Wetboek van Strafvordering zijn bepaald;
daaruit volgt dat wanneer de strafvordering door het openbaar ministerie
werd ingesteld en de burgerlijke partij zich op de rechtszitting daarbij heeft
aangesloten, de rechter haar niet kan veroordelen tot het betalen van die
rechtsplegingsvergoeding aan de vrijwillig in de zaak tussengekomen verze-
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keraar van de beklaagde (1). (Art. 1022, Gerechtelijk Wetboek; art. 162bis,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering; art. 153, § 5, Wet 4 april 2014)

(PSA FINANCE BELUX

N.V. T.

AG INSURANCE N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Luik van 3 februari 2015.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 162bis Wetboek van Strafvordering en artikel 153, § 5, van de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen.
De eiseres verwijt het vonnis dat het haar, in haar hoedanigheid van
in het ongelijk gestelde burgerlijke partij wegens de vrijspraak van de
beklaagde, veroordeelt om aan de verzekeraar van laatstgenoemde, die
vrijwillig in de zaak is tussengekomen, de rechtsplegingsvergoedingen
te betalen bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 162bis, tweede lid, bepaalt dat de burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld zal worden om aan de beklaagde de vergoeding bedoeld in
artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek te betalen.
Artikel 153, § 5, bepaalt dat wanneer het geding tegen de verzekerde
is ingesteld voor het strafgerecht, de verzekeraar door de benadeelde of
door de verzekerde in de zaak kan worden betrokken onder dezelfde
voorwaarden als zou de vordering voor het burgerlijk gerecht gebracht
zijn.
Zowel krachtens artikel 162bis, tweede lid, als krachtens artikel 153,
§ 5, wordt het slachtoffer of zijn gesubrogeerde die dagvaardt in schadevergoeding, hetzij voor het strafgerecht, hetzij voor het burgerlijk gerecht, en wiens vordering wordt afgewezen, veroordeeld tot het betalen
van de rechtsplegingsvergoeding.
Daaruit volgt dat artikel 153, § 5, van de wet van 4 april 2014 geen regel invoert die afwijkt van de regel bedoeld in artikel 162bis, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering.
Zelfs wanneer de strafgerechten uitspraak doen over een burgerlijke
rechtsvordering, kunnen deze de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in
(1) Zie Cass. 24 februari 2010, AR P.09.1870.F, AC 2010, nr. 122.
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artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek alleen maar opleggen in de gevallen
die in de artikelen 162bis, 194, 211 en 351 Wetboek van Strafvordering
zijn bepaald.
Uit de rechtspleging blijkt dat de strafvordering door het openbaar
ministerie werd ingesteld en dat de eiseres zich op de rechtszitting
daarbij heeft aangesloten.
De beslissing van de appelrechters die de eiseres veroordelen om aan
de verweerster de rechtsplegingsvergoeding te betalen bedoeld in
artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, om reden dat artikel 153, § 5, van de
wet van 4 april 2014, afwijkt van artikel 162bis Wetboek van Strafvordering, is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt
om de verweerster de rechtsplegingsvergoedingen in eerste aanleg en in
hoger beroep te betalen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten en de verweerster tot
de andere helft.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
20 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Oosterbosch
en de heer de Foestraets.

N° 328
1°

— 21 mei 2015
(AR F.13.0158.F)

KAMER

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALGEMEEN. —
VERORDENING. — GEMEENTEVERORDENINGEN EN -REGLEMENTEN. — BEKENDMAKING. — BEWIJS. — WIJZE.
2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
RECHTSPLEGING. — GEMEENTEBELASTINGEN. — REGLEMENT. — BEKENDMAKING. — BEWIJS. — WIJZE.

1° en 2° Uit de artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet, gecombineerd
met de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden, volgt dat het enige
toelaatbare bewijs van de bekendmaking van een gemeenteverordening of —
reglement bestaat in de aantekening in het speciaal door de gemeentesecre-
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taris daartoe gehouden register (1). (Artt. 112 en 114, Nieuwe Gemeentewet; artt. 1 en 2, KB 14 oktober 1991).

(GEMEENTE MONTIGNY-LE-TILLEUL T. MEDIAPUB N.V.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Bergen van 23 juni 2011 en 20 december 2012.
Eerste advocaat-generaal André Henkes heeft op 27 april 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II.

CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 112, 114 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
— de artikelen L1133-1, L1133-2 en L1133-3 van het Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van 22 april 2004;
— de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden;
— algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht van elke procespartij om het
bewijs te leveren van de feiten die zij aanvoert, zoals het met name is vastgelegd
in de artikelen 1315 en 1316 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 915 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zover nodig, die wetsbepalingen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 23 juni 2011 verklaart het hoger beroep van de eiseres
niet-gegrond, verwerpt het, bevestigt het beroepen vonnis dat de aanslagen had
vernietigd die de eiseres ten name van de verweerster voor het aanslagjaar 2007
had gevestigd, en houdt de uitspraak over de kosten aan, om de volgende redenen:
“De eerste rechter heeft een correcte opsomming gegeven van de wettelijke
bepalingen die op deze zaak van toepassing zijn en die het hof [van beroep] hier
als weergegeven beschouwt.
Stuk nr. 2 van het dossier van (de eiseres), een uittreksel uit het gemeentelijk
register van bekendmakingen, bepaalt:
‘De burgemeester van de gemeente Montigny-le-Tilleul, provincie Henegouwen, bevestigt hierbij dat de 'belasting op de gratis distributie van 'huis-aanhuisreclamedrukwerk', waarvan de wijziging door de gemeenteraad werd aangenomen op 21 februari 2002 en die ingaat op 1 mei 2002, werd goedgekeurd door de
toezichthoudende overheden op 28 maart 2002.
(1) Zie andersluidende concl. OM in Pas. 2015, nr. 328. Het Hof heeft dezelfde dag, in
de zaak F.14.0098.F, over die aangelegenheid een arrest gewezen dat dezelfde regel stelt
(andersluidende concl. OM).
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Die goedkeuring werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de
Nieuwe Gemeentewet van 2 april 2002
Montigny-le-Tilleul, 8 april 2002'.
Dat stuk heeft enkel betrekking op de bekendmaking van de goedkeuring van
de toezichthoudende overheid en vormt geen afdoend bewijs van de bekendmaking van het reglement zelf.
De bewering dat de twee aankondigingen steeds samengaan, levert niet het
vereiste bewijs op.
De [eiseres] vraagt subsidiair om die bekendmaking door alle rechtsmiddelen
te mogen aantonen.
Enkel de overlegging van een uittreksel uit het speciaal daartoe gehouden register kan het onweerlegbare bewijs vormen van het feit dat het betrokken reglement wel degelijk werd bekendgemaakt en dus in werking is getreden.
De eerste rechter heeft dus terecht de vernietiging van de litigieuze aanslagen
bevolen, gelet op het feit dat het litigieuze belastingreglement niet aan de [verweerster] kan worden tegengeworpen”.
Grieven
Artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, dat nog van toepassing was in het Waalse Gewest op het ogenblik dat het litigieuze belastingreglement door de eiseres werd aangenomen en door de toezichthoudende overheid
werd goedgekeurd, bepaalt dat “de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester door laatstgenoemde worden bekendgemaakt door middel van een
aanplakbrief die het onderwerp van het reglement of de verordening vermeldt,
de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid”.
Artikel 114 van die wet bepaalt:
“De reglementen en verordeningen bedoeld in artikel 112 zijn verbindend de
vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van deze reglementen en
verordeningen moeten blijken uit een speciaal daartoe gehouden register op de
bij koninklijk besluit bepaalde wijze”.
Voorts bepaalt artikel 119 van die wet:
“De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur
en de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzonderingen van de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.
Die reglementen en verordeningen mogen niet in strijd zijn met de wetten, de
decreten, de verordeningen van algemeen bestuur, de verordeningen van de Executieven van de Gemeenschappen en de Gewesten of met de verordeningen van
provinciaal bestuur.
De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.
Een afschrift van die reglementen en politieverordeningen wordt dadelijk toegezonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank, waar zij in een daartoe bestemd register worden ingeschreven.
Van die reglementen en verordeningen wordt melding gemaakt in het Bestuursmemoriaal van de provincie”.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden bepaalt:
“De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen en
verordeningen bedoeld in artikel 112 van de nieuwe gemeentewet moeten blijken
uit de aantekening in een speciaal door de gemeentesecretaris daartoe gehouden
register”.
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Voor het overige bepaalt dat besluit enkel:
— artikel 2: “de aantekening in het register geschiedt op de eerste dag van de
bekendmaking van het reglement of van de verordening. De aantekeningen worden genummerd in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen”;
— artikel 3: “de gedateerde en door de burgemeester en de gemeentesecretaris
ondertekende aantekening wordt op de volgende wijze vastgesteld […]”.
Het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van
22 april 2004, dat dagtekent van na de goedkeuring van het litigieuze belastingreglement maar van vóór de vestiging van de aanslagen ten name van de
verweerster, neemt mutatis mutandis de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet over:
— artikel L1133-1: “De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad,
het gemeentecollege en van de burgemeester worden bekendgemaakt bij aanplakking, waarin het onderwerp van het reglement of de verordening worden
aangegeven, evenals de datum van de beslissing waarbij de goedkeuring ervan
geschiedde, en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende
overheid.
Op de aanplakking wordt eveneens melding gemaakt van de plaats(en) waar
de tekst van het reglement of de verordening door het publiek kan worden ingezien”;
— artikel L1133-2: “De reglementen en verordeningen bedoeld in artikel L11331 zijn bindend de vijfde dag volgend op de bekendmaking ervan door middel van
aanplakking, tenzij andersluidend.
Van de bekendmaking en van de datum van bekendmaking van de reglementen en besluiten moet blijken door aantekening in een speciaal daartoe gehouden register, in de bij regeringsbesluit bepaalde vorm” (geen enkel besluit van
de Waalse regering werd dienaangaande aangenomen);
— artikel L1133-3: “het is voortaan verboden de wettelijkheid van de reglementen en verordeningen die vóór 14 januari 1888 bestonden, te betwisten op
grond dat zij slechts door aanplakking of omroeping zijn bekendgemaakt”.
Uit de combinatie van al die bepalingen volgt dat uit het verbindend karakter
van de akten bedoeld in artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet en in
artikel L1133-1 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie enkel volgt dat die reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt door aanplakking en dat, daarentegen, de aantekening van die akten
in het register bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 oktober
1991 betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de
reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden enkel betrekking
heeft op het bewijs van de bekendmaking, waarbij die aantekening en de inschrijving van die akten in het daartoe bestemde register van de rechtbank van
eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel 119 van die wet geen voorwaarde is voor
het verbindend karakter van die akten.
Bovendien kan evenmin uit de artikelen 112, 114 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet, of uit de artikelen L1133-1, L1133-2 en L1133-3 van het Waalse Wetboek van
de plaatselijke democratie en decentralisatie, of uit de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 worden afgeleid dat het enige toelaatbare
bewijs van de bekendmaking bestaat in de vermelding, in het daartoe bestemde
register van bekendmaking door aanplakking van de lokale besluiten en verordeningen, en dat de gemeenteoverheid in geval van niet-vermelding, fouten in
die vermelding of betwisting door de adressaten van het reglement, niet door
alle rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigenissen, het bewijs zou mogen leveren van de bekendmaking en van de datum van die bekendmaking, zijnde de
enige gegevens die het verbindend karakter van dat reglement verzekeren, in tegenstelling tot de vermelding of niet-vermelding in het register, die geen enkele
weerslag heeft op het verbindend karakter voor de rechtsonderhorigen.
De bekendmaking van een dergelijk reglement is een feit dat, bij gebrek aan
een correcte vermelding in het daartoe bestemde register overeenkomstig het
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koninklijk besluit van 14 oktober 1991, op andere manieren moet kunnen worden
aangetoond.
Het is onjuist dat de gemeenteoverheid het bestaan van het voornoemde feit
dat ze aanvoert niet door alle rechtsmiddelen zou mogen aantonen, omdat de
vermeldingen in het register van de reglementen en verordeningen onvolledig
zouden zijn of zelfs niet zouden bestaan, aangezien noch de wet noch het reglement een dergelijk verbod of een dergelijke beperking bepalen of tot gevolg hebben, en de artikelen 1315 en 1316 van het Burgerlijk Wetboek en 870 en 915 van
het Gerechtelijk Wetboek, enkel met uitzondering van de artikelen 1341 en 1356
van het Burgerlijk Wetboek, die te dezen niet van toepassing zijn, elke partij
het recht toekennen de feiten die zij aanvoert vrij te bewijzen, tenzij een tekst
zulks uitdrukkelijk verbiedt, wat niet het geval is voor de artikelen 112, 114, 119
van de Nieuwe Gemeentewet, 1, 2, 3 van het koninklijk besluit van 14 oktober
1991, L1133-1, L1133-2 en L1133-3 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest van 23 juni 2011, dat om de in het middel
herhaalde redenen het tegendeel beslist, niet naar recht is verantwoord en alle
in het middel bedoelde bepalingen schendt.
(…)

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 112 Nieuwe Gemeentewet worden de reglementen
en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief die het onderwerp van het
reglement of de verordening vermeldt, de datum van de beslissing
waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid.
Krachtens artikel 114 van die wet zijn de reglementen en verordeningen bedoeld in artikel 112 verbindend de vijfde dag volgend op de dag
van bekendmaking door aanplakbrief, behalve wanneer ze het anders
bepalen. De bekendmaking en de datum van bekendmaking van die reglementen en verordeningen moeten blijken uit de aantekening in een
speciaal daartoe gehouden register op de bij koninklijk besluit bepaalde wijze.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende
de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden, ingevoerd ter uitvoering van artikel 114 Nieuwe Gemeentewet, bepaalt dat de
bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen en
verordeningen bedoeld in artikel 112 van die wet moeten blijken uit de
aantekening in een speciaal door de gemeentesecretaris daartoe gehouden register.
Artikel 2 bepaalt dat de aantekening in het register geschiedt op de
eerste dag van de bekendmaking van het reglement of van de verordening en dat de aantekeningen worden genummerd in de volgorde van de
opeenvolgende bekendmakingen.
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Uit die bepalingen volgt dat het enige toelaatbare bewijs van de bekendmaking van een gemeenteverordening of — reglement bestaat in
de aantekening in het speciaal door de gemeentesecretaris daartoe gehouden register.
Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Andersluidende
conclusie: de heer Henkes, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer T’Kint en de heer Delannoy (bij de balie te Brussel).

N° 329
1°

— 21 mei 2015
(AR F.14.0001.F)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — INKOMSTEN VAN
ONROERENDE GOEDEREN. — RECHT VAN ERFPACHT. — ERFPACHTER. — BELASTBARE ONROERENDE INKOMSTEN. — TERMIJNEN EN ERMEE GELIJKGESTELDE LASTEN TEN LASTE VAN DE ERFPACHTER. — AFTREKBAARHEID. — VOORWAARDEN.
— GRENZEN.

Uit artikel 14, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, gecombineerd met de artikelen 1, eerste lid, en 5, eerste en tweede lid,
van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht volgt dat de door
de erfpachter betaalde of gedragen termijnen en ermee gelijkgestelde lasten
slechts van zijn belastbare onroerende inkomsten aftrekbaar zijn in zoverre
zij de tegenwaarde vertegenwoordigen van de daaruit voortvloeiende splitsing van het eigendomsrecht en het genot van het erf, met uitsluiting van de
geldsommen die aan de eigenaar zijn betaald ter uitvoering van de afwijkende bepalingen van het wettelijk erfpachtstatuut, ongeacht of die geldsommen
betrekking hebben op de terugbetaling van herstel- of onderhoudskosten die
hij voor eigen rekening heeft gemaakt dan wel een tegenprestatie zijn voor
de hem verleende diensten van beheer (1). (Art. 14, eerste en tweede lid,
WIB92; artt. 1, eerste lid, en 5, eerste en tweede lid, Erfpachtwet)

(D. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 329.

FINANCIËN)
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 22 april 2011.
Eerste advocaat-generaal André Henkes heeft op 31 maart 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 14, eerste lid, 2°, WIB92, worden van de inkomsten
van onroerende goederen afgetrokken, mits zij in het belastbare tijdperk zijn betaald of gedragen, de termijnen en de waarde van ermee gelijkgestelde lasten met betrekking tot de aanschaffing van een recht
van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten.
Luidens artikel 1, eerste lid, Erfpachtwet is erfpachtrecht een zakelijk recht om het vol genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, onder gehoudenis om aan laatstgemelde, als een
erkentenis van zijn eigendom, een jaarlijkse pacht te voldoen, hetzij in
geld, hetzij in voortbrengselen of vruchten.
Hoewel de eigenaar krachtens artikel 5, eerste lid, van die wet, tot
geen enkele herstelling gehouden is, is de erfpachter overeenkomstig
artikel 5, tweede lid, verplicht het in erfpacht gegeven goed te onderhouden en daaraan de gewone herstellingen te doen.
Uit die bepalingen volgt dat de door de erfpachter betaalde of gedragen termijnen en ermee gelijkgestelde lasten slechts van zijn belastbare onroerende inkomsten aftrekbaar zijn in zoverre ze de tegenwaarde
vertegenwoordigen van de splitsing van het eigendomsrecht en van het
daaruit voortvloeiende genot van het erf, met uitsluiting van de geldsommen die aan de eigenaar zijn betaald ter uitvoering van de bepalingen die van het wettelijk erfpachtstatuut afwijken, ongeacht of die
geldsommen betrekking hebben op de terugbetaling van herstel- of onderhoudskosten die hij voor eigen rekening heeft gemaakt dan wel een
tegenprestatie zijn voor de hem verleende diensten van beheer.
Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
(…)
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Bailleux (bij de balie te Brussel) en de heer De Bruyn.

N° 330
1°

— 21 mei 2015
(AR F.14.0098.F)

KAMER

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALGEMEEN. —
GEMEENTEVERORDENINGEN EN -REGLEMENTEN. — AANTEKENING IN HET BEKENDMAKINGSREGISTER. — KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER 1991. — WETTELIJKE GRONDSLAG.
2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALGEMEEN. —
GEMEENTEVERORDENINGEN EN -REGLEMENTEN. — BEKENDMAKING. — BEWIJS.
— AANTEKENING IN HET BEKENDMAKINGSREGISTER.

1° Artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet, thans artikel L1133-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, en artikel 114 van die
wet, thans artikel L-1133-2 van dat Wetboek, dienen als wettelijke grondslag
voor het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de aantekeningen
in het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen
van de gemeenteoverheden, dat is aangenomen ter uitvoering van de daarin
opgenomen bepalingen (1). (KB 14 oktober 1991; artt. 112 en 114, Nieuwe
Gemeentewet; artt. L1133-1 en L1133-2, Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie)
2° De aantekening in het register bepaald in artikel L1133-2 van het Wetboek
van de van de plaatselijke democratie en decentralisatie, is het enige
toelaatbare bewijs van de bekendmaking van een gemeenteverordening of
-reglement (2). (Art. L1133-2, Wetboek plaatselijke democratie en decentralisatie).

(STAD BERGEN T. BELGACOM N.V.
PUBLIEKRECHTELIJKE VENNOOTSCHAP)

(1) Zie andersluidende concl. OM in Pas. 2015, nr. 330, over het enige bewijsmiddel
van de bekendmaking. Het Hof heeft dezelfde dag, in de zaak F.14.0158.F, over die aangelegenheid een arrest gewezen dat dezelfde regel stelt (andersluidende concl. OM).
(2) Id.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 25 juni 2012.
Eerste advocaat-generaal André Henkes heeft op 27 april 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
— algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een rechtsnorm, inzonderheid een plaatselijk reglement, toe te passen die in strijd is met een hogere bepaling;
— artikel 1317 van het Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen L1133-1 en L1133-2 van het Waals Wetboek van de plaatselijke
democratie en decentralisatie van 22 april 2004;
— artikel 2 van het besluit van de Waalse regering van 22 april 2004 houdende
codificatie van de decreetgeving betreffende de plaatselijke besturen, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2004 houdende bekrachtiging van het besluit van
de Waalse Regering van 22 april 2004 waarbij de regering gemachtigd wordt om
de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren;
— voor zover nodig, artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet, gecodificeerd bij
koninklijk besluit van 24 juni 1988, en de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de aantekeningen in het register voor de
bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden, zoals ze van toepassing waren vóór de opheffing ervan bij het besluit van de
Waalse regering van 22 april 2004, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2004.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de stad Bergen ontvankelijk maar
niet-gegrond en bevestigt derhalve het beroepen vonnis, terwijl het de stad Bergen voor het overige veroordeelt tot de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep, vastgesteld op 1.100 euro ten gunste van Belgacom, en haar eigen kosten
te haren laste laat.
Het arrest steunt op de volgende redenen:
“De [verweerster] betoogt dat het belastingreglement van 5 maart 2007, op
grond waarvan de litigieuze belastingen zijn gevestigd, niet is bekendgemaakt
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel L1133-2, tweede lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie
en decentralisatie (artikel 114 van de Nieuwe Gemeentewet) verplicht de gemeente een register te houden van de bekendmaking van de reglementen en besluiten van de gemeenteoverheden dat voldoet aan de voorschriften van het
koninklijk besluit van 14 oktober 1991.
Met toepassing van de artikelen 1 en 2 van dat koninklijk besluit moeten de
bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen en verordeningen blijken uit de aantekening in een speciaal door de gemeentesecretaris
daartoe gehouden register en geschiedt de aantekening in het register op de eerste dag van de toepassing (lees: bekendmaking) van het reglement of van de verordening.
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Voornoemd koninklijk besluit moet in die zin worden uitgelegd dat het een
verplicht en enig bewijs van de bekendmaking en van de datum van bekendmaking van de gemeentereglementen oplegt (J.-P. Magremanne en Fr. Van de Gehuchte, La procédure en matière de taxes locales, Larcier, 2004, nr. 26).
De stad Bergen legt een stuk van 29 maart 2007 neer, genaamd ‘verklaring van
bekendmaking’, waarin de waarnemend burgemeester verklaart dat, voor de
aanslagjaren 2007 en volgende, reglementen, waaronder dat betreffende de gsmantennes en -zendmasten, die door de gemeenteraad zijn aangenomen op de zitting van 5 maart 2007 en zijn goedgekeurd door het provinciecollege van Henegouwen, overeenkomstig artikel L1133-1 van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en decentralisatie, zijn bekendgemaakt van 22 tot en met 26 maart.
Toch moet worden vastgesteld dat de stad Bergen geen uittreksel overlegt uit
het bekendmakingsregister dat bedoeld wordt in artikel L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie en gehouden wordt in de
vormen bepaald door het koninklijk besluit van 14 oktober 1991.
Dat koninklijk besluit bepaalt immers dat er een aantekening in het register
moet worden gemaakt op de eerste dag van de bekendmaking, die genummerd
wordt in de volgorde van de bekendmakingen.
Bijgevolg kan het belastingreglement niet aan de bestuurden tegenwerpelijk
worden verklaard en zijn de op grond van dat reglement gevestigde aanslagen
onwettig.
Het heeft dus geen belang de overige middelen van de partijen te onderzoeken.
De beslissing van de eerste rechter moet, maar dan wel om andere redenen,
worden bevestigd.
Om de redenen van de eerste rechter, die het hof [van beroep] tot de zijne
maakt, moet de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep vastgesteld worden
op 1.100 euro, aangezien de stad Bergen geen enkel criterium, bedoeld in
artikel 1022, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aanvoert dat een minimumvergoeding zou rechtvaardigen”.
Het arrest leidt daaruit dus in wezen af dat de stad Bergen geen uittreksel
overlegt uit het bekendmakingsregister dat bedoeld wordt in artikel L1133-2 van
het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie en gehouden
wordt in de vormen bepaald in het koninklijk besluit van 14 oktober 1991, zodat
het litigieuze reglement niet-tegenwerpelijk aan de bestuurden moet worden
verklaard en de op grond van dat reglement gevestigde aanslagen onwettig zijn.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 159 van de Grondwet en het in het middel bedoelde algemeen
rechtsbeginsel passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en
plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre ze met de wetten
overeenstemmen.
Krachtens dat artikel en het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel
kunnen de hoven en rechtbanken een koninklijk besluit dat generlei wettelijke
grondslag heeft, niet toepassen.
Artikel L1131-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie bepaalt dat “de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het
gemeentecollege en van de burgemeester worden bekendgemaakt bij aanplakking, waarin het onderwerp van het reglement of de verordening worden aangegeven, evenals de datum van de beslissing waarbij de goedkeuring ervan
geschiedde, en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende
overheid; op de aanplakking wordt eveneens melding gemaakt van de plaatsen
waar de tekst van het reglement of de verordening door het publiek kan worden
ingezien”.
Volgens artikel L1133-2 van dat Wetboek “zijn de reglementen en verordeningen bedoeld in artikel L1133-1 bindend de vijfde dag volgend op de bekendmaking
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ervan door middel van aanplakking, tenzij andersluidend; van de bekendmaking
en van de datum van bekendmaking van de reglementen en besluiten moet blijken door aantekening in een speciaal daartoe gehouden register, in de bij regeringsbesluit bepaalde vorm”.
2. Volgens het arrest moet het litigieuze belastingreglement om de in het middel weergegeven redenen aan de bestuurden niet-tegenwerpelijk worden verklaard, op grond dat “het koninklijk besluit in die zin moet worden uitgelegd
dat het een verplicht en enig bewijs van de bekendmaking en van de datum van
bekendmaking van de gemeentereglementen oplegt”, terwijl, volgens het arrest,
“moet worden vastgesteld dat de stad Bergen geen uittreksel overlegt uit het bekendmakingsregister dat bedoeld wordt in artikel L1133-2 van het Wetboek van
de plaatselijke democratie en decentralisatie en gehouden wordt in de vormen
bepaald door het koninklijk besluit van 14 oktober 1991. Dat koninklijk besluit
bepaalt immers dat er een aantekening in het register moet worden gemaakt op
de eerste dag van de bekendmaking, die genummerd wordt in de volgorde van de
bekendmakingen”.
Artikel 2 van het besluit van de Waalse regering van 22 april 2004, bekrachtigd
bij decreet van 27 mei 2004, heft de Nieuwe Gemeentewet echter impliciet op. Het
koninklijk besluit van 14 oktober 1991, dat ter uitvoering van die wet was aangenomen, heeft bijgevolg geen enkele wettelijke grondslag meer.
3. Het arrest, dat het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 toepast, schendt
derhalve de artikelen L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie
en decentralisatie, artikel 2 van het besluit van de Waalse regering van 22 april
2004 en, voor zover nodig, artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet en de
artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991, alsook
artikel 159 van de Grondwet, en miskent het algemeen rechtsbeginsel dat de
rechter verbiedt een rechtsnorm, inzonderheid een plaatselijk reglement, toe te
passen die in strijd is met een hogere bepaling (schending van de voormelde bepalingen en miskenning van het voormelde algemeen rechtsbeginsel).
Tweede onderdeel (subsidiair)
1. Volgens artikel L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en
decentralisatie “zijn de reglementen en verordeningen bedoeld in artikel L11331 bindend de vijfde dag volgend op de bekendmaking ervan door middel van aanplakking, tenzij andersluidend; van de bekendmaking en van de datum van bekendmaking van de reglementen en besluiten moet blijken door aantekening in
een speciaal daartoe gehouden register, in de bij regeringsbesluit bepaalde
vorm”.
Luidens artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 “geschiedt de
aantekening in het register op de eerste dag van de bekendmaking van het reglement of van de verordening; de aantekeningen worden genummerd in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen”.
De verplichting in artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 om
de aantekening in het bekendmakingsregister te maken op de eerste dag van de
bekendmaking is niet substantieel en is evenmin voorgeschreven op straffe van
nietigheid.
Volgens de uitlegging van de Raad van State vormt de bewuste aantekening,
die zowel door de burgemeester als door de gemeentesecretaris ondertekend
moet worden, een authentieke akte die bewijskracht heeft zolang ze niet van
valsheid wordt beticht.
Wat dat betreft staat vast dat de sanctie voor een authentieke akte die niet
in de opgelegde vorm is opgemaakt, verschilt al naargelang de onregelmatigheid
miniem is, in welk geval de akte niet aan bewijskracht inboet, of substantieel
is, in welk geval de authentieke akte minder bewijskrachtig is. In laatstgenoemd geval moet de rechter bepalen in hoeverre het stuk nog bewijskrachtig
is.
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2. Volgens het arrest moet het litigieuze belastingreglement om de voormelde
redenen aan de bestuurden niet-tegenwerpelijk worden verklaard, op grond dat
“het koninklijk besluit in die zin moet worden uitgelegd dat het een verplicht
en enig bewijs van de bekendmaking en van de datum van bekendmaking van de
gemeentereglementen oplegt”, terwijl, volgens het arrest, “moet worden vastgesteld dat de stad Bergen geen uittreksel overlegt uit het bekendmakingsregister
dat bedoeld wordt in artikel L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie en gehouden wordt in de vormen bepaald door het koninklijk besluit van 14 oktober 1991. Dat koninklijk besluit bepaalt immers dat
er een aantekening in het register moet worden gemaakt op de eerste dag van
de bekendmaking, die genummerd wordt in de volgorde van de bekendmakingen”.
Welnu, zelfs als het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 van toepassing was
geweest op het geschil, had de niet-naleving van de in artikel 2 van dat besluit
bepaalde vormvereisten niet tot gevolg kunnen hebben dat het litigieuze belastingreglement niet aan de bestuurden kon worden tegengeworpen, maar zou het
het hof van beroep hebben verplicht de bewijswaarde ervan te onderzoeken.
3. Het arrest dat, op grond van de voormelde overwegingen, beslist dat het litigieuze belastingreglement niet aan de bestuurden kan worden tegengeworpen,
is derhalve niet naar recht verantwoord in het licht van de artikelen 1317 van
het Burgerlijk Wetboek, L1133-1 en L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en decentralisatie en 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober
1991 (schending van de voormelde wettelijke bepalingen).
Het arrest, dat de redenen niet opgeeft waarom de niet-naleving van de in
artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 bepaalde vormvereisten
tot gevolg heeft dat het litigieuze belastingreglement niet aan de bestuurden
kan worden tegengeworpen en in hoeverre zulks met de bewijswaarde ervan in
verband kan worden gebracht, stelt het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid
zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Derde onderdeel (subsidiair)
1. Noch de artikelen L1133-1 en L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, noch artikel 2 van het koninklijk besluit van
14 oktober 1991 (zelfs als het op dit geschil van toepassing was geweest), die in
het tweede onderdeel van het middel worden weergegeven, noch enige andere
wettelijke bepaling bepalen dat de bekendmaking van de gemeentereglementen
uitsluitend kan worden aangetoond door de overlegging van een uittreksel uit
het bekendmakingsregister.
Wat dat betreft heeft het Hof, onder vigeur van een vroegere wetgeving, beslist dat “de regering, door de gemeenteoverheden bij koninklijk besluit op te
leggen op welke wijze de bekendmakingen en de datum van de bekendmakingen
dienen te worden vastgesteld, niet wettig heeft kunnen uitsluiten dat die bekendmakingen op een andere wijze, hoe volledig en afdoend ook, konden worden
aangetoond; dat ze daartoe althans niet het recht had alvorens de machtiging te
hebben verkregen die bepaald is in het voorlaatste lid van artikel 21 van de voormelde wet van 30 december 1887”.
Algemeen beschouwd, vloeit hieruit voort dat de regering, zodra zij daartoe
werd gemachtigd, zou kunnen bepalen dat de bekendmaking slechts op een enkele manier kan worden bewezen, maar een dergelijke exclusiviteit moet uitdrukkelijk in de reglementering worden vastgelegd. Dat is niet geschied in het
besluit van 14 oktober 1991 en evenmin in artikel L1133-2 van het Wetboek van
de plaatselijke democratie en decentralisatie.
2. Volgens het arrest moet het litigieuze belastingreglement om de in het middel weergegeven redenen aan de bestuurden niet-tegenwerpelijk worden verklaard, op grond dat “het koninklijk besluit in die zin moet worden uitgelegd
dat het een verplicht en enig bewijs van de bekendmaking en van de datum van
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bekendmaking van de gemeentereglementen oplegt” en dat “moet worden vastgesteld dat de stad Bergen geen uittreksel overlegt uit het bekendmakingsregister dat bedoeld wordt in artikel L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en decentralisatie en gehouden wordt in de vormen bepaald door het
koninklijk besluit van 14 oktober 1991. Dat koninklijk besluit bepaalt immers
dat er een aantekening in het register moet worden gemaakt op de eerste dag
van de bekendmaking, die genummerd wordt in de volgorde van de bekendmakingen”, maar slechts “een stuk van 29 maart 2007, genaamd ‘verklaring van bekendmaking’”.
3. Het arrest dat op grond van de voormelde redenen beslist dat het litigieuze
belastingreglement niet aan de bestuurden kan worden tegengeworpen, kent
aan de vormvereiste in artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991
een exclusief karakter toe, dat het voormelde artikel niet voorschrijft, en voegt
aan de artikelen L1133-1 en L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie een voorwaarde toe die daarin niet is vervat (schending
van de voormelde wettelijke bepalingen).
Het arrest, dat in zijn motivering de feitelijke vaststellingen niet vermeldt
waaruit het afleidt dat de door de stad Bergen als uittreksel uit het bekendmakingsregister voorgelegde “verklaring van bekendmaking” niet als bewijskrachtig kon worden aangenomen, stelt het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid
zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 112 Nieuwe Gemeentewet worden de reglementen en
verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester
en schepenen en van de burgemeester door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement of de verordening vermeldt, de datum van de beslissing waarbij
het reglement of de verordening werd aangenomen en, in voorkomend
geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid. De aanplakbrief
vermeldt de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing van de
toezichthoudende overheid.
Luidens artikel 114 van die wet zijn de reglementen en verordeningen
bedoeld in artikel 112 verbindend de vijfde dag volgend op de dag van
bekendmaking door aanplakbrief, behalve wanneer ze het anders bepalen. De bekendmaking en de datum van bekendmaking van deze reglementen en verordeningen moeten blijken uit de aantekening in een
speciaal daartoe gehouden register op de bij koninklijk besluit bepaalde wijze.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende
de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden bepaalt dat bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen en
verordeningen bedoeld in artikel 112 van die wet moeten blijken uit de
aantekening in een speciaal door de gemeentesecretaris daartoe gehouden register en bepaalt de vorm waarin die aantekening moet geschieden.
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Het besluit van de Waalse Gewestregering van 22 april 2004, dat werd
bekrachtigd bij decreet van 27 mei 2004, heeft de bepalingen van de
Nieuwe Gemeentewet, gecoördineerd bij het coördinatiebesluit van
24 juni 1988, gecodificeerd in het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, met uitzondering van enkele artikelen die hier
niet ter zake doen.
Artikel 112 Nieuwe Gemeentewet is zodoende voortaan artikel L11331 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie en
artikel 114 van die wet is voortaan artikel L1133-2 van dat Wetboek. Die
bepalingen van het Wetboek dienen als wettelijke grondslag voor het
besluit van 14 oktober 1991, dat werd aangenomen ter uitvoering van de
daarin opgenomen bepalingen.
Het onderdeel, dat betoogt dat het voormelde koninklijk besluit geen
enkele wettelijke grondslag meer zou hebben, faalt naar recht.
Tweede en derde onderdeel
Luidens artikel L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie zijn de reglementen en verordeningen bedoeld
in artikel L1133-1 bindend de vijfde dag volgend op de bekendmaking ervan door middel van aanplakking, tenzij andersluidend, en moet van de
bekendmaking en van de datum van bekendmaking van de reglementen
en besluiten blijken door aantekening in een speciaal daartoe gehouden
register, in de bij regeringsbesluit bepaalde vorm.
Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van
de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden moeten de
bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen en
verordeningen bedoeld in artikel L1133-1 blijken uit de aantekening in
een speciaal door de gemeentesecretaris daartoe gehouden register.
Artikel 2 bepaalt dat de aantekening in het register geschiedt op de
eerste dag van de bekendmaking van het reglement of van de verordening en dat de aantekeningen worden genummerd in de volgorde van de
opeenvolgende bekendmakingen.
De bij het voormelde artikel L1133-2 opgelegde aantekening in een register is het enige toelaatbare bewijs van de bekendmaking van een gemeenteverordening of -reglement.
Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres geen uittreksel overlegt uit
het bekendmakingsregister dat bedoeld wordt in artikel L1133-2 van
het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie en dat
gehouden wordt in de vorm bepaald in het koninklijk besluit van
14 oktober 1991, en inzonderheid uit een register waarin een aantekening is gemaakt op de eerste dag van de bekendmaking, genummerd in
de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen, laat het Hof toe
zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen en verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat het belastingreglement niet aan de bestuurden kan worden tegengeworpen en dat de op grond van dat reglement vastgestelde
aanslagen onwettig zijn.
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Aangezien het arrest naar recht overweegt dat het koninklijk besluit
van 14 oktober 1991 een verplicht en enig bewijs van de bekendmaking
en van de datum van bekendmaking van de gemeentereglementen oplegt en dat het door de eiseres overgelegde stuk geen uittreksel is uit
het bij dat koninklijk besluit vereiste bekendmakingsregister, diende
het de bewijswaarde van dat stuk niet verder te onderzoeken.
Geen van de onderdelen kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Andersluidende conclusie: de
heer Henkes, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Grégoire en
de heer Verbist.

N° 331
1°

— 21 mei 2015
(AR F.14.0143.F)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — INTERNATIONALE VERDRAGEN. —
OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN CANADA TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE
BELASTING. — ARTIKEL 17. — DRAAGWIJDE. — GEVOLG.

