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“L’injustice est muette, la justice crie”.
Jean de Rotrou (1)

Op 1 september 1999 sprak de heer procureur-generaal Jean-
Marie Piret zijn openingsrede “een eeuw bedenkingen over Jus-
titie” uit. Ik ben veel minder ambitieus en zal mij beperken tot 
enkele losse bedenkingen over Justitie en het Hof van Cassatie.

Maar sta mij toe eerst een korte bedenking over het ritueel van 
de openingsrede te maken.

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie deelt met de 
leden van zijn parket de opdracht de “hoeder van de wet” te zijn. 
Dit impliceert in de eerste plaats de volstrekte getrouwheid aan 
de wet, zoals dit ook uitgedrukt wordt in de grondwettelijke eed 
die elke magistraat moet afleggen. Deze absolute verplichting 
belet evenwel niet dat de wettelijke regel ook kritisch bekeken 
mag worden.

Deze bevoegdheid vindt zelfs een wettelijke grondslag in 
artikel 11 van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een 
Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, dat bepaalt :

“De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en het College 
van procureurs-generaal zenden aan het Comité in de loop van de 
maand oktober een verslag toe, dat een overzicht bevat van de 
wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het voorbije 
gerechtelijk jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpre-
tatie ervan hebben opgeleverd”.

Artikel 345, eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt :

“Het Hof van Cassatie en de hoven van beroep komen ieder 
jaar na de vakantie in algemene en openbare vergadering bijeen.

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie of een van de 
advocaten-generaal die hij daarmee belast heeft, houdt een rede 
over een bij die gelegenheid passend onderwerp”.

 (1) J. de Rotrou, La sœur, V, 3, 1632.
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Als “hoeder van de wet” zal ik dit voorschrift stipt naleven, 
maar er ook een kritische noot bij plaatsen.

In de eerste plaats creëert deze wetsbepaling een fundamen-
tele ongelijkheid tussen de procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie en zijn collega’s bij de hoven van beroep, aangezien 
artikel 345, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt :

“De procureur-generaal bij het hof van beroep geeft aan hoe 
binnen het rechtsgebied recht is gesproken en wijst op de mis-
bruiken die hij heeft vastgesteld. Bovendien kan hij, indien hij 
zulks nuttig acht, een rede houden over een bij die gelegenheid 
passend onderwerp”.

De vraag is of deze ongelijkheid of discriminatie wel in rede-
lijkheid verantwoord is : de openingsrede van de procureurs-
generaal bij de hoven van beroep is beperkt tot de wijze waarop 
binnen het ressort recht is gesproken en de eventuele incidenten 
die zich hierbij hebben voorgedaan. Voor het overige, komt het de 
procureur-generaal bij het hof van beroep toe zelf te oordelen over 
de opportuniteit een rede te houden over een passend onderwerp. 
Het is dus, anders dan voor de procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie, geen verplichting, maar een loutere mogelijkheid.

Het artikel 345 Gerechtelijk Wetboek plaatst de procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie ook in een ongelijke positie ten 
opzichte van de korpschefs van de andere opperste hoven : een 
dergelijke verplichting tot het houden van een rede bestaat noch 
voor het Grondwettelijk Hof, noch voor de Raad van State.

De positie van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 
verschilt ook van de positie van zijn Franse en Nederlandse col-
lega’s.

Voor wat Nederland betreft heb ik geen enkel spoor terugge-
vonden van een gelijkaardige verplichting in hoofde van de pro-
cureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

In Frankrijk lijkt de procureur-generaal bij het Hof van Cas-
satie enkel, net zoals de procureurs-generaal bij de hoven van 
beroep in België, de verplichting te hebben een beeld te schetsen 
van de situatie van het rechtscollege. Artikel R. 431-9 (2) van de 
Code de l’organisation judiciaire bepaalt immers :

 (2) Décret no 2008-522 van 2 juni 2008.
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“Il est fait rapport annuellement au président de la République et 
au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procé-
dures et de leurs délais d’exécution”.

Het artikel R. 431-10 (3) van hetzelfde wetboek voorziet wel :
“Le premier président et le procureur général peuvent appeler 

l’attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les con-
statations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois 
et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à 
remédier aux difficultés constatées”, wat neerkomt op de verplich-
ting die ook de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie van 
België heeft in het kader van het hiervoor aangehaalde jaarlijks 
wetgevend verslag.

Wat de inhoud van de rede betreft, is de procureur-generaal 
bij het Hof van Cassatie volledig vrij : het enige opgelegde crite-
rium is dat het onderwerp “passend” moet zijn bij de algemene 
en openbare vergadering die het begin van het gerechtelijk jaar 
kenmerkt.

Deze keuzevrijheid toont aan dat de verplichting van 
artikel 345 Gerechtelijk Wetboek een persoonlijke verplichting 
is van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, die welis-
waar één van de advocaten-generaal daarmee kan belasten. Dat 
betekent meteen dat de inhoud van het door hem gekozen onder-
werp en de wijze waarop hij omtrent dit onderwerp stellingen of 
standpunten inneemt, enkel onder zijn persoonlijke verantwoor-
delijkheid vallen : de openingsrede bindt noch het Hof, noch de 
leden van het parket bij het Hof.

Deze vrijheid maakt de opdracht en inzonderheid de keuze van 
het “passend onderwerp” evenwel niet eenvoudiger. Zoals procu-
reur-generaal Marc De Swaef (4) reeds aangaf in zijn plechtige 
openingsrede van 1 september 2005 kunnen wij bij het overlopen 
van de verscheidenheid aan onderwerpen die aan bod kwamen 
in de 135 openingsredes sinds 1869 slechts in bewondering staan 

 (3) Décret no 2008-522 van 2 juni 2008.
 (4) “Penaal cassatieberoep van nu en straks : enkele denkrichtingen voor de toekomst”, 

rede uitgesproken door de heer M. De Swaef, Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, 
op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 september 2005, Jaarverslag van het Hof 
van Cassatie, 2005, p. 114, nr. 1.
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voor de creativiteit en de inventiviteit van onze rechtsvoorgan-
gers.

Bij de keuze van het onderwerp voor mijn rede heb ik mij laten 
leiden door het antwoord op de vraag wat het doel van een der-
gelijke openingsrede kan zijn en tot wie deze rede uiteindelijk 
eigenlijk is gericht.