Uit artikel 17, §§ 1 tot 3, van Overeenkomst tussen België en Canada tot het
vermijden van dubbele belasting en tot regeling van enige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen volgt dat, wanneer de artiest
of de sportbeoefenaar, overeenkomstig paragraaf 3, aantoont dat de aan een
andere persoon toegekende inkomsten niet kunnen worden belast krachtens
paragraaf 2, het gedeelte van die inkomsten dat hem toekomt vooralsnog op
grond van paragraaf 1 belastbaar is in de overeenkomstsluitende Staat waar
de werkzaamheden zijn verricht die de inkomsten hebben opgeleverd (1).
(Art. 17 Belgisch-Canadese Overeenkomst).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN
T. DEFOURNY SPECTACLES N.V.)
ARREST (VERTALING)
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 19 december 2012.
Eerste advocaat-generaal André Henkes heeft op 27 april 2015 een
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. 331.
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en
eerste advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
— Artikel 17, § 1, van de Overeenkomst tussen België en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van enige andere aangelegenheden
inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ottawa op 29 mei 1975 en
goedgekeurd bij de wet van 26 juli 1976
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat de tekst weergeeft van artikel 17 van de in het middel bedoelde
overeenkomst, waarvan is aangenomen dat het op het geschil van toepassing is,
en vaststelt dat niet wordt betwist dat de artieste C.D. gedurende de litigieuze
aanslagjaren een “inwoner van Canada” was; dat zij in België is opgetreden “door
bemiddeling van een Franse productiemaatschappij” waaraan “de voor de concerten overeengekomen prijs werd gestort”; dat, “wanneer de inkomsten uit de
persoonlijke werkzaamheden van een artiest […] worden toegekend aan een andere persoon dan de artiest”, de inkomsten niet kunnen worden belast “in de
overeenkomstsluitende Staat waar de werkzaamheden van de artiest worden
verricht”, in afwijking van de tweede paragraaf, “indien de artiest [….] aantoont
dat noch hij noch met hem verbonden personen onmiddellijk of middellijk in de
winst delen van de in die paragraaf bedoelde persoon”; dat “de [verweerster] een
verklaring van de Franse productiemaatschappij heeft overgelegd volgens welke ‘de artieste C.D. nooit vennoot of bestuurder van de naamloze vennootschap
Gilbert Coullier Productions is geweest’ […] en dat de prijs voor het optreden
van de artieste C.D., blijkens stuk V/37 van het administratief dossier, contractueel werd overeengekomen tussen de Franse productiemaatschappij en een Canadese vennootschap en dat de prijs, voor haar optreden in Brussel in juni 2007,
honderdduizend Amerikaanse dollar bedroeg”,
overweegt vervolgens:
“die gegevens tonen aan dat de Franse productiemaatschappij de prestaties
van C.D. per cachet betaalt en dat eerstgenoemde geen vennootschap is waarin
de artiest of met hem verbonden personen noch onmiddellijk noch middellijk in
de winst delen”;
de eiser “toont geenszins aan dat de context van artikel 17 van de Overeenkomst een verschillende uitlegging zou vereisen dan die welke het Belgische
recht toekent aan een deelneming in de winst van de persoon die, te dezen, een
productiemaatschappij naar Frans recht is”;
“men kan niet ervan uitgaan dat de artiest, omdat hij deelneemt aan het spektakel, ook deelneemt in de winst van de productiemaatschappij in de zin van het
Belgisch fiscaal vennootschappenrecht, waaraan hij de factuur van zijn prestaties richt”;
“de artieste C.D. is nooit vennoot of bestuurder van de naamloze vennootschap
Gilbert Coullier Productions geweest”,
en beslist:
“het eigen aandeel van de artieste in de prijs die [de verweerster] aan de Franse productiemaatschappij heeft betaald, is niet belastbaar in België krachtens
artikel 17, § 3, van de voormelde overeenkomst”, zodat “de ontheffing van de drie
litigieuze aanslagen wordt bevolen”.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1341 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 331 - 21.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1341

Grieven
Artikel 17 van de in het middel bedoelde overeenkomst, met het opschrift “Artiesten en sportbeoefenaars”, dat van toepassing is op de aanslagen in de bedrijfsvoorheffing die ten name van de verweerster zijn gevestigd voor de
aanslagjaren 1996 (artikelen 825268 en 825269) en 1997 (artikel 925260), bepaalt:
“1. Niettegenstaande de bepalingen van de artikelen VII, XIV en XV, zijn inkomsten die artiesten, zoals toneelspelers, film-, radio- of televisieartiesten en
musici, alsmede sportbeoefenaars, als zodanig uit hun persoonlijke werkzaamheden verkrijgen, belastbaar in de overeenkomstsluitende Staat waar deze
werkzaamheden worden verricht.
2. Indien inkomsten uit de persoonlijke werkzaamheden van artiesten en
sportbeoefenaars worden toegekend aan een andere persoon dan de artiest of de
sportbeoefenaar zelf, zijn deze inkomsten, niettegenstaande de bepalingen van
de artikelen VII, XIV en XV, belastbaar in de overeenkomstsluitende Staat
waar de werkzaamheden van de artiest of de sportbeoefenaar worden verricht.
3. De bepalingen van paragraaf 2 zijn niet van toepassing indien de artiest of
de sportbeoefenaar aantoont dat noch hij, noch met hem verbonden personen,
onmiddellijk of middellijk deelnemen in de winsten van de in die paragraaf bedoelde persoon”.
Paragraaf 1 van dat artikel 17 stelt de regel die aan de overeenkomstsluitende
Staten wordt opgelegd voor “de inkomsten die artiesten […] als zodanig uit hun
persoonlijke werkzaamheden verkrijgen”, deze zijn belastbaar in de overeenkomstsluitende Staat waar deze werkzaamheden worden verricht, terwijl de paragrafen 2 en 3 van dat artikel de in paragraaf 1 bedoelde regel uitbreiden (§ 2)
voor de inkomsten uit die werkzaamheden die worden “toegekend aan een andere persoon dan de artiest […] zelf” en een exceptie (§ 3) op die uitbreiding invoeren “indien de artiest […] aantoont dat [hij niet] onmiddellijk of middellijk
deelne[emt] in de winsten van de in die paragraaf bedoelde persoon”.
Uit de opzet van die bepalingen alsook uit de bewoordingen “als [artiest] uit
hun persoonlijke werkzaamheden verkrijgen” in paragraaf 1 en uit de bewoordingen “winsten van de in die paragraaf 2 bedoelde persoon” in paragraaf 3, volgt
dat de regel in paragraaf 1 in ieder geval betrekking heeft op het gedeelte van
de inkomsten uit de persoonlijke werkzaamheden van de artiest die aan laatstgenoemde zelf toekomen, terwijl de bepalingen in de paragrafen 2 en 3 betrekking hebben op inkomsten uit diezelfde werkzaamheden die aan een derde
toekomen, doordat laatstgenoemde een commerciële bijdrage heeft geleverd.
Die lezing stemt helemaal overeen met de bespreking van artikel 17, § 1, van
de “modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune”, opgemaakt
door de “comité des affaires fiscales” van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.), waarvan de bewoordingen erg vergelijkbaar zijn met die van de Belgisch-Canadese overeenkomst, en dat bepaalt
dat “le revenu perçu par les imprésarios, etc. pour organiser la prestation d’un
artiste ou d’un sportif n’entrent pas dans le champ de l’article, mais tout revenu
qu’ils perçoivent pour le compte de l’artiste ou du sportif est naturellement visé
par cet article” (punt 7 van de bespreking van artikel 17, § 1, van de modelovereenkomst).
De inkomsten die C.D. te dezen “[verkrijgt] uit [haar] persoonlijke werkzaamheden als [artiest]”, zijn in ieder geval belastbaar in België overeenkomstig
artikel 17, § 1, van de Belgisch-Canadese overeenkomst van 1975, terwijl de winst
die de Franse productiemaatschappij verkrijgt uit de artistieke werkzaamheden
van C.D. bij voorrang onder de toepassing vallen van de Belgisch-Franse overeenkomst (waarbij die winst niet in België wordt belast, tenzij de Franse productiemaatschappij hier een permanente vestiging heeft), zodat die winst niet
belastbaar is in België met toepassing van artikel 17, § 2, van de Belgisch-Canadese overeenkomst (die gebruik maakt van de bewoordingen “zijn belastbaar in
de overeenkomstsluitende Staat waar de werkzaamheden van de artiest worden
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verricht”) en de in paragraaf 3 van datzelfde artikel bepaalde exceptie a fortiori
niet van toepassing is.
In slechts één enkele hypothese zou het in voorkomend geval verantwoord
kunnen zijn om de bedrijfsvoorheffing in te houden op het totaalbedrag van de
inkomsten uit de werkzaamheden van de artiest in België, namelijk die waarin
de Belgische organisator (de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing) niet in
staat is het eigen aandeel van de tussenpersoon te bepalen, zodat de schuldenaar
in dat geval de bedrijfsvoorheffing moet inhouden op alle tegenpartijen bij de
overeenkomst (alsof de inkomsten volledig aan de artiest zelf toekwamen); die
hypothese is echter niets meer dan een toepassing van de regel van paragraaf 1
van artikel 17 van de Belgisch-Canadese overeenkomst (en geen toepassing van
paragraaf 2 van dat artikel 17).
Hieruit volgt dat, indien er geen sprake is van de situatie bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van artikel 17 van de Belgisch-Canadese overeenkomst (paragrafen
die noodzakelijkerwijs onderling afhankelijk zijn), het gedeelte dat uiteindelijk
aan de artiest toekomt vooralsnog onder de toepassing valt van de eerste regel
(paragraaf 1) van voormeld artikel 17, namelijk dat de inkomsten die C.D. “als
zodanig uit haar persoonlijke werkzaamheden verkrijgt, belastbaar zijn (blijven) in de overeenkomstsluitende Staat waar deze werkzaamheden worden verricht”.
Met andere woorden: hoewel paragraaf 3 van artikel 17 van de Overeenkomst
de toepassing van paragraaf 2 van voormeld artikel kan voorkomen, heft die paragraaf 3 daarom nog niet de toepassing op van de eerste regel van artikel 17 van
de Overeenkomst (paragraaf 1), die betrekking heeft op het eigen aandeel van de
artiest, waarop een bronbelasting wordt geheven die bestaat in de inhouding van
de bedrijfsvoorheffing.
Zulks betekent dus in ieder geval dat er in België, op het bedrag dat de artiest
uiteindelijk zelf toekomt voor de prestaties die hij in België heeft geleverd,
steeds een bronbelasting wordt geheven op grond van paragraaf 1 van artikel 17
van de Belgisch-Canadese overeenkomst.
Het arrest, dat beslist dat “het eigen aandeel van de artieste in de prijs die [de
verweerster] aan de Franse productiemaatschappij heeft betaald, is niet belastbaar in België krachtens artikel 17, § 3, van de voormelde overeenkomst”, houdt
bijgevolg ten onrechte enkel rekening met paragraaf 3 van artikel 17 van de
overeenkomst van 1975; het verliest zodoende paragraaf 1 van dat artikel uit het
oog en schendt het.
Daarom wordt artikel 17, § 1, van de overeenkomst geschonden.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Luidens artikel 17, § 1, van de Overeenkomst tussen België en Canada
tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van enige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ottawa op 29 mei 1975, zijn, niettegenstaande de bepalingen van
de artikelen VII, XIV en XV, inkomsten die artiesten zoals toneelspelers, film-, radio- of televisieartiesten en musici, alsmede sportbeoefenaars, als zodanig uit hun persoonlijke werkzaamheden verkrijgen,
belastbaar in de overeenkomstsluitende Staat waar deze werkzaamheden worden verricht.
Paragraaf 2 van dat artikel bepaalt dat, indien inkomsten uit de persoonlijke werkzaamheden van artiesten en sportbeoefenaars worden
toegekend aan een andere persoon dan de artiest of de sportbeoefenaar zelf, deze inkomsten, niettegenstaande de bepalingen van
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de artikelen VII, XIV en XV, belastbaar zijn in de overeenkomstsluitende Staat waar de werkzaamheden van de artiest of de sportbeoefenaar worden verricht.
Nog luidens paragraaf 3 zijn de bepalingen van paragraaf 2 niet van
toepassing indien de artiest of de sportbeoefenaar aantoont dat noch
hij, noch met hem verbonden personen, onmiddellijk of middellijk deelnemen in de winsten van de in die paragraaf bedoelde persoon.
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de artiest of de sportbeoefenaar, overeenkomstig paragraaf 3, aantoont dat de aan een andere persoon toegekende inkomsten niet kunnen worden belast krachtens
paragraaf 2, het gedeelte van die inkomsten dat hem toekomt vooralsnog op grond van paragraaf 1 belastbaar is in de overeenkomstsluitende
Staat waar de werkzaamheden zijn verricht die de inkomsten hebben
opgeleverd.
Het arrest dat als bewezen beschouwt dat de artieste C.D. noch onmiddellijk noch middellijk deelneemt in de winst van de vennootschap
naar Frans recht waaraan de inkomsten uit haar optredens in België
zijn toegekend en daaruit afleidt dat “het eigen aandeel van de artieste
in de prijs die [de verweerster] aan [die] […] maatschappij heeft betaald, is niet belastbaar in België krachtens artikel 17, § 3, van de voormelde overeenkomst”, schendt artikel 17, § 1, van die overeenkomst.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger beroep ontvankelijk en niet-gegrond verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
21 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Henkes, eerste
advocaat-generaal.

N° 332
1°

— 21 mei 2015
(AR F.14.0155.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — VORM VAN
HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN. — BELASTINGZAKEN. — TEKST VAN
HET MIDDEL EN ZIJN TOELICHTING. — ONDERSCHEID. — ONVOLLEDIGE TEKST. —
GEVOLG.
2° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — VORM EN
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN. — BELASTINGZAKEN. — MEMORIE VAN
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ANTWOORD.

— BETEKENING. — TEGEN HET CASSATIEBEROEP OPGEWORPEN MID— VERWERPING. — KOSTEN VAN BETEKENING. — GEVOLG.
DEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Hoewel de toelichting bij het middel een onduidelijkheid in dat middel kan
ophelderen door een gegeven dat er reeds in staat duidelijker naar voren te
brengen, kan ze geen leemte in de tekst ervan verhelpen; een middel waarvan
de tekst onvolledig is, is niet ontvankelijk (1). (Artt. 1080 en 1087, Gerechtelijk Wetboek)
2° Krachtens artikel 1092, tweede en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
dient de memorie van antwoord, voorafgaand aan de indiening ter griffie,
enkel aan de advocaat van de eiser of, indien hij geen advocaat heeft, aan
de eiser zelf worden betekend wanneer hij een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep opwerpt; aangezien het tegen het cassatieberoep
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen,
zal de verweerster worden veroordeeld tot de kosten van de betekening van
de memorie van antwoord. (Art. 1092, tweede en vierde lid, Gerechtelijk
Wetboek)

(STAD LUIK T. FIMASEB B.V.B.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 14 januari 2014.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

(1) Cass. 18 december 2014, AR F.14.0022.F, AC 2014, nr. 807. Krachtens artikel 1080
van het Gerechtelijk Wetboek bevat het cassatieverzoekschrift de uiteenzetting van de
middelen van de eiser, zijn conclusie en de vermelding van de wettelijke bepalingen
waarvan de schending wordt aangevoerd, een en ander op straffe van nietigheid. Krachtens artikel 1087 van dat wetboek kan de eiser, samen met zijn verzoekschrift, of, op
straffe van verval, binnen vijftien dagen na de betekening ervan, een aanvullende
memorie overleggen die vooraf aan de verweerder is betekend en waarin de feiten worden uiteengezet en de cassatiemiddelen worden ontwikkeld. Die bepalingen zijn van
toepassing op het cassatieberoep in belastingzaken. Volgens de vaste rechtspraak van
het Hof kunnen de overwegingen die gemaakt worden onder de titel “toelichting” in
het cassatieverzoekschrift weliswaar een onduidelijkheid in het middel ophelderen
door een gegeven dat er reeds in staat duidelijker naar voren te brengen, maar kunnen
ze evenwel geen leemte in de tekst van dat middel verhelpen door er een gegeven, dat
er niet al in substantie was vervat, aan toe te voegen. De belangrijkste reden hiervoor
is dat, wanneer een en dezelfde akte. — het cassatieberoep. — “middelen” van cassatie
en een “toelichting” bevat, de “middelen” in een dergelijke indeling het eigenlijke
“cassatieverzoekschrift” vormen en de “toelichting” de aanvullende memorie vormt
die, in dat geval, samen met het verzoekschrift wordt overgelegd. En net zoals de aanvullende memorie geen leemten in het verzoekschrift kan verhelpen, kan de “toelichting” die zelfde leemten niet verhelpen. (zie Cass. 16 mei 1938, Bull. en Pas., 1938, I, 169,
en noot 1; over de voorgeschiedenis van de redenen waarop die regel berust, zie noot 2
onder Cass. 31 oktober 1935, ibid., 22).
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II. CASSATIEMIDDEL
(…)
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Het door de verweerster tegen het cassatieberoep aangevoerde middel van
niet-ontvankelijkheid : artikel 1079, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is niet
nageleefd
In tegenstelling tot wat de verweerster beweert, werden het cassatieverzoekschrift en het betekeningsexploot ervan neergelegd op de griffie
van het Hof.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(…)
De kosten van de memorie van antwoord
Krachtens artikel 1092, tweede en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek,
dient de memorie van antwoord, voorafgaand aan de indiening ter griffie, enkel aan de advocaat van de eiser of, indien hij geen advocaat
heeft, aan de eiser zelf te worden betekend wanneer hij een middel van
niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep opwerpt.
Aangezien het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet kan worden aangenomen, zal de verweerster worden veroordeeld tot de kosten van de betekening van de memorie van antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerster tot de kosten van de betekening van de
memorie van antwoord en de eiseres tot de overige kosten.
21 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Henkes, eerste
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Delobbe (bij de balie te Luik)
en de heer Dounay (bij de balie te Luik).

N° 333
1°

— 22 mei 2015
(AR C.13.0561.N)

KAMER

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. — GEMEENTEBELASTINGEN. — STAD ROESELARE. — BELASTING OP ONBEWOONDE WONINGEN. — TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

Bij het oordeel of een onroerend goed of een deel ervan hoofdzakelijk is bestemd voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande en dus een woning is in de zin van het besluit van de gemeenteraad van de stad Roeselare
van 16 december 2008, mag de rechter de omschrijving in de kadastrale be-
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scheiden slechts in aanmerking nemen als die niet afwijkt van de feitelijke
bestemming van het onroerend goed. (Art. 1, Gemeenteraadsbesluit stad
Roeselare 16 december 2008 inzake directe belastingen op onbewoonde
woningen en de gebouwen buiten gebruik)

(BEL-EURO-PA INVEST N.V. T. STAD ROESELARE)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 23 april 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad van de
stad Roeselare van 16 december 2008 inzake directe belastingen op de
onbewoonde woningen en de gebouwen buiten gebruik, wordt voor de
aanslagjaren 2009 tot en met 2012 een jaarlijkse directe gemeentebelasting gevestigd op volgende woningen, gebouwen of gedeelten ervan gelegen op het grondgebied van de gemeente en al of niet zichtbaar van
de openbare weg:
a) de woningen die op 1 januari van het aanslagjaar, geheel of gedeeltelijk, minstens twee jaar ononderbroken onbewoond zijn, waarbij de
inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister bepalend is,
tot bewijs van het tegendeel;
b) de gebouwen die op 1 januari van het aanslagjaar, geheel of gedeeltelijk, gedurende minstens twee jaar ononderbroken niet effectief werden gebruikt, volgens de normale economische en socio-culturele
activiteiten van de eigenaar of gebruiker van het gebouw, tot bewijs
van het tegendeel.
2. Krachtens de inleidende bepalingen van dit besluit wordt voor de
toepassing van die belasting, verstaan onder:
— woning: elk onroerend goed of deel ervan, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande;
— gebouw: elk bebouwd onroerend goed of deel ervan, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning.
3. Uit deze bepalingen volgt dat de rechter bij het oordeel of een onroerend goed of een deel ervan hoofdzakelijk is bestemd voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande en dus een woning is in de
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zin van dit besluit, de omschrijving in de kadastrale bescheiden slechts
in aanmerking mag nemen als die niet afwijkt van de feitelijke bestemming van het onroerend goed.
4. Het arrest leidt het oordeel dat het kwestieuze onroerend goed een
woning is in de zin van dit besluit uitsluitend af uit de omschrijving in
de kadastrale bescheiden, waarvan de overeenstemming met de feitelijke bestemming door de eiseres werd betwist. Aldus verantwoordt het
arrest de beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
22 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaat: de heer Maes.

N° 334
1°

— 22 mei 2015
(AR F.13.0005.N)

KAMER

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN. — VLAAMS GEWEST. —
LEEGSTANDSHEFFING. — HEFFINGSJAREN VÓÓR 1 JANUARI 2002. — TOEPASSELIJKE REGELGEVING.

De overgangsbepaling waarin artikel 44bis, eerste lid, Leegstandsdecreet
voorziet, verhindert niet dat geschillen met betrekking tot de heffingen in de
Leegstandsbelasting die betrekking hebben op de heffingsjaren vóór
1 januari 2002 verder worden afgehandeld volgens de regelgeving die destijds
van toepassing was tijdens het toepasselijke heffingsjaar; artikel 19bis van
het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 heeft geen retroactieve
werking, en laat de leegstandsheffingen die betrekking hebben op de periode
vóór 1 januari 2002 onverlet. (Art. 44bis, eerste en tweede lid, Leegstandsdecreet; art. 19bis, Besl. Vl. Reg. 2 april 1996)

(G. E.A. T. VLAAMS GEWEST)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 29 juni 2012, op verwijzing gewezen na het arrest van het
Hof van 11 februari 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
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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, vier
middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 44bis, eerste lid, Leegstandsdecreet, zoals ingevoegd bij artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004, worden de aanslagen
gevestigd op basis van de artikelen 24 tot en met 44 Leegstandsdecreet
die betrekking hebben op de opnames in de inventaris vanaf 1 januari
2002 tot en met 31 december 2003 als niet bestaande beschouwd.
Krachtens artikel 44bis, tweede lid, Leegstandsdecreet, worden de
aanslagen gevestigd op basis van de artikelen 24 tot en met 44 Leegstandsdecreet die betrekking hebben op verjaardagen van eerdere opnames in de inventaris vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2003,
als niet bestaande beschouwd.
Uit de parlementaire voorbereiding van die overgangsbepaling blijkt
dat zij ertoe strekt de heffingen gevestigd vóór 1 januari 2004, die betrekking hebben op opnames in de inventaris in 2002 of 2003 of op verjaardagen in 2002 of 2003 van eerdere opnames in de inventaris, als niet
bestaande te beschouwen. Die bepaling verhindert niet dat geschillen
met betrekking tot de heffingen in de Leegstandsbelasting die betrekking hebben op de heffingsjaren vóór 1 januari 2002 verder worden afgehandeld volgens de regelgeving die destijds van toepassing was tijdens
het toepasselijke heffingsjaar.
Artikel 19 van voornoemd decreet van 7 mei 2004 werd bij arrest
nr. 180/2005 van 7 december 2005 erga omnes vernietigd door het Grondwettelijk Hof.
Krachtens artikel 19bis van het besluit van de Vlaamse regering van
2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, ingevoegd bij artikel 12 van het
besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2004 en gewijzigd bij
artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2005, wordt
voor alle gebouwen en/of woningen die geïnventariseerd zijn vóór de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004, inzonderheid op hoofdstuk VIII, afdeling 2, aan de houder van het zakelijk recht
een registratieattest betekend binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van dit decreet, waarbij de inventarisatiedatum bepaald wordt op
de datum van het registratieattest.
Die reglementaire bepaling sterkt ertoe voor alle gebouwen en/of woningen die geïnventariseerd zijn vóór de datum van inwerkingtreding
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van het decreet van 7 mei 2004 een nieuwe inventarisatiedatum vast te
stellen op de datum van de betekening van het registratie-attest, maar
laat de leegstandsheffingen die betrekking hebben op de periode vóór
1 januari 2002 onverlet.
2. Het onderdeel dat volledig steunt op de veronderstelling dat
artikel 19bis van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996
een retroactieve werking heeft in die zin dat deze bepaling afbreuk doet
aan leegstandsheffingen die in de heffingsjaren vóór 1 januari 2002 verschuldigd waren, gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting en faalt
mitsdien naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
22 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer De Lange (bij de balie te Gent) en de
heer De Bruyn.

N° 335
1°

— 22 mei 2015
(AR F.13.0077.N)

KAMER

1° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — BTW-SCHULD. —
BEWIJS. — ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS. — TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN

2° BEWIJS. — BELASTINGZAKEN. — BEWIJSVOERING. — ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS. — TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN.
3° BELASTING. — BELASTINGSCHULD. — BEWIJSMIDDELEN. — ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS. — TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN.

1°, 2° en 3° De fiscale wetgeving bevat geen algemene bepaling die het gebruik
verbiedt van onrechtmatig verkregen bewijs voor het vaststellen van een belastingschuld en zo, daartoe gronden aanwezig zijn, voor het opleggen van
een verhoging of een boete.
Het gebruik door de administratie van onrechtmatig verkregen bewijs dient te
worden getoetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur en het recht op een
eerlijk proces: behoudens wanneer de wetgever ter zake in bijzondere sancties voorziet, kan het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale
zaken slechts worden geweerd indien de bewijsmiddelen verkregen zijn op
een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende
overheid mag worden verwacht dat dit gebruik onder alle omstandigheden
als ontoelaatbaar moet worden geacht, of indien dit gebruik het recht van de
belastingplichtige op een eerlijk proces in het gedrang brengt; de rechter kan

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1350 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

1350

ARRESTEN VAN CASSATIE

22.5.15 - N° 335

bij die afweging onder meer rekening houden met één of meer van volgende
omstandigheden: het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid, de
weerslag ervan op het recht of de vrijheid die door de overschreden norm
worden beschermd, het al dan niet opzettelijk karakter van de door de overheid begane onrechtmatigheid en de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt.

(OPTIBELZ B.V.B.A. E.A. T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIËN)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 9 oktober 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 september 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— Artikel 81bis, in de versie ervan van vóór de wijziging bij Programmawet
van 22 december 2008, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde (hierna afgekort: “Btw-wetboek”);
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: “Het hof [van beroep] verklaart het hoger beroep van
(eerste eiseres) ontvankelijk en zoals hierna bepaald gegrond.
Het hof [van beroep] hervormt het bestreden [vonnis] in de hierna bepaalde
mate.
Het hof [van beroep] verklaart dienvolgens de oorspronkelijke vordering van
(eerste eiseres) ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond.
Het hof [ven beroep] vernietigt het dwangbevel gekend onder het RCIV-nummer 406/0420/21723 en uitgevaardigd op 26 april 2006 door de heer R. D. H., rekenplichtige van het Eerste Btw-ontvangkantoor te Antwerpen, in zoverre hierin,
behoudens de wettelijke interesten en kosten, een bedrag hoger dan 133.486,25 €
aan btw, en een bedrag hoger dan 100.114,69 € als administratieve geldboete, worden nagevorderd.
Het hof [van beroep] slaat de kosten van beide aanleggen tussen (eerste eiseres) en (verweerder) om.”
op grond van de motieven op p. 14-22:
“4. Beoordeling:
4.1.- Naar luid van artikel 39bis, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zijn van belasting vrijgesteld, de leveringen
van goederen door de verkoper, andere dan een belastingplichtige die de regeling
geniet bepaald in artikel 56, § 2, door de afnemer of voor hun rekening verzonden
of vervoerd buiten België maar binnen de Gemeenschap, die wordt verricht voor
een andere belastingplichtige of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon,

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1351 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 335 - 22.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1351