Het uiteindelijke doel van de openingsrede kan niet bestaan in 
het geven van een overzicht van de werkzaamheden van het voor-
bije gerechtelijk jaar of in het schetsen van een beeld van de wijze 
waarop het Hof zijn grondwettelijke en wettelijke opdracht ver-
vult. Een dergelijke invulling van de verplichting van artikel 345 
Gerechtelijk Wetboek zou immers inhoudelijk dubbel gebruik 
uitmaken met het verslag dat het Hof sinds 1998 jaarlijks publi-
ceert in toepassing van artikel 340, § 3 Gerechtelijk Wetboek.

Het kan evenmin de bedoeling zijn bij de opening van het 
gerechtelijk jaar een overzicht te geven van alle wetten en regle-
menten waarvan de toepassing of de interpretatie tot moeilijk-
heden aanleiding heeft gegeven : het resultaat van deze oefening 
is terug te vinden in het wetgevend verslag dat elk jaar in de loop 
van de maand oktober wordt toegezonden aan het Parlement in 
toepassing van artikel 11 van de wet van 25 april 2007 tot oprich-
ting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie.

De rede kan uiteraard geen betrekking hebben op nog han-
gende zaken : het standpunt dat het openbaar ministerie moet 
innemen in elke individuele zaak die door het Hof behandeld 
wordt, dient verdedigd te worden in de mondelinge of schrifte-
lijke conclusies en niet daarbuiten.

Ik ben bovendien van mening dat de plechtige openingsrede 
beter geen betrekking kan hebben op welbepaalde punctuele 
niet-dossiergebonden rechtsproblemen : ofwel heeft het Hof zich 
omtrent deze rechtskwestie reeds uitgesproken, ofwel moet het 
dit in de toekomst nog doen.

Wanneer het Hof zich omtrent het rechtsprobleem reeds heeft 
uitgesproken en dan is het hier en vandaag noch de plaats, noch 
de opdracht van de procureur-generaal om dit standpunt bij te 
treden, af te vallen, toe te lichten of van verdere commentaar te 
voorzien. In het geval dat de beslissing van het Hof overeenkomt 
met het in conclusie ingenomen standpunt van het openbaar 
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ministerie zou dit het beeld kunnen doen ontstaan van een pro-
cureur-generaal die door het bijvallen van het gewezen arrest de 
werkzaamheden van zijn eigen korps bewierookt, terwijl, ander-
zijds, wanneer het Hof de conclusie van het openbaar ministerie 
niet zou zijn gevolgd, het bekritiseren van het gewezen arrest zou 
kunnen beschouwd worden als het hardnekkig vasthouden aan 
het eigen door het Hof in het ongelijk gestelde standpunt. In de 
twee gevallen kan dit het beeld van Justitie enkel schade toe-
brengen.

Wanneer het Hof zich omtrent het rechtsprobleem nog niet 
heeft uitgesproken is de toestand even delicaat : niet alleen komt 
het de procureur-generaal niet toe het Hof in het openbaar lessen 
te geven of door zijn publieke uitlatingen het Hof in een minder 
comfortabele positie te brengen door de druk te verhogen, maar 
bovendien bestaat de mogelijkheid dat het Hof zijn standpunt 
afwijst en loopt hij aldus het gevaar zijn eigen positie aan te 
tasten. Ook hier hoort het, behoudens in een zuiver academische 
situatie, voldoende terughoudend te zijn en de regel te eerbie-
digen dat het parket zijn standpunt enkel kenbaar maakt in zijn 
conclusie op het ogenblik dat het Hof met het rechtsprobleem 
wordt geconfronteerd.

Ik sprak daarnet mijn bewondering uit over de creativiteit en 
de inventiviteit van mijn voorgangers. Ik heb dezelfde waarde-
ring voor hun welbespraaktheid, maar toch stel ik mij de vraag 
of dergelijke klassieke mercuriales waarbij het Hof en de aanwe-
zigen onderhouden worden met ingewikkelde geleerde uiteenzet-
tingen of rechtsfilosofische traktaten over de morele functie van 
Justitie, de plichten van magistraten en de beweegredenen die 
hen moeten leiden, hoe belangrijk deze onderwerpen ook mogen 
zijn, niet achterhaald of minstens uit de mode zijn.

Zou er dan niet eerder moeten worden gedacht aan redes die 
een meer direct meetbaar nut vertonen, zoals een overzicht van 
de evolutie van de rechtspraak (5) van het Hof in een bepaald 
domein, opgesteld in een klare, simpele en functionele stijl en 
zonder hoogdravendheid ? Of aan mercuriales die er eerder op 

 (5) Zie bijvoorbeeld : “Het recht van verdediging in de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie (1990-2003)”, rede uitgesproken door Baron Jean du Jardin, Procureur-generaal 
bij het Hof van cassatie, op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 september 2003.
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gericht zijn een beeld te scheppen van de actuele toestand van 
Justitie in het algemeen of van het Hof in het bijzonder (6), 
waarbij de pijnpunten worden belicht en zo mogelijk een begin 
van oplossing wordt voorgesteld, zonder al te veel overlappingen 
met het jaarverslag en het wetgevend verslag ? Beide mogelijk-
heden lijken mij naast elkaar te kunnen bestaan.

Het gekozen onderwerp zal uiteindelijk ook mede bepalen tot 
wie de rede zich richt.

Zuiver doctrinaire redes zijn uiteraard in de eerste plaats 
gericht op de rechtspractici, welke hun hoedanigheid ook zij : 
magistraat, advocaat of academicus.

Een mercuriale die betrekking heeft op de actuele situatie van 
Justitie of van het Hof van Cassatie brengt aan de leden van het 
Hof, zijn parket en zijn balie geen zaken bij die zij nog niet weten 
en kennen : zij beleven immers die dagelijkse realiteit. Een derge-
lijke rede is dan ook niet bestemd voor het Hof, maar richt zich 
eerder tot andere externe actoren, zoals het Parlement, de Rege-
ring en inzonderheid de minister van Justitie, de Federale Over-
heidsdienst Justitie, de pers en zelfs, desgevallend via de media 
en door de publicatie ervan, tot alle burgers.

Het verleden heeft bewezen dat, wat ik zou noemen, meer poli-
tiek getinte redes soms controverses uitlokken. Dat was onder 
meer het geval met de laatste rede van procureur-generaal Eliane 
LiekendaeL van 1 september 1998 (7) en, dichter bij ons, met de 
rede van 1 september 2012 van de heer Yves Liegeois, procureur-
generaal bij het hof van beroep te Antwerpen met betrekking tot 
de perslekken.