die als zodanig optreden, in een andere Lid-Staat en die er aldaar toe gehouden
zijn hun intracommunautaire verwervingen van goederen aan de belasting te
onderwerpen, voor zover die leveringen van goederen niet onderworpen zijn aan
de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge, ingesteld bij
artikel 58, § 4.
Artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992, genomen ter
uitvoering van de artikelen 39bis en 40, § 1°, b), van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde bepaalt met betrekking tot de vrijstellingen betreffende intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde
handelingen, alsook betreffende intracommunautaire verwervingen van goederen op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, dat de in
artikel 39bis bedoelde vrijstellingen afhankelijk zijn van het bewijs dat de goederen verzonden of vervoerd zijn buiten België maar binnen de Gemeenschap.
Artikel 3 van dat besluit bepaalt dat de verkoper te allen tijde in het bezit
moet zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het vervoer
van de goederen blijkt, dat hij ze op ieder verzoek van de met de controle van de
belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaren moet overleggen, en
dat die stukken onder meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten
en de betalingsstukken zijn.
Laatstgenoemde bepaling geeft geen limitatieve opsomming van de noodzakelijke bewijsstukken en sluit niet uit dat de verkoper de echtheid van de verzending of het vervoer bewijst aan de hand van andere dan de erin vermelde stukken
(…).
Artikel 39bis onderwerpt aldus het voordeel van de vrijstelling van de belasting aan twee voorwaarden:
— de goederen moeten verzonden of vervoerd worden buiten de lidstaat van
vertrek en bestemd zijn voor een andere lidstaat;
— de levering moet worden verricht voor een andere belastingplichtige, of
voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon die als zodanig optreden in een
andere lidstaat dan de lidstaat van waaruit de goederen worden verzonden of
vervoerd.
Hoewel de uitdrukking ‘verzonden of vervoerd naar een […] lidstaat’ in
artikel 28bis, lid 3, eerste alinea, van de Zesde Richtlijn, volgens een letterlijke
uitlegging inderdaad de nadruk lijkt te leggen op het begin van de verzend- of
transportprocedure, neemt dat niet weg dat de uitdrukking ‘buiten het […]
grondgebied [van de lidstaat] […] verzonden of vervoerd’ in artikel 28quater, A,
sub a), eerste alinea, van deze richtlijn, impliceert dat de goederen de lidstaat
van levering daadwerkelijk hebben verlaten (…).
De artikelen 28bis, lid 3, eerste alinea, en 28quater, A, sub a, eerste alinea, van
de Zesde Richtlijn, moeten, gelet op de term ‘verzonden’ in deze twee bepalingen, aldus worden uitgelegd dat de intracommunautaire verwerving van een
goed pas plaatsvindt en de intracommunautaire levering eerst wordt vrijgesteld, wanneer de macht om als eigenaar te beschikken over het goed op de afnemer is overgegaan en de leverancier aantoont dat dit goed naar een andere
lidstaat is verzonden of vervoerd en het grondgebied van de lidstaat van levering
ingevolge deze verzending of dit vervoer fysiek heeft verlaten (…).
Wat betreft de eerste van die twee voorwaarden, namelijk de verzending of het
vervoer van de goederen buiten België maar binnen de Gemeenschap, moet het
bewijs van de echtheid van de verzending of van het vervoer buiten België bijgevolg door de leverancier van de goederen geleverd worden aan de hand van een
geheel van gebruikelijke en met elkaar overeenstemmende handelspapieren, zoals bestelbons, facturen van de vervoerder, vervoerdocumenten, betalingsstukken, contracten, ontvangsten van betaling etc., waaruit blijkt dat die
voorwaarde is vervuld.
Geen enkel stuk, apart beschouwd, is onontbeerlijk of voldoende (…).
De voorwaarde dat er voor het bewijs van het vervoer of de verzending naar
een andere lidstaat een geheel van met elkaar overeenstemmende stukken no-
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dig is volgt uit de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van
29 december 1992.
Artikel 3 van dat koninklijk besluit bepaalt dat de echtheid van de verzending
of het vervoer van de goederen moet blijken uit een geheel van stukken die aan
de met de controle belaste ambtenaren worden voorgelegd.
De verkoper moet te allen tijde in het bezit zijn van de nodige bewijsstukken
en ze kunnen voorleggen aan de met de controle belaste ambtenaar (…). Verdere
onderzoeksmaatregelen zijn niet geboden noch pertinent, temeer nu de verkoper
in het bezit dient te zijn van de bewijsstukken op het ogenblik van de controle.
Die overgangsregeling, die afwijkt van de algemene regeling inzake belastingheffing, houdt reële risico’s op fraude in.
De voorwaarden voor de vrijstelling van de belasting, bedoeld in artikel 39bis
van het Wetboek en in de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van
29 december 1992 moeten dus strikt vervuld zijn, want zij zijn juist bedoeld om
fraude te voorkomen (artikel 138, punt I, van Richtlijn 2006/112/EG van
28 november 2006, voordien artikel 28quater, titel A, punt a), van de Zesde Richtlijn), zodat de belastingambtenaar een zekere gestrengheid aan de dag mag leggen bij de beoordeling van de bijeen te brengen bewijzen. Van een schending door
artikel 39bis Btw-wetboek en door het koninklijk besluit nr. 52 van
artikel 28quater A) van de Zesde Btw-richtlijn kan geen sprake zijn, nu deze
supranationale regel België als Lidstaat precies toelaat om de voorwaarden vast
te stellen teneinde een juiste en eenvoudige toepassing te verzekeren van de
vrijstellingen inzake communautaire leveringen. De vereisten die krachtens
artikel 39bis Btw-wetboek zijn uitgewerkt in het koninklijk besluit nr. 52 zijn
geenszins te strikt in verhouding tot het belang van de vrijstelling. De voorwaarden die worden opgelegd zijn essentiële controlevereisten. De opgelegde bewijsinvulling is zeker niet onmogelijk.
Door het Hof dient te worden vastgesteld dat (de eisers) geen stukken kunnen
voorleggen, die van aard zouden kunnen zijn de administratie toe te laten een
objectieve en daadwerkelijke controle uit te voeren op de echtheid van de verzending of van het vervoer van de gefactureerde goederen buiten de grenzen van
het Belgisch grondgebied. De overgelegde stukken kunnen in geen geval worden
beschouwd als een geheel van gebruikelijke en overeenstemmende handelsstukken die het bewijs inhouden van de werkelijke verzending of het werkelijk vervoer van de goederen buiten België maar binnen de Gemeenschap.
Uit het proces-verbaal 2 februari 2006, het vonnis van de 5C kamer van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 20 januari 2005 in de zaak ten laste van
de heer Alexander Krivoruchko, het strafdossier en het vonnis van de 5C kamer
van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 8 maart 2007 in de zaak ten
laste van de zaakvoerder van (eerste eiseres), m.n. (tweede eiser), alsook de inlichtingen bekomen van de Portugese en Luxemburgse belastingadministraties,
blijkt integendeel dat de ontduiking van de btw het gevolg is van het gebruik
van valse stukken (facturen met onterechte vrijstelling van btw wegens intracommunautaire leveringen, en valse transportdocumenten bij gebrek aan daadwerkelijk vervoer naar en levering in Portugal resp. Groothertogdom
Luxemburg). De hierin vervatte bewijskrachtige gegevens worden door (de eisers) op geen enkele wijze weerlegd.
Derhalve dient te worden besloten dat de door (eerste eiseres) verrichte leveringen, voorwerp van de litigieuze facturatie aan Hertal resp. Fes, leveringen op
het Belgisch grondgebied zijn, zodat de btw op de kwestieuze facturatie in beginsel verschuldigd was. Het betreft aldus handelingen die niet in België zijn
aangegeven in de zin van (oud) artikel 81bis, § 1, derde lid, Btw-wetboek (zie hierna).
4.2.- Krachtens het artikel 81 van het Btw-wetboek, begint de vordering tot
voldoening van de btw, van de interesten en van de administratieve geldboeten
te verjaren vanaf de dag dat deze vordering ontstaat.
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Anders dan inzake directe belastingen maakt het Btw-wetboek geen onderscheid tussen aanslagtermijnen (voor de vestiging van de belasting) en verjaringstermijnen (voor de inning van de betaling van de belasting). Inzake btw
bestaan alleen verjaringstermijnen (zowel voor de vordering tot voldoening van
de btw als voor de vordering tot teruggaaf).
Anders dan inzake directe belastingen, waar de aanslagtermijnen vervaltermijnen zijn, kunnen de verjaringstermijnen die inzake btw voor het instellen
van de vordering tot voldoening van de belasting gelden, worden gestuit en geschorst.
Tot voor de wetswijziging doorgevoerd door de Programmawet van 22 december
2008 en in werking getreden op 29 december 2008 waren er in de Btw-wetgeving
drie soorten verjaringstermijnen.
Het ten deze nog toepasselijk oud artikel 81bis, § 1, derde lid, van het Btw-wetboek stipuleert dat, in afwijking van het eerste en tweede lid van dat artikel, er
verjaring is na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat
waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer:
— een inlichting, een onderzoek of een controle aantoont dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België of dat er onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast en de inlichting werd medegedeeld of verzocht of het
onderzoek of de controle werd uitgevoerd of verzocht door, hetzij een andere lidstaat van de Europese Unie overeenkomstig de regels daartoe bepaald in het
Wetboek of in de regelgeving van deze Unie, hetzij een bevoegde overheid van
enig ander land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot het vermijden van dubbele belasting, in verband met de belasting waarop die overeenkomst van toepassing is;
— een rechtsvordering aantoont dat, in België belastbare handelingen niet
werden aangegeven of belastingaftrekken werden toegepast met overtreding
van de wettelijke en verordeningsbepalingen die erop van toepassing zijn;
— bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België of
dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding van de wettelijke
en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing zijn.
Die verjaringstermijn is duidelijk geïnspireerd door de uitzonderlijke aanslagtermijn van artikel 358, § 1, 4°, WIB92. Anders dan inzake inkomstenbelastingen is niet vereist dat de belastbare inkomsten die de bewijskrachtige
gegevens uitwijzen, niet zijn aangegeven in de loop van één van de vijf jaren vóór
het jaar waarvan de administratie kennis krijgt van de gegevens. Inzake btw
geldt evenmin de regel dat de navordering moet zijn doorgevoerd binnen een termijn van twaalf maanden vanaf de datum waarop de administratie kennis krijgt
van de bewijskrachtige gegevens.
Zoals inzake inkomstenbelastingen moet worden aangenomen dat de zevenjarige verjaringstermijn inzake btw een uitzonderingsregel is die strikt moet worden geïnterpreteerd.
Het toepasselijk (oud) artikel 81bis, § 1, derde lid, Btw-wetboek gaat er aldus
van uit dat de administratie van de aldaar bedoelde inlichting, onderzoek, controle, rechtsvordering of bewijskrachtige gegevens kennis gekregen heeft binnen de verjaringstermijn van drie of vijf jaar die verlengd wordt als dergelijke
inlichting, onderzoek, controle, rechtsvordering of gegevens kenbaar worden;
het sluit daarentegen niet uit dat die gegevens, inlichting, onderzoek, controle,
rechtsvordering, bijkomend onderzoek vereisen met het oog op de vaststelling
van de belastbare handelingen of van de onrechtmatige aftrekken die ten gevolge van die inlichting, onderzoek, controle, rechtsvordering, gegevens aan het
licht komen (…).
Artikel 84ter Btw-wetboek, zoals ten deze van toepassing, bepaalt dat indien
de administratie bevoegd voor de belasting over de toegevoegde waarde voornemens is de verjaringstermijn bepaald in artikel 81bis, § 1, tweede lid, toe te passen, zij, op straffe van nietigheid van de rechtzetting, voorafgaandelijk aan de
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betrokkene schriftelijk en nauwkeurig kennis moet geven van de vermoedens
van belastingontduiking die tegen hem bestaan in de betreffende periode. In
casu heeft de administratie geen dergelijke kennisgeving aan appellanten gericht, zodat (oud) artikel 81bis, § 1, derde lid, Btw-wetboek niet kan worden toegepast in zoverre zij de gegevens waarop zij haar heffing baseert niet binnen de
normale termijn van drie jaar heeft ontvangen.
Uit de bepalingen van artikel 81bis, § 1, eerste lid, Btw-wetboek volgt dat de
vordering tot voldoening van de belasting in beginsel op 1 januari 2003 verjaard
was voor de facturen die in 1999 waren opgemaakt, op 1 januari 2004 voor de facturen die in 2000 waren opgemaakt en op 1 januari 2005 voor de facturen die in
2001 waren opgemaakt.
Te dezen heeft de Btw-administratie
— op 2 oktober 2002 inlichtingen bekomen van de Luxemburgse belastingadministratie in verband met de Luxemburgse vennootschap Future Electronic
Systems sarl,
— in de loop van de maand april 2002 tot en met het jaar 2005 inzage en kopie
bekomen van het strafdossier in verband met (eerste eiseres) en de Luxemburgse
vennootschap Future Electronic Systems sarl ingevolge de machtiging van de
procureur-generaal van 11 maart 2002,
— op 23 juni 2004 inlichtingen bekomen van de Portugese belastingadministratie in verband met de Portugese firma Hertal Comercio E Servicos lda,
— in de loop van de maand maart 2005 inzage en kopie bekomen van het strafdossier in verband met eiseres en de Portugese firma Hertal Comercio E Servicos lda ingevolge de machtiging van de procureur-generaal van 23 februari
2005.
Uit vorenstaande vaststellingen en motieven volgt dat de vordering tot voldoening van de belasting met betrekking tot facturen gericht aan Hertal in 1999
en 2000 reeds verjaard waren op het ogenblik van de kennisname van de inlichtingen verstrekt door de Portugese belastingadministratie.
Daarentegen waren deze inlichtingen samen gelezen met de voorhanden intracommunautaire listings, die (de eerste eiseres) binnen de driejarige termijn had
overgemaakt, voldoende om aan te tonen welke belastbare handelingen met betrekking tot facturatie aan Hertal niet werden aangegeven in 2001. De navordering ingesteld middels het dwangbevel uitgevaardigd op 26 april 2006 was
derhalve in deze beperkte mate niet verjaard op datum van de betekening ervan
op 13 juni 2006.
Met betrekking tot de valse facturen aan Fes heeft de administratie wel degelijk binnen de driejarige verjaringstermijn kennis gekregen van inlichtingen of
gegevens die haar toelaten zich te beroepen op de verlengde verjaringstermijn
van zeven jaar, zelfs al zou bijkomend onderzoek nodig zijn geweest met het oog
op de vaststelling van de belastbare handelingen.
De navordering kan derhalve enkel slaan op facturatie aan Hertal in 2001 voor
een bedrag van 74.213,37 € en de volledige facturatie aan Fes in 1999, 2000, en 2001
voor een totaal bedrag van 561.435,43 €, hetzij in totaal een bedrag van 635.648,80 €
(in plaats van 1.081.878,96 €).
De hierop verschuldigde btw bedraagt 635.648,80 € x 21 pct. = 133.486,25 €.
Het op 26 april 2006 uitgevaardigd dwangbevel is nietig in zoverre hierin een
hoger bedrag aan btw wordt nagevorderd.”
Grieven
1. Het aangehaald artikel 81bis Btw-wetboek bepaalt:
“§ 1. Er is verjaring voor de vordering tot voldoening van de belasting, van de
interesten en van de administratieve geldboeten, na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan.
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In afwijking van het eerste lid, is er evenwel verjaring na het verstrijken van
het vijfde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van
de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten zich heeft
voorgedaan, zodra de overtreding bedoeld in de artikelen 70 of 71 begaan is met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden.
In afwijking van het eerste en tweede lid is de bedoelde verjaring er bovendien
na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer:
1° een inlichting, een onderzoek of een controle aantoont dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België of dat er onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast en de inlichting werd medegedeeld of verzocht of het
onderzoek of de controle werd uitgevoerd of verzocht door, hetzij een andere
Lid-Staat van de Europese Unie, overeenkomstig de regels daartoe bepaald in
dit Wetboek of in de regelgeving van deze Unie, hetzij een bevoegde overheid van
enig ander land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot het vermijden van dubbele belasting, in verband met de belasting waarop die overeenkomst van toepassing is;
2° een rechtsvordering aantoont dat, in België, belastbare handelingen niet
werden aangegeven of belastingaftrekken werden toegepast met overtreding
van de wettelijke en verordeningsbepalingen die erop van toepassing zijn;
3° bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen,
aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België of dat er
belastingaftrekken werden toegepast met overtreding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing zijn.”
2. De vordering tot voldoening van de belasting, de interesten en de administratieve geldboeten verjaart slechts na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft
voorgedaan, wanneer een inlichting, onderzoek, controle of rechtsvordering
aantoont dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België of dat er
onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast, of wanneer bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen, zulks aantonen.
De verjaringstermijn van zeven jaar, bepaald in artikel 81bis, § 1, derde lid,
Btw-wetboek is daarentegen niet van toepassing op andere overtredingen van de
wettelijke en verordeningsbepalingen inzake btw, met name niet op de overtreding erin bestaande belastbare handelingen ten onrechte vrij te stellen of niet
correct aan te geven.
3. De appelrechters, die beslissen op p. 18 dat uit de door hen aangehaalde gegevens: “blijkt (…) dat de ontduiking van de btw het gevolg is van het gebruik
van valse stukken (facturen met onterechte vrijstelling van btw wegens intracommunautaire leveringen, en valse transportdocumenten bij gebrek aan daadwerkelijk vervoer naar en levering in Portugal resp. Groothertogdom
Luxemburg).” en op p. 30 dat “(de eerste eiseres) onbestaande intracommunautaire leveringen heeft voorgewend door de aanwending van valse transportdocumenten en met de litigieuze facturatie aan Hertal en Fes aan (de verweerder)
verschuldigde btw op goederen, die in werkelijkheid in België zijn verkocht,
heeft trachten te ontduiken, (…)”, oordelen op p. 18 dat: “Het (…) aldus handelingen (betreft) die niet in België zijn aangegeven in de zin van (oud)
artikel 81bis, § 1, derde lid, Btw-wetboek”.
4. Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat het op 26 april
2006 uitgevaardigd dwangbevel ten belope van 133.486,25 € verschuldigde btw,
100.114,69 € administratieve boete, meer de wettelijke intresten en kosten niet
nietig is, omdat krachtens het toepasselijk (oud) artikel 81bis, § 1, derde lid,
Btw-wetboek verweerder zich kon beroepen op de verjaringstermijn van zeven
jaar voor handelingen die niet in België zijn aangegeven in de zin van deze bepaling, nu in strijd met de mening van de appelrechters die termijn van zeven
jaar krachtens deze bepaling evenwel niet van toepassing is op de door de appelrechters zelf vastgestelde door eerste eiseres begane overtreding via onterecht
ingeroepen intracommunautaire vrijstellingen de op belastbare handelingen
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verschuldigde btw te ontduiken (Schending van het aangehaald artikel 81bis, § 1,
derde lid, Btw-wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1 en 2 van de Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december
1977, betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de
Lid-staten op het gebied van de directe belastingen en van de belasting over de
toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij de Richtlijn 79/1070/EEG van de Raad
van 6 december 1979 houdende wijziging van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad
van 19 december 1977, betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de Lid-staten op het gebied van de directe belastingen en van de belasting over de toegevoegde waarde;
— het algemeen rechtsbeginsel houdende de primauteit van het communautair gemeenschapsrecht, zoals neergelegd o.m. in artikel 4, lid 3 van het Verdrag
van 13 december 2007 betreffende de Europese Unie (VEU);
— artikel 159 van de Grondwet;
— artikel 81bis, in de versie ervan van vóór de wijziging bij Programmawet
van 22 december 2008, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde (hierna afgekort: “Btw-wetboek”);
— de artikelen 1 en 2 van Ministerieel Besluit van 23 juli 1997 tot oprichting
van een Centrale Eenheid voor internationale samenwerking bij de administratie van de btw, registratie en domeinen;
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: “Het hof [van beroep] verklaart het hoger beroep van (de
eerste eiseres) ontvankelijk en zoals hierna bepaald gegrond.
Het hof [van beroep] hervormt het bestreden [vonnis] in de hierna bepaalde
mate.
Het hof [van beroep] verklaart dienvolgens de oorspronkelijke vordering van
(de eerste eiseres) ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond.
Het hof [van beroep] vernietigt het dwangbevel gekend onder het RCIV-nummer 406/0420/21723 en uitgevaardigd op 26 april 2006 door de heer Roger De Huwer,
rekenplichtige van het Eerste Btw-ontvangkantoor te Antwerpen, in zoverre
hierin, behoudens de wettelijke interesten en kosten, een bedrag hoger dan
133.486,25 € aan btw, en een bedrag hoger dan 100.114,69 € als administratieve
geldboete, worden nagevorderd.
Het hof [van beroep] slaat de kosten van beide aanleggen tussen (de eerste eiseres) en (de verweerder) om.”
op grond van de motieven op p. 22-24:
“4.3.- (De verweerder) heeft in het kader van de Richtlijn 77/799/EEG van
19 december 1977, gewijzigd bij de Richtlijn 79/1070/EEG van 6 december 1979 van
de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de wederzijdse bijstand
van de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten op het gebied van directe belastingen en van de belasting over de toegevoegde waarde inlichtingen opgevraagd
bij de Portugese belastingadministratie.
Ter uitvoering van deze Richtlijn werd, bij artikel 74 van de wet van 8 augustus
1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 (B.S., 15 augustus 1980), in
het Btw-wetboek, een artikel 93terdecies ingevoegd inzake de wederzijdse bijstand.
De ‘bevoegde autoriteit’ van een Lidstaat die om dergelijke inlichtingen kan
verzoeken is voor wat België betreft: ‘De minister van Financiën of een door
deze aangewezen vertegenwoordiger’ (artikel 1.5 van de Richtlijn 77/799/EEG —
PB L 336 van 27 december 1977, blz.15).
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Niettegenstaande het Ministerieel Besluit van 23 juli 1997 tot oprichting van
een Centrale Eenheid voor internationale samenwerking bij de administratie
van de btw, registratie en domeinen deze Centrale Eenheid heeft aangewezen als
bevoegde autoriteit om inlichtingen aan een buitenlandse belastingadministratie te vragen, werd naast deze Centrale Eenheid ook de Bijzondere Belastinginspectie (Centrale Administratie van de BBI) aangeduid ais ‘bevoegde autoriteit’
voor wat de informatie-uitwisseling aangaat op het vlak van de Richtlijn 77/799/
EEG voor de dossiers behandeld door haar diensten.
Uit het feit dat deze aanwijzing in een instructie met betrekking tot de wederzijdse bijstandregeling tussen België en Nederland gebeurde mag niet worden
afgeleid dat in casu een onwettigheid door de administratie werd begaan, die tot
bewijsuitsluiting van de van de Portugese belastingadministratie bekomen inlichtingen zou moeten leiden.
Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de kwestieuze gegevens door de Belgische fiscus niet werden verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat het
gebruik van die gegevens ontoelaatbaar moet worden geacht. Geen enkel fundamenteel recht van de belastingplichtige werd hiermee dermate geschonden dat
het instellen van een nader onderzoek naar de fiscale relevantie van de bekomen
gegevens ontoelaatbaar zou zijn.
Het valt bovendien niet in te zien waarom het bewijsrecht in fiscale zaken aan
strengere regels zou moeten worden onderworpen dan in strafzaken. Een te dogmatische opstelling, waardoor elke onregelmatigheid leidt tot bewijsuitsluiting, tast immers het rechtsgevoel aan en kan gezien worden als een
tekortkoming van de overheid in haar verplichting om de maatschappij te beschermen tegen criminaliteit c.q. tegen ernstige vormen van fiscale fraude.
De fiscale wetgeving bevat evenmin enige bepaling die aangeeft welke juridische gevolgen een onrechtmatige bewijsgaring heeft. In enkele geïsoleerde gevallen is er weliswaar expliciet een sanctie als de fiscus de voorgeschreven
procedure miskent (bv. artikel 333 WIB92 en 84ter Btw-wetboek of artikel 463
WIB92 en 74bis Btw-wetboek).
Zelfs al zou een alternatieve rechtsgrond voor de bewijsuitsluitingsregel in
fiscale zaken in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden
gezocht (…), zeker en dit des te meer wanneer de belastingplichtige, zoals in casu
geen belangenschade als gevolg van de aangeklaagde onregelmatigheid kan aantonen en zijn rechten van verdediging in iedere stand van de procedure gevrijwaard zijn gebleven, wanneer niet kan getwijfeld worden aan de
betrouwbaarheid van de bekomen inlichtingen die overigens door nog andere gegevens van het dossier worden bevestigd, en wanneer de onregelmatigheid in de
bewijsgaring door de administratie niet opweegt tegenover de ernst en zwaarte
van de belastingfraude die aan het licht zijn gebracht.”
Grieven
1 Artikel 1.1 van de Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977, betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de Lid-staten
op het gebied van de directe belastingen en van de belasting over de toegevoegde
waarde, — gewijzigd bij de Richtlijn 79/1070/EEG van 6 december 1979 — , bepaalt
dat het enkel op vraag van “de bevoegde autoriteit” van een Lid-Staat is, dat
overeenkomstig o.m. artikel 2 van deze richtlijn alle gevraagde inlichtingen
verstrekt worden door de bevoegde autoriteit van de aangezochte Lid-Staat die
nuttig kunnen zijn voor een juiste vaststelling van de belastingschuld in de LidStaat van de aanvragende autoriteit.
Artikel 1.5 van dezelfde Richtlijn bepaalt dat in België “de bevoegde autoriteit” betekent: “De minister van Financiën of een door deze aangewezen vertegenwoordiger”.
De Minister van Financiën heeft als vertegenwoordiger de “Centrale BTW
Eenheid voor internationale samenwerking bij de administratie van de btw, re-
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gistratie en domeinen” aangeduid in artikel 1 van het Ministerieel Besluit van
23 juli 1997 tot oprichting van een Centrale Eenheid voor internationale samenwerking bij de administratie van de btw, registratie en domeinen. Deze dienst
wordt onder de leiding van een gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur geplaatst. Zijn zetel is gevestigd te Brussel. Zijn bevoegdheid strekt zich uit over
het ganse grondgebied. De dienst mag worden aangeduid onder de internationale
benaming “Central Liaison Office” of door zijn afkorting “CLO”. Krachtens
artikel 2 van hetzelfde Ministerieel Besluit is dat CLO belast met het praktisch
beheer en de coördinatie van de internationale uitwisseling van inlichtingen op
het vlak van de heffing en van de invordering van de btw.
Inlichtingen verkregen van uit een andere Lid-Staat door België op een andere
wijze dan via de Minister of deze aangewezen vertegenwoordiger, zijn in dat geval onwettig gevraagd en bekomen door een instantie die daar niet de minste
bevoegdheid voor bezit.
Eerste onderdeel
2. De omstandigheid dat dergelijke inlichtingen gevraagd en verkregen zijn
door de centrale administratie van de Bijzondere Belastinginspectie doet aan
die onbevoegdheid en begane onwettigheid niets af. De BBI werd immers niet
aangewezen door de Minister van Financiën in voormeld Ministerieel Besluit
van 23 juli 1997.
De enkele omstandigheid dat in een instructie btw nr. 1 van 11 februari 1999
E.T. 933.42, uitgaande van de administratie, met betrekking tot de wederzijdse
bijstandsregeling tussen België en Nederland de centrale administratie van de
bijzondere belastinginspectie wordt vermeld als bevoegd voor wat de informatie-uitwisseling aangaat op het vlak van de aangehaalde Richtlijn 77/799/EEG,
verheft deze dienst niet tot “bevoegde autoriteit” in de zin van voormeld
artikel 1.5 van de aangehaalde Richtlijn 77/799/EEG.
3. Hieruit volgt dat het bestreden arrest op p. 23-24 onwettig beslist dat “de
Bijzondere Belastinginspectie (Centrale Administratie van de BBI)” (werd) aangeduid als ‘bevoegde autoriteit’ voor wat de informatie-uitwisseling aangaat op
het vlak van de Richtlijn 77/799/EEG voor de dossiers behandeld door haar diensten”, nu dit enkel de Minister van Financiën of het door hem aangewezen CLO
kan zijn (Schending van de artikelen 1, inzonderheid 1.5, en 2 van de aangehaalde Richtlijn 77/799/EEG en de artikelen 1 en 2 van het aangehaalde ministerieel
besluit van 23 juli 1997) en een aanduiding in die zin in een instructie btw nr. 1
van 11 februari 1999 E.T. 933.42 uitgaande van de administratie geen rechtsgevolg
kan hebben tegen enige hogere norm, de hoven en rechtbanken niet kan binden
en de wet niet kan opheffen, wijzigen of aanvullen (Schending van het aangehaald algemeen rechtsbeginsel houdende de primauteit van het communautair
recht en artikel 159 van de Grondwet), zodanig dat de uit Portugal bekomen inlichtingen onwettig gevraagd werden en niet mochten aangewend worden voor
belastingdoeleinden (Schending van de artikelen 1, inzonderheid 1.5, en 2 van de
aangehaalde Richtlijn 77/799/EEG en de artikelen 1 en 2 van het aangehaalde ministerieel besluit van 23 juli 1997), noch in aanmerking komen om de zevenjarige
verjaringstermijn te berekenen tot behoudt in het dwangbevel van 74.213,37 € x
21 pct. = 15.584,81 € btw, meer de wettelijke intresten daarop (Schending van het
aangehaald artikel 81bis, § 1, derde lid, Btw-wetboek).
Tweede onderdeel
4. De onwettigheid begaan door verweerder, door, in plaats van via de daartoe
bevoegd zijnde “bevoegde autoriteit”, inlichtingen te hebben opgevraagd bij de
Portugese belastingadministratie door de daartoe niet bevoegde Centrale Administratie van de BBI, raakt de organisatie van de op communautair vlak georganiseerde bevoegdheid over de wijze waarop informatie uitgewisseld kan
worden.
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Deze organisatie is substantieel en leidt tot de uitsluiting van dergelijke onregelmatige bewijsgaring.
De rechter kan dan ook niet weigeren die onwettige bewijsgaring te sanctioneren op grond van het motief dat geen enkele bepaling de nietigheid of enige
andere sanctie eraan verbindt, “de belastingplichtige (…) geen belangenschade
als gevolg van de aangeklaagde onregelmatigheid kan aantonen en zijn rechten
van verdediging in iedere stand van de procedure gevrijwaard zijn gebleven,
wanneer niet kan getwijfeld worden aan de betrouwbaarheid van de bekomen inlichtingen die overigens door nog andere gegevens van het dossier worden bevestigd en wanneer de onregelmatigheid in de bewijsgaring door de administratie
niet opweegt tegenover de ernst en de zwaarte van de belastingfraude die aan
het licht zijn gebracht.”
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig de onregelmatig verkregen
inlichtingen uit Portugal met betrekking tot de facturatie aan Hertal op 23 juni
2004 niet uitsluit voor belastingdoeleinden, maar in aanmerking neemt bij de berekening van de zevenjarige verjaringstermijn tot behoudt in het dwangbevel
van 74.213,37 € x 21 pct. = 15.584,81 € btw, meer de wettelijke intresten daarop
(Schending van het aangehaald artikel 81bis, § 1, derde lid, Btw-wetboek).
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen 73sexies en 85 van Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (hierna afgekort: “Btw-wetboek”);
— artikel 59 van het Koninklijk Besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit;
— de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering;
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: “Het hof [van beroep] verklaart het hoger beroep van
(tweede eiser) ontvankelijk doch ongegrond.
Het hof [van beroep] wijst hem ervan af en bevestigt dienvolgens alle beschikkingen van het bestreden vonnis, waarbij zijn vordering ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en hij tot de kosten van het geding wordt veroordeeld.
Het hof [van beroep] veroordeelt (de tweede eiser) tot de kosten van zijn hoger
beroep, vereffend aan de zijde van (de verweerder) op een bedrag van vijfduizend
vijfhonderd euro (5.500,00 EUR) als rechtsplegingsvergoeding hoger beroep.”
na vastgesteld te hebben op p. 6:
“De burgerlijke partijstelling van (de verweerder) werd ontvankelijk verklaard en (de tweede eiser) en Nachim Belz werden solidair veroordeeld om aan
(de verweerder) te betalen de som van één EUR (1 euro) provisioneel.”
op grond van de motieven op p. 24-27:
“4.4.- Een dwangbevel vormt enerzijds de titel van de belastingschuld van een
belastingplichtige (het zogenaamde ‘declaratieve karakter van een dwangbevel’) en anderzijds de titel op grond waarvan een gedwongen tenuitvoerlegging
door de Belgische Staat kan plaatsvinden (het zogenaamde ‘executoire karakter
van een dwangbevel’) (…).
Het dwangschrift is geen proceshandeling onderworpen aan de voorschriften
van de artikelen 860 e.v. Gerechtelijk Wetboek Proceshandelingen omvatten, inderdaad, alle handelingen die worden verricht tijdens een rechtsgeding of onder
het toezicht van het gerecht, door de partijen, hun gevolmachtigden of het hulppersoneel van de rechter (…).
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Een dwangbevel vormt de eerste rechtsdaad waardoor het bestaan, in casu van
een btw-schuld, ten laste van een bepaalde belastingplichtige in een wettelijke
vorm wordt vastgesteld.
Indien er geen rechtsgeldig dwangbevel wordt uitgevaardigd of indien een
dwangbevel niet beantwoordt aan de wettelijke vormvereisten, beschikt de Belgische Staat niet over een titel van belastingschuld ten opzichte van de betrokken belastingplichtige en vermag de Belgische Staat derhalve de douaneschuld
niet in te vorderen bij gebrek aan een titel voor de tenuitvoerlegging ervan
(artikel 59 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit, B.S. 21 augustus 1991).
Het enige rechtsmiddel tegen een dwangbevel voor een belastingplichtige bestaat erin hiertegen (voorheen) verzet in te stellen of (thans) een overeenkomstig (nieuw) artikel 1385decies Gerechtelijk Wetboek vordering in rechte in te
stellen.
Uit het vonnis uitgesproken door de 5C kamer van de correctionele rechtbank
te Antwerpen op 8 maart 2007 blijkt dat (de verweerder) zich ten aanzien van (de
tweede eiser) burgerlijke partij heeft gesteld voor de verschuldigde btw voor een
bedrag van 1.570.330,44 € en dat alsdan werd geoordeeld dat het bedrag van de
werkelijk verschuldigde btw niet kan worden begroot op basis van de voorliggende stukken. In afwachting van precieze begroting door de administratie werd
de vordering voorlopig herleid tot 1,00 € provisioneel.
Het staat buiten betwisting dat voormeld vonnis, bij gebrek aan verzet en/of
hoger beroep, ten aanzien van (de tweede eiser) in kracht van gewijsde is getreden.
Met het dwangbevel uitgevaardigd op 17 augustus 2009, waarin o.a. wordt verwezen naar het correctioneel vonnis van 8 maart 2007 en naar het proces-verbaal
van 2 februari 2006, begroot de administratie haar vordering definitief en vordert zij van tweede appellant een bedrag van 117.891,45 €, dat overeenstemt met
het bedrag voorzien in tenlastelegging D III voortkomende van identiek dezelfde
facturen omschreven in de tenlastelegging B II,c.
Artikel 4, eerste tot derde lid, VT Strafvordering bepaalt:
‘De burgerlijke rechtsvordering kan terzelfdertijd en voor dezelfde rechters
vervolgd worden als de strafvordering. Zij kan ook afzonderlijk vervolgd worden; in dat geval is zij geschorst, zolang niet definitief is beslist over de strafvordering die vóór of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld.
De rechter bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt, houdt ambtshalve
de burgerlijke belangen aan, zelfs bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen betreft niet in staat van wijzen is.
Onverminderd het recht om de zaak, conform de artikelen 1034bis tot 1034sexies
van het Gerechtelijk Wetboek, bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken,
kan eenieder die door het strafbaar feit schade heeft geleden, nadien door middel
van een ter griffie ingediend verzoekschrift, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, kosteloos verkrijgen dat het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over de strafvordering, uitspraak doet over de burgerlijke belangen.
(…)’
In casu heeft de administratie middels uitvaardiging van het dwangbevel een
uitvoerbare titel gecreëerd, waarbij zij haar schade c.q. btw navordering definitief begroot. Dit dwangbevel vertegenwoordigt aldus een rechtsvordering tot
tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak tot veroordeling.
Uit artikel 4, derde lid, VT Strafvordering kan niet worden afgeleid dat de definitieve begroting van de btw-vordering, na het bekomen van een provisionele
veroordeling voor de correctionele rechtbank, middels een dwangbevel uitgesloten is c.q. dat dergelijke vordering op straffe van niet ontvankelijkheid van de
vordering of van nietigheid van de uitvoerbare titel voor de strafrechter bij verzoekschrift dan wel voor de burgerlijke rechter volgens de regels van
artikelen 1034bis tot 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek aanhangig dient te
worden gemaakt.
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Overigens zijn door het bestuur ingestelde vorderingen strekkende tot de betaling van btw en administratieve geldboeten geen burgerlijke rechtsvorderingen in de zin van artikel 4 VT Strafvordering (…).
Overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
verjaren alle persoonlijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar.
De vordering tot uitvoering van een rechterlijke beslissing, de actio judicati,
in casu vervat in het dwangbevel, verjaart aldus door verloop van tien jaar ongeacht de duurtijd van de verjaringstermijn van de schuldvordering die aan deze
beslissing ten grondslag ligt. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van
de eindbeslissing van de strafrechter.
In casu werd in uitvoering van het strafvonnis van 8 maart 2007 een dwangbevel uitgevaardigd op 17 augustus 2009 dat samen met de processen-verbaal van
2 februari 2006 en 14 augustus 2009 op 18 augustus 2009 bij gerechtsdeurwaardersexploot met bevel tot betalen aan (de tweede eiser) werd betekend. Hiertegen stelde tweede appellant verzet in bij verzoekschrift op tegenspraak
neergelegd op 26 augustus 2009.
De btw-navordering ten aanzien van (de tweede eiser) is derhalve niet verjaard.”
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
verjaren alle persoonlijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar.
De vordering tot uitvoering van een rechterlijke beslissing, de actio judicati,
verjaart aldus door verloop van tien jaar ongeacht de duurtijd van de verjaringstermijn van de schuldvordering die aan deze beslissing ten grondslag ligt.
De actio judicati vereist wel een veroordeling door een vonnisgerecht die kan
gelden als uitvoerbare titel.
Eerste onderdeel
2. Het komt de strafrechter niet toe om, ambtshalve of op verzoek van het
openbaar ministerie, dergelijke titel af te leveren dienstig voor de invordering
van een belastingschuld. De vaststelling van de belastingschuld maakt immers
niet het voorwerp uit van de strafvordering, die uitsluitend de toepassing van
de strafwet beoogt.
Het enkel feit dat krachtens artikel 73sexies Btw-wetboek de wet van rechtswege aan de veroordeling van personen, die als daders of als medeplichtigen van
misdrijven bedoeld in de artikelen 73 en 73bis van hetzelfde Wetboek werden veroordeeld, de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting
verbindt, ook zonder dat de strafrechter die hoofdelijkheid uitdrukkelijk uitspreekt, betekent niet dat dit veroordelend vonnis op strafgebied de verplichting tot betaling inhoudt die geldt als een uitvoerbare titel.
Daartoe beschikt verweerder over de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen overeenkomstig artikel 85 Btw-wetboek en 59 van het aangehaald koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.
3. Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing, dat de btw-navordering tegen tweede eiser niet verjaard is, niet wettig verantwoordt op grond van
artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, vermits het strafvonnis van 8 maart 2007 dat hem veroordeelde op strafgebied geen actio judiciati bevat nu het op strafgebied niet als voorwerp de vaststelling van die btw
belastingschuld had, maar uitsluitend de toepassing van de strafwet beoogde
(Schending van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de
artikelen 73sexies en 85 Btw-wetboek en artikel 59 van het aangehaald koninklijk besluit van 17 juli 1991).
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Tweede onderdeel
4. De Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, heeft ongetwijfeld het recht
om, zoals iedere benadeelde, een burgerlijke rechtsvordering in te stellen wegens schade waarvoor de belastingwetgeving geen eigen mogelijkheid tot herstel kent.
De in artikel 73sexies Btw-wetboek ingestelde hoofdelijkheid tot betaling van
de ontdoken belasting is een dergelijke door de belastingwetgeving voorziene
mogelijkheid tot herstel.
Aldus verhindert die hoofdelijke gehoudenheid van de betrokken dader of medeplichtige dat hij door de strafrechter veroordeeld wordt op burgerlijk gebied
tot vergoeding van schade bestaande uit het equivalent van de ontdoken belasting.
De door het strafvonnis van 8 maart 2007 toegekende provisionele veroordeling
tot 1 € op de burgerlijke vordering van verweerder kan dan ook die ontdoken belasting niet als voorwerp hebben, omdat die wettig geen deel kan uitmaken van
de schade waarop verweerder aanspraak kan maken.
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing, dat de btw-navordering tegen tweede eiser niet verjaard is op grond van artikel 2262bis, § 1, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek, niet wettig verantwoordt vermits het strafvonnis van 8 maart 2007 dat hem veroordeelde op burgerlijk gebied tot 1 € provisionele schadevergoeding geen actio judiciati bevat, nu die veroordeling wettig niet
als voorwerp de vaststelling van die ontdoken btw kan hebben gehad als schade
(Schending van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
artikel 73sexies Btw-wetboek en de artikelen 3 en 4 van de aangehaalde wet van
17 april 1878).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel

Tweede middel
Tweede onderdeel
3. De fiscale wetgeving bevat geen algemene bepaling die het gebruik
verbiedt van onrechtmatig verkregen bewijs voor het vaststellen van
een belastingschuld en zo, daartoe gronden aanwezig zijn, voor het opleggen van een verhoging of een boete.
4. Het gebruik door de administratie van onrechtmatig verkregen bewijs dient te worden getoetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur
en het recht op een eerlijk proces.
5. Behoudens wanneer de wetgever ter zake in bijzondere sancties
voorziet, kan het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale
zaken slechts worden geweerd indien de bewijsmiddelen verkregen zijn
op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat dit gebruik onder alle omstandigheden als ontoelaatbaar moet worden geacht, of indien dit
gebruik het recht van de belastingplichtige op een eerlijk proces in het
gedrang brengt.
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De rechter kan bij die afweging onder meer rekening houden met één
of meer van volgende omstandigheden: het zuiver formeel karakter van
de onregelmatigheid, de weerslag ervan op het recht of de vrijheid die
door de overschreden norm worden beschermd, het al dan niet opzettelijk karakter van de door de overheid begane onrechtmatigheid en de
omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Derde middel

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
22 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Wouters en de
heer van Eeckhoutte.

N° 336
1°

— 22 mei 2015
(AR F.13.0114.N)

KAMER

BELASTING. — TERUGGAVE. — MORATORIUMINTRESTEN. — BEREKENINGSWIJZE.

De moratoriuminterest bij de terugbetaling van belastingen wordt berekend op
het bedrag van elke door de belastingplichtige verrichte betaling van onverschuldigde belastingen, ongeacht of die betaling betrekking had op meerdere
aanslagjaren; de aldus berekende moratoriuminterest wordt getoetst aan het
minimumbedrag (1). (Artt. 418, derde lid, en 419, tweede lid, WIB92)

(BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

FINANCIËN T. H. E.A.)

Conclusie van de advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de wijze van berekening van
de moratoriumintresten overeenkomstig de artikelen 418 en 419 van het
WIB92.
Overeenkomstig artikel 418, eerste lid, WIB92 wordt bij terugbetaling
van belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinterest,
(1) Zie concl. OM.
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belastingverhogingen of administratieve boeten, moratoriuminterest
toegekend, tegen de wettelijke rentevoet, berekend per kalendermaand.
Overeenkomstig artikel 418, tweede lid, WIB92 wordt die interest per
kalendermaand berekend op het bedrag van elke betaling.
Geen moratoriuminterest wordt, krachtens artikel 419, eerste lid, 1°,
WIB92, toegekend wanneer hij geen 5 EUR per maand bedraagt. Concreet
impliceert zulks dat er geen moratoriuminterest verschuldigd is als de
berekeningsgrondslag niet minstens 860 euro beloopt (1).
2. Eiser voert aan dat “die berekening en de toetsing aan het minimumbedrag voor het toekennen van moratoire interest, zoals het geval is met
de nalatigheidsinterest bedoeld in artikel 414 van het WIB 1992, (dienen)
te gebeuren per aanslagjaar” (2).
Het middel komt op tegen het oordeel van de appelrechters dat de moratoriuminteresten dienen te worden berekend op het globaal bedrag van
de belastingen die door de Staat moeten worden terugbetaald.
Deze laatste berekeningswijze is uiteraard gunstiger voor de belastingplichtige: er wordt immers vertrokken van een hogere berekeningsgrondslag, wat impliceert dat de minimumbedragen van de moratoriuminteresten sneller zullen worden overschreden (3).
3. Uw Hof heeft zich m.i. nog niet expliciet uitgesproken over deze problematiek.
In het arrest van 13 oktober 2000 (F.99.0027.N) heeft uw Hof uitspraak gedaan over een voorziening ingesteld tegen een arrest van hof van beroep
te Antwerpen van 10 november 1998, waarin de appelrechters de fiscus
veroordeeld hadden tot terugbetaling van alle op grond van de vernietigde aanslagen ten onrechte geïnde bedragen (13.813 BEF voor aanslagjaar
1990 (artikel 177004) en 11.050 BEF voor het aanslagjaar 1991
(artikel 177007).
Uw Hof oordeelde in die zaak dat “op grond van voormelde wetsbepalingen, de moratoriuminterest op de terug te betalen belasting voor het
aanslagjaar 1990 13.000 BEF x 0,8 pct. of 104 BEF en op de terug te betalen
belasting voor het aanslagjaar 1991 11.000 BEF x 0,8 pct. of 88 BEF per
maand bedraagt”, zodat “de moratoriuminterest aldus geen 200 BEF per
maand bedraagt”. Door de fiscus te veroordelen tot betaling van moratoriuminterest, schond het arrest artikel 419, tweede lid, WIB92.
In dit arrest spreekt uw Hof zich niet expliciet uit over de vraag of de
moratoriuminterest per aanslag moet worden berekend, dan wel of de
toets van artikel 419, eerste lid, 1°, WIB92 vertrekt van het globaal bedrag aan verschuldigde belastingen.
Impliciet kan uit dit arrest m.i. worden afgeleid dat Uw Hof deze laatste optie onderschrijft nu het kennelijk de moratoriuminterest op de terug te betalen belasting voor twee aanslagjaren (nl. aanslagjaren 1990 en
(1) Com.IB92, nr. 418/10; X. “Moratoriuminterest: per aanslag te bekijken?”, Fiscoloog
2013, afl. 1358, p. 11.
(2) Voorziening, p. 8.
(3) F. JACOBS, “Commentaar”, noot onder bestreden arrest, Fiscale Koerier 2013, (496)
498.
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1991) optelt om tot het besluit te komen dat de moratoriuminterest aldus
geen 200 BEF per maand bedraagt. (104 BEF + 88 BEF = 192 BEF)
4. Eiser beroept zich op twee argumenten: (i) enerzijds verwijst hij naar
doctrine die dit standpunt verdedigt; (ii) anderzijds verwijst hij naar
artikel 414 WIB92 (m.b.t. nalatigheidsinteresten die de belastingplichtige verschuldigd is).
Ik meen dat beide argumenten niet overtuigen.
5. Hoewel sommige auteurs, net als de fiscus, verdedigen dat “dit grensbedrag [de 5 euro waarvan sprake in artikel 419, eerste lid, 1°, WIB92] beoordeeld [wordt] per beslissing, voor éénzelfde belastingplichtige, voor
hetzelfde aanslagjaar én per aanslag” (1), wordt dit standpunt niet door
elke auteur ingenomen.
Zo preciseert auteur BAEKELANDT, in zijn uitvoerige studie over moratoriuminteresten in directe belastingen, bij de bespreking van de wijze
van berekening, niet dat deze interesten per aanslag dienen te worden
berekend (2).
Ook andere auteurs maken geen melding van zulke berekeningswijze (3).
6. Het argument dat voortbouwt op de vergelijking met artikel 414 WIB92
overtuigt m.i. evenmin.
Wat de nalatigheidsinteresten betreft, bepaalt de wetgever uitdrukkelijk dat deze voor elke aanslag worden berekend (artikel 414, § 1, tweede
lid, WIB92). Hij laat dit na in artikel 418 WIB92 m.b.t. de moratoire interesten. De interpretatie zoals voorgesteld door de eiser is m.i. in strijd
met de tekst van de wet.
Voortbouwend op dit argument stelt de eiser in de toelichting van zijn
voorziening dat “[hij] van mening [is] dat het feit dat de interest moet
berekend worden ‘op elke betaling’ logischerwijze slaat op elke door de
belastingschuldige ten onrechte gedane betaling van een belasting, voorheffing, enz., welke laatste per definitie steeds teruggaat op een welbepaalde aanslag”.
Tegenover dit argument stelt verweerder in zijn memorie van antwoord terecht een alternatieve lezing voorop: “als een aanslag wordt terugbetaald in 3x, dient voor elke betaling de interest opnieuw te worden
berekend; (…) In het andere geval: indien de terugbetaling voor 2 aanslagen gebeurt middels 1 enkele betaling, dienen de interesten ook per betaling te worden berekend, ook al betreft het 2 aanslagen” (memorie van
antwoord, p. 3).
7. Verweerder werpt terecht op dat eiser een element toevoegt aan de
wet hetgeen indruist tegen het openbare orde karakter van de fiscale wet
en het legaliteitsbeginsel.
(1) Zie S. DE RAEDT, “Inkomstenbelastingen”, in Interesten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, Brussel, Larcier 2006, 129, nr. 319.
(2) A. BAEKELANDT, “Moratoriuminteresten in de directe belastingen: een stand van
zaken”, AFT 2006, p. 34.
(3) Zie vb. J. COUTURIER, B. PEETERS en N. PLETS, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu 2013, 733-735 en M. VANDEN BROECK, “Procedure en interesten,
procedure-optimalisatie”, AFT 2000, p. 227.
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Belastingen kunnen enkel ingevoerd worden via wet (art. 170, § 1,
Grondwet).
Uit het in dit artikel neergelegd legaliteitsbeginsel volgt dat, behoudens de invoering van de belasting, ook alle essentiële elementen nodig
voor de heffing en het herstellen van een foutieve heffing, door de wet
dienen geregeld te worden (cf. belastingplicht, belastbaar feit, grondslag, tarief, vrijstellingen, wijze van berekening van de nalatigheids- en
moratoriumintresten, enz.) (1).
Het middel, dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Besluit: Verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 8 januari 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 418, derde lid, WIB92, in de versie die van
toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 december 1998
houdende fiscale en andere bepalingen, en artikel 418, tweede lid,
WIB92, in de versie die van toepassing is sinds deze wijziging, wordt de
interest bij terugbetaling van belastingen berekend op het bedrag van
elke betaling.
Overeenkomstig artikel 419, tweede lid, WIB92, in de versie die van
toepassing was na de wijziging ervan bij de wet van 28 december 1992,
en artikel 419, eerste lid, 1°, WIB92, in de versie die van toepassing is na
de vervanging van artikel 419 WIB92 door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, wordt geen moratoriuminterest toegekend wanneer deze geen 200 frank of 5 euro per maand
bedraagt.
2. De moratoriuminterest bij de terugbetaling van belastingen wordt
berekend op het bedrag van elke door de belastingplichtige verrichte
betaling van onverschuldigde belastingen, ongeacht of die betaling be(1) S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgische fiscale recht, 2007, 15, nr. 6.
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trekking had op meerdere aanslagjaren. De aldus berekende moratoriuminterest wordt getoetst aan het minimumbedrag.
3. Het middel dat aanvoert dat de berekening van de moratoriuminterest en de toetsing aan het minimumbedrag dienen te gebeuren per
aanslagjaar, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
22 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer van Eeckhoutte, de heer Smets (bij de
balie te Genk) en mevr. Groseman (bij de balie te Genk).

N° 337
1°

— 22 mei 2015
(RG F.13.0169.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — AANSLAG EN INKOHIERING. — VERNIETIGDE AANSLAG. — SUBSIDIAIRE AANSLAG. — TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

Een subsidiaire aanslag is slechts mogelijk wanneer de aanslag vernietigd
wordt wegens de schending van een wettelijke procedureregel, maar is niet
mogelijk wanneer de aanslag geheel of ten dele nietig wordt verklaard omwille van verjaring; wanneer de oorspronkelijke aanslag wordt vernietigd
wegens willekeur, is een nieuwe aanslag slechts mogelijk, indien die willekeur betrekking heeft op de wijze van vaststelling van de belastbare grondslag, en is een nieuwe aanslag niet mogelijk indien de willekeur betrekking
heeft op het bestaan van de belastbare grondslag (1). (Art. 356, eerste lid,
WIB92)
T.