Anderzijds wil men de procureur-generaal bij het Hof van Cas-
satie blijkbaar soms tot politieke uitspraken verleiden. Zo werd 
de rede uitgesproken door procureur-generaal Jean-François 
Leclercq (8) op de plechtige openingszitting van het Hof van Cas-

 (6) Zie bijvoorbeeld : “Cassatierechtspreek vandaag”, rede uitgesproken door 
H. Lenaerts, Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op de plechtige openingszitting 
van het Hof op 2 september 1991.

 (7) Plechtige openingsrede van mevrouw de procureur-generaal Eliane Liekendael 
van 1 september 1998, “Contribution mineure à une réflexion sur un problème majeur : la 
responsabilité pénale des ministres fédéraux”, Pas. 1998.

 (8) Plechtige openingsrede van procureur-generaal Jean-François Leclercq, “Bieden de 
maatschappijen die ferryboten en cruiseschepen exploiteren voldoende bescherming aan de 
passagiers die over zee en binnenwateren reizen ?”, www.cassonline.be.
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satie op 3 september 2012 omtrent de bescherming van passagiers 
die over de zee en binnenwateren reizen door maatschappijen die 
ferryboten en cruiseschepen exploiteren, op de korrel genomen 
door een eminent parlementslid dat zich in een kranteninterview 
afvroeg of de procureur-generaal geen andere onderwerpen had 
kunnen kiezen, hierbij verwijzende naar de op dat ogenblik druk 
becommentarieerde vervroegde vrijlating van Michelle Martin.

Bij het kiezen van het onderwerp voor zijn openingsrede moet 
de procureur-generaal bijgevolg weerstaan aan twee tegenge-
stelde verleidingen : de verleiding om op de barricade te klimmen 
door zuiver politieke uitspraken te doen en de verleiding om de 
luwte op te zoeken door zich te beperken tot al te neutrale of 
nietszeggende beschouwingen.

Een andere bedenking omtrent het relatieve nut van de ver-
plichting voor de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 
om jaarlijks een rede te houden bij de opening van het gerechte-
lijk jaar is dat de procureur-generaal die verplichting niet nodig 
heeft om publiekelijk die onderwerpen aan te kaarten, waarvan 
hij oordeelt dat zij die bespreking waard zijn en dat hij niet moet 
wachten tot begin september om dit te doen. Hij heeft integen-
deel de verplichting zonder verder verwijl te spreken op het ogen-
blik dat hij moet spreken. Ik meen inderdaad dat de procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie niet alleen een spreekrecht 
heeft, hij heeft ook een spreekplicht.

Tenslotte deel ik niet noodzakelijk de mening van degenen die 
oordelen dat deze redes, die behoren tot het ritueel van de ope-
ning van het gerechtelijk jaar, “grote momenten” zijn voor het 
Hof : voor mij zijn de grote momenten van het Hof zijn belangrijke 
arresten die mijlpalen betekenen voor de interne rechtspraak.

Mijn uiteindelijke vraag blijft dus of de verplichting van 
artikel 345 Gerechtelijk Wetboek moet worden behouden of dat 
deze verplichting minstens dient te worden vervangen door de 
loutere mogelijkheid voor de procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie om bij de opening van het gerechtelijk jaar een rede te 
houden over een bij die gelegenheid passend onderwerp.

Daarmee afrondend kan overigens ook nog de vraag worden 
gesteld of het in de huidige tijden en gelet op de toestand en de 
werklast van het Hof nog verantwoord is alle magistraten van 
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het Hof en van zijn parket, de leden van de balie en de prominente 
genodigden van het Hof gedurende de duur van de openingsrede 
van hun normale bezigheden af te houden.

Maar ik besef anderzijds ook wel dat tradities en rituelen ook 
hun bestaansredenen hebben.

Het zijn al deze overwegingen die mij ertoe geleid hebben er dit 
jaar voor te kiezen mijn tussenkomst te beperken tot het formu-
leren van enkele korte en soms losse bedenkingen over Justitie in 
het algemeen en over de plaats van het Hof van Cassatie in het 
bijzonder, die uit hun aard misschien minder het Hof zelf, maar 
wellicht meer de andere betrokken actoren kunnen interesseren.

*
*  *

Op de plechtige openingszitting van 11 januari 2002, wees de 
heer Guy Canivet, eerste voorzitter van het Franse Hof van Cas-
satie, in de volgende bewoordingen op de zware kritiek die de 
Franse Justitie in die periode te verduren kreeg : “On reproche tout 
à la fois à l’institution judiciaire ses délais, son organisation irrati-
onnelle, sa complexité, son inaccessibilité, son coût, son absence de 
transparence, son inconséquence, la désinvolture du juge, son inap-
titude à assurer la sécurité publique. On lui fait grief de méconnaître 
les réalités de l’entreprise et de contrarier la prise de risque écono-
mique. On dénonce ses faibles moyens, on doute de l’indépendance, 
de l’impartialité, de la disponibilité, de la compétence, de la sagesse 
des juges et même au niveau supérieur, et avec quelle violence, des 
fondements moraux de l’interprétation qu’ils donnent de la loi. (…) 
Depuis des années, on se plaît à décrire une institution en crise, 
abandonnée, dépassée, submergée, sinistrée. Sur elle, le discours est 
complaisamment empreint d’outrance, d’exhortation, de misérabi-
lisme, de démagogie, de corporatisme, de recherche du sensationnel, 
voire de manipulation” (9).

Ook in Nederland ligt Justitie en meer bepaald de strafrechter 
sinds jaren onder vuur. Geert Corstens, President van de Hoge 
Raad der Nederlanden, verwoordde dit samengevat als volgt : 
“Er wordt gesproken over een ‘closed shop’, waarin iedereen 

 (9) G. Canivet, Cour de Cassation, Rapport annuel 2001, www.courdecassation.fr.
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elkaar de hand boven het hoofd houdt, interne kritiek niet wordt 
getolereerd en kritiek van buitenaf wordt genegeerd. Strafrech-
ters wordt verweten dat zij eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in 
waarheidsvinding, dat zij niet genoeg kennis hebben, onvol-
doende alert zijn, hun uitspraken nauwelijks inzichtelijk en 
begrijpelijk zijn en dat zij elementen die hun niet bevallen uit het 
dossier ‘wegstrepen’. (…)Vooral strafrechters worden neergezet 
als ‘slapende rechters’ die eigenlijk niet geëquipeerd zijn om hun 
vak uit te oefenen” (10). President Corstens wuift deze kritiek 
uiteindelijk weg, maar preciseert wel dat de rechterlijke macht 
zich die kritiek moet aantrekken en er haar voordeel moet mee 
doen (11).