(RIK VAN STEENKISTE B.V.B.A.
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. In onderhavige zaak had de administratie op respectievelijk
23 oktober 2000 en 15 december 2000, met toepassing van artikel 351
WIB92, aanslagen van ambtswege gevestigd in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 1998 en 1999.
Nadat het administratief bezwaar van eiseres tegen beide aanslagen
was afgewezen, werd ook haar fiscaal verhaal bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, bij vonnis van 23 februari 2010, verworpen.
(1) Zie concl. OM.
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In graad van beroep werd bij tussenarrest van 8 november 2011 de aanslag voor het aanslagjaar 1998 door het Hof van Beroep te Gent vernietigd
wat de opgelegde belastingverhoging betreft, terwijl de aanslag voor het
aanslagjaar 1999 voor het geheel werd vernietigd wegens willekeur omdat
deze aanslag werd gevestigd zonder rekening te houden met bepaalde gekende en bewezen beroepskosten (een rente ten belope van 6.604,92 EUR
en kosten wegens een vastgesteld kasverschil van 1.239,47 EUR). De zaak
werd in voortzetting gesteld teneinde verweerder toe te laten een subsidiaire aanslag te vestigen overeenkomstig artikel 356 WIB92.
Op 7 december 2011 heeft verweerder daarop aan eiser een kennisgeving
van aanslag van ambtswege verstuurd waarin werd meegedeeld dat een
subsidiaire aanslag zou worden voorgelegd aan het hof van beroep waarin
de fout die aan de grondslag lag van de vernietiging wegens willekeur
werd hersteld, met name werd thans wel rekening gehouden met de litigieuze beroepskosten.
Op 15 maart 2012 legde verweerder ter griffie van het Hof van Beroep te
Gent zijn conclusie neer “tot geldig en invorderbaar verklaring van de
subsidiaire aanslag in toepassing van artikel 356 WIB92”.
Het bestreden arrest van 8 januari 2013 verklaarde de voorgelegde subsidiaire aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1999
geldig en invorderbaar voor een te betalen bedrag van 29.688,13 EUR.
2. In het eerste middel voert eiseres aan dat het onmogelijk is om met
toepassing van artikel 356 WIB92 een subsidiaire aanslag te vestigen indien de initiële aanslag nietig werd verklaard wegens willekeur.
Waar het Hof van Beroep te Gent had beslist dat de initiële aanslag willekeurig was gevestigd omdat de belastbare grondslag was gebaseerd op
onnauwkeurige en niet-correcte bedragen, heeft het bestreden arrest
volgens eiseres de voorgelegde subsidiaire aanslag in strijd met
artikel 356 WIB92 geldig en uitvoerbaar verklaard op grond van dezelfde
belastingelementen als de initiële aanslag. Een dergelijke subsidiaire
taxatie is immers opnieuw willekeurig in zoverre de subsidiaire aanslag
gevestigd is op dezelfde belastingelementen als de initiële aanslag.
3. Krachtens artikel 356, eerste lid, WIB92 kan de administratie, wanneer tegen een beslissing van de directeur van de belastingen of van de
door hem gedelegeerde ambtenaar beroep is aangetekend, en het gerecht
de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart om een andere reden dan
verjaring, zelfs buiten de termijnen bepaald in de artikelen 353 en 354
WIB92, een subsidiaire aanslag op naam van dezelfde belastingschuldige
en op grond van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de oorspronkelijke aanslag, ter beoordeling voorleggen aan het gerecht, dat
uitspraak doet over dat verzoek.
Naar analogie met artikel 355 WIB92, omvat de in artikel 356 WIB92 gebruikte notie “dezelfde belastingelementen”, alle positieve en negatieve
materiële elementen die bijdragen tot de samenstelling van de belastbare grondslag (1).
(1) Cf. Cass. 12 februari 2004, AR F.02.0002.N, AC 2004, nr. 80; Cass. 22 januari 1963, Pas.
1963, I, 587; Cass. 28 november 1961, Pas. 1962, I, 404.
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4. Uit de rechtspraak van Uw Hof volgt dat de administratie op grond
van artikel 355 WIB92, slechts tot hertaxatie overgaan wanneer de aanslag vernietigd of ontheven wordt wegens de schending van een wettelijke regel. Hertaxatie is daarentegen uitgesloten indien de aanslag is
vernietigd of ontheven omdat de directeur of de fiscale rechter oordeelt
dat de door de fiscus belaste inkomsten niet bestaan of niet belastbaar
zijn of dat de door de belastingschuldige aangegeven bedrijfslasten, die
door de belastingadministratie werden verworpen, wel degelijk fiscaal
aftrekbaar zijn (1).
5. In mijn conclusie bij het arrest van Uw Hof van 10 december 2009
kreeg ik reeds de gelegenheid het standpunt te verdedigen dat hertaxatie
ook mogelijk is wanneer de aanslag werd vernietigd wegens willekeur,
met dien verstande dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt
tussen, enerzijds, de situatie waarin de willekeur betrekking heeft op de
wijze waarop de belastbare materie werd vastgesteld, in welk geval hertaxatie mogelijk is, en anderzijds, de situatie waarin de willekeur verband houdt met het bestaan van de belastbare materie zelf, in welk geval
hertaxatie is uitgesloten:
“Hertaxatie is dus niet mogelijk wanneer de directeur de aanslag ontheft of vernietigt omdat hij oordeelt dat de administratie ten onrechte
positieve belastingelementen (belastbare inkomsten) in aanmerking
heeft genomen, of ten onrechte negatieve belastingelementen (aftrekbare kosten) heeft verworpen. In dat geval is de vernietiging of ontheffing
mijns inziens niet het gevolg van de schending van een wettelijke regel,
maar wel van de verkeerde feitelijke inschatting van de elementen van
de belastbare grondslag. De directeur of de fiscale rechter beperken de
belasting in dat geval tot de belasting die overeenstemt met de werkelijk bestaande belastbare grondslag. Zij vernietigen in dat geval de aanslag niet zonder meer, maar stellen het bedrag van de verschuldigde
belasting vast. Wanneer de directeur of de rechter daarentegen niet oordeelt over de omvang van de belastbare grondslag, en dus het bestaan
van de belastbare materie niet ontkent, maar de aanslag vernietigt wegens de niet-naleving van de wettelijke voorschriften, is hertaxatie wel
mogelijk ook al bestaat de niet naleving van de wettelijke voorschriften
in de willekeurige vaststelling van de belastbare grondslag (cf. Cass.
3 mei 1973, AC 1973, 840; contra L. KELL, ‘Hertaxatie na vernietiging wegens willekeur’, AFT 2/2007, 27). Willekeur belet mijns inziens de hertaxatie niet voor zover de directeur of de rechter niet oordeelt dat de
belastbare materie niet bestaat” (2).
Anders dan het middel stelt, volgt uit het arrest van Uw Hof van
12 februari 2004 derhalve niet dat de vernietiging van een aanslag wegens
willekeur ipso facto tot gevolg heeft dat geen nieuwe aanslag meer kan
worden gevestigd.
(1) Cass. 10 december 2009, AR F.08.0007.N, AC 2009, nr. 734; zie in dezelfde zin: Cass.
12 februari 2004, AR F.02.0002.N, AC 2004, nr. 80; J. COUTURIER en B. PEETERS, Belgisch
Belastingrecht, Antwerpen, Maklu 2005, 554.
(2) Concl. OM bij Cass. 10 december 2009, AR F.08.0007.N, AC 2009, nr. 734.
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6. Vanuit dezelfde optiek oordeelde Uw Hof recent dat niets de administratie belet om een subsidiaire aanslag te vestigen op basis van dezelfde
belastingelementen of een gedeelte ervan wanneer de initiële aanslag
werd vernietigd omdat de spreiding in de tijd van de belastbare meerinkomsten willekeurig werd bepaald. De willekeur die door de rechter
werd vastgesteld hield immers geen verband met de belastbare materie
zelf, maar wel met de wijze waarop de belastbare grondslag door de administratie werd vastgesteld (1).
Bij arrest van 10 december 2009 oordeelde Uw hof in dezelfde zin dat de
administratie een nieuwe aanslag kon vestigen na de vernietiging van de
oorspronkelijke aanslag wegens willekeur omdat de administratie bij de
verwerping van de door de belastingplichtige aangegeven beroepskosten
de procedureregels niet had nageleefd door het bedrag van die kosten
ambtshalve te verminderen zonder terzake enige opmerking te maken (2).
7. In deze zaak had het Hof van Beroep te Gent in zijn tussenarrest van
23 februari 2010 de nietigheid van de oorspronkelijk aanslag uitgesproken wegens willekeur die erin bestond dat de aanslag was gevestigd zonder rekening te houden met enkele gekende en bewezen beroepskosten
van eiseres.
De willekeur hield aldus geen verband met het bestaan van de belastbare materie als dusdanig, maar wel met de wijze waarop de belastbare
grondslag was vastgesteld.
Door in de subsidiaire aanslag wel rekening te houden met die gekende
en bewezen beroepskosten, werd die willekeur verholpen en kon de administratie aldus wettig, op grond van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de oorspronkelijke aanslag, een subsidiaire aanslag
vestigen overeenkomstig artikel 356 WIB92.
8. Het middel, dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat de vernietiging van een aanslag wegens willekeur steeds het vestigen van een
subsidiaire aanslag bij toepassing van artikel 356 WIB92 in de weg staat,
zonder dienaangaande een onderscheid te maken naargelang de rechter
al dan niet een oordeel heeft geveld over het bestaan of de omvang van
de belastbare materie zelf, faalt naar recht zoals terecht wordt opgeworpen in de memorie van antwoord.
(…)
Besluit: Verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 8 januari 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
(1) Cass. 19 september 2013, AR F.12.0168.N, AC 2013, nr. 465, met concl. OM.
(2) Cass. 10 december 2009, AR F.08.0007.N, AC 2009, nr. 734, met concl. OM.
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Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 356, eerste lid, WIB92, zoals te dezen toepasselijk, kan de administratie, wanneer tegen een beslissing van de directeur van de belastingen of van de door hem gedelegeerd ambtenaar
beroep is aangetekend, en het gerecht de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart om een andere reden dan verjaring, zelfs buiten de termijnen bepaald in de artikelen 353 en 354 van hetzelfde Wetboek, een
subsidiaire aanslag op naam van dezelfde belastingplichtige en op
grond van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de oorspronkelijke aanslag, ter beoordeling voorleggen van het gerecht, dat
uitspraak doet over dat verzoek.
2. Met dezelfde belastingelementen worden bedoeld alle positieve en
negatieve materiële elementen die de belastbare grondslag vormen.
3. Uit die wetsbepaling volgt dat een subsidiaire aanslag slechts mogelijk is wanneer de aanslag vernietigd wordt wegens de schending van
een wettelijke procedureregel, maar niet mogelijk is wanneer de aanslag geheel of ten dele nietig wordt verklaard omwille van verjaring.
Wanneer de oorspronkelijke aanslag wordt vernietigd wegens willekeur, is een nieuwe aanslag slechts mogelijk, indien die willekeur betrekking heeft op de wijze van vaststelling van de belastbare grondslag,
en is een nieuwe aanslag niet mogelijk indien de willekeur betrekking
heeft op het bestaan van de belastbare grondslag.
4. De appelrechters verklaren de aanslag met betrekking tot het aanslagjaar 1999 nietig wegens willekeur om de redenen vermeld in het
niet-bestreden tussenarrest van 8 november 2011, met name omdat de
eiseres bij haar aangifte bewijzen had gevoegd van onmiskenbaar aftrekbare beroepskosten en omdat de verweerder de aanslag voor het
aanslagjaar 1999 vestigde zonder met deze, nochtans gekende en bewezen kosten rekening te houden.
Zij oordelen, in het bestreden arrest van 8 januari 2013, dat het enkele
feit dat zij hebben aangenomen dat de belastbare grondslag van de oorspronkelijke aanslag willekeurig was vastgesteld, met name dat de
taxatiedienst bepaalde kosten van het betrokken inkomstenjaar concreet kende, maar ze niet aftrok van de op basis van de gekende gegevens vastgestelde inkomsten, niet belet dat opnieuw op basis van de op
dezelfde manier vastgestelde inkomsten een belastbare grondslag
wordt vastgesteld, althans op voorwaarde dat die belastbare grondslag
deze keer niet willekeurig is bepaald.
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Zij stellen vervolgens vast dat de taxatiedienst bij het bepalen van de
belastbare basis van de ter goedkeuring voorgelegde subsidiaire aanslag de willekeur wel degelijk heeft weggenomen door nu alle gekende
en behoorlijk bewezen beroepskosten in aftrek te nemen, zodat de subsidiaire aanslag gevestigd is op grond van een deel van dezelfde
belastingelementen als de oorspronkelijke aanslag, zoals wettelijk toegelaten.
5. De appelrechters die aldus oordelen dat een subsidiaire aanslag
mogelijk is na vernietiging van de oorspronkelijke aanslag wegens het
ten onrechte niet in rekening brengen van negatieve belastingelementen, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
22 mei 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 (bij de balie te Brussel).

N° 338
1°

— 22 mei 2015
(AR F.13.0178.N)

KAMER

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

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

(1) Cass. 17 mei 2013, AR F.12.0093.N, met concl. OM, AC 2013, nr. 308.
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(VLAAMS GEWEST T. W.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 21 februari 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 december 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
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 5 van het decreet van 19 april 1995 houdende
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, zoals hier toepasselijk, hierna Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten, betekent de Administratie, na de officiële
registratie van een onroerend goed in de inventaris van de leegstaande
bedrijfsruimten, aan de eigenaar van het geregistreerde goed een registratieattest.
Krachtens artikel 7 van dit decreet, kan de eigenaar van de geregistreerde ruimte, binnen dertig kalenderdagen na betekening van het
registratieattest, met een aangetekende brief beroep aantekenen bij de
Vlaamse regering tegen deze registratie.
2. Krachtens artikel 26, § 4, van dit decreet, zoals hier toepasselijk,
kan de persoon op wiens naam de heffing is ingekohierd, binnen een bepaalde termijn, een bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, daartoe aangewezen door de
Vlaamse regering.
Krachtens artikel 26, § 8, van dit decreet, worden de vestiging en de
invordering van de heffing als niet bestaande beschouwd als het beroep
inzake de registratie in de inventaris, bepaald in artikel 7, wordt ingewilligd of als er geen uitspraak over wordt gedaan binnen de termijn.
3. De beslissing genomen op het beroep tegen de registratie kunnen,
evenals deze genomen op het bezwaar tegen de heffing krachtens
artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek voor de rechtbank van
eerste aanleg worden aangevochten.
Krachtens artikel 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek
wordt de vordering inzake die geschillen slechts toegelaten indien de
eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld.
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4. De mogelijkheid de registratie aan te vechten op grond van
artikel 7 Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en artikel 569, eerste lid,
32°, Gerechtelijk Wetboek sluit uit dat wanneer de heffingsplichtige die
mogelijkheid niet heeft benut of ze tevergeefs heeft uitgeput, de rechter die op grond van artikel 26, § 4, Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten
en artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van
het tegen de heffing ingediende bezwaar, nog uitspraak doet over de
wettigheid van de registratie op grond waarvan de heffing is vastgesteld.
5. De appelrechter stelt vast dat:
— het pand in kwestie op 11 mei 1999 werd opgenomen in de inventaris
van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten wegens verwaarlozing, en om dezelfde redenen opgenomen werd in die inventaris
op 21 april 2000, 9 april 2001, 28 maart 2002, 26 februari 2003 en 3 mei 2004;
— uit de vermeldingen in de aankoopakte van het onroerend goed, daterend van vóór de belastbare periode, en in de regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming, daterend van na de belastbare
periode, met name de omschrijving op identiek dezelfde wijze, de vraag
rijst of de volledige bedrijfsruimte wel werd geïnventariseerd, in het
licht van artikel 2, 1°, Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten.
Hij oordeelt dat:
— de bewijslast dat de volledige bedrijfsruimte werd geïnventariseerd, rust op de eiser, doch dat deze in gebreke blijft dit bewijs te leveren;
— de omschrijving van het belaste pand in voormelde notariële akten
doet vermoeden dat de bedrijfsruimte niet voor het geheel werd geïnventariseerd;
— het voor zich spreekt dat een onvolledige registratie geen rechtsgeldige heffing kan schragen;
— nu door de verweerder niet ten genoegen van recht wordt aangetoond dat de volledige bedrijfsruimte werd geïnventariseerd, de bestreden heffing dient te worden vernietigd.
6. De appelrechter die in het kader van de bezwaarprocedure tegen de
voor het aanslagjaar 2001 vastgestelde leegstandsheffing uitspraak doet
over de regelmatigheid van de registratie op grond waarvan die heffing
is vastgesteld, schendt de in het onderdeel aangehaalde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
22 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaat: de heer van Eeckhoutte.

N° 339
2°

— 26 mei 2015
(AR P.13.0864.N)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN. — GEMIS AAN BELANG. — VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER.
— HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE. — HOGER BEROEP BETREFFENDE DE BEZWAREN, DE BEWIJSKRACHT VAN DE GEGEVENS VAN HET STRAFONDERZOEK EN
HET VERZOEK TOT OPSCHORTING. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
BESLISSING VAN NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP. — EINDARREST. — CASSATIEBEROEP TEGEN BESLISSING VAN NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN. — GEMIS AAN BELANG. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — VERZOEK VAN BEKLAAGDE OP GROND VAN ARTIKEL 61QUINQUIES WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. — BESLISSING. — CASSATIEBEROEP NA EINDARREST. — GEVOLG. — ONTVANKELIJKHEID.
3° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — VONNISSEN
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN. — STRAFZAKEN. — BESLISSING DIE CITEERT UIT
EEN IN EEN VREEMDE TAAL GESTELD STUK. — STUK DOOR PARTIJ ZELF OVERLEGD TOT STAVING VAN HAAR VERWEER. — GEEN VERTALING BIJGEVOEGD OF
AANGEVRAAGD. — GEEN AANVOERING VAN MISKENNING VAN BEWIJSKRACHT ERVAN. — AANVOERING VAN SCHENDING VAN TAALWET GERECHTSZAKEN. —
RECHTMATIG BELANG.

1° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep van de beklaagde na het eindarrest tegen de beslissing van niet ontvankelijkheid over
zijn hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, nu dit
hoger beroep enkel betrekking had op de bezwaren, de bewijskracht van de
gegevens van het strafonderzoek en het verzoek tot het verlenen van opschorting (1).
2° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep van de beklaagde na het eindarrest tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het verzoek op grond van
artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering.
(1) Cass 7 november 2006, AR P.06.1003.N, AC 2006, nr. 542; zie Cass. 31 oktober 2006,
AR P.06.0614.N, AC 2006, nr. 527 met concl. van advocaat-generaal TIMPERMAN.
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3° Een partij heeft geen rechtmatig belang om een schending van de Taalwet
Gerechtszaken aan te voeren die erin bestaat dat een bestreden beslissing citeert uit een in een vreemde taal gesteld stuk, indien dat stuk door die partij
zelf werd overgelegd tot staving van haar verweer en zijzelf geen vertaling
van dit stuk heeft bijgevoegd of aangevraagd noch aanvoert dat de bewijskracht ervan wordt miskend (1).

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

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen I zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 19 maart 2013.
De cassatieberoepen II zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 februari
2010.
Het cassatieberoep III is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 december 2008.
De eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
De eisers hebben op 22 mei 2015 een replieknota neergelegd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen II en III
1. Het arrest van 18 februari 2010 verklaart het hoger beroep van de
eisers II tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer niet ontvankelijk omdat het enkel betrekking heeft op de bezwaren, de bewijskracht van de gegevens van het strafonderzoek en het verzoek tot het
verlenen van opschorting aan de eiseres II.1.
2. Na het eindarrest kan die beslissing niet meer aangevochten worden. Dergelijke betwistingen vertonen geen belang meer daar de beklaagden zich voor de feitenrechter over de gegrondheid van de
strafvervolging en de eventuele straftoemeting hebben kunnen verdedigen en het eindarrest daarover uitspraak doet.
De cassatieberoepen II zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
3. Het arrest van 4 december 2008 verklaart eisers verzoek op grond
van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering gedeeltelijk ge(1) Zie R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Beschouwingen over de wet van 15 juni 1935”,
redevoering gehouden door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel in
de plechtige openingszitting van 16 september 1935, RW 1935-1936, 33.
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grond en verzoekt de onderzoeksrechter over te gaan tot het verrichten
van bepaalde bijkomende onderzoekshandelingen.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep III
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
4. Het arrest van 4 december 2008 verklaart eisers verzoek op grond
van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering voor het overige
ongegrond.
5. Na het eindarrest vertoont die beslissing geen belang meer, daar de
afgewezen inverdenkinggestelde voor de feitenrechter hetzelfde verzoek kon formuleren of heeft geformuleerd en daarover met het eindarrest werd beslist.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep III
bij gebrek aan belang evenmin ontvankelijk.
De cassatieberoepen I
Eerste middel van de eisers I
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 24, 37 en 40 Taalwet Gerechtszaken: het arrest verklaart de eisers schuldig aan de hen
ten laste gelegde feiten op grond van een redengeving waarin twee zinnen in de Engelse taal worden aangehaald, die de appelrechters uit eigen beweging putten uit de neergelegde stukken; het arrest geeft van
die aanhalingen geen vertaling of zakelijke inhoud in het Nederlands
weer en is bijgevolg nietig.
7. Een partij heeft geen rechtmatig belang om een schending van de
Taalwet Gerechtszaken aan te voeren die erin bestaat dat een bestreden beslissing citeert uit een in een vreemde taal gesteld stuk, indien
dat stuk door die partij zelf werd overgelegd tot staving van haar verweer en zijzelf geen vertaling van dit stuk heeft bijgevoegd of aangevraagd noch aanvoert dat de bewijskracht ervan wordt miskend.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de eiser I.1 tot staving van zijn verweer een in het Engels gesteld
stuk heeft overgelegd en hij in zijn appelconclusies naar dit stuk verwijst;
— de eisers I.2 en I.3 zich hebben aangesloten bij de in de appelconclusies van de eiser I.1 ontwikkelde middelen en stukken;
— het arrest uit het door de eiser I.1 overgelegde stuk twee in het Engels gestelde zinnen citeert.
De eisers hebben in die omstandigheden geen rechtmatig belang om
een schending van de artikelen 24, 37 en 40 Taalwet Gerechtszaken in te
roepen.
Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel van de eisers I
9. Het middel voert schending aan van de artikelen 24, 37 en 40 Taalwet Gerechtszaken: het arrest oordeelt dat het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens de Antigoon-doctrine “bien établi” noemde; het ar-
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rest dat van die aanhaling geen vertaling of zakelijke inhoud in het Nederlands weergeeft, is nietig.
10. Het arrest oordeelt: “De [eisers] verliezen daarbij uit het oog dat
het EHRM, dat zoals door de [eisers] in hun beroepsconclusie diverse
malen aangehaald en tevens onder randnummer 6.3 van onderhavig arrest door het Hof gesteld, een interpretatief gezag heeft eigen aan de
uitspraken van de hoogste rechtscolleges, de Antigoon-doctrine ‘bien
établi’ noemde en verder stelde dat die leer aan de rechter een ruime
appreciatiebevoegdheid laat om de gevolgen van de begane onregelmatigheden bij de bewijsverkrijging te verzachten of zelfs helemaal teniet
te doen (EHRM, 28 juli 2009, Lee Davies/België, I www.echr.coe.int., RABG, 2010/1, p. 6 e.v., met noot M. Rozie).”
11. Het gebruik van de woorden “bien établi”, tussen aanhalingstekens
geplaatst in het arrest, schendt de Taalwet Gerechtszaken niet, vermits de bekritiseerde overweging waarin dit woord wordt gebruikt, verstaanbaar is blijkens haar context.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
55. In zoverre zij thans nog op ontvankelijke wijze aan de beoordeling
van het Hof kunnen worden voorgelegd, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en zijn
de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.
26 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. —
Advocaten: de heer Rieder (bij de balie te Gent) en de heer Tritsmans (bij
de balie te Gent)

N° 340
2°

— 26 mei 2015
(AR P.13.1017.N)

KAMER

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN.
ARTIKEL 33. — ARTIKEL 33.1. — VLUCHTMISDRIJF. — VOORWAARDEN.

—

2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 33. — ARTIKEL 33.1. — VLUCHTMISDRIJF. — DIENSTIGE VASTSTELLINGEN. — BEGRIP.
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1° en 2° Vluchtmisdrijf is een ogenblikkelijk misdrijf en er is sprake van
vluchtmisdrijf indien de bestuurder zich niet als bestuurder van het voertuig
dat oorzaak dan wel aanleiding was van een ongeval op een openbare plaats,
kenbaar maakt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, ongeacht of hij ter plaatse blijft; de dienstige vaststellingen zijn niet alleen de
vaststellingen die nodig zijn om de verantwoordelijkheid voor het gebeurde
verkeersongeval te kunnen bepalen, maar ook de vaststellingen betreffende
onder meer dronkenschap of alcoholintoxicatie (1). (Art. 33, § 1, 1°, Wegverkeerswet)

(V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Turnhout van 18 april 2013.
De eiser voert in twee identieke memories, waarvan één aan dit arrest
is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel

Tweede middel

Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 33,
§ 1, Wegverkeerswet, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het bestreden vonnis veroordeelt
de eiser voor vluchtmisdrijf omdat hij ontkende met de wagen te hebben gereden; nochtans hebben de verbalisanten nuttige vaststellingen
kunnen doen in aanwezigheid van de eiser; poging tot vluchtmisdrijf is
niet strafbaar.
7. Krachtens artikel 33, § 1, 1°, Wegverkeerswet is strafbaar, elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig
of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld
te wijten is.
(1) Zie Cass. 28 november 1995, AR P.95.0276.N, AC 1995, nr. 511.
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8. Vluchtmisdrijf is een ogenblikkelijk misdrijf. Er is sprake van
vluchtmisdrijf indien de bestuurder zich niet als bestuurder van het
voertuig dat oorzaak dan wel aanleiding was van een ongeval op een
openbare plaats, kenbaar maakt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, ongeacht of hij ter plaatse blijft. De dienstige vaststellingen zijn niet alleen de vaststellingen die nodig zijn om de
verantwoordelijkheid voor het gebeurde verkeersongeval te kunnen bepalen, maar ook de vaststellingen betreffende onder meer dronkenschap of alcoholintoxicatie.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
9. Het bestreden vonnis stelt niet alleen vast dat de eiser ontkent dat
hij de bestuurder was van het in het verkeersongeval betrokken voertuig, wat het niet geloofwaardig acht. Het stelt ook vast dat hij aanvankelijk weigerde de alcoholtest af te leggen zeggende dat hij niet de
bestuurder van het voertuig was. Met die redenen verklaart het bestreden vonnis de eiser schuldig aan het voltrokken misdrijf van vluchtmisdrijf en verantwoordt het eisers veroordeling naar recht zonder
diens recht van verdediging te miskennen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Dijkmans (bij de balie te Turnhout) en de heer Draulans (bij de
balie te Turnhout).

N° 341
2°

— 26 mei 2015
(AR P.14.0069.N)

KAMER

1° PRIVELEVEN (BESCHERMING VAN). — COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER. — AANGIFTEPLICHT VOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKING
VAN GEGEVENS.

— POLITIEDIENSTEN. — TOEPASSING.

2° POLITIE. — BESCHERMING VAN PRIVÉLEVEN. — COMMISSIE VOOR DE
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER. — AANGIFTEPLICHT VOOR
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DE VERANTWOORDELIJKE VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN GEGEVENS.

— POLITIEDIENSTEN. — TOEPASSING.

1° en 2° Artikel 17 Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer legt aan de verantwoordelijke van geautomatiseerde verwerking van gegevens de verplichting op daarvan voorafgaandelijk aangifte te doen bij de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer; noch het gegeven dat de politiediensten op grond van artikel 44/1 Wet Politieambt persoonsgegevens mogen
verwerken noch de aan de politiediensten door het koninklijk besluit van
4 juni 2003 houdende afwijking van de machtiging bedoeld in artikel 36bis
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ten gunste van
de algemene nationale gegevensbank van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, verleende vrijstelling van machtiging van het sectoraal comité voor de federale overheid voor het verrichten van elektronische
mededelingen hebben tot gevolg dat er geen voorafgaande aangifte moet worden gedaan van verwerkingen als bedoeld door artikel 17 Wet Bescherming
Persoonlijke Levenssfeer.

(V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 28 november 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 16, § 2, en 17 van
de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer),
alsmede miskenning van de motiveringsverplichting: het bestreden
vonnis oordeelt ten onrechte dat een machtiging enkel nodig is voor
mededelingen van gegevens en niet voor loutere verwerkingen (eerste
onderdeel) en dat mededelingen van gegevens door de politie bij het vervullen van opdrachten die hun zijn toevertrouwd niet onderworpen zijn
aan een machtiging van het sectoraal comité federale overheid (tweede
onderdeel); de redenen van het bestreden vonnis zijn bovendien tegenstrijdig of foutief; de vermeende snelheidsovertreding werd vastgesteld
met een digitale camera waarbij de aldus verkregen persoonsgegevens
volgens de Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer moeten voldoen
aan de eisen van vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgege-
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vens; artikel 16, § 2, Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer legt
met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens een reeks specifieke eisen op die verder gaan dan het koninklijk besluit van
3 december 2006 en artikel 17 Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer; met het onderscheid tussen het in artikel 36bis Wet Bescherming
Persoonlijke Levenssfeer vermelde begrip mededeling en het in
artikel 44/1 Wet Politieambt vermelde begrip verwerking maken de appelrechters een niet in de wet terug te vinden onderscheid; beide termen slaan op eenzelfde begrip; bij het verwerken van gegevens
verkregen door middel van digitale camera’s worden onvermijdelijk gegevens medegedeeld; het uitzonderingsregime van artikel 36bis Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer geldt enkel ten gunste van de
algemene nationale gegevensbank van de geïntegreerde politie en kan
niet worden veralgemeend; het voldoen aan het koninklijk besluit van
3 december 2006 houdt geenszins in dat voldaan is aan de bepalingen van
de Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer.
2. Artikel 17 Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer legt aan de
verantwoordelijke van geautomatiseerde verwerking van gegevens de
verplichting op daarvan voorafgaandelijk aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
3. Noch het gegeven dat de politiediensten op grond van artikel 44/1
Wet Politieambt persoonsgegevens mogen verwerken noch de aan de
politiediensten door het koninklijk besluit van 4 juni 2003 houdende afwijking van de machtiging bedoeld in artikel 36bis van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ten gunste van de algemene nationale gegevensbank van de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus, verleende vrijstelling van machtiging
van het sectoraal comité voor de federale overheid voor het verrichten
van elektronische mededelingen hebben tot gevolg dat er geen voorafgaande aangifte moet worden gedaan van verwerkingen als bedoeld
door artikel 17 Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer.
Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank Antwerpen, rechtszitting houdend in hoger beroep, anders samengesteld.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1383 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 342 - 26.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1383

26 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.
—
Advocaat: de heer Gabriels (bij de balie te Brussel).

N° 342
2°

— 26 mei 2015
(AR P.14.0262.N)

KAMER

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 34. — ADEMANALYSE. — MONDALCOHOL. — MISKENNING TUSSENTIJD
TUSSEN EERSTE EN TWEEDE ANALYSE. — BETROUWBAARHEID VAN HET BEWIJS.
— TOEPASSING.
2° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — WEGVERKEERSWET. —
ARTIKEL 34. — ADEMANALYSE. — MONDALCOHOL. — MISKENNING TUSSENTIJD
TUSSEN EERSTE EN TWEEDE ANALYSE. — BETROUWBAARHEID VAN HET BEWIJS.
— TOEPASSING.

1° en 2° De rechter kan voor wat betreft het criterium van de betrouwbaarheid
van het bewijs slechts tot bewijsuitsluiting overgaan, indien hij vaststelt dat
de onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs daadwerkelijk heeft
aangetast; de miskenning van de tussentijd bepaald in punt 3.6 van bijlage
2 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen kan de betrouwbaarheid van het bewijs
aantasten, indien mondalcohol de resultaten van de tweede analyse zou hebben beïnvloed waarbij dient te worden vastgesteld dat mondalcohol het bewijs effectief heeft aangetast.

(PROCUREUR

DES KONINGS TE

MECHELEN T. L.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Mechelen, van 20 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
— artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
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1. Artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Tot nietigheid van onregelmatig verkregen bewijselement
wordt enkel besloten indien:
— de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, of
— de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs
heeft aangetast, of;
— het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk
proces.”
2. De rechter kan voor wat betreft het criterium van de betrouwbaarheid van het bewijs slechts tot bewijsuitsluiting overgaan, indien hij
vaststelt dat de onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs
daadwerkelijk heeft aangetast.
3. Het bestreden vonnis oordeelt: “De rechtbank is van oordeel dat de
termijn van 15 minuten die in acht dient te worden genomen vooraleer
tot de verplichte tweede meetcyclus dient te worden overgegaan, geen
loutere formaliteit uitmaakt.
Mondalcohol betreft immers alcohol die aanwezig is in de afgegeven
ademlucht, maar die niet afkomstig is van de longblaasjes (zie
artikel 2.17 van de vermelde bijlage). Dat deze mondalcohol een invloed
kan uitoefenen op de meetresultaten blijkt op zich al uit het feit dat er
een detectiesysteem voor deze mondalcohol voorzien werd. Door een
minimumtermijn van 15 minuten te voorzien, werd een waarborg ingebouwd opdat er bij de ademanalyse geen mondalcohol wordt gemeten
en er tot een betrouwbare meting van de alveolaire lucht kan worden
gekomen. Het waarborgen van deze termijn is aldus een verplichting
die betrekking heeft op de betrouwbaarheid van de meetresultaten en
die tot doel heeft de intrinsieke waarde van het bewijs te waarborgen.
Daar er in casu geen sprake was van een regelmatige ademanalyse,
worden de resultaten van de ademanalyse uitgesloten als bewijs.”
4. Met deze redenen oordeelt het bestreden vonnis dat de miskenning
van de tussentijd bepaald in punt 3.6 van bijlage 2 van het koninklijk
besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen de betrouwbaarheid van het bewijs kan aantasten, indien mondalcohol de resultaten van de tweede analyse zou hebben
beïnvloed.
Het bestreden vonnis stelt echter niet vast dat mondalcohol het bewijs effectief heeft aangetast en verantwoordt aldus zijn beslissing niet
naar recht.
Middel
5. Het middel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank Antwerpen, rechtszitting houdend in hoger beroep, anders samengesteld.
26 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.

N° 343
2°

— 26 mei 2015
(AR P.14.0414.N)

KAMER

1° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — INLICHTEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OVER DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN. — OMVANG.
2° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — INLICHTEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OVER DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN. — VORDERING TOT VERWIJZING VANWEGE HET OPENBAAR MINISTERIE. — WIJZE.
3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — INLICHTEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE
OVER DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN. — VORDERING TOT VERWIJZING VANWEGE HET OPENBAAR MINISTERIE. — WIJZE.
4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.
— INLICHTEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OVER DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN. — VORDERING TOT VERWIJZING VANWEGE HET OPENBAAR MINISTERIE. — WIJZE.
5° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — TOEPASSELIJKHEID.
6° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6.3. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — TOEPASSELIJKHEID.
7° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — INLICHTEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OVER DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN. — PRECISERING. — TOEPASSING.
8° ONDERZOEKSGERECHTEN. — INLICHTEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OVER DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN. — VORDERING
TOT VERWIJZING OF VERWIJZINGSBESLISSING. — PRECISERING. — TOEPASSING.
9° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERWIJZINGSVORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE. — ONVOLDOENDE NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING FEIT. — GEVOLG. —
TAAK VAN HET ONDERZOEKSGERECHT.
10° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.
— VERWIJZINGSVORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — ONVOLDOENDE
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— GEVOLG. — TAAK VAN HET ONDERZOEKS-

GERECHT.

11° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERWIJZINGSVORDERING VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE. — ONVOLDOENDE NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING
FEIT. — GEVOLG. — TAAK VAN HET ONDERZOEKSGERECHT.
12° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — INLICHTEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE OVER DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN. — VORDERING TOT VERWIJZING
OF VERWIJZINGSBESLISSING. — PRECISERING. — TOEPASSING.
13° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. —
VERWIJZINGSVORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — ONVOLDOENDE
NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING FEIT. — GEVOLG. — TAAK VAN HET ONDERZOEKSGERECHT.
14° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — GESCHRIFTEN. — BEWIJSKRACHT. — MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE. — BEGRIP.
15° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — HUISZOEKING. — TOEGANG TOT VERTROUWELIJK DOSSIER BIJGEHOUDEN IN HET KADER VAN DE INFORMANTENWERKING. — TOEGANG TOT STUKKEN UIT VERTROUWELIJK DOSSIER VAN EEN ANDER
ONDERZOEK. — VOORWAARDE.
16° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — HUISZOEKING. — TOEGANG TOT VERTROUWELIJK DOSSIER BIJGEHOUDEN IN HET KADER VAN DE INFORMANTENWERKING. —
TOEGANG TOT STUKKEN UIT VERTROUWELIJK DOSSIER VAN EEN ANDER ONDERZOEK. — VOORWAARDE.
17° BEROEPSGEHEIM. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — HUISZOEKING. —
TOEGANG TOT VERTROUWELIJK DOSSIER BIJGEHOUDEN IN HET KADER VAN DE INFORMANTENWERKING. — TOEGANG TOT STUKKEN UIT VERTROUWELIJK DOSSIER
VAN EEN ANDER ONDERZOEK. — BESTAANBAARHEID.
18° DIPLOMATEN EN CONSULS. — VERVOERMIDDEL VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING DIE NIET IN BELGIË IS GEACCREDITEERD. — ONDERZOEK OF BESLAG. — VRIJWARING. — TOEPASSING.
19° IMMUNITEIT. — VERVOERMIDDEL VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING DIE NIET IN BELGIË IS GEACCREDITEERD. — ONDERZOEK OF BESLAG. — VRIJWARING. — TOEPASSING.
20° INTERNATIONALE VERDRAGEN. — VERDRAG DIPLOMATIEK VERKEER. — VERVOERMIDDEL VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING DIE NIET IN BELGIË
IS GEACCREDITEERD. — ONDERZOEK OF BESLAG. — VRIJWARING. — TOEPASSING.

1°, 2°, 3° en 4° Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde voldoende wordt ingelicht over de hem ten laste gelegde feiten, volgt
uit geen enkele bepaling noch uit enig algemeen rechtsbeginsel dat die inlich-
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ting alleen kan voortvloeien uit de vordering tot verwijzing vanwege het
openbaar ministerie; die inlichting kan mede blijken uit de stukken van het
strafdossier, zoals onder meer een verhoor dat van de inverdenkinggestelde
werd afgenomen in de loop van het onderzoek, waarvan hij heeft kunnen
kennisnemen en waarover hij zijn recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht vrij heeft kunnen uitoefenen (1).
5° en 6° Artikel 6.3.a EVRM is in de regel van toepassing op de vonnisgerechten en niet op de onderzoeksgerechten, tenzij de niet-inachtneming ervan het
eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang brengt (2).
7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° en 13° Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld
in de zin van artikel 6.1 EVRM, moet worden nagegaan of de zaak in haar
geheel op een eerlijke wijze is behandeld, dit is onder meer of bij de beoordeling van de zaak ten gronde de beklaagde kennis heeft gekregen van wat hem
ten laste wordt gelegd en de kans heeft gekregen om vrij tegenspraak te voeren over de door het openbaar ministerie tegen hem ingebrachte gegevens;
wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de omschrijving van een bepaald feit in de vordering tot verwijzing onvoldoende nauwkeurig is, dient
het daarvan kennis te geven aan de partijen met het oog op een mogelijke
precisering (3).
14° De miskenning van de bewijskracht van een akte betreft de uitlegging van
de bewoording daarvan, eventueel in samenhang met de stukken naar dewelke die akte verwijst; ze betreft niet de juridische of feitelijke gevolgtrekking
die de rechter uit de door hem uitgelegde akte maakt (4).
15°, 16° en 17° De artikelen 47decies, § 6, en 56bis, vijfde lid, Wetboek van Strafvordering regelen de toegang tot het vertrouwelijk dossier dat wordt bijgehouden in het kader van de informantenwerking en uit deze bepalingen volgt dat
de inhoud van dit dossier in de regel onder het beroepsgeheim valt; deze bepalingen staan er evenwel niet aan in de weg dat bij een huiszoeking in het kader
van een gerechtelijk onderzoek kennis kan worden genomen van de stukken
uit het vertrouwelijk dossier betreffende een ander onderzoek indien deze
stukken elementen kunnen bevatten van mogelijke misdrijven, gepleegd door
de opstellers ervan, waardoor deze stukken hun vertrouwelijk karakter verliezen.
18°, 19° en 20° Noch uit artikel 22.3, noch uit artikel 40 Verdrag Diplomatiek
Verkeer vloeit een vrijwaring tegen onderzoek of beslag voort voor een vervoermiddel van een diplomatieke zending die niet in België is geaccrediteerd.

(V. T. IMPERIAL TOBACCO LTD. E.A.)

(1)
(2)
(3)
(4)

Cass. 30 september 2014, AR P.14.0800.N, AC 2014, nr. 564.
Zie Cass. 10 december 2002, AR P.02.1146.N, AC 2002, nr. 664.
Zie concl. OM.
Cass. 26 april 2011, AR P.10.1972.N, AC 2011, nr. 278.
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Advocaat-generaal Luc Decreus heeft in hoofdzaak gezegd over het tweede
middel:
1. Eiser in cassatie stelt in zijn tweede middel tot cassatie dat de appelrechters, in casu de kamer van inbeschuldigingstelling, de
artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering alsmede het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging,
van het recht op een eerlijk karakter van het strafproces en van het
recht op tegenspraak miskennen.
Eiser in cassatie argumenteert daarbij als volgt, zoals infra uiteengezet in dit nummer 1: de appelrechters preciseren in het bestreden arrest
de twee tenlasteleggingen J en O inzake het misdrijf van actieve omkoping door vermelding van de materiële feiten (reden) van de beschuldiging, in antwoord op het in de beroepsconclusie uitgewerkt verweer van
eiser als inverdenkinggestelde dat deze bedoelde tenlasteleggingen onduidelijk zijn en hierdoor zijn recht van verdediging schenden.
Meer bepaald preciseren zij de twee bedoelde misdrijven van actieve
omkoping naar de materiële feiten met name op het vlak van het voorgestelde aanbod, belofte of voordeel en de ambtsverrichtingen, respectievelijk misdrijven als voorwerp van de omkopingen, door te verwijzen
naar zeven concrete processen-verbaal uit het omvangrijk strafdossier
die niet worden aangehaald in de vordering van het openbaar ministerie
en waarvan het arrest en het proces-verbaal van de terechtzitting niet
vermelden dat deze aan bod zijn gekomen in een aan het arrest voorafgaand tegensprekelijk debat ter zitting. Vervolgens heropenen de appelrechters na de doorgevoerde preciseringen de debatten niet, maar
bevestigen ze onmiddellijk de beroepen beschikking tot verwijzing van
eiser in cassatie naar de correctionele rechtbank.
Eiser in cassatie kan alzo slechts voor de eerste maal kennisnemen van
deze preciseringen van de twee telastleggingen in het arrest waarin de
appelrechters de verwijzing van eiser bevestigen, zodat hij met deze laattijdige kennisgeving zijn recht van verdediging desbetreffend in de procedure van regeling van de rechtspleging niet meer kan uitoefenen.
De artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering voeren in het
kader van de regeling van de rechtspleging een tegensprekelijk debat in
voor de kamer van inbeschuldigingstelling wat impliceert, samen met de
voormelde rechten en het rechtsbeginsel, dat de kamer van inbeschuldigingstelling de debatten diende te heropenen, opdat de eiser in cassatie
kennis kon nemen van de precisering(en) om dan zijn recht van verdediging effectief en doelmatig te kunnen uitoefenen ten aanzien van de in
het arrest gepreciseerde tenlasteleggingen.
2. De akte waardoor een strafzaak bij het vonnisgerecht aanhangig
wordt gemaakt — meestal een verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht of een dagvaarding — is een essentieel procedurestuk van
het strafproces en één van de fundamenten van het recht van verdediging
omdat deze akte de tenlastelegging bevat. Daarin wordt aangeduid voor
welk feit, dat aan de hand van een misdrijfomschrijving voorlopig wordt
gekwalificeerd, de beklaagde zich strafrechtelijk dient te verantwoorden. De inleidende akte bakent het terrein af voor een eventuele straf-
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rechtelijke veroordeling door het aanhangig maken bij het
vonnisgerecht en het informeren van de beklaagde of inverdenkinggestelde (1).
Hierbij kan worden onderlijnd dat de omschrijving van de feiten in de
inleidende akte niet aan enig formalisme is onderworpen: zo zou er bijvoorbeeld geen principieel bezwaar zijn tegen de omstandigheid dat in de
tenlastelegging, met het oog op een concrete omschrijving van de ten
laste gelegde feiten, brevitatis causa wordt verwezen naar bepaalde stukken uit het strafdossier (2).
3. Uw Hof oordeelde met het arrest van 31 oktober 2000 dat wanneer de
omschrijving van het feit in de verwijzing of de dagvaarding wel bepaald,
maar niet voldoende precies is, aan de beklaagde, met het oog op zijn
recht van verdediging, van de precisering ervan kennis moet worden gegeven en dat de rechter hem tevens de mogelijkheid moet geven zich
hierop te verdedigen, desnoods door de zaak uit te stellen (3).
Verder werd in uw arrest van 17 april 2007 overwogen dat er geen grond
tot niet ontvankelijkheid van de strafvordering wegens onduidelijkheid
van de tenlastelegging bestaat en dat, wanneer een tenlastelegging onduidelijk is omdat ze niet precies het feit aangeeft dat ze bedoelt of omdat ze niet precies de strafwet aangeeft waarop dit feit een inbreuk
uitmaakt, het aan de rechter behoort erop toe te zien dat deze tenlastelegging wordt gepreciseerd, zodat de beklaagde ingelicht wordt waartegen hij zich moet verdedigen (4).
Uw arrest van 5 april 2011 expliciteerde dat de dagvaarding moet aangeven welke precieze feiten ten laste worden gelegd zodat de beklaagde
zich daartegen kan verdedigen. Wanneer de omschrijving van het feit in
de dagvaarding wel is bepaald, maar niet voldoende nauwkeurig is, moet
de rechter aan de partijen daarvan kennis geven met het oog op de mogelijke precisering (5).
Tenslotte stelde uw Hof met het arrest van 18 oktober 2011 dat dit laatste principe ook van toepassing is op de akte van aanhangigmaking (6)
of zoals in uw arresten van 21 januari 2014 en 30 september 2014 wordt geredigeerd: wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de omschrijving
van een bepaald feit in de vordering tot verwijzing onvoldoende nauw-

(1) S. VAN OVERBEKE, “De interpretatie van de telastlegging. Bedenkingen bij de
bewijskracht van de inleidende akte in strafzaken naar aanleiding van het cassatiearrest van 23 februari 1999”, RW 1999-2000, 1177-1188, nr. 1 (hierna: S. VAN OVERBEKE, “De
interpretatie van de telastlegging”).
(2) S. VAN OVERBEKE, “De interpretatie van de telastlegging”, nr. 22.
(3) Cass. 31 oktober 2000, AR P.00.1280.N, AC 2000, nr. 589.
(4) Cass. 17 april 2007, AR P.07.0063.N, AC 2007, nr. 188.
(5) Cass. 5 april 2011, AR P.10.1715.N, AC 2011, nr. 249; B. DE SMET, “Aanvulling van
een onduidelijke tenlastelegging” (noot onder Cass. 5 april 2011), RW 2011-2012, 1472,
nr. 4.
(6) Cass. 18 oktober 2011, AR P.11.0481.N, AC 2011, nr. 553; Cass. 23 december 2014, AR
P.13.1892.N, AC 2014, nr. 808; J. DECOKER, “De controle door de rechter van zijn saisine
bij een onduidelijke omschrijving van de ten laste gelegde feiten in de akte van aanhangigmaking” (noot onder Cass. 18 oktober 2011), T.Strafr. 2012, 29-33.
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keurig is, dient het daarvan kennis te geven aan partijen met het oog op
een mogelijke precisering (1).
4. Ook in de rechtsleer wordt opgemerkt dat indien de rechter meent
dat een dagvaarding teveel ruimte laat voor interpretatie, en inzage in
het strafdossier geen soelaas biedt, hij de zaak kan uitstellen om aan het
parket de kans te geven de aanklacht toe te lichten, waarna de beklaagde zich over de bijgeschaafde tenlastelegging kan verdedigen (2). De
rechter kan daarbij ook zelf een poging tot precisering doen. De beklaagde moet evenwel steeds de kans worden gegeven zich hiertegen te verdedigen (3).
Zoals reeds aangehaald, wordt het bepalen van het feit zoals het zich
concreet voordeed beschouwd als de primaire taak van het onderzoeksgerecht (4). Daarenboven wordt de regeling van de rechtspleging gekenmerkt door een tegensprekelijk debat. Het bestaan van een dergelijk
debat ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling betekent dat de wetgever aan de partijen de kans heeft willen geven zich aldaar te
verdedigen (5).
5. In het bestreden arrest (pagina 42) wordt, voor wat betreft de tenlasteleggingen J en O inzake actieve omkoping, expressis verbis gesteld dat
de eindvordering van het openbaar ministerie niet vermeldt over welk
aanbod, belofte of voordeel het gaat en dat de eindvordering evenmin
vermeldt welke ambtsverrichtingen, respectievelijk misdrijven, het
voorwerp uitmaken van de omkopingen waarna de appelrechters specifiëren hoe en uit welke stukken van het strafdossier dit mag blijken.
Hoewel de appelrechters het noodzakelijk achtten de tenlasteleggingen te vervolledigen, minstens deze duidelijker te omschrijven, werd
hierover geen tegenspraak georganiseerd en kon eiser in cassatie hierover geen verweer voeren waardoor zijn rechten van de verdediging effectief werden geschonden.
Het middel is gegrond.
Conclusie: vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het de
rechtspleging regelt met betrekking tot de tenlasteleggingen J en O.

(1) Cass. 21 januari 2014, AR P.12.1642.N, AC 2014, nr. 46 (ro 4); Cass. 30 september
2014, AR P.14.0800.N, AC 2014, nr. 564 (ro 12).
(2) B. DE SMET, “Aanvulling van een onduidelijke tenlastelegging” (noot onder Cass.
5 april 2011), RW 2011-2012, 1472, nr. 3.
(3) B. DE SMET, “Aanvulling van een onduidelijke tenlastelegging” (noot onder Cass.
5 april 2011), RW 2011-2012, 1472, nr. 4; J. DECOKER, “De controle door de rechter van zijn
saisine bij een onduidelijke omschrijving van de ten laste gelegde feiten in de akte van
aanhangigmaking” (noot onder Cass. 18 oktober 2011), T.Strafr. 2012, (29) 32, nrs. 9-10.
(4) Cass. 27 maart 1990, AR 3215, AC 1989-1990, nr. 448, met concl. van advocaat-generaal R. DECLERCQ.
(5) R. VERSTRAETEN en P. TRAEST, “Het recht van verdediging in de onderzoeksfase”, NC 2008, 99, nr. 41.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Een inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep
instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
gewezen is op zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer
die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat
hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen.
2. Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser naar recht niet
ontvankelijk in de mate de raadkamer zijn verzoek tot uitstel sine die
vermits de zaak niet in staat van wijzen zou zijn, verwierp omdat niet
is voldaan aan de in artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden.
3. In de mate eisers cassatieberoep tegen die beslissing van het arrest
is gericht, is het om dezelfde reden niet ontvankelijk.
Eerste middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, evenals
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van
het recht van verdediging en het recht op een eerlijk karakter van het
strafproces: het arrest wijst eisers verweer af dat de strafvordering onontvankelijk dient te worden verklaard omwille van de “exceptio obscuri
libelli”; in het kader van de regeling van de rechtspleging is vereist dat
de inverdenkinggestelde volledig en gedetailleerd op de hoogte wordt
gebracht van zowel de aard als de reden van de tegen hem ingestelde beschuldiging door de partij die de strafvervolging instelt en navolgend
uitoefent; het ter zake voldoende ingelicht zijn van de inverdenkinggestelde kan niet blijken uit inlichtingen, gegeven door de politie of de
onderzoeksrechter tijdens een verhoor in de beginfase van het onderzoek.
5. Artikel 6.3.a EVRM is in principe alleen van toepassing op de vonnisgerechten en niet op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen
over de regeling van de rechtspleging.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
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6. Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde voldoende wordt ingelicht over de hem ten laste gelegde feiten,
volgt uit geen enkele bepaling noch uit enig algemeen rechtsbeginsel
dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit de vordering tot verwijzing vanwege het openbaar ministerie. Die inlichting kan mede blijken
uit de stukken van het strafdossier, zoals onder meer een verhoor dat
van de inverdenkingestelde werd afgenomen in de loop van het onderzoek, waarvan hij heeft kunnen kennisnemen en waarover hij zijn recht
van verdediging voor het onderzoeksgerecht vrij heeft kunnen uitoefenen.
In zoverre het middel aanvoert dat die inlichting uitsluitend dient te
blijken uit de vordering tot verwijzing, faalt het naar recht.
7. Met de redenen die het arrest (rubrieken 3.9.2 en 3.9.3) weergeeft, is
de beslissing dat de omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende duidelijk is en de eiser toelaat in het huidig stadium zijn recht
van verdediging uit te oefenen, naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, het recht
op een eerlijk karakter van het strafproces en de tegenspraak: het arrest preciseert, in antwoord op eisers verweer tegen de onduidelijkheid
van de telastleggingen J en O, deze door te verwijzen naar onder meer
zeven concrete processen-verbaal uit het omvangrijk strafdossier die
niet worden aangehaald in de eindvordering; de appelrechters laten
evenwel na het debat te heropenen teneinde de eiser toe te laten kennis
te nemen van deze preciseringen en zijn recht van verdediging hierover
uit te oefenen; aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
9. Artikel 6.3.a EVRM is in de regel van toepassing op de vonnisgerechten en niet op de onderzoeksgerechten, tenzij de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang
brengt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
10. Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van
artikel 6.1 EVRM, moet worden nagegaan of de zaak in haar geheel op
een eerlijke wijze is behandeld, dit is onder meer of bij de beoordeling
van de zaak ten gronde de beklaagde kennis heeft gekregen van wat
hem ten laste wordt gelegd en de kans heeft gekregen om vrij tegenspraak te voeren over de door het openbaar ministerie tegen hem ingebrachte gegevens.
11. Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de omschrijving van
een bepaald feit in de vordering tot verwijzing onvoldoende nauwkeurig
is, dient het daarvan kennis te geven aan de partijen met het oog op een
mogelijke precisering.
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12. Het arrest stelt dat voor de telastleggingen J en O de eindvordering niet vermeldt over welk aanbod, belofte, voordeel of ambtsverrichtingen het gaat.
Met verwijzing naar een aantal processen-verbaal, twee andere telastleggingen, het bevel tot aanhouding van de eiser, zijn voorafgaande
ondervraging door de onderzoeksrechter en de verhoren van twee medeinverdenkinggestelden, te weten stukken of gegevens waarvan de eiser
kennis kon nemen en waarover hij tegenspraak kon voeren, preciseert
of herkwalificeert het de telastleggingen J en O niet, maar weerlegt en
beantwoordt het eisers verweer dat de telastleggingen, die omschreven
zijn in de bewoordingen van de wet, onduidelijk zijn en oordeelt het integendeel dat zij voldoende nauwkeurig zijn omschreven om de eiser in
het huidig stadium de mogelijkheid te bieden zijn verdediging te voeren. De appelrechters dienden de eiser aldus niet uit te nodigen zich
hierover te verdedigen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Derde middel
13. Het middel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek: het arrest preciseert de telastlegging O (actieve
omkoping) door onder meer uitdrukkelijk te verwijzen naar de telastlegging G (witwassen) om te oordelen dat het minstens gaat om de gelden en goederen die door de onderzoekers werden inbeslaggenomen bij
de opsporingsbeambte van de fod Financiën aan wie het aanbod, de belofte of het voordeel werd voorgesteld; de buitenlandse bankverrichtingen, omschreven in de telastlegging G, hebben evenwel niets te maken
met het materiële feit van het in België voorstellen van een aanbod,
een belofte of voordeel aan een opsporingsbeambte; aldus miskennen de
appelrechters de bewijskracht van de telastleggingen G en O, zoals omschreven in de vordering tot verwijzing.
14. De miskenning van de bewijskracht van een akte betreft de uitlegging van de bewoording daarvan, eventueel in samenhang met de
stukken naar dewelke die akte verwijst. Ze betreft niet de juridische of
feitelijke gevolgtrekking die de rechter uit de door hem uitgelegde
akte maakt.
In zoverre het middel berust op een andere rechtsopvatting, faalt het
naar recht.
15. Voor het overige geeft het arrest van de telastleggingen G en O zoals omschreven in de vordering tot verwijzing een uitlegging die met de
bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Vierde middel
Eerste onderdeel
16. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 47decies, § 6,
en 56bis, vijfde lid, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt dat
de onderzoeksrechter of andere personen die betrokken zijn bij een
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huiszoeking in het kader van een andere procedure, kennis kunnen nemen van stukken, opgemaakt in het kader van een bijzondere opsporingsmethode, indien die het voorwerp uitmaken van mogelijke
misdrijven door de opstellers ervan of hierover elementen kunnen bevatten, en dat de onderzoekers aldus hun beroepsgeheim niet schenden
en het door hen opgestelde proces-verbaal niet nietig is; de onderzoeksrechter heeft slechts een beperkte toegang tot het vertrouwelijk dossier en mag de inhoud ervan die onder het beroepsgeheim valt, niet
vermelden in een proces-verbaal; de afscherming van de inhoud van het
vertrouwelijk dossier is van essentieel belang om de identiteit van de
informant te beschermen en aldus diens veiligheid te vrijwaren; dit vertrouwelijk karakter blijft behouden bij het uitvoeren van onderzoeksdaden in andere strafdossiers, zelfs indien het onderzoek betrekking
zou hebben op een mogelijke betrokkenheid van de betreffende informantenbeheerder.
17. De artikelen 47decies, § 6, en 56bis, vijfde lid, Wetboek van Strafvordering regelen de toegang tot het vertrouwelijk dossier dat wordt
bijgehouden in het kader van de informantenwerking. Uit deze bepalingen volgt dat de inhoud van dit dossier in de regel onder het beroepsgeheim valt.
Deze bepalingen staan er evenwel niet aan in de weg dat bij een huiszoeking in het kader van een gerechtelijk onderzoek kennis kan worden
genomen van de stukken uit het vertrouwelijk dossier betreffende een
ander onderzoek indien deze stukken elementen kunnen bevatten van
mogelijke misdrijven, gepleegd door de opstellers ervan, waardoor deze
stukken hun vertrouwelijk karakter verliezen.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
18. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 135, 223 en
235bis Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek: het arrest miskent de bewijskracht van de vordering tot verwijzing van het openbaar ministerie door te oordelen dat
kennis werd genomen van het vertrouwelijk dossier in het kader van
een andere procedure, terwijl die vordering uitdrukkelijk ook betrekking heeft op de dossiers waarin precies de vertrouwelijke verslagen
werden opgesteld; minstens hebben de appelrechters met de loutere
vermelding dat het ging om een huiszoeking “in het kader van een andere procedure” niet geantwoord op het precieze verweer dat de
artikelen 47decies, 56bis en 57, § 1, Wetboek van Strafvordering werden
geschonden door de inzage en kopiename van de vertrouwelijke rapporten, het desbetreffend opstellen van processen-verbaal en de samenvoeging met de dossiers waarin de eiser als geregistreerde informant heeft
gewerkt en waarin de vertrouwelijke verslagen werden opgesteld door
de lokale informantenbeheerder en bewaard door de procureur des Konings.
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19. Door vast te stellen dat ter gelegenheid van “een huiszoeking in
het kader van een andere procedure” de onderzoeksrechter kennis heeft
kunnen nemen van stukken die afkomstig zijn uit vertrouwelijke dossiers die opgemaakt werden in het kader van nog andere onderzoeken,
geeft de kamer van inbeschuldigingstelling van de vordering tot regeling van de rechtspleging voor alle voormelde onderzoeken samen, een
uitlegging die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
20. De eiser heeft zijn in het onderdeel aangehaalde argumenten enkel aangevoerd tot staving van zijn verweer met betrekking tot de nietigheid van het proces-verbaal dat werd opgemaakt op basis van
inlichtingen, verkregen uit vertrouwelijke dossiers uit andere onderzoeken, en van de daaropvolgende rechtspleging. Met die argumenten
heeft hij geen afzonderlijk middel beoogd. De kamer van inbeschuldigingstelling diende die argumenten niet afzonderlijk te beantwoorden.
Met de redenen die het arrest bevat, verwerpt en beantwoordt de kamer
van inbeschuldigingstelling eisers verweer.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Vijfde middel
21. Het middel voert schending aan van artikel 22.3 Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer (hierna Verdrag Diplomatiek Verkeer): het arrest verwerpt eisers verweer met betrekking
tot de nietigheid van het proces-verbaal van 4 oktober 2006 inzake de
ontzegeling en doorzoeking van een strafrechtelijk inbeslaggenomen
voertuig met Britse diplomatieke nummerplaat omdat een voertuig
van de Ivoriaanse ambassade in Londen niet gevrijwaard is tegen onderzoek in België; de internationaalrechtelijk vastgelegde immuniteit
of vrijwaring van de diplomatieke vervoermiddelen geldt evenwel, ongeacht de plaats waar dit vervoermiddel zich bevindt; aldus is het arrest niet naar recht verantwoord.
22. Artikel 22 Verdrag Diplomatiek Verkeer regelt de wederzijdse
verplichtingen van de zendstaat en de ontvangende Staat met betrekking tot hun diplomatiek verkeer. Zo bepaalt artikel 22.3: “De gebouwen van de zending, het meubilair en andere daar aanwezige
voorwerpen, alsmede de vervoermiddelen van de zending, zijn gevrijwaard tegen onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen.” De verplichtingen van derde Staten ten opzichte van het
diplomatiek verkeer zijn opgenomen in artikel 40 Verdrag Diplomatiek
Verkeer.
Noch uit artikel 22.3, noch uit artikel 40 Verdrag Diplomatiek Verkeer vloeit een vrijwaring tegen onderzoek of beslag voort voor een vervoermiddel van een diplomatieke zending die niet in België is
geaccrediteerd.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
23. 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.
26 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de
heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Deels gelijkluidende
conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.
— Advocaat: de
heer Spriet (bij de balie te Turnhout).

N° 344
2°

— 26 mei 2015
(AR P.15.0089.N)

KAMER

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. —
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE. —
AANNEMELIJKE SCHADE. — BEOORDELING.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE. — AANNEMELIJKE SCHADE. — BEOORDELING.
3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — MOTIVERING VAN DE BESLISSING. — DRAAGWIJDTE.
4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — MOTIVERING VAN DE BESLISSING. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn,
kan zich burgerlijke partij stellen, zowel voor de onderzoeksrechter als voor
het onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechtspleging het
bewijs hoeft te leveren van de schade, haar omvang en het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf, maar de beweerde benadeelde moet, wil zijn burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn,
zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben geleden,
aannemelijk maken; bij die beoordeling dient het onderzoeksgerecht rekening
te houden met de concrete feiten voorwerp van de klacht met burgerlijke partijstelling en niet met de abstracte misdrijfomschrijvingen (1). (Artt. 3 en 4,
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
(1) Cass. 8 mei 2012, AR P.11.1814.N, AC 2012, nr. 285.
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3° en 4° Het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak vereist dat de beslissing die ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging een einde stelt aan de strafvordering de
voornaamste redenen vermeldt tot staving van die beslissing en dit ongeacht
of er een conclusie is ingediend; niet is vereist dat de rechter een gedetailleerd
antwoord verstrekt over elk mogelijk twistpunt en het volstaat dat hij de redenen vermeldt die de burgerlijke partij in staat stellen de beslissing te begrijpen (1).

(R. T. G. 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 15 december
2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de schade die de eiser vordert, niet rechtstreeks voortvloeit
uit het lidmaatschap van de verweerders aan een criminele organisatie
(telastleggingen A en B) aangezien zijn belang zich met het algemeen
belang zou identificeren; het arrest vat het persoonlijk karakter van de
schade en het oorzakelijk verband met het misdrijf te streng op en
verengt het begrip criminele organisatie tot de frauduleuze diamanthandel, terwijl de eiser, die ook morele schadevergoeding vorderde, zowel in de klacht met burgerlijke-partijstelling als in het verzoekschrift
strekkende tot bijkomend onderzoek de nodige aanwijzingen aangaf die
de rechter toelaten het bestaan van persoonlijke schade in oorzakelijk
verband met het misdrijf te vermoeden; het arrest laat na dit te onderzoeken; het gaat er ten onrechte van uit dat alleen de fiscus of de Staat
schade kunnen leiden; de vraag naar het bestaan van schade als gevolg
van een misdrijf en naar de omvang ervan betreft niet de ontvankelijkheid van de vordering, maar de grond van de zaak.
7. Het arrest oordeelt niet dat alleen de Staat of de fiscale administratie schade kunnen leiden wegens de misdrijven criminele organisatie, (fiscale) valsheid in geschriften en gebruik, witwassen en fiscale
fraude.
(1) Cass. 24 maart 2015, AR P. 14.1298.N, AC 2015, nr. 217.
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In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijk grondslag.
8. Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te
zijn, kan zich burgerlijke partij stellen, zowel voor de onderzoeksrechter als voor het onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de
rechtspleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, haar omvang
en het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf. Evenwel moet de beweerde benadeelde, wil zijn burgerlijkepartijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade
die hij door het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk maken.
9. Bij die beoordeling dient het onderzoeksgerecht rekening te houden met de concrete feiten voorwerp van de klacht met burgerlijkepartijstelling en niet met de abstracte misdrijfomschrijvingen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
10. Het arrest oordeelt dat:
— de feiten van de vervolging en waarvoor de minnelijke schikking
werd gesloten, namelijk criminele organisatie, valsheid in geschriften
en gebruik, fiscale valsheid in geschriften en gebruik, witwassen, fiscale fraude en inbreuken op de boekhoudwet, delicten zijn, gepleegd met
de bedoeling vermogensvoordelen uit illegale diamanttrafiek en frauduleuze diamanthandel na te streven;
— de telastleggingen A en B, criminele organisatie, een organisatie
betreffen gespecialiseerd in illegale diamanttrafiek en frauduleuze diamanthandel, gebruik makende van valse of vervalste documenten en
stukken, doch zonder intimidatie, bedreiging en geweld;
— deze telastleggingen geen feiten van intimidatie, geweld of bedreiging tegenover de eiser inhouden, die noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het slachtoffer van die feiten is;
— de klacht met burgerlijkepartijstelling door de eiser niet werd geënt op de feiten die het voorwerp van de lopende strafvordering uitmaakten, zijnde de telastleggingen A tot G;
— tot het ogenblik van die klacht het gerechtelijk onderzoek geen
elementen inhield aangaande bedreigingen of intimidaties tegen de eiser, zoals omschreven in de telastlegging H;
— de onderzoeksrechter slechts door die klacht gelast werd met het
onderzoek naar feiten van bendevorming met als oogmerk een aanslag
te plegen tegen de eiser.
11. Uit die redenen blijkt eensdeels dat de appelrechters wel degelijk
het onderscheid tussen het collectief en het persoonlijk belang van de
eiser onderzoeken en blijkt anderdeels niet dat zij zekerheid eisen over
de schade en haar omvang.
In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijke grondslag.
12. Met die redenen verantwoorden de appelrechters naar recht de beslissing dat de eiser geen rechtstreeks, persoonlijk en rechtmatig be-
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lang heeft bij de feiten omschreven onder de telastleggingen A tot en
met E.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Derde middel
13. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en de
artikelen 127 en 135 Wetboek van Strafvordering: het arrest motiveert
niet op duidelijke wijze de buitenvervolgingstelling voor de telastlegging H van bendevorming, temeer daar de verweerders hun schuld voor
de verwante telastlegging van deelname aan een criminele organisatie
niet betwisten en voor bendevorming niet vereist is dat de bende op de
eiser welbepaalde aanslagen heeft gepleegd; het arrest beantwoordt
niet eisers verweer over de rechterlijke controle op de minnelijke
schikking.
14. In zoverre het middel aanvoert dat de verweerders hun schuld niet
betwisten aan de telastlegging criminele organisatie die verwant zou
zijn met de telastlegging H van bendevorming, verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft en is het
niet ontvankelijk.
15. Het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak vereist dat de beslissing die ter gelegenheid van
de regeling van de rechtspleging een einde stelt aan de strafvordering,
de voornaamste redenen vermeldt tot staving van die beslissing en dit
ongeacht of er een conclusie is ingediend. Niet is vereist dat de rechter
een gedetailleerd antwoord verstrekt over elk mogelijk twistpunt. Het
volstaat dat de rechter de redenen vermeldt die de burgerlijke partij in
staat stellen de beslissing te begrijpen.
16. Het arrest oordeelt met betrekking tot de telastlegging H van
bendevorming: “Het gerechtelijk onderzoek heeft geen concrete gegevens opgeleverd die de verklaringen van [de eiser] naar intimidaties,
bedreigingen, in bende, voldoende bevestigen. Zulks is evenmin gebleken uit het aanvullend onderzoek. Geen voldoende bezwaren kunnen
worden afgeleid uit de resultaten van de internationale ambtelijke opdrachten, noch uit de rapporten van de FBI, noch uit de verklaringen
en confrontaties in het strafdossier, noch uit de berichten van de CIA
of de FGP Antwerpen, noch uit de omstandigheid dat de [eiser] zich in
het buitenland zou hebben moeten vestigen.” Het oordeelt eveneens dat
het onderzoek volledig is.
17. Aldus oordeelt het arrest niet dat het wat betreft deze telastlegging noodzakelijk is dat de bende op de eiser aanslagen heeft gepleegd.
In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijke grondslag.
18. Met die redenen vermeldt het arrest wel degelijk de voornaamste
redenen tot staving van de beslissing tot buitenvervolgingstelling en
laat het de eiser toe deze beslissing te begrijpen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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19. Gelet op het oordeel dat eisers burgerlijkepartijstelling voor de
telastleggingen A tot en met E niet ontvankelijk is, dienden de appelrechters zijn verweer betreffende de rechterlijke controle op de minnelijke schikking voor deze telastleggingen niet te beantwoorden.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: de heer Vandervelpen (bij de balie te Antwerpen), de
heer De Schampheleire (bij de balie te Antwerpen), de heer Waeterinckx
(bij de balie te Antwerpen), de heer Van Bavel (bij de balie te Brussel),
de heer Libotte (bij de balie te Brussel), de heer Callebaut (bij de balie te
Dendermonde), de heer Gheysens (bij de balie te Kortrijk), de
heer Grootjans (bij de balie te Antwerpen), de heer Marneffe (bij de balie
te Antwerpen), de heer Verbist, de heer Gevers (bij de balie te
Antwerpen), de heer Verstraeten (bij de balie te Leuven) en de
heer Dewandeleer (bij de balie te Leuven).

N° 345
2°

— 27 mei 2015
(AR P.15.0183.F)

KAMER

VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — SCHORSING. — OORZAKEN. — VONNISGERECHT. — BESLISSING OM DE BEHANDELING VAN DE ZAAK
UIT TE STELLEN MET HET OOG OP HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN. — VORM.

De verjaring van de strafvordering is geschorst telkens als de behandeling van
de zaak door het vonnisgerecht wordt uitgesteld met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen; in dat geval is de verjaring geschorst vanaf de dag waarop het vonnisgerecht beslist om de zaak uit te
stellen tot op de dag voor de eerste terechtzitting waarop de behandeling van
de zaak door het vonnisgerecht wordt hervat, zonder dat elke schorsing van
de verjaring evenwel langer dan een jaar mag duren; de wet legt de rechter
die beslist om de zaak met het oog daarop uit te stellen, niet op om een vonnis
te wijzen alvorens recht te doen en, uit de omstandigheid dat het openbaar
ministerie zich niet tegen het uitstel heeft verzet, kan niet worden afgeleid
dat dit uitstel niet door het vonnisgerecht werd beslist en evenmin dat het
vonnisgerecht op de procureur des Konings druk zou hebben uitgeoefend met
het oog op de tenuitvoerlegging van de hem gevraagde onderzoeksverrichtin-
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gen (1). (Art. 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering).

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

VOOR HET

HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank Henegouwen, afdeling Bergen, van 30 december
2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert aan dat het vonnis de beslissing dat de verjaring van
de strafvordering met toepassing van artikel 24, vierde lid, Voorlopige
Titel Wetboek van Strafvordering was geschorst, niet regelmatig met
reden omkleedt en naar recht verantwoordt.
Naar luid van die bepaling is de verjaring van de strafvordering geschorst telkens als de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht
wordt uitgesteld met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. In dat geval is de verjaring geschorst vanaf de dag
waarop het vonnisgerecht beslist om de zaak uit te stellen tot op de dag
voor de eerste terechtzitting waarop de behandeling van de zaak door
het vonnisgerecht wordt hervat, zonder dat elke schorsing van de verjaring evenwel langer dan een jaar mag duren.
De wet verplicht de rechter die beslist om de zaak daartoe uit te stellen, niet om een vonnis te wijzen alvorens recht te doen. Het middel,
dat ervan uitgaat dat het uitstel dat tot schorsing van de verjaringstermijn kan leiden, niet louter kan voortvloeien uit de vermeldingen van
het proces-verbaal van de rechtszitting, voegt iets toe aan de wet.
In strijd met wat het middel aanvoert, kan uit de omstandigheid dat
het openbaar ministerie zich niet tegen het uitstel heeft verzet, niet
worden afgeleid dat het uitstel niet door het vonnisgerecht werd beslist
en evenmin dat het vonnisgerecht op de procureur des Konings druk zou
hebben uitgeoefend met het oog op de uitvoering van de aan hem gevraagde onderzoeksopdrachten.
Het vonnis, dat vermeldt dat de beslissing uit de lezing van het proces-verbaal van de rechtszitting van 25 maart 2014 blijkt, antwoordt dus
(1) Zie M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure
pénale, 7de uitg., Brussel, La Charte 2014, p. 213; F. VERBRUGGEN, B. SPRIET en
R. VERSTRAETEN, Straf- en strafprocesrecht, Brugge, die Keure 2013, p. 175.
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op de conclusie van de eiser die de appelrechters verwijt een uitstel in
aanmerking te hebben genomen dat niet het voorwerp was van een vonnis alvorens recht te doen.
Aldus heeft de rechtbank haar beslissing regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord dat het uitstel van de zaak, samen met
het verzoek aan de procureur des Konings om verschillende bijkomende
onderzoeksopdrachten te verrichten, binnen het toepassingsgebied valt
van het laatste lid van het in het middel bedoelde artikel 24.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaatgeneraal. — Advocaat: de heer Verbrugge (bij de balie te Bergen).

N° 346
2°

— 27 mei 2015
(AR P.15.0241.F)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — STATEN DIE
PARTIJ ZIJN. — INTERN RECHT. — RECHTSMIDDELEN. — TOEPASSINGSVOORWAARDEN. — OVEREENSTEMMING. — VOORWAARDE.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 13. — RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL. — STATEN DIE
PARTIJ ZIJN. — INTERN RECHT. — RECHTSMIDDELEN. — TOEPASSINGSVOORWAARDEN. — OVEREENSTEMMING. — VOORWAARDE.
3° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. — TERMIJN. — OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN. —
VIJFTIEN DAGEN TE REKENEN VAN DE UITSPRAAK. — ONTSTENTENIS VAN BETEKENING VAN DE BESLISSING. — RECHTZOEKENDE MET VERBLIJFPLAATS IN HET
BUITENLAND. — GEVOLG. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6.1.
— RECHT OP EEN EERLIJK PROCES.
4° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. — TERMIJN. — OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN. —
VIJFTIEN DAGEN TE REKENEN VAN DE UITSPRAAK. — ONTSTENTENIS VAN BETE-
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KENING VAN DE BESLISSING.

— RECHTZOEKENDE MET VERBLIJFPLAATS IN HET
— GEVOLG. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 13. —
RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL.

BUITENLAND.

5° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — STRAFZAKEN.
— OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE
STELLEN. — VIJFTIEN DAGEN TE REKENEN VAN DE UITSPRAAK. — ONTSTENTENIS
VAN BETEKENING VAN DE BESLISSING. — RECHTZOEKENDE MET VERBLIJFPLAATS
IN HET BUITENLAND. — GEVOLG.
6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 13. — RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL. — STRAFZAKEN.
— OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE
STELLEN. — VIJFTIEN DAGEN TE REKENEN VAN DE UITSPRAAK. — ONTSTENTENIS
VAN BETEKENING VAN DE BESLISSING. — RECHTZOEKENDE MET VERBLIJFPLAATS
IN HET BUITENLAND. — GEVOLG.
7° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. — TERMIJN. — OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN. —
IDENTIEKE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN ALLE RECHTZOEKENDEN. — GEVOLG. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 14. — VERBOD OP DISCRIMINATIE.
8° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 14. — VERBOD OP DISCRIMINATIE. — STRAFZAKEN. — OP TEGENSPRAAK
GEWEZEN BESLISSING. — TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN. — IDENTIEKE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN ALLE RECHTZOEKENDEN. — GEVOLG.
9° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. — TERMIJN. — OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — LAATTIJDIG HOGER BEROEP. — NIETONTVANKELIJKHEID. — ONOVERKOMELIJKE DWALING. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — GRENZEN.
10° CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER. — OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING. — LAATTIJDIG HOGER BEROEP. — NIET-ONTVANKELIJKHEID. — ONOVERKOMELIJKE
DWALING. — FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — GRENZEN.

1° en 2° De bepalingen van het EVRM verbieden de Staten die partij zijn bij
het Verdrag niet om de in het intern recht bepaalde rechtsmiddelen gepaard
te doen gaan met voorwaarden voor de uitoefening ervan, voor zover die het
wezen ervan niet in het gedrang brengen. (Artt. 6.1 en 13, EVRM)
3°, 4°, 5° en 6° Artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering legt de rechtzoekende die in het buitenland verblijft geen termijn op die onmogelijk kan worden nageleefd, door te bepalen dat de termijn van vijftien dagen om hoger
beroep in te stellen ingaat vanaf de dag van de uitspraak van de op tegenspraak gewezen beslissing en zonder in dat geval in de betekening daarvan
te voorzien; die bepaling schendt bijgevolg de artikelen 6 en 13 EVRM niet.
(Artt. 6.1 en 13, EVRM; art. 203, § 1, Wetboek van Strafvordering)
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7° en 8° Uit de enkele omstandigheid dat de wet ten aanzien van alle rechtzoekenden dezelfde voorwaarden bepaalt om hoger beroep in te stellen, ongeacht hun verblijfplaats of hun nationaliteit, kan geen discriminatie in de zin
van artikel 14 EVRM worden afgeleid. (Artt. 6.1 en 13, EVRM; art. 203, § 1,
Wetboek van Strafvordering)
9° en 10° De rechter oordeelt in feite over het bestaan van onoverkomelijke
dwaling en het Hof gaat na of hij uit zijn onaantastbare vaststellingen zijn
beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (1).