De Belgische Justitie is onderhevig aan dezelfde kritiek (12).
Het is natuurlijk een illusie te denken dat alle kritiek ooit zal 

verstommen. Een deel van die kritiek is immers verbonden met 
het wezen zelf van het rechtspreken. Zelden zullen er rechts-
zaken zijn waarbij er geen enkele verliezer is. Frustratie omwille 
van een afgewezen aanspraak zal niet zelden aanleiding geven 
tot negatieve reacties. Maar daarmee moet de rechter kunnen 
leven, precies omdat die kritiek inherent is aan zijn roeping : 
rechtspreken is één van de mooiste, maar vaak ook één van de 
meest ondankbare en moeilijke opdrachten. Het is een voortdu-
rende afweging van belangen. Een constante evenwichtsoefe-
ning tussen de algemene regel en de concrete toepassing ervan 
op een welbepaald individueel geval, tussen de abstracte norm en 
de permanent evoluerende maatschappelijke realiteit met al zijn 
economische en sociale menselijke dimensies, tussen het bewaren 
van de nodige afstand en de zorg voor een gepast inlevingsver-
mogen, voldoende empathie en sociabiliteit, tussen de noodza-
kelijke plicht tot terughoudendheid en de al even onontbeerlijke 
nood aan communicatie en duiding, als absolute vereiste opdat 

 (10) G. Corstens, “De wakkere rechter”, voordracht startsymposium Nederlands 
Register van gerechtelijke deskundigen op 12 maart 2009, www.rechtspraak.nl.

 (11) G. Corstens, “De toga deels ontmanteld”, rede gehouden op het RAIO congres op 
27 november 2008.

 (12) De Hoge Raad der Nederlanden en het Franse Hof van Cassatie worden vaak 
geconfronteerd met dezelfde problemen als ons Hof van Cassatie, zoals blijkt uit hun jaar-
verslagen (www.courdecassation.fr – www.rechtspraak.nl).
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de rechtsonderhorige de beslissing zou begrijpen en uiteindelijk 
ook aanvaarden.

Een ander deel van de kritiek is dan weer van meer algemene 
en diffuse aard. Deze negatieve reacties zijn belangrijk in aantal 
en van uiteenlopende aard. Zij hebben niet alleen betrekking op 
de inhoud of de draagwijdte van de gerechtelijke uitspraak zelf, 
maar ook op de wijze waarop de beslissing tot stand gekomen is, 
op de rechter die de beslissing gewezen heeft of zelfs op de alge-
mene werking van het gerecht.

En laat ons onmiddellijk ootmoedig en grootmoedig toe-
geven dat sommige van die kritieken en negatieve reacties, 
vaak gebonden aan sterk gemediatiseerde dossiers, helemaal 
niet gratuit, maar wel integendeel zeer gerechtvaardigd waren 
of zijn en dat de fout voor het disfunctioneren van Justitie ook 
vaak te zoeken was of is bij de rechterlijke orde zelf, onder meer 
omwille van een gebrek aan communicatie en duiding van som-
mige controversiële rechterlijke beslissingen, ingegeven door een 
verkeerd begrepen opvatting van de plicht tot terughoudendheid 
en reserve. De rechterlijke macht, die uitgeoefend wordt door de 
hoven en rechtbanken, vormt de derde macht (13), – en dat is een 
positie die wij ten allen tijde moeten verdedigen –, maar deze 
derde macht draagt zonder enige twijfel ook de kenmerken in zich 
van een openbare dienst die bestaat ten behoeve van de rechts-
onderhorige en van de burger : dit alleen al verplicht ons klare en 
duidelijke taal te spreken.

De rechtsonderhorigen vragen dat de rechters duidelijk, snel en 
doeltreffend zouden zijn. Net zoals de wettekst zelf, moet Justitie 
daarom in de eerste plaats begrijpelijk en toegankelijk zijn, om 
aanvaard en gevolgd te worden. Dat houdt in dat de partijen op 
een eenvoudige en klare wijze de draagwijdte van de rechterlijke 
beslissing moeten kunnen begrijpen, net als de redenering die de 
rechter heeft gevolgd en de wettekst die eraan ten grondslag ligt. 
Tijdsdruk en dubbelzinnigheid of onnauwkeurigheid van de wet-
tekst kunnen en mogen geen redenen zijn voor de rechter om niet 
te streven naar helderheid en klaarheid.

 (13) Artikel 40 Grondwet.
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Een rechterlijke beslissing zal door de partijen op wie ze 
betrekking heeft enkel worden gerespecteerd wanneer deze 
partijen in de uitspraak zelf de redenen en de motieven kunnen 
terugvinden die de beslissing onderbouwen, steunen en uitleggen 
en op voorwaarde dat deze partijen uit de redenering die aan de 
beslissing ten grondslag ligt, minstens kunnen opmaken dat hun 
standpunt, hun bedoelingen, hun aanspraken en hun argumenten 
door de rechter correct werden begrepen en dat de door de rechter 
voorgestelde oplossing, of de vordering nu wordt toegewezen of 
afgewezen, als logisch en coherent overkomt.

De onvoldoende begrijpelijke taal is inderdaad een vaak terug-
kerend punt van kritiek, naast de ontoegankelijkheid van het 
gerecht, het gebrek aan voldoende kennis van de werking ervan, 
het gebrek aan transparantie en de afstandelijkheid, de wereld-
vreemdheid, het gebrek aan klantvriendelijkheid, de traagheid 
die resulteert in gerechtelijke achterstand, de te talrijke proce-
durefouten die leiden tot straffeloosheid, het gebrek aan eendui-
digheid in de bestraffing eens de feiten bewezen zijn verklaard en 
de hoge kosten.

Naast een aantal gerechtvaardigde kritieken kan ik mij ander-
zijds niet van de indruk ontdoen dat sommige van de aanvallen 
tegen Justitie veel verder reiken dan de enkele bekritiseerde 
individuele beslissing en dat dergelijke kritieken, door de onder-
liggende veralgemening ervan, uiteindelijk misschien wel ertoe 
strekken de legitimiteit van Justitie in het algemeen en van de 
rechterlijke macht in het bijzonder, als fundamentele instellingen 
van de rechtstaat, in vraag te stellen. En hier hoort een waar-
schuwing : dergelijke kritiek, die op systematische wijze de instel-
ling wil uithollen en verzwakken, is niet zonder gevaar. In tal van 
landen en zelfs niet eens zo lang geleden of zover van ons, – denk 
aan de kritiek van de Europese Unie op de toestand in Hongarije 
na de controversiële wijzigingen aan de grondwet –, hebben de 
burgers moeten ondervinden dat Justitie niet ongenaakbaar of 
onverwoestbaar is en een onderworpen Justitie of een verdedi-
ging die niet meer in staat is haar rol te spelen, is de negatie van 
de rechtstaat.

Maar net als Guy Canivet en Geert Corstens, ben ik ervan 
overtuigd dat wij met al deze reacties rekening moeten houden 
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om ons optreden te calibreren en dat wij deze kritieken moeten 
beschouwen als waardemeters van het vertrouwen dat de rechts-
onderhorige en de burger in de instelling stelt. Dit vertrouwen 
in Justitie is immers een fundamentele hoeksteen van de demo-
cratie en maakt mede de essentie uit van de rechtstaat (14).

De houding ten opzichte van deze kritieken mag er dus geen 
zijn van onverschilligheid, immobilisme, ontmoediging of zelfbe-
klag. Wij moeten die kritieken integendeel aanzien als mogelijke 
katalysatoren om te streven naar verandering en vernieuwing.

Maar als wij vaststellen en moeten toegeven dat sommige van 
de kritieken inderdaad gefundeerd zijn, moeten wij dan niet nog 
een stap verder zetten ?

Moeten wij dan niet, om het voor de instelling Justitie moge-
lijk te maken af te rekenen met dit verleden, een nieuwe start te 
maken en de blik volop op de toekomst te richten, onze verant-
woordelijkheid opnemen, onze fouten van het verleden erkennen 
en beterschap beloven ?

En moeten wij dan niet, zonder enige reserve of terughoudend-
heid onze verontschuldigingen aanbieden aan hen die in het ver-
leden het slachtoffer zijn geweest van het falen van ons rechts-
systeem ?

Dergelijke verontschuldigingen zijn geen teken van zwakte, 
maar veeleer een teken van moed en tegelijkertijd van nederig-
heid en realisme, van de wil om te verbeteren en van hoop op de 
toekomst.

Justitie blijft evenwel mensenwerk : het is een menselijke 
onderneming, die zoals elke menselijke onderneming zwakheden, 
gebreken en tekortkomingen kent, die het voorwerp kunnen en 
moeten uitmaken van kritiek en van een diepgaande nadere ana-
lyse, maar er mag dan minstens ook verwacht worden dat die 
analyse op een beredeneerde wijze gebeurt en dat de conclusies 
voldoende gewikt en gewogen zullen zijn.

Een kritische benadering is niet alleen bijzonder welkom, zij is 
ook broodnodig, onontbeerlijk en essentieel vanuit het oogpunt 
van het democratisch toezicht op de werking van Justitie : om ons 

 (14) S. Pleysier, L. Pauwels en A. Van Damme, “Vertrouwen als toetssteen van de 
democratie”, Orde dag, 2010, afl. 52, 3-6.
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aan te zetten tot verdere reflectie of zelfs tot een gewetensonder-
zoek, volstaat het dat deze kritiek gerechtvaardigd en verant-
woord is of zou kunnen zijn.

De kritieken en vooral de wijze waarop Justitie op deze kri-
tieken inspeelt of reageert, zijn ook belangrijk voor de toekomst : 
de wijze waarop de werking van Justitie wordt gepercipieerd zal 
ongetwijfeld mede de aantrekkingskracht van de functie van 
magistraat bepalen en dus een invloed hebben op de rekrutering 
en op de werking en de kwaliteit van de Justitie van morgen.

En ook hier is de communicatie in de twee richtingen van 
uitermate groot belang, want ondanks de voortdurende en soms 
zware kritiek aan het adres van de instelling, verwachten de 
rechtsonderhorigen veel van Justitie.

*
*  *

Wij zijn er ons allen inmiddels zeer goed van bewust dat uiter-
lijk vertoon, plechtige gewaden, indrukwekkende justitiepaleizen 
en zittingszalen, traditionele rituelen, afstandelijk en voor bui-
tenstaanders bijwijlen onbegrijpelijk taalgebruik al lang niet 
meer volstaan om respect af te dwingen voor de gewezen beslis-
sing.

Ook het loutere maar fundamentele gegeven dat een rechter-
lijke beslissing gewezen werd door een door de wet voorziene 
rechter of rechtbank volstaat vandaag niet meer om deze beslis-
sing door de partijen te doen aanvaarden.

Het machtswoord kan niet langer volstaan : ook de recht-
spraak moet in het teken staan van een onophoudelijk debat over 
de legitimiteit van wat is en hoort te zijn en moet dus voortdu-
rend, tot in zijn grondslagen, door de samenleving ondervraagd 
en bediscussieerd kunnen worden. De rechtspraak moet zich dus 
toetsbaar en transparant opstellen (15).

Anders dan in sindsdien lang vervlogen tijden, is Justitie 
immers niet langer meer onaantastbaar, ongenaakbaar, onschend-
baar of heilig. Justitie dwingt geen ontzag meer af als instelling 
of als onderneming, maar is dat wel onontbeerlijk ?

 (15) M. Adams en D. Broeren, “Transparantie 2.0 – De Hoge Raad na 175 jaar een 
openbaar discussieforum”, NJB, 18 okt. 2013, afl. 36, p. 2501.
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Wat daarentegen wel nodig is, is de eerbied voor de uiteinde-
lijke, definitieve uitspraak van de rechter en die eerbied zal er pas 
zijn wanneer Justitie blijk geeft van onafhankelijkheid, onpartij-
digheid, voldoende zorgvuldigheid en menselijkheid.

Justitie kent inderdaad een aantal vaste waarden die onveran-
derlijk zijn, zoals de vereiste van onpartijdigheid en van onafhan-
kelijkheid, maar Justitie moet, precies omdat het een menselijke 
onderneming is, ook permanent in beweging zijn om zich aan te 
passen aan de nieuwe noden, behoeften en eisen van de burgers 
en aan de nieuwe evoluties in de maatschappij.