(M. T. D.)
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 januari 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
Tweede middel
Het middel, dat aanvoert dat artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering de artikelen 6, 13 en 14 EVRM schendt, verwijt de wetgever eigenlijk dat hij ten gunste van de in het buitenland verblijvende
beklaagde jegens wie een op tegenspraak gewezen vonnis is gewezen,
geen buitengewone termijn heeft ingevoerd om hoger beroep in te stellen.
De bepalingen van het Verdrag verbieden de verdragsluitende Staten
niet om de in het intern recht bepaalde rechtsmiddelen gepaard te doen
gaan met voorwaarden voor de uitoefening ervan, voor zover die het wezen ervan niet in het gedrang brengen.
Wanneer de zaak het voorwerp is van een tegensprekelijk debat, kan
de beklaagde aanwezig zijn op de rechtszitting die voor de uitspraak is
vastgesteld of kan hij zich onmiddellijk informeren over de draagwijdte ervan, teneinde de voor hem openstaande rechtsmiddelen in overweging te nemen. Het voormelde artikel 203, § 1, legt de rechtzoekende die
in het buitenland verblijft geen termijn op die onmogelijk kan worden
nageleefd, doordat het bepaalt dat de termijn van vijftien dagen om hoger beroep in te stellen, ingaat vanaf de dag van de uitspraak van de op
tegenspraak gewezen beslissing en zonder in dat geval in de betekening
(1) Zie Cass. 22 januari 2000, AR P.98.0284.N, AC 2000, nr. 64.
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ervan te voorzien. Die bepaling schendt bijgevolg de artikelen 6 en 13
van het Verdrag niet.
Uit de enkele omstandigheid dat de wet dergelijke voorwaarden bepaalt ten aanzien van alle rechtzoekenden, ongeacht hun verblijfplaats
of nationaliteit, kan geen discriminatie in de zin van artikel 14 van het
Verdrag worden afgeleid.
Het middel faalt naar recht.
Derde middel
Het middel voert aan dat de eiser in Frankrijk verblijft en onwetend
was omtrent de mogelijkheden om hoger beroep in te stellen, waarover
hij niet was geïnformeerd, zodat het arrest de onoverkomelijke dwaling
had moeten aannemen en het hoger beroep ontvankelijk had moeten
verklaren.
De rechter oordeelt in feite over het bestaan van onoverkomelijke
dwaling en het Hof gaat na of hij uit zijn onaantastbare vaststellingen
zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.
Het arrest stelt eerst dat de moeilijkheden die de eiser aanvoert des
te minder gegrond zijn omdat hij zijn woonplaats in Frankrijk heeft,
een buurland, dat de rechtspleging in het Frans is geschied en hij van
bij de aanvang van de rechtspleging voor de eerste rechter door een Belgische advocaat werd bijgestaan. Het oordeelt voorts dat de eiser, door
niet te informeren naar de vorm en de termijn om hoger beroep in te
stellen, zich niet heeft gedragen zoals een redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan die zich in dezelfde toestand bevindt, des te
meer daar hij werd bijgestaan door een advocaat.
Met die feitelijke overwegingen, waarop het Hof geen kritiek vermag
uit te oefenen, heeft het hof van beroep naar recht zijn beslissing kunnen verantwoorden om de exceptie van onoverkomelijke dwaling af te
wijzen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Vanden Eynde (bij
de balie te Brussel) en de heer Buzincu (bij de balie te Brussel).
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N° 347
2°

— 27 mei 2015
(AR P.15.0647.F)

KAMER

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — BESLISSING. — MOTIVERINGSPLICHT. — VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIES VAN DE
PARTIJEN. — OMVANG.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
HOGER BEROEP. — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — BESLISSING. — MOTIVERINGSPLICHT. — VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIES VAN
DE PARTIJEN. — OMVANG.
3° VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET
GRONDGEBIED. — VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL. — EUROPESE UNIE. —
ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN. — TERUGKEER. — LIDSTATEN. — VREEMDELING WEIGERT MEE TE WERKEN AAN ZIJN VERWIJDERING. — NIEUWE BEWARINGSMAATREGEL. — RICHTLIJN 2008/115/EG. — OVEREENSTEMMING.
4° VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET
GRONDGEBIED. — VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL. — VREEMDELING WEIGERT GEVOLG TE GEVEN AAN HET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN. —
MAATREGEL TOT WEDEROPSLUITING. — MOTIVERING. — SUBSIDIARITEITSVEREISTE. — BEGRIP.

1° en 2° De motiveringsplicht van de appelrechter vereist dat hij de conclusies
van de partijen beantwoordt maar niet dat hij aan de bewijsvoering van de
eerste rechter tegemoetkomt (1).
3° Uit artikel 15.6 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en van de
Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures
in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, kan niet worden afgeleid dat die bepaling onverenigbaar is met een nieuwe bewaringsmaatregel ten aanzien van
de vreemdeling die weigert mee te werken aan zijn verwijdering, welke een
titel uitmaakt die onderscheiden is van de vorige beslissing en tot gevolg
heeft dat de periode van bewaring in de zin van de richtlijn wordt verlengd.
4° De omstandigheid dat de maatregel van wederopsluiting werd gemotiveerd
door het feit dat de vreemdeling had geweigerd gevolg te geven aan het bevel
om het grondgebied te verlaten en de voortzetting heeft belet van de tenuitvoerlegging van de georganiseerde verwijderingsmaatregel, stemt overeen
met het subsidiariteitsbeginsel. (Verordening 604/2013 van 26 juni 2013 (Dublin III); art. 27, § 3, Vreemdelingenwet)

(1) R. DECLERCQ, v° Procédure pénale, R.P.D.B., Aanvulling dl. 9, Brussel, Bruylant
2004, 664, nr. 1496, en de verwijzingen daarin.
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(K.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 april 2015.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
De motiveringsplicht van de appelrechter vereist dat hij de conclusie
van de partijen beantwoordt, maar niet dat hij de argumenten van de
eerste rechter beantwoordt.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede middel
Het middel dat schending aanvoert van artikel 15.6 van de richtlijn
2008/115/EG van 16 december 2008 (terugkeerrichtlijn), voert aan dat de
Dienst Vreemdelingenzaken geen nieuwe bewaringsmaatregel kon nemen wegens de weigering van de eiser om mee te werken aan zijn terugkeer, maar alleen de initiële maatregel kon verlengen.
Artikel 15 van de terugkeerrichtlijn bepaalt:
“5. De bewaring wordt gehandhaafd zolang de in lid 1 bedoelde omstandigheden zich voordoen en zij noodzakelijk is om een geslaagde
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat stelt een maximale bewaringsduur vast die niet meer dan zes maanden mag bedragen.
6. De lidstaten kunnen de in lid 5 bedoelde termijn overeenkomstig de
nationale wetgeving slechts in beperkte mate en ten hoogste met nog
eens twaalf maanden verlengen indien de verwijdering, alle redelijke
inspanningen ten spijt, wellicht meer tijd zal vergen, omdat:
a) de betrokken onderdaan van een derde land niet meewerkt (…).”.
Uit artikel 15.6 kan niet worden afgeleid dat die bepaling onverenigbaar is met een nieuwe bewaringsmaatregel ten aanzien van de vreemdeling die weigert mee te werken aan zijn verwijdering, welke, ook al
maakt hij een titel uit die onderscheiden is van de vorige beslissing, tot
gevolg heeft dat de periode van bewaring in de zin van de richtlijn
wordt verlengd.
Het middel faalt naar recht.
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Derde middel
Het middel voert aan dat de administratieve maatregel de subsidiariteitsvoorwaarde niet heeft onderzocht bepaald bij artikel 28 van Verordening 604/2013 van 26 juni 2013 (Dublin III) en artikel 27, § 3, Vreemdelingenwet, en dat het arrest, door de bewaring van de eiser te handhaven, die bepalingen schendt.
De maatregel van wederopsluiting werd gemotiveerd door het feit dat
de eiser had geweigerd gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en de voortzetting heeft belet van de tenuitvoerlegging
van de op 1 april 2015 georganiseerde verwijderingsmaatregel.
Aangezien de tot staving van die maatregel aangevoerde omstandigheid beantwoordt aan het subsidiariteitsbeginsel, schendt het arrest
dat die beslissing in overeenstemming verklaart met de wet de aangevoerde bepalingen niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Andrien (bij de balie
te Luik).

N° 348
2°

— 27 mei 2015
(AR P.15.0707.F)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — WETTIGHEIDSTOETSING. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — BEVOEGDHEID. — OMVANG.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT
AANHOUDING. — WETTIGHEIDSTOETSING. — BEVOEGDHEID. — OMVANG.
3° VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — ONDERZOEKSRECHTER. — INVERDENKINGGESTELDE. — VERHOOR. — VERZOEK OM BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — ONMOGELIJKHEID OM EEN ADVOCAAT AAN TE
WIJZEN. — AANWIJZINGEN VAN SCHULD. — VERKLARINGEN AFGELEGD ZONDER
ADVOCAAT. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL-
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— WETTIGHEIDSTOETSING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING. — BESLIS— WETTIGHEID.

4° ONDERZOEKSRECHTER. — BEVEL TOT AANHOUDING. — INVERDENKINGGESTELDE. — VERHOOR. — VERZOEK OM BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. —
ONMOGELIJKHEID OM EEN ADVOCAAT AAN TE WIJZEN. — AANWIJZINGEN VAN
SCHULD. — VERKLARINGEN AFGELEGD ZONDER ADVOCAAT. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — WETTIGHEIDSTOETSING
VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING. — BESLISSING. — WETTIGHEID.
5° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BEVEL TOT AANHOUDING. — ONDERZOEKSRECHTER. — INVERDENKINGGESTELDE. — VERHOOR. — VERZOEK OM BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — ONMOGELIJKHEID EEN ADVOCAAT AAN TE WIJZEN.
— AANWIJZINGEN VAN SCHULD. — VERKLARINGEN AFGELEGD ZONDER ADVOCAAT. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — WETTIGHEIDSTOETSING VAN
HET BEVEL TOT AANHOUDING. — BESLISSING. — WETTIGHEID.

1° en 2° De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het bevel tot aanhouding moeten onderzoeken, zijn bevoegd om de redenen ervan te verbeteren,
hetzij door een foutieve reden door een juiste reden te vervangen, hetzij door
de eventuele vergissingen te verbeteren waardoor het bevel is aangetast, voor
zover die geen onherstelbaar gebrek opleveren.
3°, 4° en 5° Wanneer uit het proces-verbaal van het verhoor dat aan de uitvaardiging van het bevel tot aanhouding voorafgaat, blijkt dat de inverdenkinggestelde de bijstand van een advocaat heeft verlangd maar dat het
onmogelijk was een advocaat aan te wijzen, en uit het bevel tot aanhouding
blijkt dat de onderzoeksrechter niettemin verklaringen van de inverdenkinggestelde, die voor hem zijn afgelegd in afwezigheid van een advocaat, in aanmerking heeft genomen als aanwijzingen van schuld, is het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling niet naar recht verantwoord dat, bij de
wettigheidstoetsing van het bevel tot aanhouding, aanneemt dat de aanwijzingen van schuld, zij het slechts gedeeltelijk, steunen op verklaringen die
voor de onderzoeksrechter zijn afgelegd in afwezigheid van een advocaat,
maar toch beslist dat het bevel tot aanhouding regelmatig was (1). (Art. 16,
§ 2, tweede lid, en § 5, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet; art. 47bis, § 6,
Wetboek van Strafvordering)

(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 13 mei 2015.
De eiser voert in een memorie twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 14 augustus 2012, AR P.12.1470.F, AC 2012, nr. 437.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Het Hof vermag geen acht te slaan op een memorie die op de griffie
per fax is ingekomen.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 16, § 2, tweede lid, en § 5, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet en artikel 47bis Wetboek van Strafvordering
Artikel 16, § 2, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de
verdachte recht heeft op bijstand van zijn advocaat tijdens de ondervraging. Alleen de meerderjarige verdachte kan hiervan vrijwillig en
weloverwogen afstand doen. De onderzoeksrechter maakt melding van
die afstand in het proces-verbaal van verhoor.
Artikel 16, § 5, eerste lid, van die wet bepaalt dat het bevel tot aanhouding het bestaan vaststelt van ernstige aanwijzingen van schuld.
Krachtens artikel 47bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, kan tegen
een persoon geen veroordeling worden uitgesproken die enkel gegrond
is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de regels inzake
de afstand door de inverdenkinggestelde van bijstand van een advocaat
tijdens het verhoor. Bijgevolg is het de onderzoeksrechter, die beslist
om een inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis te plaatsen, verboden om uit die verklaringen aanwijzingen van schuld te halen.
Uit het proces-verbaal van verhoor dat aan de uitvaardiging van het
bevel tot aanhouding voorafgaat, blijkt dat de inverdenkinggestelde de
bijstand van een advocaat heeft gewenst maar dat het onmogelijk was
hem een advocaat toe te wijzen.
Voor de onderzoeksrechter heeft de eiser toegegeven dat hij reeds sedert een jaar diefstallen pleegde, samen met een medeplichtige van wie
hij geen volledig signalement kon geven.
Het bevel tot aanhouding stelt vast dat de eiser op heterdaad werd betrapt op diefstal van kledij, dat bij een huiszoeking andere aanverwante goederen in beslag zijn genomen en hij heeft toegegeven regelmatig
diefstallen te plegen met een derde, nog niet geïdentificeerde persoon.
Uit het bevel tot aanhouding blijkt dat de onderzoeksrechter verklaringen van de eiser, die voor hem zijn afgelegd zonder bijstand van een
advocaat, als aanwijzingen van schuld in aanmerking heeft genomen.
De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het bevel tot aanhouding moeten onderzoeken, zijn bevoegd om de redenen ervan te verbeteren door ofwel een foutieve reden door een juiste reden te vervangen,
dan wel de eventuele vergissingen te verbeteren waardoor het bevel is
aangetast, voor zover die, zoals te dezen, geen onherstelbaar gebrek opleveren.
Het arrest oordeelt met name dat de betrokkenheid van de eiser bij
de feiten waarvan hij wordt verdacht niet uitsluitend berust op diens
verklaringen voor de onderzoeksrechter. Het neemt aldus aan dat de
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voormelde vergissingen, zij het slechts gedeeltelijk, daarop gebaseerd
zijn.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die evenwel beslist dat de
hechtenistitel waarop zij toezicht uitoefende regelmatig was, verantwoordt haar 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
27 mei 2015 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Deutsch (bij de balie
te Waals-Brabant).

N° 349
1°

— 28 mei 2015
(RG C.14.0513.F)

KAMER

VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
TIJDSVERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING. — BEPALING DOOR DE RECHTER. —
NIET-NALEVING VAN DE CONCLUSIETERMIJNEN. — GEVOLG.

Wanneer de rechter het tijdsverloop van de rechtspleging bepaalde en daartoe
de door de partijen afgesproken termijnen in een beschikking bekrachtigde
en de conclusietermijnen niet werden nageleefd, kan de rechter de conclusies
slechts uit de debatten weren als aan minstens één van de in artikel 747, § 2,
zesde lid, bepaalde voorwaarden voldaan wordt; bijgevolg kunnen de conclusies die binnen de bepaalde termijn ter griffie worden neergelegd, slechts uit
de debatten worden geweerd als zij na het verstrijken van die termijn aan de
tegenpartij gezonden werden. (Art. 747, §§ 1 en 2, derde en zesde lid, Gerechtelijk Wetboek)

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

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 6 mei 2014.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan, waarvan het eerste luidt als
volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 747, §§ 1 en 2, in het bijzonder zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis weert de syntheseconclusies die de eisers op 21 februari
2014 neerlegden, uit het debat en veroordeelt hen zoals vermeld in het dictum.
Het bestreden vonnis steunt zijn beslissing om voormelde conclusie te weren
op de volgende reden:
“[De verweerster] vordert het weren van de syntheseconclusie die door [de eiseres] en [de eiser] op 21 februari 2014 op de griffie van de rechtbank werd neergelegd.
In zoverre die conclusie niet medegedeeld werd aan de raadsman van [de verweerster] binnen [de] termijnen die de rechtbank in zijn beschikking van
16 december 2013 op grond van artikel 747, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek
voor de uitwisseling van de conclusies tussen de partijen oplegde, hoewel de beschikking dat uitdrukkelijk bepaalde, dient ze uit het debat geweerd te worden”.
Grieven
1. Luidens artikel 747, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek “worden de
conclusies die na het verstrijken van de termijnen ter griffie worden neergelegd
of aan de tegenpartij gezonden, ambtshalve uit het debat geweerd, onverminderd de toepassing van de in artikel 748, §§ 1 en 2 bedoelde uitzonderingen”.
Die tekst, die afkomstig is uit de wet van 26 april 2007, moet strikt worden geïnterpreteerd.
Om aan dat artikel te voldoen, volstaat het dat de conclusies verzonden worden binnen de termijn die voorgeschreven wordt door de beschikking die genomen wordt op basis van artikel 747, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek zonder dat
die conclusies ook aan de tegenpartij medegedeeld moeten zijn, dat wil zeggen
dat zij die ontvangen heeft.
Het is trouwens vanwege die wetswijziging dat artikel 745, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek opgeheven werd door de wet van 26 april 2007. Dat artikel
bepaalde dat “de overlegging van de conclusies geacht wordt verricht te zijn vijf
dagen na de toezending”.
2. Daaruit volgt dat, door de syntheseconclusies [van de eisers] die op
21 februari 2014 neergelegd werd, te weren omdat ze niet binnen de voorgeschreven termijn medegedeeld werd en niet omdat ze niet binnen die termijn verzonden werd, het bestreden vonnis artikel 747, in het bijzonder § 2, zesde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek schendt.
Althans laat het bestreden vonnis in het ongewisse of het nu beslist dat de
conclusie van de eiseres die op 21 februari 2014 werd neergelegd, niet binnen de
voorgeschreven termijn werd verzonden — wat overeenkomstig artikel 747, § 2,
zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek zou zijn — of dat die conclusie niet binnen die termijn werd medegedeeld — wat in strijd zou zijn met bovengenoemd
artikel 747, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Vanwege die dubbelzinnigheid is het bestreden vonnis bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed
(schending van artikel 149 van de Grondwet).
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 747, § 1, Gerechtelijk Wetboek kunnen de partijen
op de inleidingszitting en op elke latere zitting onderling conclusietermijnen afspreken. De rechter neemt akte van de conclusietermijnen,
bekrachtigt ze en bepaalt de rechtsdag overeenkomstig § 2, derde lid;
de beschikking wordt in het proces-verbaal van de zitting vermeld.
Volgens artikel 747, § 2, derde lid, bepaalt de rechter, uiterlijk zes weken na de inleidingszitting, de procedureagenda, in voorkomend geval
het akkoord van de partijen bekrachtigend of rekening houdend met de
opmerkingen van de partijen.
Luidens artikel 747, § 2, zesde lid, eerste zin, onverminderd de toepassing van de in artikel 748, §§ 1 en 2 bedoelde uitzonderingen, worden de
conclusies die na het verstrijken van de termijnen ter griffie worden
neergelegd of aan de tegenpartij gezonden, ambtshalve uit het debat geweerd.
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de rechter de procedureagenda
bepaalde en daartoe de door de partijen afgesproken termijnen in een
beschikking bekrachtigde en de conclusietermijnen niet werden nageleefd, de rechter de conclusies slechts uit het debat kan weren als aan
minstens één van de in artikel 747, § 2, zesde lid, bepaalde voorwaarden
voldaan is.
Bijgevolg kunnen de conclusies die binnen de vastgestelde termijn
ter griffie worden neergelegd, slechts uit het debat worden geweerd als
ze na het verstrijken van die termijn aan de tegenpartij gezonden werden.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de partijen op de zitting van 16 december 2013 een procedureagenda overeengekomen zijn
met toepassing van artikel 747, § 1, Gerechtelijk Wetboek. Die agenda
bepaalde met name dat de eisers zich ertoe verbonden om “hun conclusies mee te delen en neer te leggen volgens de procedureaganda”, dat ze
hun “bijkomende conclusies die de vorm aannemen van syntheseconclusies ten laatste op 21 februari 2014” moesten opstellen en dat de
rechtbank akte had genomen van die agenda in een beschikking van dezelfde dag met toepassing van die bepaling.
Het bestreden vonnis, dat de syntheseconclusie van de eisers die op
21 februari 2014 werd neergelegd op de griffie van de rechtbank, weert
omdat ze niet “medegedeeld” werden aan de raadsman van de verweerster binnen de termijn die de rechtbank vaststelde in zijn beschikking
op basis van artikel 747, § 1, Gerechtelijk Wetboek, zonder te onderzoeken op welke datum ze hem werden verzonden, schendt die bepaling alsook artikel 747, § 2, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant,
zitting houdend in hoger beroep.
28 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Foriers.

N° 350
1°

— 28 mei 2015
(RG C.14.0579.F)

KAMER

VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — MODELOVEREENKOMST. —
RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR. — MEDEDELING VAN HET RISICO BIJ
HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST. — OPZETTELIJKE VERZWIJGING OF ONJUISTHEID. — TOEPASSINGSVOORWAARDE.

Artikel 11 Wet Landverzekeringsovereenkomst, krachtens hetwelk in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen mag worden dan wegens niet-nakoming van een
bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval, is niet van
toepassing op het recht van verhaal van de verzekeraar op de verzekeringnemer in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van
gegevens betreffende het risico bij het sluiten van de overeenkomst (1).
(Artt. 5, eerste lid, en 11, Wet Landverzekeringsovereenkomst; artt. 9,
eerste lid, 24, eerste zin, 25, 1°, eerste lid, b), KB 14 december 1992, modelovereenkomst)

(E. T. ARGENTA VERZEKERINGEN N.V.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 26 mei 2014.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 13 september 2012, AR C.11.0751.F, AC 2012, nr. 466.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 5, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst,
dat van toepassing is op het geschil, en artikel 9, eerste lid, van de modelovereenkomst die als bijlage gevoegd is bij het koninklijk besluit
van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, is de
verzekeringnemer verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle
hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op
de beoordeling van het risico door de verzekeraar.
Luidens artikel 24, eerste zin, van de bovengenoemde modelovereenkomst heeft de maatschappij wanneer zij gehouden is ten aanzien van
de benadeelden, behoudens iedere andere mogelijke vordering waarover
zij beschikt, een recht van verhaal in de gevallen en op de personen vermeld in artikel 25.
Volgens artikel 25, 1°, eerste lid, b), van bovengenoemde modelovereenkomst heeft de maatschappij een recht van verhaal op de verzekeringnemer in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist
meedelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten van de
overeenkomst.
Krachtens artikel 11 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst mag
in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van
het recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens nietnakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval.
Deze bepaling is niet toepasselijk op het verhaalsrecht van de verzekeraar gegrond op artikel 25, 1°, eerste lid, b), van de modelovereenkomst.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Oosterbosch en de heer Verbist.
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N° 351
1°

— 28 mei 2015
(RG D.14.0029.F)

KAMER

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALGEMEEN. —
VASTGOEDMAKELAAR. — TOEGANG TOT HET BEROEP IN BELGIË. — OPLEIDINGSTITEL VOORGESCHREVEN DOOR EEN ANDERE LIDSTAAT. — BEGRIP. — FRANKRIJK.
2° MAKELAAR. — VASTGOEDMAKELAAR. — TOEGANG TOT HET BEROEP IN
BELGIË. — OPLEIDINGSTITEL VOORGESCHREVEN DOOR EEN ANDERE LIDSTAAT. —
BEGRIP. — FRANKRIJK.
3° HUUR VAN DIENSTEN. — VASTGOEDMAKELAAR. — TOEGANG TOT HET
BEROEP IN BELGIË. — OPLEIDINGSTITEL VOORGESCHREVEN DOOR EEN ANDERE
LIDSTAAT. — BEGRIP. — FRANKRIJK.

1°, 2° en 3° De diploma’s, certificaten of andere titels en de jaren beroepservaring die de artikelen 12 en 14 van het Franse decreet nr. 72-678 van 20 juli
1972 als voorwaarde stellen voor de toekenning van een beroepskaart die toelaat om de activiteit van bemiddeling en beheer van onroerende goederen en
handelsfondsen in Frankrijk uit te oefenen, maken niet de opleidingstitel uit
die vereist is in artikel 2, § 1, d), van het koninklijk besluit van 30 augustus
2013 om het beroep van vastgoedmakelaar te mogen uitoefenen. (Art. 2, § 1,
d), KB 30 augustus 2013; artt. 1, 12 en 14, Frans decreet nr. 72-678 van
20 juli 1972)

(G. T. BEROEPSINSTITUUT

VAN VASTGOEDMAKELAARS)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Franstalige
kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
van 8 oktober 2014.
Raadsheer Michel Lemal 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
Twee onderdelen samen
Krachtens artikel 2, § 1, d), van het koninklijk besluit van
30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar moet men om het beroep van vastgoedmakelaar te mogen uitoe-
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fenen houder zijn van een opleidingstitel voorgeschreven door een
andere Lidstaat van de Europese Unie om tot het beroep van vastgoedmakelaar op zijn grondgebied te worden toegelaten, dan wel deze activiteit aldaar uit te oefenen.
Voornoemd artikel 2, § 1, d), bepaalt dat de opleidingstitel voorgeschreven door een andere Lidstaat begrepen moet worden als ieder diploma, certificaat of andere titel die of dat afgegeven is door een
bevoegde autoriteit in een Lidstaat die overeenkomstig de wettelijke,
verordenende of bestuursrechterlijke bepalingen van die Lidstaat is
aangewezen en die of dat blijk geeft van een beroepskwalificatieniveau
dat ten minste gelijkwaardig is aan een opleiding op het niveau van
postsecundair onderwijs dat ten minste 1 jaar duurt of in geval van een
deeltijdse opleiding, van een gelijkwaardige duur, waarvoor als een van
de toelatingsvoorwaarden in de regel geldt dat men de studiecyclus van
secundair onderwijs moet hebben voltooid die voor de toegang tot het
universitair of hoger onderwijs vereist is, of een volledige equivalente
schoolopleiding van secundair niveau, alsook de beroepsopleiding die
eventueel als aanvulling op deze cyclus van postsecundair onderwijs
vereist is.
Volgens artikel 11 van het Franse decreet nr. 72-678 van 20 juli 1972,
dat de toepassingsvoorwaarden bepaalt van de wet nr. 70-9 van 2 januari
1970, waarin de voorwaarden worden geregeld om activiteiten die verband houden met bepaalde verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en handelsfondsen uit te oefenen, worden geacht het bewijs
te leveren van de vereiste beroepsbekwaamheid om de in artikel 1 bepaalde beroepskaart te verkrijgen, die toelaat om de activiteit van bemiddeling en beheer van onroerende goederen en handelsfondsen uit te
oefenen, de personen die het volgende overleggen:
1° ofwel een diploma uitgereikt door de Staat of in naam van de Staat
van een niveau dat gelijkwaardig aan of hoger dan drie jaar hogere studies na het baccalaureaat is en dat het resultaat is van juridische, economische of handelsstudies;
2° ofwel een diploma of titel dat of die voorkomt op het nationaal repertorium van beroepscertificaten van een gelijkwaardig niveau (niveau II) en dat of die het resultaat is van studies van dezelfde aard;
3° ofwel het brevet van hoger vakman vastgoedberoepen;
4° ofwel een diploma van het instituut voor toegepaste economische
en juridische studies in de bouw- en woonsector.
Luidens artikel 12 van dat decreet worden geacht het bewijs te leveren van de vereiste beroepsbekwaamheid om de in artikel 1 bepaalde
beroepskaart te verkrijgen, de personen die cumulatief aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1° houder zijn van ofwel een baccalaureaat, ofwel een diploma of titel
dat of die voorkomt op het nationaal repertorium van beroepscertificaten van een gelijkwaardig niveau (niveau IV) en dat of die het resultaat
is van juridische, economische of handelsstudies;
2° gedurende minstens drie jaar een functie in ondergeschikt verband
uitgeoefend hebben die betrekking heeft op een activiteit die vermeld
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staat in artikel 1 van de bovengenoemde wet van 2 januari 1970 en die
overeenstemt met de vereiste vermelding.
Artikel 14 van hetzelfde decreet bepaalt dat personen geacht worden
het bewijs te leveren van de vereiste beroepsbekwaamheid om de in
artikel 1 bepaalde beroepskaart te verkrijgen, als zij gedurende minstens tien jaar één van de in artikel 12, 2°, vermelde functies hebben
uitgeoefend. Die duur wordt verminderd tot vier jaar indien het gaat
om een kaderfunctie en de eiser in die hoedanigheid verbonden was aan
een instelling voor aanvullend pensioen of indien het gaat om een openbaar ambt van categorie A of van een gelijkwaardig niveau.
De diploma’s, certificaten of andere titels en de jaren beroepservaring
die de voornoemde artikelen 12 en 14 als voorwaarde stellen voor de toekenning van een beroepskaart die toelaat om de activiteit van bemiddeling en beheer van onroerende goederen en handelsfondsen in
Frankrijk uit te oefenen, maken niet de opleidingstitel uit die vereist
is in artikel 2, § 1, d), van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013.
De beide onderdelen die uitgaan van het tegendeel, falen naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.
— Advocaten: de
heer Van Ommeslaghe en mevr. Oosterbosch.

N° 352
1°

— 28 mei 2015
(AR C.15.0204.F)

KAMER

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ONTTREKKING. — WETTIGE VERDENKING. — RECHTER. —
RECHTBANK. — BEGRIP. — AFDELING VAN EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG.

Het verzoekschrift tot onttrekking wegens wettige verdenking dat uitsluitend
strekt tot de onttrekking van de zaak aan de afdeling van een rechtbank van
eerste aanleg, is kennelijk niet ontvankelijk (1). (Artt. 648, 2°, en 650, Gerechtelijk Wetboek)

(L. E.A., VERZOEKERS TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LUIK, AFDELING VERVIERS)

(1) Zie Cass. 9 januari 2015, AR C.14.0586.N, AC 2015, nr. 19.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Bij een met redenen omklede akte, die ondertekend werd door Meester Damien Dessard, advocaat bij de balie te Luik, en die op 5 mei 2015
neergelegd werd op de griffie van het Hof, vragen de verzoekers dat hun
zaak, ingeschreven onder nummer 14/1729/A op de algemene rol van de
rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Verviers, tegen de heer
B. J., die zowel in zijn eigen naam als in de naam van de stad Herve optreedt en aan de verweerster N. H., aan dat rechtscollege onttrokken
wordt wegens gewettigde verdenking.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Er bestaat slechts grond tot onttrekking van een zaak aan een rechtscollege wegens gewettigde verdenking wanneer de ingeroepen omstandigheden van die aard zijn dat er twijfel kan ontstaan omtrent de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van alle leden van dat rechtscollege, en niet van een afdeling ervan.
Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat enkel de onttrekking van de zaak aan de afdeling Verviers van de rechtbank van
eerste aanleg te Luik wordt gevorderd; de verdenking die wordt ingeroepen tot staving van het verzoekschrift, heeft enkel betrekking op de
rechters van die afdeling en slaat niet op de rechters van de andere afdelingen van de voornoemde rechtbank.
Het verzoekschrift is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoekschrift.
Veroordeelt de verzoekers tot de kosten.
28 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Dessard (bij de balie te Luik),
de heer Dehin (bij de balie te Luik) en de heer Delobel (bij de balie te
Luik-Verviers).
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N° 353
1°

— 29 mei 2015
(AR C.13.0268.N)

KAMER

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT. — OPDRACHT VAN DE RECHTER. —
APPELRECHTER. — GEEN UITSPRAAK OVER DIT VERZOEK. — UITSPRAAK OVER DE
GEGRONDHEID VAN HET HOGER BEROEP.
2° RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — VERZOEK
TOT HEROPENING VAN HET DEBAT. — OPDRACHT VAN DE RECHTER. — APPELRECHTER. — GEEN UITSPRAAK OVER DIT VERZOEK. — UITSPRAAK OVER DE GEGRONDHEID VAN HET HOGER BEROEP.
3° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT. — GEEN UITSPRAAK OVER DIT VERZOEK.
— UITSPRAAK OVER DE GEGRONDHEID VAN HET HOGER BEROEP.

1°, 2° en 3° Wanneer de appelrechters het hoger beroep van de verweerster grotendeels gegrond verklaren en het verweer van de eiser afwijzen, zonder uitspraak te doen over het verzoek tot heropening van het debat van de eiser,
schenden zij artikel 773 Gerechtelijk Wetboek (1). (Artt. 772 en 773, Gerechtelijk Wetboek)

(V. T. HOORCENTRUM AERTS B.V.B.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 30 mei 2012.
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.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Artikel 772 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien een verschijnende partij gedurende het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt, zij, zolang het vonnis niet is uitgesproken, de
heropening van het debat kan vragen.
(1) Zie Cass. 5 oktober 2001, AR C.00.0199.F, AC 2001, nr. 525; Cass. 13 mei 2002, AR
S.01.0161.F, AC 2002, nr. 292.
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Krachtens artikel 773 Gerechtelijk Wetboek doet de rechter uitspraak op stukken wanneer een verzoek tot heropening van het debat
ter griffie wordt neergelegd.
2. Uit de stukken bij het cassatieberoep gevoegd, alsook uit de brief
van de hoofdgriffier aan de eerste voorzitter van het hof van beroep
blijkt dat de aangetekende zending die correspondeert met de barcode
van de aangetekende brief houdende het verzoek van de eiser van
28 februari 2012 tot heropening van het debat, ter griffie werd ontvangen, maar zich niet in het dossier bevindt.
Noch uit het arrest noch uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat het
in het middel gevoegd verzoekschrift van de eiser tot heropening van
het debat aan de appelrechters werd voorgelegd, vooraleer zij hun beslissing hebben gewezen.
3. Door het hoger beroep van de verweerster grotendeels gegrond te
verklaren en het verweer van de eiser af te wijzen, zonder uitspraak te
doen over het verzoek tot heropening van het debat van de eiser, schenden de appelrechters artikel 773 Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
29 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Deconninck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
— Advocaat:
mevr. Geinger.

N° 354
1°

— 29 mei 2015
(AR C.13.0390.N)

KAMER

1° HUUR VAN DIENSTEN. — AANNEMINGSOVEREENKOMST TEGEN VASTE PRIJS. — OPDRACHTGEVER. — VERBREKING DOOR ZIJN ENKELE WIL. —
SCHADELOOSSTELLING VAN DE AANNEMER. — TOEPASSINGSGEBIED.
2° AANNEMING VAN WERK. — AANNEMINGSOVEREENKOMST TEGEN
VASTE PRIJS. — OPDRACHTGEVER. — VERBREKING DOOR ZIJN ENKELE WIL. —
SCHADELOOSSTELLING VAN DE AANNEMER. — TOEPASSINGSGEBIED.
3° HUUR VAN DIENSTEN. — AANNEMINGSOVEREENKOMST. — VOOR ONBEPAALDE TIJDSDUUR. — OPDRACHTGEVER. — VERBREKING DOOR ZIJN ENKELE
WIL. — ZONDER SCHADELOOSSTELLING VAN DE AANNEMER. — MOGELIJKHEID.
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4° AANNEMING VAN WERK. — AANNEMINGSOVEREENKOMST. — VOOR
ONBEPAALDE TIJDSDUUR. — OPDRACHTGEVER. — VERBREKING DOOR ZIJN ENKELE WIL. — ZONDER SCHADELOOSSTELLING VAN DE AANNEMER. — MOGELIJKHEID.
5° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ. — IN HET GELIJK GESTELDE PARTIJ. — BEGRIP.
6° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — BEPALING. — BEDRAG
VAN DE VORDERING. — BEGRIP.
7° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — BASISBEDRAG. — AFWIJKING. — VOORWAARDE.