Over de vereiste van de onafhankelijkheid en de onpartijdig-
heid van de rechter hebben veel betere sprekers en veel betere 
auteurs reeds veel gezegd en geschreven. Ik zal dus niet lang 
blijven stilstaan bij deze fundamentele vereisten.

Laat ik volstaan met erop te wijzen, zoals zovelen voor mij dat 
hebben gedaan, dat het absoluut onontbeerlijk is, maar dat het 
niet volstaat dat de individuele rechter onpartijdig en onafhan-
kelijk is opdat zou zijn voldaan aan die essentiële vereiste van een 
onafhankelijke en onpartijdige Justitie.

Natuurlijk moet die individuele rechter zich afschermen en 
afgeschermd worden tegen alle mogelijke beïnvloeding, die zijn 
oorzaak kan vinden, hetzij in externe factoren, zoals politieke 
druk of politieke inmenging, financiële druk of de verleiding van 
het geld, druk vanwege de media of vanwege de publieke opinie 
of de roep van de straat, hetzij in de persoonlijkheid zelf van de 
rechter, waarbij eigen vooroordelen en emoties kunnen leiden tot 
een vertekende beeldvorming. Zoals Blaise Pascal ooit schreef 
in zijn “Pensées” : “l’affectation ou la haine change la justice de 
face” (16).

Er mag bovendien ook geen schijn van afhankelijkheid of 
van partijdigheid bestaan (17): de rechter moet zich bijgevolg 
terughoudend opstellen en zich onthouden van elke handeling of 
gedraging die van aard is het vertrouwen van de rechtzoekende 

 (16) B. Pascal, Pensées, 1670, II, 82.
 (17) Cass. 19 april 2007, AR P.06.1605.N, AC 2007, nr. 194 ; T. Strafr., 2007, 376 met 

noot P. De Hert en J. Millen, “Het proces Erdal, artikel 6 EVRM en de schijn van partij-
digheid en afhankelijkheid”.
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te beschamen of de indruk te wekken dat hij niet langer onafhan-
kelijk en onpartijdig is (18).

Maar die afscherming volstaat niet.
De onafhankelijkheid en de onpartijdigheid (19) van Justitie 

moeten ook gewaarborgd en beveiligd worden door de struc-
turen, de mechanismen en de werkingsregels van de instelling 
zelf, zoals de onverplaatsbaarheid (20) en de onafzetbaarheid van 
de rechter, de onafhankelijkheid en de vrijheid van spreken van 
de parketmagistraat, de wijze van selectie, van rekrutering en 
van benoeming van de magistraten, de bevoegdheidsregels van 
de rechtscolleges, de rechterlijke organisatie (21) en de wijze van 
samenstelling van de zetel en het principe van de dubbele aanleg.

Een andere onontbeerlijke vereiste is de vereiste van zorgvul-
digheid. Zorgvuldigheid niet enkel in de studie van het dossier, 
maar ook in de behandeling van de partijen, in de afweging van 
de belangen, in de toepassing van de rechtsregels, in de redactie 
van de beslissing en in de duiding ervan ten aanzien van de par-
tijen.

Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en zorgvuldigheid op zich 
volstaan evenwel niet als waarborgen voor de kwaliteit van de 
Justitie : die kwaliteit hangt mede af van de menselijke factor. 
Er is inderdaad ook nood aan een menselijke Justitie. Deze ver-
eiste van een menselijke Justitie mag niet begrepen worden in de 
zin van een emotionele benadering, maar in de zin van een bena-
dering die blijk geeft van een voldoende inlevingsvermogen en 
empathie en van voldoende openheid naar de buitenwereld : een 
objectieve en menselijke rechtspraak vereist dat de rechter de 
grote vraagstukken, de belangrijke stromingen en de grote maat-
schappelijke evoluties kent.

 (18) Cass. 9 sept. 1999, AR D.99.0012.N, AC 1999, nr. 446 ; zie ook : Cass. 19 feb. 2008, 
AR P.07.1648.N, AC 2008, nr. 122 ; Cass. 28 feb. 2008, AR C.08.0086.N, AC 2008, nr. 144.

 (19) De onpartijdigheid van de rechter is een algemeen rechtsbeginsel : Cass. 2 okt. 
1980, AC 1980-81, met concl. proc.-gen. Dumon.

 (20) Aanbeveling CM/Rec(2010)12, § 52 van de Commissie van Venetië : “un juge ne 
devrait recevoir une nouvelle affectation ou se voir attribuer d’autres fonctions judiciaires 
sans y avoir consenti, sauf en cas de sanctions disciplinaires ou de réforme de l’organisation 
du système judiciaire”.

 (21) De onpartijdigheid is een fundamentele regel van de rechterlijke organisatie : Cass. 
14 okt. 1996, AR P.96.1267.F, AC 1996, nr. 379 ; Cass. 7 april 2004, AR P.03.1670.F, AC 
2004, nr. 189.
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Om Jules Michelet te parafrazeren : “La justice doit être impar-
tiale et humaine pour être tout à fait juste” (22).

Eerbied voor de rechterlijke uitspraak en vertrouwen in de 
rechterlijke macht veronderstelt niet alleen een onafhankelijke, 
onpartijdige, zorgvuldige en menselijke Justitie. Ook deze waar-
borgen volstaan niet op zich om de kritiek te doen verstommen : 
de rechtsonderhorigen verwachten dat Justitie op een afdoende, 
snelle en adequate wijze reageert en voor eenieder toegankelijk is 
en de rechtsonderhorigen hebben gelijk.

Ongerechtvaardigde, onverantwoorde en nodeloze vertraging 
in de procesgang zijn in strijd met zowel het ideaal als de geest 
van de Justitie.

Het is precies tegen deze niet te verantwoorden vertragingen 
in de afwikkeling van het proces, die niet alleen leiden tot grote 
en begrijpelijke frustraties bij de individuele rechtsonderhorige 
maar ook tot de toenemende overbelasting van bepaalde rechts-
colleges, met het risico op de algehele verlamming ervan dat wij 
voortdurend en onverdroten moeten blijven strijden.

Maar de vereiste van een snelle procesvoering kent ook zijn 
beperkingen : wettelijke termijnen en voorschriften zijn er precies 
in het belang van de rechtsonderhorigen, maar de waarborgen die 
deze pleegvormen en termijnen bieden voor de bescherming van 
de belangen van de betrokken partijen zorgen op zich onvermij-
delijk voor een zekere vertraging in de reactie of de respons van 
Justitie op de verzuchtingen van deze partijen. Dergelijke onont-
koombare vertragingen vinden hun oorzaak in de wet zelf en zijn 
daarom dan ook gewettigd. Deze vertragingen mogen bijgevolg 
niet worden meegerekend in de kritiek tegen de gerechtelijke ach-
terstand, want een rechtstaat verstaat zich niet met een systeem 
van standrecht, dat dergelijke waarborgen niet biedt en niet kan 
bieden.

Wij mogen ook niet uit het oog verliezen dat een al te expedi-
tieve of al te voortvarende Justitie geen goede Justitie kan zijn.

Het is immers niet het hoogste doel van het recht om altijd en 
overal en ten koste van alles in de eerste plaats efficiënt te zijn. 

 (22) J. Michelet, L’amour, 1858 : “La justice doit être impartiale et bienveillante pour 
être tout à fait juste”.
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Rechtstoepassing moet bovenal goed en rechtvaardig zijn. Het is 
pas binnen deze grenzen dat er ruimte bestaat voor snelheid en 
efficiëntie. Een wettelijke geregelde procedure is daarbij pas een 
goede procedure als die ook in zijn uiterste consequentie doorge-
dacht nog altijd een goede procedure is (23).

Wij zijn het aan de Justitie en aan de rechtstaat verplicht om 
ons blijvend in te zetten om alle niet te verantwoorden remmende 
factoren weg te werken. Wij moeten alles in het werk stellen om 
elke vertraging die niet rechtstreeks verbonden is aan de opspo-
ring van de waarheid, het in staat stellen van de zaak en de 
eerbiediging van het recht van verdediging te vermijden. Een 
voortdurende zelfevaluatie en een constante herijking van onze 
interne werkprocédés moeten ons in staat stellen oplossingen uit 
te werken die ons moeten toelaten die hindernissen op te ruimen, 
die zonder verantwoorde reden, de normale en tijdige afwikke-
ling van het proces nodeloos vertragen.

Wij zijn ons daar vandaag allen van bewust, maar het 
ombuigen van de trend is wellicht te laat ingezet en verloopt 
ongetwijfeld nog te traag. Toch rijst er enig licht aan het einde 
van de tunnel : wat de gerechtelijke achterstand in de brede zin 
betreft, kan uit de werkingsverslagen van de laatste jaren van de 
verschillende hoven van beroep en van de parketten-generaal en 
de auditoraten-generaal worden opgemaakt dat de toestand over 
het algemeen en nationaal gezien zeker niet verslechterd is en dat 
er stilaan, dankzij de inzet van alle betrokken actoren, afspraken 
met de balie en nieuwe wetgevende of andere maatregelen, zelfs 
een begin van een inhaalmanoeuvre kan worden waargenomen. 
Maar de eindmeet ligt nog veraf en deze evolutie moet nauw-
keurig opgevolgd worden, want de gerechtelijke achterstand 
blijft nog veel te groot. Probleem bij deze opvolging is evenwel 
dat België nog steeds niet beschikt over voldoende performante 
meetinstrumenten, zoals gebleken is uit een studie van 2013 in 
opdracht van de Europese Commissie (24).

 (23) H. Oudijk, “Bij wraking moet het kind niet met het badwater overboord”, NJB, 
2 november 2012, p. 2173.

 (24) Rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens 2012, Commission euro-
péenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), pp. 125-132.
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De in het kader van deze studie verzamelde cijfers (25) lijken 
op bepaalde punten evenwel toch veelzeggend. Zo blijkt dat in 
2010 in België 0,33 % van de totale staatsuitgaven besteed werd 
aan de werking van de hoven en rechtbanken (26), terwijl het 
gemiddelde percentage voor de verschillende Lidstaten 0,44 % 
bedraagt.

Wat de human resources betreft telde België in 2010 39,3 rech-
ters per 100.000 inwoners, terwijl ditzelfde getal voor alle Lid-
staten van de Europese Unie samen gemiddeld op 45,6 rechters 
per 100.000 inwoners ligt. Wat de totale personeelsbezetting 
betreft werkten er in België 91,3 personen per 100.000 inwoners 
in de rechterlijke orde, terwijl het gemiddelde voor de Europese 
Unie 103,7 personen bedraagt. De cijfergegevens voor het totaal 
aantal burgerlijke zaken en handelszaken per 100.000 inwo-
ners tonen aan dat België in 2010 met 6,3 dergelijke zaken per 
100.000 inwoners hier ruim hoger scoort dan het Europees gemid-
delde van 2,6 zaken per 100.000 inwoners.

*
*  *

Ik stelde daarnet de vraag of de tijd niet gekomen is om onze 
verontschuldigingen aan te bieden aan de slachtoffers voor de 
gevallen waar ons rechtssysteem gefaald heeft. Ik meen van wel, 
maar het moet meteen ook duidelijk zijn dat de redenen voor dit 
falen vaak niet alleen bij Justitie zelf liggen : het is in veel gevallen 
een gedeelde verantwoordelijkheid en het ware wellicht niet meer 
dan billijk dat ook de twee andere Staatsmachten hun deel van 
de verantwoordelijkheid zouden opnemen. Misschien moeten zij 
ook overwegen een mea culpa te slaan voor een aantal dysfunc-
ties uit het verleden…

De rechtsonderhorige mag en moet in elk geval kunnen rekenen 
op onze inzet om de nodige interne initiatieven te ontwikkelen 
om de gerechtelijke achterstand aan te pakken en weg te werken, 

 (25) CEPEJ, The functioning of judicial systems and the situation of the economy in 
the European Union Member States, Part 1 – Country Fiches, Belgium, p. 48.

 (26) Daarin zijn niet begrepen de uitgaven voor het openbaar ministerie, noch voor de 
rechtsbijstand. De cijfers voor de hoven en rechtbanken zijn niet afzonderlijk beschikbaar, 
maar werden berekend op grond van de gemiddelde verhoudingen tussen zetel en parket in 
de EU-landen, waarbij 72 % van het budget voor rekening van de zetel komt.
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maar eenieder moet er zich van bewust zijn dat de rechterlijke 
macht dit fundamenteel probleem niet alleen kan oplossen.

Om de doelstellingen van een grotere doeltreffendheid en 
efficiëntie van het gerecht en een betere toegang tot de rechter 
te realiseren, hangen wij ook af van andere externe actoren op 
wiens medewerking wij moeten kunnen rekenen.