1° en 2° De bepaling dat de opdrachtgever de aanneming tegen vaste prijs door
zijn enkele wil kan verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de
aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat
hij bij die aanneming had kunnen winnen, is uitsluitend van toepassing op
de aanneming van een werk dat door zijn voorwerp of door een uitdrukkelijke tijdsduur bepaald is (1). (Art. 1794, Burgerlijk Wetboek)
3° en 4° Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten van onbepaalde duur op elk ogenblik door elk van de partijen kunnen worden beëindigd, kan de opdrachtgever de aanneming die gesloten is voor een
onbepaalde tijdsduur door zijn enkele wil verbreken, zonder schadeloosstelling van de aannemer voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en zijn gederfde
winst, behoudens bij andersluidend contractueel beding of bij een onrechtmatige beëindiging. (Algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten voor
onbepaalde duur op elk ogenblik door elk van de partijen kunnen worden beëindigd)
5° De in het ongelijk gestelde partij dient een rechtsplegingsvergoeding te betalen aan de in het gelijk gestelde partij indien tussen deze partijen een
daadwerkelijke procesverhouding bestaat (2); dit veronderstelt dat de ene
partij een vordering in rechte instelt strekkende tot de veroordeling van de
andere partij of tot het nemen van een rechterlijke beslissing tegen die partij (3). (Artt. 1017, eerste lid, 1018, 6°, en 1022, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek; art. 1, tweede lid, Tarief Rechtsplegingsvergoeding)
6° Het bedrag van de vordering stemt overeen met de vordering die in de gedinginleidende akte is geformuleerd of met het bedrag dat in de laatste conclusie is gevorderd (4). (Artt. 557 tot 562, 618, 1017, eerste lid, 1018, 6°, en
(1) Zie Cass. 4 september 1980, AC 1980-1981, nr. 8, met concl. van procureur-generaal
E. KRINGS, toen advocaat-generaal, in Pas. 1981, I, 7.
(2) Zie Cass. 8 december 2014, AR S.12.0029.N, AC 2014, nr. 761.
(3) S. MOSSELMANS, Tussenvorderingen in het civiele geding, in APR, Mechelen, Kluwer 2007, 23-24.
(4) Zie Cass. 7 januari 2009, AR P.08.0874.F, AC 2009, nr. 13; Cass. 17 november 2011,
AR C.10.0497.N, AC 2011, nr. 621.
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1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; art. 2, eerste en tweede lid, Tarief Rechtsplegingsvergoeding)
7° Er kan slechts van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding, zoals
bepaald in het Tarief Rechtsplegingsvergoeding, worden afgeweken, indien
een van de partijen hierom verzoekt (1). (Art. 1022, derde lid, Gerechtelijk
Wetboek)

(IMMOVA INTERNATIONAL N.V. E.A.
T. VDA CONSULTING N.V. E.A.)
ARREST (2).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 20 maart 2013.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet strekken.
Krachtens artikel 1134, tweede lid, Burgerlijk Wetboek kunnen deze
overeenkomsten niet herroepen worden dan met de wederzijdse toestemming van de partijen of op de gronden door de wet erkend.
2. Artikel 1780 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men zijn diensten
slechts voor een tijd of voor een bepaalde onderneming kan verbinden.
Artikel 1794 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de opdrachtgever de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil kan verbreken, ook al is
het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al
zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.
Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de aanneming van een
werk dat door zijn voorwerp of door een uitdrukkelijke tijdsduur bepaald is.
(1) Zie Cass. 22 april 2010, AR C.09.0270.N, AC 2010, nr. 274.
(2) Het arrest besliste tot gedeeltelijke vernietiging op het alhier niet gepubliceerde
derde onderdeel van het tweede cassatiemiddel van eisers, wegens schending van
artikel 149 Grondwet.
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3. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten van
onbepaalde duur op elk ogenblik door elk van de partijen kunnen worden beëindigd, kan de opdrachtgever de aanneming die gesloten is voor
een onbepaalde tijdsduur door zijn enkele wil verbreken, zonder schadeloosstelling van de aannemer voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en
zijn gederfde winst, behoudens bij andersluidend contractueel beding of
bij een onrechtmatige beëindiging.
4. Met de overweging dat in de gewijzigde overeenkomst “aan [de eiseres] het recht werd verleend om de verkoop van de appartementen
nog verder te commercialiseren op niet exclusieve wijze en dit zonder
bepaalde duur” geven de appelrechters te kennen dat het niet mogelijk
is om de tijdsduur van de gewijzigde overeenkomst, die aan het recht
op verdere commercialisering moet worden verbonden, te bepalen aan
de hand van het voorwerp van de overeenkomst.
Door op deze grond te oordelen dat de gewijzigde overeenkomst van
onbepaalde duur is en door elk van de partijen eenzijdig beëindigd kan
worden, zonder dat aan de eiseres schadevergoeding moet worden toegekend voor haar gederfde winst, verantwoorden de appelrechters hun
beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
5. Artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, tenzij
bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve,
de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst, onverminderd
de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.
Ingevolge artikel 1018, 6°, Gerechtelijk Wetboek omvatten de kosten
de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022.
Artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en
erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij.
Het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding
van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand
van de advocaat (hierna: Tarief Rechtsplegingsvergoeding), bepaalt in
artikel 1, tweede lid, dat de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding
vastgesteld worden per aanleg.
6. De in het ongelijk gestelde partij dient een rechtsplegingsvergoeding te betalen aan de in het gelijk gestelde partij indien tussen deze
partijen een daadwerkelijke procesverhouding bestaat. Dit veronderstelt dat de ene partij een vordering in rechte instelt strekkende tot de
veroordeling van de andere partij of tot het nemen van een rechterlijke
beslissing tegen die partij.
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7. De appelrechters stellen vast dat:
— de eiser vrijwillig is tussengekomen in het geding ter ondersteuning van de vordering van de eiseres tegen de verweerders;
— de eerste verweerster een vordering heeft ingesteld tegen de eiser
tot het verkrijgen van diens solidaire veroordeling met de eiseres en
tot de terugbetaling van de ontvangen voorschotten;
— de tweede verweerder een vordering heeft ingesteld tegen de eiser
tot het verkrijgen van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding;
— de eerste rechter de vorderingen van de eerste verweerster en de
tweede verweerder tegen de eiser gedeeltelijk gegrond heeft verklaard;
— de eiser hoger beroep heeft ingesteld tegen deze beslissing;
— de eerste verweerster en de tweede verweerder incidenteel beroep
hebben ingesteld tegen deze beslissing.
8. Uit deze vaststellingen blijkt dat, zo de tussenkomst van de eiser
ter ondersteuning van de vordering van de eiseres tegen de verweerders
geen procesverhouding heeft doen ontstaan tussen de eiser en de verweerders, de vorderingen van de eerste verweerster en van de tweede
verweerder tegen de eiser wel een nieuwe procesverhouding hebben gecreëerd tussen deze partijen.
9. De appelrechters oordelen dat de vorderingen van de eerste verweerster en de tweede verweerder tegen de eiser ongegrond zijn. Zij verklaren het hoger beroep van de eiser dan ook gegrond en het incidenteel
beroep van de eerste verweerster en de tweede verweerder ongegrond.
10. Gelet op dit oordeel, dat de beslissing van de eerste rechter hervormt, moeten de eerste verweerster en de tweede verweerder, in hun
procesverhouding met de eiser, voor de berekening van de kosten van
eerste aanleg als in het ongelijk gestelde partijen worden beschouwd.
Zij dienen voor deze aanleg dan ook een rechtsplegingsvergoeding te
betalen aan de eiser.
11. De appelrechters oordelen betreffende de kosten in eerste aanleg
dat “rekening houdend met het feit dat de vordering van [de eiseres] in
eerste aanleg gegrond voorkomt, zij dient veroordeeld te worden tot de
kosten van het geding ten aanzien van [de verweerders].(…) Als verliezende partij en als partij die vrijwillig is tussengekomen ter ondersteuning van de verliezende partij dienen [de eisers] hun eigen kosten te
dragen.”
12. Door na te laten de eerste verweerster en de tweede verweerder
voor eerste aanleg te veroordelen tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de eiser, terwijl deze partijen in hun procesverhouding met de eiser in deze aanleg als in het ongelijk gestelde partijen
moeten worden beschouwd, schenden de appelrechters de aangevoerde
bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1426 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

1426

ARRESTEN VAN CASSATIE

29.5.15 - N° 354

Tweede onderdeel
13. Artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, tenzij
bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve,
de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst, onverminderd
de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.
Ingevolge artikel 1018, 6°, Gerechtelijk Wetboek omvatten de kosten
de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022.
Artikel 1, tweede lid, Tarief Rechtsplegingsvergoeding bepaalt dat de
bedragen van de rechtsplegingsvergoeding worden vastgesteld per aanleg.
Krachtens artikel 2, eerste lid, Tarief Rechtsplegingsvergoeding
wordt, voor de geschillen die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen, het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding onder
meer vastgesteld als volgt:
— waarde geschil van 40.000,01 euro tot 60.000,00 euro: 2.500,00 euro;
— waarde geschil van 60.000,01 euro tot 100.000,00 euro: 3.000,00 euro;
— waarde geschil van 250.000,01 euro tot 500.000,00 euro: 7.000,00 euro.
Krachtens artikel 8 Tarief Rechtsplegingsvergoeding is dit basisbedrag gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat overeenstemt met 105,78 punten (2004) en worden de sommen bedoeld in
artikel 2 met 10 procent vermeerderd of verminderd telkens als het indexcijfer met 10 punten stijgt of daalt.
14. Artikel 2, tweede lid, Tarief Rechtsplegingsvergoeding bepaalt dat
voor de toepassing van dit artikel het bedrag van de vordering vastgesteld wordt overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 Gerechtelijk
Wetboek in verband met de bepaling van de bevoegdheid en de aanleg.
Dit bedrag stemt dus overeen met de vordering die in de gedinginleidende akte is geformuleerd of met het bedrag dat in de laatste conclusie is gevorderd.
15. Artikel 1022, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat op verzoek van een van de partijen en bij een met bijzondere redenen omklede
beslissing, de rechter de vergoeding ofwel kan verminderen, ofwel kan
verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden.
Voornoemde bepaling houdt in dat slechts van het basisbedrag, zoals
bepaald in het Tarief Rechtsplegingsvergoeding, kan worden afgeweken, indien een van de partijen hierom verzoekt.
16. De appelrechters stellen vast dat “[de eerste verweerster] bij incidenteel beroep vordert (…) [de eiseres] te veroordelen om haar een bedrag te betalen van 276.719,05 euro uit hoofde van schadevergoeding
(…)” en dat zij “verder vordert te zeggen voor recht dat [de eiser] hoofdelijk, minstens ‘solidair’ gehouden is tot betaling van alle bedragen
waartoe [de eiseres] wordt veroordeeld en hem te veroordelen om een
bedrag van 39.750 euro terug te betalen (…).” Verder stellen zij vast dat
“[de tweede verweerder] bij incidenteel beroep vorderde dat het bestreden vonnis zou worden vernietigd waar er slechts een bedrag van
10.000 euro werd toegekend wegens tergend en roekeloos geding en op-

ARRESTEN_MAI_2015.fm Page 1427 Thursday, June 23, 2016 10:19 AM

N° 354 - 29.5.15

ARRESTEN VAN CASSATIE

1427

nieuw wijzend [de eiseres en de eiser] solidair, minstens in solidum, de
ene bij gebrek aan de andere te veroordelen om hem een bedrag te betalen van 100.000 euro (…).”
17. Uit deze vaststellingen blijkt dat de eerste verweerster de hoofdelijke gehoudenheid vordert van de eiser tot betaling van alle bedragen
waartoe de eiseres moet worden veroordeeld, dit is tot een som van
276.719,05 euro en tot de terugbetaling van een bedrag van 39.750 euro.
De vordering van de eerste verweerster tegen de eiser bevindt zich aldus
in de schaal van 250.000,01 euro tot 500.000,00 euro, waarvoor de rechtsplegingsvergoeding, overeenkomstig de artikelen 2, eerste lid, en 8 Tarief Rechtsplegingsvergoeding, 7.700,00 euro bedraagt.
Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat de tweede verweerder de hoofdelijke gehoudenheid, of minstens de gehoudenheid in
solidum, vordert van de eiser tot betaling van 100.000 euro wegens tergend en roekeloos geding. De vordering van de tweede verweerder tegen
de eiser bevindt zich aldus in de schaal van 60.000,01 euro tot
100.000,00 euro, waarvoor de rechtsplegingsvergoeding, overeenkomstig
de artikelen 2, eerste lid, en 8 Tarief Rechtsplegingsvergoeding,
3.300,00 euro bedraagt.
18. De appelrechters veroordelen “[de eerste verweerster en de tweede
verweerder] tot de kosten van het hoger beroep van [de eiser] begroot
op (…) 2.750 euro rechtsplegingsvergoeding.”
19. Door de eiser in zijn procesverhouding met de eerste verweerster
en de tweede verweerder aldus een rechtsplegingsvergoeding voor het
hoger beroep toe te kennen die lager is dan het toepasselijke basisbedrag en lager dan het bedrag dat de eiser had gevorderd, terwijl geen
van de partijen om een vermindering van het basisbedrag had verzocht,
schenden de appelrechters de aangevoerde wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dit het hoger beroep van
de eiser tegen zijn veroordeling ten aanzien van de derde verweerder ongegrond verklaart en in zoverre het uitspraak doet over de gerechtskosten in beide aanleggen in de procesverhouding tussen de eiser en de
verweerders.
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 Antwerpen.
29 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer De Baets.
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N° 355
1°

— 29 mei 2015
(AR C.13.0489.N)

KAMER

STEDENBOUW. — SANCTIES. — STAKINGSBEVEL. — DOORBREKING. — VOORTZETTING VAN DE HANDELINGEN, WERKEN OF WIJZIGINGEN. — ADMINISTRATIEVE
GELDBOETE. — TOEPASSINGSGEBIED.

Enkel de handelingen, werken of wijzigingen die worden voortgezet na de bekrachtiging van een bevel tot staking kunnen het voorwerp uitmaken van
een administratieve geldboete (1). (Artikel 6.1.49, § 1, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening)

(VLAAMS GEWEST T. H.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
Feiten en procedurevoorgaanden
1. Het geschil betreft de vraag of een administratieve geldboete kan
worden opgelegd wegens de overtreding van een mondeling stakingsbevel op een ogenblik dat dit nog niet bekrachtigd is.
2. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werd door
inspecteurs van de lokale politie bij proces-verbaal van 18 juni 2010 op
een terrein, volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied, een stedenbouwinbreuk vastgesteld, bestaande uit de wijziging van het reliëf
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. De verbalisanten
stelden vast dat vrachtwagens regelmatig grond aanbrachten. Ter plaatse werd mondeling bevel tot staking gegeven van alle werken, handelingen en wijzigingen.
Op 23 juni 2010 werd bij proces-verbaal door dezelfde inspecteurs van de
lokale politie vastgesteld dat de werken, ondanks de bevolen staking,
werden verdergezet door verdere aanvoer en opslag van grond, en werd
gemeld dat ook reeds op 18 juni 2010, kort na de bevolen mondelinge staking, de werken gewoon waren verdergezet.
Op 28 juni 2010 bekrachtigde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het mondeling stakingsbevel van 18 juni 2010.
Op 5 juli 2010 besliste de rekenplichtige van het Herstelfonds tot het
opleggen van een administratieve geldboete van 5.000 EUR lastens verweerder, wegens doorbreking op 18 juni 2010 van het op 28 juni 2010 bekrachtigd mondeling stakingsbevel van 18 juni 2010, evenals het
opleggen van een administratieve geldboete van 5.000 EUR, eveneens lastens verweerder, wegens de doorbreking van het stakingsbevel op 23 juni
2010.
Na verzoek tot kwijtschelding van de dubbele administratieve geldboete werd de eerste geldboete wegens doorbreking van het stakingsbevel op
18 juni 2010 door de stedenbouwkundig inspecteur bij beslissing van
(1) Zie andersluidende concl. OM.
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4 augustus 2010 herleid tot 1.000 EUR. Voor de tweede geldboete betreffende de doorbreking van het stakingsbevel op 23 juni 2010 werd het verzoek tot kwijtschelding verworpen.
3. Op 19 oktober 2010 dagvaardde verweerder eiser voor de rechtbank
van eerste aanleg te Mechelen teneinde voor recht te horen zeggen dat
de administratieve geldboetes onwettig zijn, en teneinde de terugbetaling te horen bevelen van het bedrag van 6.000 EUR.
Bij vonnis van 12 september 2011 verklaarde de rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen de vordering ontvankelijk en gegrond, zegde zij voor
recht dat beide administratieve geldboetes onwettig zijn, en veroordeelde zij eiser tot terugbetaling van 6.000 EUR, meer gerechtelijke intresten
vanaf 19 oktober 2010, evenals tot betaling van de kosten, waaronder een
rechtsplegingsvergoeding van 1.320 EUR.
4. Op het hoger beroep van eiser bevestigde het hof van beroep te Antwerpen bij het bestreden arrest van 31 januari 2013 het beroepen vonnis
en veroordeelde het bovendien eiser tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep van 1.320 EUR.
4. Het cassatieberoep van eiser tegen dit arrest maakt het voorwerp uit
van de huidige procedure.
Het eerste cassatiemiddel
5. In zijn eerste cassatiemiddel voert eiser schending aan van
artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet en van de artikelen 6.1.1,
eerste lid, 5°, 6.1.47 en 6.1.49, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
6. Eiser voert in essentie aan dat de bekrachtiging van het stakingsbevel terugwerkt met als gevolg dat een geldboete kan worden opgelegd
ook voor een inbreuk op het stakingsbevel, die begaan werd vóór die bekrachtiging.
Nu, anders dan weerhouden door het bestreden arrest, na bekrachtiging van het stakingsbevel wel een administratieve boete kan worden
opgelegd wegens een miskenning van het stakingsbevel die dateert van
vóór de bekrachtiging, kon het bestreden arrest, op grond van de vaststellingen en overwegingen die het bevat, volgens eiser niet wettig oordelen dat te dezen de administratieve geldboete “zonder wettelijke
grondslag” werd opgelegd.
Bespreking van het eerste cassatiemiddel
7. Artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt:
“De in artikel 6.1.5 vermelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie kunnen mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik bevelen indien
zij vaststellen dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen, vermeld in artikel 6.1.1, of wanneer niet voldaan is aan de
verplichting van artikel 4.7.19, § 4.
Als de in artikel 6.1.5 vermelde ambtenaren, agenten of officieren van
gerechtelijke politie ter plaatse niemand aantreffen, dan brengen zij ter
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plaatse het schriftelijke bevel tot onmiddellijke staking op een zichtbare plaats aan.
Het proces-verbaal van de vaststelling wordt binnen acht dagen bij
aangetekende brief met bericht van ontvangst of bij gerechtsdeurwaardersexploot ter kennis gebracht van de opdrachtgever, de architect en de
persoon of aannemer die de werken of handelingen uitvoert. Betreft het
bevel de staking van het gebruik van een goed, dan wordt het proces-verbaal op dezelfde manier ter kennis gebracht van de persoon die het goed
gebruikt.
Tegelijkertijd wordt bij aangetekende brief een afschrift van het proces-verbaal overgemaakt aan de burgemeester van de gemeente op wier
grondgebied deze werken of handelingen werden uitgevoerd en naar de
stedenbouwkundige inspecteur.
Op straffe van verval moet het bevel tot staking binnen acht dagen na
de kennisgeving van het proces-verbaal aan de bevoegde stedenbouwkundig inspecteur, door hem worden bekrachtigd. Die bekrachtiging wordt
binnen twee werkdagen per aangetekende brief verzonden naar de personen, vermeld in het derde lid.
De betrokkene kan in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest. De vordering wordt gebracht voor de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd. Boek II, Titel VI van
het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de inleiding en de behandeling van de vordering.”
8. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslist ten gronde
over de vordering tot opheffing van het stakingsbevel (1). Zijn beoordelingsbevoegdheid gaat dus verder dan die van de gewone kortgedingrechter, die gegrond is op artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek; de
vordering wordt immers behandeld zoals in kort geding, wat enkel slaat
op de gevolgde procedure.
9. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof komt het aan de rechter
toe het bevel tot staking op zijn externe en interne wettigheid te toetsen, alsmede te onderzoeken of het strookt met de wet dan wel op
machtsoverschrijding of machtsafwending berust (2). Hij kan zich hierbij niet uitspreken over de opportuniteit ervan en dient dus niet te oordelen of de staking van het werk dient bevolen te worden, wel of de
beslissing daartoe rechtmatig is genomen.
De controle van de externe wettigheid houdt in dat de formele regelmatigheid van het bekrachtigde stakingsbevel wordt onderzocht. De
controle van de interne wettigheid betreft daarentegen de motieven, de
inhoud en het doel van het bekrachtigde stakingsbevel.
(1) Cass. 8 november 2007, AR C.06.0624.N, AC 2007, nr. 536.
(2) Cass. 8 februari 2013, AR C.10.0585.N, AC 2013, nr. 93, met concl. OM; Cass.
8 februari 2013, AR C.10.0669.N, AC 2013, nr. 94, met concl. OM; Cass. 1 maart 2010, AR
C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-generaal R. MORTIER; TROS 2011,
41, noot G. DEBERSAQUES en H. VANLANDEGHEM; Cass. 16 januari 2009, AR C.06.0480.N,
AC 2009, nr. 38.
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Deze rechtmatigheidscontrole, waarin begrepen een marginale toetsing naar de kennelijke ofwel zeer manifeste onredelijkheid, vindt zijn
oorsprong in artikel 159 van de Grondwet 1994.
10. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 6.1.47, § 1, vijfde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ertoe strekt eenvormigheid in
het handhavingsbeleid te verwezenlijken. Dit houdt in dat de stedenbouwkundig inspecteur die het bevel tot staking bekrachtigt ter zake
een eigen beoordelingsbevoegdheid bezit en derhalve een vorm van administratief toezicht uitoefent, in zoverre het bevel tot staking niet van
hemzelf uitgaat. Zijn tussenkomst als stedenbouwkundig inspecteur bij
het geven van het bevel tot staking staat reeds borg voor de eenvormigheid in het handhavingsbeleid (1).
11. Uw Hof bevestigde diverse malen dat het bevel tot staking een preventieve maatregel is die niet alleen ertoe strekt de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig te stellen, maar ook bedoeld is om
inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening, zoals bedoeld in de artikelen 146 van het Stedenbouwdecreet 1999 en 6.1.1. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te voorkomen (2).
In zoverre een stakingsbevel geen preventieve aard heeft, berust het op
machtsoverschrijding (3), en kan de rechter het, met toepassing van
artikel 159 van de Grondwet 1994, onwettig bevinden en buiten toepassing laten.
12. Het stakingsbevel heeft dus een dubbele finaliteit, met name:
— enerzijds de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig te
stellen,
— anderzijds de geviseerde stedenbouwinbreuken te voorkomen en derhalve de verdere aantasting van de ruimtelijke ordening door die stedenbouwinbreuken te beletten.
13. In de optiek van die dubbele finaliteit besliste Uw Hof dan ook in
zijn arrest van 1 maart 2010 dat de appelrechters, die de onmiddellijke
opheffing bevelen van de stakingsbevelen op grond dat deze in niets bijdragen tot het vrijwaren van de mogelijkheid van de rechter om het herstel te bevelen, zonder na te gaan of de stakingsbevelen niet strekten tot
de stopzetting van een vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van de
grond zonder vergunning en derhalve tot het voorkomen van verdere
aantasting van de ruimtelijke ordening door inbreuken zoals bedoeld in
artikel 146 van het decreet, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (4).
14. Dit preventief karakter sluit aan bij de wil van de decreetgever die
de mogelijkheid voor de administratie om wederrechtelijk uitgevoerde
(1) Zie Cass. 27 mei 2010, AR C.09.0293.N, AC 2010, nr. 369.
(2) Cass. 8 februari 2013, AR C.11.0617.N, AC 2013, nr. 96, met concl. OM; Cass. 1 maart
2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-generaal R. MORTIER;
TROS 2011, 41, noot G. DEBERSAQUES en H. VANLANDEGHEM; Cass. 16 januari 2009, AR
C.06.0180.N, AC 2009, nr. 38; zie Cass. 18 mei 2007, AR C.06.0567.N, AC 2007, nr. 260.
(3) Zie Cass. 16 januari 2009, AR C.06.0480.N, AC 2009, nr. 38.
(4) Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-generaal R. MORTIER; TROS 2011, 41, noot G. DEBERSAQUES en H. VANLANDEGHEM.
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werken, handelingen of het gebruik stil te leggen kaderde in een preventiebeleid dat de overheid wenst na te streven om aldus te vermijden dat
het kwaad volledig is geschied en de rechter die over de herstelmaatregel
moet oordelen, voor voldongen feiten wordt gesteld (1).
15. Het stakingsbevel, het weze mondeling dan wel schriftelijk, heeft
onmiddellijke uitwerking. Het mondelinge bevel, waarvan uit het proces-verbaal zal moeten blijken dat het werd gegeven, is immers een wettelijk volwaardig bevel; het is vanaf dat ogenblik dat de werken moeten
worden gestaakt (2). Het stakingsbevel moet dus onmiddellijk geëerbiedigd worden. Bekrachtiging is dus geen vereiste opdat de staking ab initio gebiedende en dus afdwingbare kracht zou hebben (3).
16. De bekrachtiging van het stakingsbevel door de stedenbouwkundig
inspecteur bevestigt de legaliteit en de opportuniteit van de bevolen staking. Deze bekrachtiging werkt terug, in die zin dat ze vanaf de initieel
bevolen staking, aan het stakingsbevel het kenmerk verleent van een
bekrachtigd stakingsbevel.
17. Een niet bekrachtigd stakingsbevel houdt op uitwerking te hebben (4). De voortzetting van handelingen in strijd met het bevel, vóór
het verstrijken van de termijn voor bekrachtiging van het bevel, is niettemin een strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuk, overeenkomstig
artikel 6.1.1, eerste lid, 5°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (5).
18. Krachtens artikel 6.1.49, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt, onverminderd de voorziene strafsancties, een
administratieve geldboete van 5.000 EUR opgelegd aan de persoon die
handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een door de
stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking, bedoeld in
artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Naar luid van
artikel 6.1.49, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vermeldt de bekrachtigingsbeslissing de bepalingen van het eerste
lid.
19. De kennisgeving van de bekrachtigingsbeslissing aan de opdrachtgever van het werk is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van
de bekrachtigingsbeslissing of van het verval van het bevel tot staking (6).
20. De omstandigheid dat voornoemd voorschrift uitdrukkelijk bepaalt
dat de administratieve geldboete wordt opgelegd wanneer handelingen,
werken of wijzigingen worden voortgezet “in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking”, betekent
naar mijn mening niet dat de geldboete slechts kan worden opgelegd
(1) Concl. van advocaat-generaal R. MORTIER bij Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N,
AC 2010, nr. 140; concl. OM bij Cass. 8 februari 2013, AR C.11.0617.N, AC 2013, nr. 96.
(2) I. LEENDERS e.a., Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2012, Mechelen, Kluwer 2011, 652.
(3) F. BRULOOT, “Vastgoedpubliciteit en staking in stedenbouw; onmogelijk huwelijk van onbetrouwbare partners?”, TROS 2011, (121) 144, nr. 65.
(4) I. LEENDERS e.a., Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2012, Mechelen, Kluwer 2011, 652.
(5) F. BRULOOT, “Vastgoedpubliciteit en staking in stedenbouw; onmogelijk huwelijk van onbetrouwbare partners?”, TROS 2011, (121) 144, nr. 65.
(6) Cass. 10 september 1996, AR P.95.0429.N, AC 1996, nr. 298.
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voor inbreuken die dateren van na de bekrachtiging van het stakingsbevel, of na de kennisgeving van de bekrachtigingsbeslissing aan de betrokkenen.
21. De vereiste van een bekrachtigd stakingsbevel opdat de geldboete
zou kunnen worden opgelegd, betekent alleen dat de inbreuk op een stakingsbevel dat uiteindelijk niet werd bekrachtigd door de stedenbouwkundig inspecteur, geen aanleiding kan geven tot een administratieve
geldboete, en derhalve alleen strafrechtelijk gesanctioneerd wordt.
22. Wanneer het stakingsbevel wordt bekrachtigd, dient dit stakingsbevel, met terugwerkende kracht, te worden beschouwd als een “bekrachtigd stakingsbevel”, derwijze dat ook een inbreuk die dateert van
vóór het tijdstip van bekrachtiging, aanleiding geeft tot de administratieve geldboete, met dien verstande dat deze geldboete slechts zal kunnen worden opgelegd na de bekrachtiging (1).
23. De inbreuk op een stakingsbevel die werd vastgesteld nog vóór de
bekrachtiging van het stakingsbevel door de stedenbouwkundig inspecteur, kan aldus aanleiding geven tot een administratieve geldboete op
voorwaarde dat het stakingsbevel wordt bekrachtigd. Wordt het stakingsbevel niet bekrachtigd, dan gelden voor de inbreuk alleen de strafsancties, evenals de uitsluiting van de mogelijkheid van meerwaarde als
herstelmaatregel (2).
24. Dit lijkt mij overeen te stemmen met de doelstelling van de decreetgever, namelijk om preventief op te treden, de misdrijven zo snel
mogelijk te stoppen en te vermijden dat verdere misdrijven worden begaan. De decreetgever wilde dus zo snel mogelijk ingrijpen in een aan de
gang zijnde bouwovertreding, en dit op een wijze die afdoende afschrikkend is voor de betrokkene, met name door niet alleen de miskenning
van het stakingsbevel strafrechtelijk te sanctioneren, maar ook door de
onmiddellijke eerbiediging van het stakingsbevel te waarborgen door de
dreiging van een administratieve geldboete. Dit laatste geldt weliswaar
alleen voor de stakingsbevelen die door de stedenbouwkundige inspecteur werden bekrachtigd.
De Memorie van Toelichting van het Stedenbouwdecreet 1999 vermeldt
immers bij artikel 156 van het ontwerp, dat een administratieve geldboete instelde voor overtreding van een stakingsbevel: “Omwille van het belang om een aan de gang zijn misdrijf zo snel mogelijk te stoppen en te
vermijden dat bouwwerken of andere handelingen worden verdergezet
ondanks een uitdrukkelijk bevel tot staking, dient de geldboete voldoende hoog te zijn om een afschrikkend en dus preventief karakter te hebben.” (3).
(1) J. VAN DEN BERGHE, “De handhaving van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening”, TMR 1999, (440) 446, voetnoot 48.
(2) F. VAN ACKER, “Staking van de werken en administratieve geldboete”, in G. VAN
HOORICK, P. VANSANT en F. VAN ACKER (eds.), Handhavingszakboekje Ruimtelijke ordening 2010, Mechelen, Kluwer 2009, (105) 111, noot 23; F. BRULOOT, “Vastgoedpubliciteit en
staking in stedenbouw: onmogelijk huwelijk van onbetrouwbare partners?”, TROS,
2011, (121) 144, nr. 65, en 148, nr. 73.
(3) Memorie van Toelichting bij het ontwerp van decreet houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, Parl.St. Vl. Parl. 1998-1999, nr. 1332/1, 73.
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Het Verslag bij dit ontwerp van decreet preciseert in diezelfde in: “Het
opleggen van een administratieve geldboete die voldoende hoog is om
hardnekkige overtreders af te schrikken, is volgens de minister uitermate belangrijk om ervoor te zorgen dat een misdrijf effectief wordt stopgezet en niet verder voltooid wordt.” (1).
25. Ik meen dan ook dat artikel 6.1.49, § 1, eerste lid, van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening geenszins belet dat na de bekrachtiging van
het stakingsbevel, een administratieve geldboete wordt opgelegd wegens
een miskenning van het stakingsbevel, vastgesteld vóór de bekrachtiging ervan.
26. De appelrechters die oordelen dat artikel 6.1.49, § 1, van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening enkel “de voortzetting van handelingen/
werken na de bekrachtiging van het stakingsbevel” sanctioneert, dat
“het negeren/doorbreken van een stakingsbevel dat nog niet werd bekrachtigd wel een strafrechtelijk beteugelde daad (is) maar niet (kan)
gesanctioneerd worden met het opleggen van een administratieve boete”, en dat de administratieve geldboetes “zonder wettelijke grondslag
(werden) opgelegd”, schenden naar mijn mening aldus de in het middel
als geschonden aangewezen bepalingen.
27. Het middel lijkt mij dan ook gegrond te zijn.
De overige grieven
28. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen
leiden en aldus geen antwoord te behoeven.
Conclusie
29. Vernietiging.

Arrest.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 31 januari 2013.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 22 januari 2015 een
schriftelijk conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
twee middelen aan.

(1) Verslag over het ontwerp van decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, Parl.St. Vl. Parl. 1998-1999, nr. 1332/8, 13.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 6.1.49, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt
dat een administratieve geldboete van 5.000 euro wordt opgelegd aan de
persoon die handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met
een door de stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking, vermeld in artikel 6.1.47, vijfde lid. De bekrachtigingsbeslissing
vermeldt de bepalingen van het eerste lid.
2. Blijkens de wetsgeschiedenis strekt deze bepaling ertoe om overtreders af te schrikken die, ondanks een bevel tot staking, en vaak ondanks herhaalde waarschuwingen, weigeren om zich te houden aan het
uitdrukkelijke en door de stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigde
stakingsbevel.
Hieruit volgt dat enkel de handelingen, werken of wijzigingen die
worden voortgezet na de bekrachtiging van het bevel tot staking, het
voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve geldboete.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat een administratieve geldboete
ook kan worden opgelegd wegens handelingen, werken of wijzigingen
die werden voortgezet voordat het stakingsbevel werd bekrachtigd,
faalt naar recht.
Tweede middel
4. Artikel 6.1.49, § 2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt
dat de administratieve geldboete wordt opgelegd door de door de
Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren.
Krachtens artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van
28 april 2000 betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakingsbevel, legt de rekenplichtige van het
Herstelfonds de administratieve geldboete op.
5. Het middel dat ervan uitgaat dat de vordering tot terugbetaling
van een administratieve geldboete wegens onwettigheid betrekking
heeft op de bevoegdheid van de stedenbouwkundige inspecteur, faalt
naar recht.
6. Het verzoek gericht aan het Hof om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof rust aldus op een verkeerde rechtsopvatting, zodat het Hof de prejudiciële vraag niet hoeft te stellen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
29 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Smetryns. — Andersluidende conclusie: de
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heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger en de
heer Wouters.

N° 356
1°

— 29 mei 2015
(AR C.13.0615.N)

KAMER

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — T.A.V. DE ECHTGENOTEN. — VOORWAARDE.
2° VORDERING IN RECHTE. — BELANG. — BEOORDELING. — TIJDSTIP. —
DUUR. — WEGVALLEN IN DE LOOP VAN HET GEDING. — GEVOLG.
3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE. — ALGEMEEN. — ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN OP VORDERING VAN EEN DER ECHTGENOTEN. — BESLISSING IN KRACHT VAN GEWIJSDE
GETREDEN. — GEVOLG.
4° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
— DEVOLUTIEVE KRACHT. — DRAAGWIJDTE.
5° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
— DEVOLUTIEVE KRACHT. — BEPERKING VAN HET HOGER BEROEP. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLG.

1° Het volstaat dat de beslissing tot echtscheiding niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is opdat de echtscheiding ten aanzien van de persoon van
de echtgenoten gevolgen heeft, ook al wordt het vonnis waarin deze beslissing is vervat op andere punten bestreden; niet vereist is dat de beslissing
daarenboven op regelmatige wijze in de registers van de burgerlijke stand is
overgeschreven (1). (Artt. 28 en 1278, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
2° Het belang wordt beoordeeld op het tijdstip van het instellen van de vordering; het moet echter voorhanden blijven gedurende het gehele geding; valt
het belang in de loop van het geding weg, dan moet de rechter vaststellen dat
de vordering zonder voorwerp is geworden (2). (Artt. 17 en 18, eerste en
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
3° Aangezien het echtscheidingsrecht slechts een enkele echtscheidingsgrond
kent, namelijk de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, en het uitspreken van de echtscheiding in beginsel geen weerslag heeft op de gevolgen
ervan, wordt, van zodra de echtscheiding werd uitgesproken op vordering
van een van de echtgenoten en deze beslissing in kracht van gewijsde is getreden, de vordering van de andere echtgenoot zonder voorwerp (3).
(Art. 229, §§ 1, 2 en 3, Burgerlijk Wetboek)
(1) Zie de concl. OM.
(2) Id.
(3) Id.
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4° Door het hoger beroep wordt in beginsel het volledig geschil met inbegrip
van de punten van de vordering waarover nog niet werd geoordeeld, aan de
eerste rechter onttrokken en aanhangig gemaakt bij de rechter in hoger beroep (1). (Art. 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
5° De partij die hoger beroep aantekent, kan dit hoger beroep beperken, maar
deze beperking kan enkel betrekking hebben op punten van de vordering
waarover reeds werd geoordeeld door de eerste rechter. De punten van de
vordering waarover nog niet werd geoordeeld worden krachtens het principe
zelf van de verruimde devolutieve werking van het hoger beroep aanhangig
gemaakt bij de rechter in hoger beroep (2). (Art. 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(V. T. D.)
Conclusie van de advocaat-generaal C. Vandewal:
Feiten en procedurevoorgaanden
1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan zijn partijen gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Herk-de-Stad
op 20 oktober 1990. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
2. Bij exploot van 27 oktober 2012 liet verweerder eiseres dagvaarden
voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, teneinde de echtscheiding tussen partijen te horen uitspreken op grond van de onherstelbare
ontwrichting van het huwelijk ingevolge feitelijke scheiding
(artikel 229, § 3, van het Burgerlijk Wetboek).
Eiseres stelde een tegenvordering in tot echtscheiding op grond van
artikel 229, § 1, van het Burgerlijk Wetboek.
3. Bij vonnis van 12 november 2012 verklaarde de rechtbank van eerste
aanleg te Leuven de hoofdeis gegrond en sprak de rechtbank de echtscheiding uit op grond van artikel 229, § 3, van het Burgerlijk Wetboek.
De tegenvordering van eiseres werd ontvankelijk, doch ongegrond verklaard.
Dit vonnis werd betekend op 14 december 2012.
4. Bij verzoekschrift van 11 januari 2013 stelde eiseres hoger beroep in
tegen dit vonnis.
In het bestreden arrest van het hof van beroep te Brussel van 11 juni
2013 wordt het hoger beroep van eiseres ontvankelijk verklaard in zoverre het opkomt tegen het onderdeel van het beroepen vonnis waarbij de
tegenvordering tot echtscheiding van eiseres ongegrond wordt verklaard. Het hof van beroep stelt echter vast dat het onderdeel van het
vonnis van 12 november 2012 waarbij de rechtbank de echtscheiding op
grond van onherstelbare ontwrichting uitsprak op grond van artikel 229,
§ 3, van het Burgerlijk Wetboek in kracht van gewijsde is getreden op
15 januari 2013 en dat sinds die datum het huwelijk van partijen in hun
onderlinge verhouding ontbonden is. De appelrechters beslissen dat de
(1) Zie de concl. OM.
(2) Id.
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tegenvordering tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting die door eiseres voor de eerste rechter werd ingeleid ingevolge de
ontbinding van het huwelijk zonder voorwerp is geworden.
In zoverre eiseres eiste dat uitspraak gedaan zou worden over haar vordering tot betaling van een onderhoudsuitkering na echtscheiding, verklaren de appelrechters het hoger beroep niet ontvankelijk.
De tegenvordering van eiseres tot het bekomen van een provisionele
onderhoudsuitkering na echtscheiding wordt ontvankelijk, doch ongegrond verklaard.
Eiseres wordt veroordeeld tot de kosten van het hoger beroep.
5. Het cassatieberoep tegen het bestreden arrest maakt het voorwerp
uit van de huidige procedure.
HET

EERSTE CASSATIEMIDDEL

6. Eiseres komt in het eerste cassatiemiddel, ontwikkeld in twee onderdelen, op tegen de beslissing van de appelrechters dat de door eiseres
ingestelde tegeneis tot echtscheiding zonder voorwerp is geworden.
7. Zij voert daarin schending aan van de artikelen 11, 164-169bis, 702, 3°,
1068, 1254, § 5, 1275, § 2, eerste lid, 1276 en 1278, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en van artikel 229, § 1 en § 3, van het Burgerlijk Wetboek.
8. In het eerste onderdeel voert eiseres aan dat uit artikel 1275, § 2, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat een vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken door de griffier slechts aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand kan worden gestuurd wanneer dit vonnis in kracht
van gewijsde is gegaan, dat wil zeggen wanneer tegen dit vonnis geen hoger beroep is ingesteld. Wanneer hoger beroep is ingesteld tegen een van
de punten van het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken, ongeacht of dit hoger beroep gericht is tegen de beslissing waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, dan wel tegen enige andere beslissing,
treedt bet vonnis niet in kracht van gewijsde en kan het niet worden
overgeschreven. Het is inderdaad niet de taak van de griffier, maar wel
van de appelrechter, om de omvang van het hoger beroep te bepalen.
9. Eiseres voert tevens aan dat uit de samenlezing van de artikelen 1275, 1276 en 1278 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat, hoewel het
vonnis waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken ten aanzien van de
persoon van de echtgenoten gevolg heeft vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden, dit veronderstelt dat de echtscheiding regelmatig is overgeschreven in de registers van de burgerlijke
stand. Indien de echtscheiding niet (regelmatig) werd overgeschreven in
de registers van de burgerlijke stand, kan de echtscheiding ook geen gevolgen hebben ten aanzien van de persoon van de echtgenoten.
10. Eiseres verwijt de appelrechters aldus te hebben beslist dat de griffie terecht het niet bestreden beschikkende gedeelte van het vonnis
waarbij de echtscheiding werd uitgesproken op vordering van verweerder
heeft overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en de
ambtenaar van de burgerlijke stand terecht dit deel van het beschikkende gedeelte van het vonnis heeft overgeschreven in zijn registers, hoewel
tegen dit vonnis hoger beroep was ingesteld door eiseres.
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11. Door op grond hiervan voorts aan te nemen dat, nu het onderdeel
van het tussenvonnis van 12 november 2012 waarbij de echtscheiding
werd uitgesproken op vordering van verweerder, op 15 januari 2013 in
kracht van gewijsde is getreden, overeenkomstig artikel 1278, eerste lid
in initio, van het Gerechtelijk Wetboek, sinds die datum het huwelijk van
partijen in hun onderlinge verhouding ontbonden is, verantwoorden de
appelrechters volgens eiseres hun beslissing niet naar recht.
12. Door ten slotte op grond van de overweging dat nu het huwelijk van
partijen reeds was ontbonden door het in kracht van gewijsde treden van
het onderdeel van het vonnis waarbij de echtscheiding op hoofdeis werd
uitgesproken te beslissen dat de tegeneis tot echtscheiding. van eiseres
zonder voorwerp is geworden, verantwoorden de appelrechters hun beslissing volgens eiseres niet naar recht.
13. In het tweede onderdeel verwijt eiseres de appelrechters te hebben
beslist dat nu intussen het huwelijk van partijen reeds ontbonden is door
het in kracht van gewijsde treden van het onderdeel van het vonnis a quo
waarbij de echtscheiding op hoofdeis werd uitgesproken, de tegeneis tot
echtscheiding van eiseres zonder voorwerp is geworden.
14. Zij voert daarin aan dat wanneer een van de echtgenoten de echtscheiding vordert op grond van artikel 229, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, de andere echtgenoot een tegenvordering tot echtscheiding instelt
op grond van artikel 229, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, en de rechter
de echtscheiding uitspreekt op grond van artikel 229, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, hij er niettemin toe gehouden is uitspraak te doen over de
tegenvordering tot echtscheiding op grond van artikel 229, § 1, van het
Burgerlijk Wetboek, ook wanneer het huwelijk intussen werd ontbonden, op voorwaarde dat de tegenvordering tot echtscheiding voor de ontbinding van het huwelijk werd ingesteld.
Bespreking van het eerste onderdeel van het eerste cassatiemiddel
15. Krachtens het ten deze toepasselijke artikel 1278, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek heeft het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken ten aanzien van de persoon van de echtgenoten
gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden. Ten aanzien van derden heeft het zijn gevolgen vanaf de dag van de
overschrijving.
16. Luidens artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek gaat iedere beslissing in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en
onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechtsmiddelen.
17. Uit de samenhang van voornoemde wetsbepalingen volgt naar mijn
mening dat het volstaat dat de “beslissing” tot echtscheiding niet meer
voor verzet of hoger beroep vatbaar is opdat de echtscheiding ten aanzien van de persoon van de echtgenoten gevolgen zou hebben, ook al
wordt het “vonnis” waarin deze beslissing is vervat op andere punten bestreden.
18. Het lijkt mij daarenboven niet vereist dat de beslissing op regelmatige wijze in de registers van de burgerlijke stand is overgeschreven; de
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overschrijving van het vonnis of arrest is immers een formaliteit met
het oog op de tegenwerpelijkheid van de ontbinding van het huwelijk aan
derden. Sinds de wet van 30 juni 1994 is het echtscheidingsvonnis immers
constitutief voor de verandering van staat; wat betreft de persoon van de
echtgenoten neemt het huwelijk een einde op de dag van het in kracht
van gewijsde treden van de uitspraak (1).
19. Het onderdeel, dat aldus een voorwaarde aan de wet toevoegt, lijkt
mij aldus in zoverre naar recht te falen.
20. Doordat de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand
van een vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt niet vereist is
opdat de echtscheiding gevolgen zou hebben ten aanzien van de persoon
van de echtgenoten, lijkt het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen de
beslissing van de appelrechters dat de griffie het vonnis van de eerste
rechter waarbij op hoofdvordering van verweerder de echtscheiding op
grond van artikel 229, § 3, van het Burgerlijk Wetboek werd uitgesproken,
terecht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft overgemaakt en
dat de ambtenaar van de burgerlijke stand dit deel van het beschikkend
gedeelte van het beroepen vonnis terecht in zijn registers heeft overgeschreven, mij niet ontvankelijk te zijn bij gebrek aan belang.
21. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de
eiseres in haar akte van hoger beroep niet opkwam tegen het gegrond
verklaren door de eerste rechter van de hoofdeis van de verweerder tot
het uitspreken van de echtscheiding op grond van artikel 229, § 3, van het
Burgerlijk Wetboek. Nu het beroepen tussenvonnis op 14 december 2012
op initiatief van de verweerder werd betekend, konden de appelrechters
wettig beslissen dat dit onderdeel van het beroepen vonnis op 15 januari
2013 in kracht van gewijsde is getreden en dat het huwelijk van partijen
overeenkomstig het ten deze toepasselijke artikel 1278, eerste lid, in initio, van het Gerechtelijk Wetboek sinds die datum in hun onderlinge verhouding is ontbonden.
22. Het onderdeel lijkt mij in zoverre niet aangenomen te kunnen worden.
Bespreking van het tweede onderdeel van het eerste cassatiemiddel
23. Volgens het tweede onderdeel moest de rechter toch uitspraak doen
over de tegenvordering tot echtscheiding van eiseres aangezien deze vordering enerzijds vóór de ontbinding van het huwelijk werd ingesteld en
anderzijds de hoofd- en tegenvordering tot echtscheiding verschillende
vorderingen uitmaken, nu zij uitgingen van verschillende personen en
een verschillende oorzaak hadden.
24. Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en
geen belang heeft om ze in te dienen.
(1) E. COENE, “Commentaar bij art. 1278 Ger.W.”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en
G. VERSCHELDEN (red.), Personen en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht
van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer (losbl.), afl. 35 (november 1999), 14-16;
S. MOSSELMANS, “Incidenteel hoger beroep inzake echtscheiding: geldt artikel 1054,
1ste lid Ger.W. onverkort?” (noot onder Brussel 27 mei 2003), EJ 2004, (22) 23.
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Artikel 18, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het belang een reeds verkregen en dadelijk belang moet zijn.
Krachtens artikel 18, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de
rechtsvordering worden toegelaten indien zij, zelfs tot verkrijging van
een verklaring van recht, is ingesteld om de schending van een ernstig
bedreigd recht te voorkomen.
25. Het belang waarvan sprake in deze wetsartikelen wordt beoordeeld
uit het oogpunt van het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld (1).
Het belang moet echter gedurende het gehele geding voorhanden blijven.
Valt het belang in de loop van het geding weg, moet de rechter vaststellen dat de vordering zonder voorwerp is geworden (2).
26. Het huidige geschil betreft wederzijdse echtscheidingsvorderingen.
Beide vorderingen waren gegrond op de onherstelbare ontwrichting van
het huwelijk voorzien in artikel 229 van het Gerechtelijk Wetboek.
27. Artikel 229, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Het huwelijk is onherstelbaar
ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden
ingevolge die ontwrichting Het bewijs van de onherstelbare ontwrichting kan met alle wettelijke middelen worden geleverd.
Artikel 229, § 2, bepaalt dat de onherstelbare ontwrichting bestaat
wanneer de aanvraag gezamenlijk wordt gedaan door de twee echtgenoten, na meer dan zes maand feitelijk gescheiden te zijn of wanneer de
aanvraag tot tweemaal toe werd gedaan overeenkomstig artikel 1255, § 1,
van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 229, § 3, bepaalt dat de onherstelbare ontwrichting ook bestaat
wanneer de aanvraag wordt gedaan door één enkele echtgenoot na meer
dan één jaar feitelijke scheiding of wanneer de aanvraag tot tweemaal
toe werd gedaan overeenkomstig artikel 1255, § 2, van het Gerechtelijk
Wetboek.
28. In de rechtsleer bestaan twee opvattingen over de oorzaak van de
vordering; enerzijds is er de strekking die uitgaat van een feitelijke benadering en die de oorzaak van de vordering omschrijft als feiten, te onderscheiden van de rechtsregels, en anderzijds is er de strekking die het
onderscheid tussen feit en recht niet maakt en de oorzaak gelijkstelt
met de rechtsregel of de juridische grondslag van de vordering (3).

(1) Cass. 24 april 2003, AR C.00.0567.F-C.01.0004.F, AC 2003, nr. 261, met concl. van
advocaat-generaal X. DE RIEMAECKER.
(2) P. VANLERSBERGHE, “Commentaar bij art. 17 Ger.W.” in B. ALLEMEERSCH,
P. DEPUYDT, D. LINDEMANS, S. RAES en J. LAENENS (red.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer (losbl.),
afl. 55 (december 2002), 15.
(3) M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht, Gent, Story Publishers 2009, 49.
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29. Thans lijkt de rechtsleer overwegend de oorzaak feitelijk te benaderen (1) en ook het Hof opteert, minstens sedert het arrest van 14 april
2005 (2), voor de factuele invulling ervan (3).
30. De rechtsfeiten en rechtshandelingen die de eisende partij aanvoert
tot staving van haar vordering, vormen dan ook de oorzaak van de vordering (in het Frans en het Duits respectievelijk “cause de la demande” en
“Klagegrund” genoemd) (4). Zo is in geval van een vordering tot echtscheiding bijvoorbeeld de aangevoerde feitelijke scheiding de oorzaak
van dergelijke vordering; de oorzaak van de echtscheidingsvordering
wordt dan ook omschreven als het geheel van de (rechts)feiten en of
(rechts)handelingen die het voorliggende geschil, in casu de echtscheidingsvordering, hebben uitgelokt (5).
31. Het voorwerp van de vordering is het doel van de processuele actie (6), de reden waarom een partij de rechtbank vat, het voordeel dat zij
met haar vordering nastreeft, de formulering van haar aanspraak. Procureur-generaal KRINGS omschreef het voorwerp van de vordering als “de
gevorderde zaak, de gevorderde maatregel, de aanspraak die men op een
zaak doet gelden, de aanspraak op een recht, zelfs op een voordeel” (7).
32. Het voorwerp van de vordering tot echtscheiding bestaat uit de ontbinding van het huwelijk, het verbreken van de huwelijksband. Het Hof
(1) Voor een uitgebreide bespreking, zie P. THION, “Kwalificatie van oorzaak en
voorwerp van de vordering”, NJW 2003, (726) 727-732.
(2) Cass. 14 april 2005, AR C.03.0148.F, AC 2005, nr. 225, met concl. van advocaat-generaal
A. HENKES in Pas. 2005, nr. 225; zie Cass. 30 januari 2014, AR C.12.0305.N., AC 2014, nr. 83;
Cass. 23 januari 2014, AR C.12.0467.N, AC 2014, nr. 58; Cass. 5 september 2013, AR C.12.0599.N,
AC 2013, nr. 426; Cass. 27 juni 2013, AR C.11.0508.F, AC 2013, nr. 399; Cass. 25 maart 2013, AR
C.12.0599.N, AC 2013, nr. 207; Cass. 28 september 2012, AR C.12.0049.N, AC 2012, nr. 500, met
concl. OM; Cass. 29 september 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. OM; Cass.
31 januari 2011, AR C.10.0123.F, AC 2011, nr. 88; Cass. 1 februari 2010, AR S.09.0064.N, AC
2010, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal R. MORTIER; Cass. 28 september 2009, AR
C.04.0253.F, AC 2009, nr. 529, met concl. van advocaat-generaal J.-M. GENICOT in Pas. 2009,
nr. 529; Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355, met concl. van advocaat-generaal A. HENKES; Cass. 28 mei 2009, AR C.08.0066.F, AC 2009, nr. 356.
(3) Zie de concl. van advocaat-generaal A. HENKES bij Cass. 28 mei 2009, AR
C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355.
(4) G.L. BALLON, “Over het voorwerp en de oorzaak van de rechtsvordering” (noot
onder Brussel 5 juni 1998), AJT 1998-1999, 325; M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht,
Gent, Story Publishers 2009, 51; J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR,
Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia 2012, 91; P. THION, “Kwalificatie van
oorzaak en voorwerp van de vordering”, NJW 2003, (726) 728.
(5) S. MATTHE, “Enkele procedurele vraagstukken inzake de echtscheiding op grond
van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk” (noot onder Brussel 13 december
2011), T.Fam. 2012, (113) 114; S. BROUWERS, “Echtscheiding op grond van onherstelbare
ontwrichting van het huwelijk (art. 229 BW)” in G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS,
K. BOONE, L. PLUYM, W. SEGERS en B. VINCK, “Overzicht van rechtspraak. Familierecht
(2007-2011)”, TPR 2012, (1712) 1740; S. MOSSELMANS, “Commentaar bij art. 807 Ger.W.”, in
B. ALLEMEERSCH, P. DEPUYDT, D. LINDEMANS, S. RAES en J. LAENENS (red.), Gerechtelijk
recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen,
Kluwer (losbl.), afl. 68 (2 oktober 2006), 71.
(6) P. THION, “Kwalificatie van oorzaak en voorwerp van de vordering”, NJW 2003,
(726) 732.
(7) Concl. van procureur-generaal E. KRINGS voor Cass. 24 november 1978, AC 19781979, (341) 343.
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heeft dit uitdrukkelijk bevestigd in zijn arrest van 15 september 1994 (1),
dat stelde dat de gevolgen van de rechtsplegingen tot het bekomen van
de echtscheiding, respectievelijk op grond van de oude artikelen 231 en
232 van het Burgerlijk Wetboek, weliswaar kunnen verschillen maar “dat
hun voorwerp hetzelfde is, te weten de ontbinding van het huwelijk.”
33. Onder gelding van het oude echtscheidingsrecht, dat verschillende
gronden tot echtscheiding kende, werd dit arrest door een minderheidsopvatting in de rechtsleer bekritiseerd. In een afwijzende noot onder dit
arrest stelt SENAEVE dat de persoon die een echtscheidingsvordering instelt nooit louter en alleen de ontbinding van het huwelijk wenst beslecht te zien. Ook de met de ontbinding van het huwelijk noodzakelijk
gepaard gaande gevolgen vallen volgens hem binnen hetgeen als het voorwerp van de vordering wordt omschreven; de ontbinding van het huwelijk
is dan ook slechts het voornaamste voorwerp van de vordering (2).
34. Deze kritiek, voor zover deze al gerechtvaardigd zou zijn, lijkt mij
thans zijn actualiteit te hebben verloren. Na de hervorming van het echtscheidingsrecht door de wet van 27 april 2007 (3), kent dit echtscheidingsrecht, in tegenstelling tot vroeger, immers nog slechts één echtscheidingsgrond, met name de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Het uitspreken van de echtscheiding heeft in beginsel geen weerslag meer op de
gevolgen ervan, zoals de onderhoudsuitkering en de huwelijksvoordelen.
Het nieuwe echtscheidingsrecht stapt als beginsel af van het toekennen
van een aanspraak op een onderhoudsuitkering na echtscheiding in functie van de schuld of onschuld in de echtscheidingsprocedure of in functie
van de positie als eiser of verweerder in die procedure. Voortaan geldt in
beginsel enkel de wanverhouding in de respectieve globale economische situaties van de ex-echtgenoten als principiële toekenningsvoorwaarde (4).
35. Zodra de echtscheiding op vordering van één der echtgenoten is uitgesproken door de rechtbank, en dit vonnis in kracht van gewijsde is getreden, wordt de echtscheidingsvordering van de andere echtgenoot dan
ook zonder voorwerp (5).
(1) Cass. 15 september 1994, AR C.93.0375.F, AC 1994, nr. 381; Div.Act. 1996, 50, noot
P. SENAEVE.
(2) P. SENAEVE, “Het vorderen van de echtscheiding nadat men reeds op een andere
grond de echtscheiding heeft verkregen”, EJ 1995, (l8) 19; P. SENAEVE, “Nouvelle
demande en divorce après avoir déjà obtenu ce dernier sur base d’une autre cause”
(noot onder Cass. 15 september 1994), Div.Act. 1996, (52) 53; zie een bespreking in
M. GOVAERTS, “De uitbreiding van de echtscheidingseis tot een vordering in onderhoudsuitkering na echtscheiding”, RABG 2005, (1800) 1801-02.
(3) Voor een bespreking van die nieuwe echtscheidingswet zie F. SWENNEN en
F. APS, “De Echtscheidingswet 2007”, RW 2007-2008, 554; P. SENAEVE, “De wet van
27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht”, T.Fam. 2007, 103.
(4) P. SENAEVE, “De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht”, T.Fam. 2007, (103) 124.
(5) F. SWENNEN en F. APS, “De Echtscheidingswet 2007”, RW 2007-2008, (554) 564, nr. 41;
F. APS, “Evaluatie en toekomstperspectieven van de Echtscheidingswet 2007. Het verhaal van het badwater en het kind …”, RW 2009-2010, (1754) 1757; S. BROUWERS, “Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (art. 229 BW)”, in
G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS, K. BOONE, L. PLUYM, W. SEGERS en B. VINCK, “Overzicht
van rechtspraak. Familierecht (2007-2011)”, TPR 2012, (1712) 1734 en 1738; P. SENAEVE,
“De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht”, T.Fam. 2007,
(103) 113; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, die Keure 2010, 697.
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36. Dit belet niet dat een echtgenoot, in het kader van de echtscheidingsprocedure, bij toepassing van artikel 18, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en dus op voorwaarde dat hij aantoont dat zulks
vereist is om de schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen,
kan vorderen dat in het licht van een eventuele latere tegen hem gerichte vordering tot het bekomen van een uitkering na echtscheiding, wordt
vastgesteld dat de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk te wijten is aan een zware fout van de andere echtgenoot.
“De fout die voor de toepassing van art. 229, § 1, BW is vereist, valt niet
noodzakelijk samen met de zware fout bedoeld in artikel 301, § 2, tweede
lid BW. Ook al wordt hij nog niet geconfronteerd met een vordering tot
uitkering na echtscheiding, toch kan een echtgenoot er o.i. wel belang
bij hebben om, eventueel via de omweg van art. 18, 2e lid, Ger. W, door
de rechter voor recht te laten vaststellen dat de aangevoerde gedraging
een zware fout uitmaakt. Zo vermijdt hij met een onmogelijke bewijslast te worden geconfronteerd als de vordering tot uitkering na echtscheiding pakweg tien jaar na de echtscheiding voor het eerst wordt
ingesteld.” (1)
37. Het onderdeel dat aanvoert dat, ook wanneer de echtscheiding reeds
werd uitgesproken op grond van artikel 229, § 3, van het Burgerlijk Wetboek en het huwelijk reeds werd ontbonden, de rechter er niettemin toe
gehouden blijft uitspraak te doen over de tegenvordering tot echtscheiding op grond van artikel 229, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat deze vordering vóór de ontbinding werd ingesteld, steunt
naar mijn mening dan ook op een verkeerde rechtsopvatting en lijkt mij
zodoende naar recht te falen.
HET

TWEEDE CASSATIEMIDDEL

38. In het tweede middel komt eiseres op tegen de beslissing van de appelrechters dat het door eiseres ingestelde hoger beroep niet ontvankelijk is in zoverre dit betrekking heeft op de door eiseres ingestelde
tegenvordering tot het betalen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding. Zij voert hierin schending aan van de artikelen 17, 18, 616, 1042,
1043, 1050, 1057, 7°, 1068 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en van
het beschikkingsbeginsel, zoals vervat in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
39. In het eerste onderdeel voert eiseres aan dat de appelrechters, door
te beslissen dat zij geen kennis kunnen nemen van een vordering die met
het akkoord van de partijen door de eerste rechter is aangehouden op
grond dat de appellant geen belang heeft bij het aanwenden van een
rechtsmiddel tegen de beslissing van de eerste rechter waarbij de vordering met het akkoord van partijen werd aangehouden, de gevolgen van
het hoger beroep en meer bepaald de verruimde devolutieve werking, zoals vervat in artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek evenals het beschikkingsbeginsel schenden. Voor zoveel als nodig wordt schending
(1) F. SWENNEN en F. APS, “De Echtscheidingswet 2007”, RW 2007-2008, (554) 560,
nr. 24.
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aangevoerd van de artikelen 17, 18, 1042, 1050, 1057, 7°, en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek doordat de appelrechters vereisen dat eiseres gegriefd was door de beslissing om de vordering over de onderhoudsuitkering na echtscheiding aan te houden, terwijl de vereisten van “gegriefd zijn” en “belang hebben om hoger beroep in te stellen”, enkel betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het hoger beroep en niet op
de gevolgen ervan.
40. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat het akkoord van de partijen over de verdere instaatstelling van een vordering geen akkoordvonnis in de zin van artikel 1043 van het Gerechtelijk Wetboek uitmaakt. In
zoverre de appelrechters aldus beslissen dat het vonnis van de eerste
rechter van 12 november 2012 een akkoordvonnis uitmaakt wat betreft
de onderhoudsuitkering na echtscheiding, waardoor op dit punt tegen dit
vonnis geen hoger beroep kan worden ingesteld, schenden zij volgens eiseres de artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek die de partijen toelaten tegen elk vonnis hoger beroep in te stellen evenals
artikel 1043 van het Gerechtelijk Wetboek dat het hoger beroep enkel
uitsluit ingeval het opkomt tegen een vonnis waarbij de rechter akte
heeft genomen van een overeenkomst die partijen gesloten hebben ter
oplossing van het geschil dat hij hem regelmatig aanhangig is.
Bespreking van het eerste onderdeel van het tweede cassatiemiddel
41. Het onderdeel nodigt het Hof uit de rechtsvraag te beantwoorden
hoe het principe van de verruimde devolutieve werking van het hoger beroep zich verhoudt tot het beschikkingsbeginsel en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om het hoger beroep te beperken.
42. Het principe van de verruimde devolutieve werking van het hoger
beroep ligt besloten in artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt
dat hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht
te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep.
Deze verwijst de zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien hij, zelfs
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
43. Deze regel houdt in dat, in beginsel, door het hoger beroep het volledige geschil bij de rechter in hoger beroep aanhangig wordt gemaakt,
met inbegrip van de punten waarover nog niet werd geoordeeld.
44. VAN DEN BERGH verwoordt dit als volgt: “Door het hoger beroep
gaat het geschil op de appelrechters over met alle feitelijke en juridische
vragen die daarmee samenhangen, ook al werden zij door de partijen in
eerste aanleg niet opgeworpen of heeft de eerste rechter hierover geen
uitspraak gedaan. Van zodra hoger beroep werd aangetekend is het geschil definitief onttrokken aan de rechtsmacht van de eerste rechter,
ook al diende deze zich nog uit te spreken over bepaalde geschilpunten
of vorderingen”. Deze auteur voegt hieraan toe dat een voorwaarde daartoe is dat het hoger beroep ontvankelijk en toelaatbaar is; stellen de appelrechters vast dat dit niet het geval is, in een zaak waar de
rechtsmacht van de eerste rechter nog niet volledig is uitgeput, dan her-
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leeft de saisine van deze rechter en geldt de devolutieve werking uiteraard niet (1).
45. “Van de zgn. verruimde devolutieve werking van het hoger beroep
is er sprake wanneer hoger beroep wordt aangetekend tegen één of meerdere uitspraken van de eerste rechter, op een tijdstip waarop die rechter
nog niet over het geheel van de processtof die hem was voorgelegd een
einduitspraak heeft geveld; wanneer dan hoger beroep wordt ingesteld
dan worden alle nog niet door de eerste rechter beslechte geschilpunten
aan de rechtsmacht van de eerste rechter onttrokken en overgeheveld
naar de appelrechter. Deze verruimde devolutieve werking wordt aanzien als een uiting van de visie dat het hoger beroep de voortzetting uitmaakt van het geding in eerste aanleg, m.a.w. van het principe van de
continuïteit van het geschil doorheen de opeenvolgende aanleggen” (2).
46. Met die verruimde devolutieve werking maakte artikel 1068, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek komaf met de regel “tantum devolutum, quantum appellatum” zoals die bestond vóór de invoering van het Gerechtelijk Wetboek en luidens dewelke de devolutieve werking beperkt
was tot de punten die reeds in eerste aanleg waren onderzocht en waarover reeds was beslist. Bedoeling van de wetgever was de procedure te
versnellen (3), de goede werking van de appelgerechten te vrijwaren, de
overbelasting van de hoven te vermijden en mogelijke vertragingsmaneuvers onder de vorm van dilatoire voortijdige hogere beroepen passend
een hak te zetten (4).
47. Het Hof heeft in een arrest van 5 januari 2006 (5) geoordeeld dat
“noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, noch
artikel 6.1. EVRM worden geschonden door de appelrechter die met toepassing van artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, op
(1) B. VAN DEN BERGH, “Bevestiging van de onderzoeksmaatregel, zoals bedoeld in
art. 1068, tweede lid, Ger.W.; wanneer geldt deze uitzondering op de (verruimde) devolutieve werking van het hoger beroep?” (noot onder Cass. 18 maart 2010), TBBR 2012, (107)
108 en voetnoot 3; zie voor de voorwaarde van een ontvankelijk hoger beroep ook
B. VANLERBERGHE, “Commentaar bij art. 1068 Ger.W.”, in B. ALLEMEERSCH,
P. DEPUYDT, D. LINDEMANS, S. RAES en J. LAENENS (red.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer (losbl.),
afl. 89 (28 januari 2013), 15.
(2) B. VAN DEN BERGH, “Bevestiging van de onderzoeksmaatregel, zoals bedoeld in
art. 1068, tweede lid, Ger.W.; wanneer geldt deze uitzondering op de (verruimde) devolutieve werking van het hoger beroep?” (noot onder Cass. 18 maart 2010), TBBR 2012, (107)
109; zie ook B. ALLEMEERSCH en P. VAN ORSHOVEN, “Devolutieve en schorsende werking
van het hoger beroep… herbekeken”, in P. TAELMAN (ed.), Het hoger beroep herbekeken,
Brugge, die Keure 2012, 174; P. TAELMAN, “De devolutieve werking van het hoger
beroep”, in VLAAMSE CONFERENTIE BIJ DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), Meester van het proces — Topics gerechtelijk recht, Gent, Larcier 2010, (223) 226.
(3) B. VANLERBERGHE, “Commentaar bij art. 1068 Ger.W.”, in B. ALLEMEERSCH,
P. DEPUYDT, D. LINDEMANS, S. RAES en J. LAENENS (red.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer (losbl.),
afl. 89 (28 januari 2013), 10.
(4) P. TAELMAN, “De devolutieve werking van het hoger beroep”, in VLAAMSE CONFERENTIE BIJ DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), Meester van het proces — Topics gerechtelijk
recht, Gent, Larcier 2010, (223) 227.
(5) Cass. 5 januari 2006, AR C.05.0190.N, AC 2006, nr. 10.
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grond van de devolutieve kracht van het hoger beroep uitspraak doet
over een betwisting waarvoor de eerste rechter enkel het debat had heropend”.
48. Een arrest van het Hof van 22 december 2006 (1) bevestigt dat “door
hun hoger beroep tegen het vonnis (…) de eisers het geschil zelf aanhangig [hebben] gemaakt bij de appelrechters, zowel in de mate dat dit vonnis een aantal eindbeslissingen inhoudt als in de mate dat de eerste
rechter de beslissing omtrent de door hem opgesomde vorderingen aanhoudt”.
49. Deze beide uitspraken verschaffen echter geen duidelijkheid of deze
regel al dan niet enkel geldt in geval van een onbeperkt hoger beroep nu
eruit de omvang van de ter zake ingestelde hogere beroepen niet blijkt.
50. In een arrest van 17 november 2011 viseerde het Hof enkel de hypothese van een “onbeperkt” hoger beroep wanneer het oordeelde dat “in
geval van een onbeperkt hoger beroep de zaak in haar geheel bij de rechter in hoger beroep aanhangig is” en dat deze er dan ook uitspraak over
moet doen (2).
51. Anderzijds houdt het beschikkingsbeginsel in dat de partij die hoger beroep aantekent dit beroep kan beperken. Het voornoemde arrest
van 17 november 2011 preciseert dat de partijen door het hoger beroep en
het incidenteel beroep de grenzen kunnen bepalen waarbinnen de appelrechter uitspraak moet doen over de betwisting die aan de eerste rechter
is voorgelegd.
52. In de rechtsleer wordt er dan ook op gewezen dat de regel van de verruimde devolutieve werking moet worden samen gelezen met het voornoemde beschikkingsbeginsel; het zijn derhalve in eerste instantie de
partijen die dienen te bepalen over welke vorderingen de appelrechter
uitspraak zal dienen te doen. Het staat volgens bepaalde auteurs dan ook
de partijen vrij het hoger beroep te beperken tot de vordering waarover
de eerste rechter reeds (deels) uitspraak deed en de uitspraak voor de
overige vorderingen aan de eerste rechter over te laten, dan wel om de
gehele zaak aanhangig te maken bij de rechter in hoger beroep (3). Volgt
men deze stelling, dan lijkt de regel vervat in het voornoemde arrest van
17 november 2011 dan ook niet toepasselijk te zijn in geval van een dergelijk beperkt hoger beroep.
53. Ik meen echter dat de beperking van het hoger beroep door de appellant enkel kan slaan op punten waarover de eerste rechter reeds heeft
geoordeeld. De punten waarover nog niet werd geoordeeld vergezellen
dus het geschil naar de appelrechter om door die appelrechter te worden
beoordeeld.
54. Men kan hiertegen weliswaar inbrengen dat daardoor met betrekking tot de punten waarover door de eerste rechter nog niet werd geoor(1) Cass. 22 december 2006, AR C.06.0102.N, AC 2006, nr. 675.
(2) Cass. 17 november 2011, AR C.10.0453.N, AC 2011, nr. 620.
(3) B. VANLERBERGHE, “Commentaar bij art. 1068 Ger.W.”, in B. ALLEMEERSCH,
P. DEPUYDT, D. LINDEMANS, S. RAES en J. LAENENS (red.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer (losbl.),
afl. 89 (28 januari 2013), 29.
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deeld de titularis van die vorderingen een aanleg verliest, doch dit lijkt
mij een logisch gevolg te zijn van de verruimde devolutieve werking van
het hoger beroep.
55. Dit weegt echter naar mijn mening niet op tegen het proceseconomisch voordeel: de fragmentering van het geschil wordt vermeden, doordat het gehele geschil nu voor de appelrechter wordt gebracht.
56. Het komt mij dan ook voor dat de verruimde devolutieve werking
van het hoger beroep voorgaat op het beschikkingsbeginsel. De punten
van de vordering waarover nog niet werd geoordeeld door de eerste rechter worden ingevolge de verruimde devolutieve kracht van het hoger beroep bij de rechter in hoger beroep aanhangig gemaakt, zonder dat
partijen hiervan kunnen afwijken.
57. Door te beslissen dat de partijen het onderdeel van de tegenvordering van de eiseres tot het bekomen van een onderhoudsuitkering na
echtscheiding verder in staat moeten stellen voor de eerste rechter, miskennen de appelrechters dan ook naar mijn mening de verruimde devolutieve werking van het hoger beroep, zoals vervat in artikel 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek.
58. Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.
De overige grieven
59. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen
leiden en derhalve geen antwoord te behoeven.
Conclusie
60. Vernietiging in zoverre het bestreden arrest het hoger beroep aangaande de oorspronkelijke tegenvordering van eiseres tot het bekomen
van een onderhoudsuitkering na echtscheiding onontvankelijk verklaarde.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 11 juni 2013.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 17 november 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens het ten deze toepasselijke artikel 1278, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek heeft het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding
wordt uitgesproken ten aanzien van de persoon van de echtgenoten gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden. Ten aanzien van derden heeft het zijn gevolgen vanaf de dag van
de overschrijving.
Luidens artikel 28 Gerechtelijk Wetboek gaat iedere beslissing in
kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechtsmiddelen.
2. Uit de samenhang van voornoemde wetsbepalingen volgt dat het
volstaat dat de beslissing tot echtscheiding niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is opdat de echtscheiding ten aanzien van de persoon
van de echtgenoten gevolgen heeft, ook al wordt het vonnis waarin deze
beslissing is vervat op andere punten bestreden. Niet vereist is dat de
beslissing daarenboven op regelmatige wijze in de registers van de burgerlijke stand is overgeschreven.
Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt in zoverre naar
recht.
3. Uit hetgeen voorafgaat volgt eveneens dat, in zoverre het onderdeel opkomt tegen de beslissing van de appelrechters dat de griffie het
vonnis van de eerste rechter waarbij op hoofdvordering van de verweerder de echtscheiding op grond van artikel 229, § 3, Burgerlijk Wetboek
werd uitgesproken, terecht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
heeft overgemaakt en dat de ambtenaar van de burgerlijke stand dit
deel van het beschikkend gedeelte van het beroepen vonnis terecht in
zijn registers heeft overgeschreven, dit, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiseres in haar akte van hoger beroep niet opkwam tegen het gegrond
verklaren door de eerste rechter van de hoofdeis van de verweerder tot
het uitspreken van de echtscheiding op grond van artikel 229, § 3, Burgerlijk Wetboek. Aangezien het beroepen tussenvonnis op 14 december
2012 op initiatief van de verweerder werd betekend, konden de appelrechters wettig beslissen dat dit onderdeel van het beroepen vonnis op
15 januari 2013 in kracht van gewijsde is getreden en dat het huwelijk
van partijen overeenkomstig het ten deze toepasselijke artikel 1278,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek sinds die datum in hun onderlinge verhouding is ontbonden.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
5. Artikel 17 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering
niet kan worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen
belang heeft om ze in te dienen.
Artikel 18, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het belang
een reeds verkregen en dadelijk belang moet zijn.
Krachtens artikel 18, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering worden toegelaten indien zij, zelfs tot verkrijging van een
verklaring van recht, is ingesteld om de schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen.
Het belang wordt beoordeeld op het tijdstip van het instellen van de
vordering. Het moet echter voorhanden blijven gedurende het gehele
geding. Valt het belang in de loop van het geding weg, dan moet de
rechter vaststellen dat de vordering zonder voorwerp is geworden.
6. Artikel 229, § 1, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de echtscheiding
wordt uitgesproken wanneer de rechter vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Het bewijs van de onherstelbare ontwrichting
kan met alle wettelijke middelen worden geleverd.
Artikel 229, § 2, bepaalt dat de onherstelbare ontwrichting bestaat
wanneer de aanvraag gezamenlijk wordt gedaan door de twee echtgenoten na meer dan zes maand feitelijke scheiding of wanneer de aanvraag
tot tweemaal toe werd gedaan overeenkomstig artikel 1255, § 1, Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 229, § 3, bepaalt dat de onherstelbare ontwrichting ook bestaat wanneer de aanvraag wordt gedaan door één enkele echtgenoot na
meer dan één jaar feitelijke scheiding of wanneer de aanvraag tot tweemaal toe werd gedaan overeenkomstig artikel 1255, § 1, Gerechtelijk
Wetboek.
7. Aangezien het echtscheidingsrecht slechts een enkele echtscheidingsgrond kent, namelijk de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, en het uitspreken van de echtscheiding in beginsel geen
weerslag heeft op de gevolgen ervan, wordt, van zodra de echtscheiding
werd uitgesproken op vordering van een van de echtgenoten en deze beslissing in kracht van gewijsde is getreden, de vordering van de andere
echtgenoot zonder voorwerp.
8. Het onderdeel dat aanvoert dat, ook wanneer de echtscheiding
reeds werd uitgesproken op grond van artikel 229, § 3, Burgerlijk Wetboek en het huwelijk reeds werd ontbonden ingevolge een in kracht van
gewijsde gegane beslissing, de rechter er niettemin toe gehouden is uitspraak te doen over de tegenvordering tot echtscheiding op grond van
artikel 229, § 1, Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat deze vordering
vóór de ontbinding werd ingesteld, steunt op een verkeerde rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.
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Tweede middel
Eerste onderdeel
9. Krachtens artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek maakt hoger beroep
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep. Deze verwijst de
zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een
in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
Deze regel houdt in dat door het hoger beroep in beginsel het volledig
geschil met inbegrip van de punten van de vordering waarover nog niet
werd geoordeeld, aan de eerste rechter wordt onttrokken en aanhangig
wordt gemaakt bij de rechter in hoger beroep.
De partij die hoger beroep aantekent, kan dit hoger beroep beperken,
maar deze beperking kan enkel betrekking hebben op punten van de
vordering waarover reeds werd geoordeeld door de eerste rechter. De
punten van de vordering waarover nog niet werd geoordeeld worden
krachtens het principe zelf van de verruimde devolutieve werking van
het hoger beroep dat is vervat in artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek,
aanhangig gemaakt bij de rechter in hoger beroep.
10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de eerste rechter bij tussenvonnis van 12 november 2012 heeft geoordeeld over de hoofd- en de tegeneis tot echtscheiding en voorts vaststelde dat de tegeneis tot betaling van een onderhoudsuitkering na
echtscheiding niet in staat van wijzen was, waarbij in het vonnis akte
werd verleend van een tussen de partijen overeengekomen conclusiekalender;
— de eiseres tegen dit tussenvonnis hoger beroep heeft aangetekend.
11. Door te beslissen dat de partijen het onderdeel van de tegenvordering van de eiseres tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na
echtscheiding verder in staat moeten stellen voor de eerste rechter,
schenden de appelrechters artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het hoger beroep aangaande de oorspronkelijke tegenvordering van de eiseres tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding onontvankelijk
verklaart en oordeelt over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
29 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.
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N° 357
1°

— 29 mei 2015
(AR C.14.0275.N)

KAMER

1° BORGTOCHT. — DERDE DIE ZAKELIJKE ZEKERHEID VERSCHAFT
VOOR ANDERMANS SCHULD. — GEVOLG. — GEHOUDENHEID. — OMVANG.
2° BORGTOCHT. — ZAKELIJKE BORG. — TOEPASSELIJKE RECHTSREGELS.
3° BORGTOCHT. — KWIJTSCHELDING OF ONTSLAG BIJ OVEREENKOMST AAN DE HOOFDSCHULDENAAR. — GEVOLG. — BEVRIJDING VAN DE
BORGEN. — TOEPASSINGSGEBIED. — ZAKELIJKE BORG.
4° COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — MINNELIJKE AANZUIVERINGSREGELING. — GEVOLG. — BORGEN. — SCHULDEISER. — BEZWAAR TEGEN HET ONTWERP. — HOMOLOGATIE DOOR DE RECHTBANK. — GEVOLG.
5° BORGTOCHT. — COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — MINNELIJKE
AANZUIVERINGSREGELING. — GEVOLG. — BORGEN. — SCHULDEISER. — BEZWAAR TEGEN HET ONTWERP. — HOMOLOGATIE DOOR DE RECHTBANK. — GEVOLG.

1° De derde die tot zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een
zakelijke zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot deze schuld gehouden met zijn gehele vermogen, maar heeft hiervoor slechts in te staan tot
beloop van het zakelijk zekerheidsrecht.
2° De regels inzake borgtocht zijn op de zakelijke borg enkel van toepassing in
zoverre zij verenigbaar zijn met de aard ervan.
3° Artikel 1287, eerste lid, Burgerlijk Wetboek luidens welk de kwijtschelding
of ontslag bij overeenkomst aan de hoofdschuldenaar verleend, de borgen bevrijdt, is ook van toepassing op de zakelijke borg. (Art. 1287, eerste lid, Burgerlijk Wetboek)
4° en 5° Een minnelijke aanzuiveringsregeling die voorziet in een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding heeft de bevrijding tot gevolg van de borgen overeenkomstig artikel 1287, eerste lid, Burgerlijk Wetboek; indien de schuldeiser
tegen het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling bezwaar heeft aangetekend overeenkomstig artikel 1675/10, § 4, tweede lid, en de regeling door
de rechtbank werd gehomologeerd niettegenstaande dit bezwaar, dan geldt de
minnelijke aanzuiveringsregeling niet als kwijtschelding in de zin van
artikel 1287, eerste lid, Burgerlijk Wetboek. (Art. 1675/10, § 4, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek; art. 1287, eerste lid, Burgerlijk Wetboek)

(KBC BANK N.V. T. V. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 3 januari 2014.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christiaan Vandewal heeft geconcludeerd.
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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. De derde die tot zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een zakelijke zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot
deze schuld gehouden met zijn gehele vermogen, maar heeft hiervoor
slechts in te staan tot beloop van het zakelijk zekerheidsrecht.
De regels inzake borgtocht zijn op deze zakelijke borg enkel van toepassing in zoverre zij verenigbaar zijn met de aard ervan.
Artikel 1287, eerste lid, Burgerlijk Wetboek luidens welk de kwijtschelding of ontslag bij overeenkomst aan de hoofdschuldenaar verleend, de borgen bevrijdt, is ook van toepassing op de zakelijke borg.
2. Overeenkomstig artikel 1675/10, § 4, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek zendt de schuldmiddelaar het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling naar onder meer de schuldeisers. Dit ontwerp dient door
alle schuldeisers te worden goedgekeurd. Het staat hen vrij om desgevallend tegen het ontwerp bezwaar te formuleren overeenkomstig
artikel 1675/10, § 4, tweede lid.
3. Een minnelijke aanzuiveringsregeling die voorziet in een gehele of
gedeeltelijke kwijtschelding heeft de bevrijding tot gevolg van de borgen overeenkomstig artikel 1287, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.
Indien de schuldeiser tegen het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling bezwaar heeft aangetekend overeenkomstig artikel 1675/
10, § 4, tweede lid, en de regeling door de rechtbank werd gehomologeerd
niettegenstaande dit bezwaar, dan geldt de minnelijke aanzuiveringsregeling niet als kwijtschelding in de zin van artikel 1287, eerste lid,
Burgerlijk Wetboek.
4. De appelrechters die door overname van de motieven van de eerste
rechter oordelen dat de kwijtschelding verleend aan de eerste verweerder en wijlen zijn echtgenote in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregeling de derde verweerster ten goede komt en dat het beslag
op het door deze laatste gehypothekeerde goed moet worden opgeheven,
terwijl uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de eiseres bezwaar had aangetekend tegen het voorstel van minnelijke
aanzuiveringsregeling, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
29 mei 2015 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Maes en de
heer Wouters.