Een optimale Justitie heeft nood aan optimale structuren, 
optimale instrumenten in termen van wetten en procedures en 
een optimaal gebruik van de beschikbare middelen. Deze externe 
actoren zijn in de eerste plaats de wetgever, de minister van Jus-
titie en de Federale Overheidsdienst Justitie, die in permanent 
overleg met de rechterlijke macht, deze structuren, instrumenten 
en beschikbare middelen zouden moeten versterken en aanpassen 
aan de noden van deze tijd.

In het regeerakkoord van de regering Di Rupo van 1 december 
2011 (27) en de Algemene Beleidsnota “Justitie” van 19 december 
2011 (28) werden een aantal belangrijke bakens uitgezet “om Jus-
titie definitief binnen te loodsen in de 21ste eeuw”.

Dit akkoord ging uit van de vaststelling dat de burger niet 
alleen het recht heeft in veiligheid te leven, maar dat hij ook 
recht heeft op een snelle en efficiënte justitie. Volgens dit regeer-
akkoord zijn dat twee van de belangrijkste taken van de Staat en 
is het noodzakelijk het gerecht te verzoenen met de burgers, die 
al te vaak geconfronteerd worden met een rechterlijke macht die 
zij niet begrijpen en die onbereikbaar lijkt.

In het regeerakkoord stelde de regering werk te willen maken 
van een toegankelijke, snelle en moderne Justitie door, onder 
meer, een hertekening van het gerechtelijk landschap met een 
belangrijke vermindering van het aantal gerechtelijke arrondis-
sementen, een versterking van de mobiliteit van magistraten en 
gerechtspersoneel, de invoering van een systeem van verzelfstan-
digd beheer en de versnelde informatisering van het gerecht voor 
een versnelde behandeling van de dossiers.

Een aantal van deze hervormingsplannen werden inmiddels 
verder uitgewerkt onder de vorm van de wet van 1 december 2013 

 (27) Regeerakkoord van 1 december 2011, http ://premier.fgov.be.
 (28) Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2011-2012, Doc. 53 1964/002.
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tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wij-
ziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere 
mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde en de wet van 
18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstan-
digd beheer voor de rechterlijke organisatie. Het is geen geheim 
dat deze teksten in het parlement besproken en gestemd werden, 
ondanks de soms hevige kritiek van de Raad van State (29), van de 
Vaste vergadering van de Korpschef (30), van de Hoge Raad voor 
de Justitie (31) en van de Adviesraad van de Magistratuur (32) en 
onder druk van de naderende verkiezingen van 25 mei 2014. Het 
is evenzeer bekend dat deze wetten reeds kort na de stemming 
ervan dienden bijgestuurd en aangepast te worden door een reeks 
reparatie- of coördinatiewetten (33).

De wet is de wet. Er is geen plaats voor achterhoedegevechten 
en wij zullen de hervormingen loyaal en constructief doorvoeren. 
Wel zullen wij waakzaam en alert blijven bij de wijze waarop aan 
deze teksten verdere uitvoering zal worden gegeven, inzonder-
heid wat het verzelfstandigd beheer betreft.

Het regeerakkoord stelde verder de strijd tegen de gerechte-
lijke achterstand als prioriteit, terwijl ook de meting van de werk-
last zou worden afgerond, waardoor het door ieder rechtscollege 
te verwerken aantal dossiers zou kunnen geëvalueerd worden en 
dienovereenkomstig het aantal magistraten en personeelsleden 
zou kunnen worden aangepast.

 (29) Zie onder meer de adviezen van de Raad van State op de hertekening van het 
gerechtelijk landschap, de mobiliteit en het verzelfstandigd beheer.

 (30) De nota van de vaste vergadering van de Korpschefs van 20 juni 2013 kan geraad-
pleegd worden op de website van het Hof van Cassatie via http ://justitie.belgium.be.

 (31) Hoge Raad voor de Justitie, Advies over het voorontwerp van wet betreffende 
de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie, goedgekeurd 
door de Algemene Vergadering op 20 juni 2013, te consulteren op http ://www.ccm-arm.be.

 (32) Adviesraad van de Magistratuur, Advies over de tekst van het voorontwerp van 
wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organi-
satie, goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 1 juli 2013, te consulteren op http ://
www.hrj.be.

 (33) Zie de wet van 28 maart 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse 
wetten inzake Justitie wat betreft het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerech-
telijk arrondissement Henegouwen (BS 31 maart 2014), de wet van 8 mei 2014 houdende 
wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) (BS 14 mei 2014) en de wet 
van 12 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II) 
(BS 19 mei 2014).
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Om dit alles te kunnen bereiken werd in het regeerakkoord 
voorzien dat “ondanks de moeilijke budgettaire situatie en de 
inspanningen inzake bezuinigingen die zullen worden doorge-
voerd in alle departementen en parastatalen, (…) justitie en 
politie niet (zullen) bijdragen aan de begrotingssanering, (w)aar-
door (…) zij een specifieke enveloppe krijgen om de uitvoering 
van de overwogen hervormingen mogelijk te maken”.

Ondanks de beginselverklaring in het regeerakkoord van 2011 
dat Justitie niet zou bijdragen aan de begrotingssanering, kan 
niet anders dan worden vastgesteld dat de rechterlijke orde uit-
eindelijk toch niet buiten schot is gebleven bij de opeenvolgende 
besparingsrondes.

Zo werd reeds in 2013 en 2014 tijdens de begrotingscontroles 
beslist dat ook binnen de rechterlijke orde diende bezuinigd te 
worden op de personeelskosten, met name – 6 %, onder meer door 
de niet onmiddellijke invulling van opengevallen plaatsen binnen 
de magistratuur en binnen het griffie- en parketpersoneel, – 16 % 
op de werkingskosten en zelfs – 20 % op de investeringskosten. 
Voor de rechterlijke orde is er wel een kleine correctie, in die zin 
dat de op 1 januari 2014 bestaande personeelssituatie gegaran-
deerd blijft, maar deze inkrimping speelt ten volle wat het per-
soneel van de FOD Justitie betreft die direct of indirect voor de 
rechterlijke orde werkt. Bovendien moet daarbij ook rekening 
gehouden worden met het feit dat bepaalde personeelsformaties, 
zoals het personeel van de penitentiaire instellingen, blijkbaar 
meer worden ontzien bij de inkrimping van de personeelskosten, 
wat meebrengt dat dit percentage voor andere kaders groter zal 
zijn, hetgeen onvermijdelijk moet leiden tot ontslagen. Dit brengt 
op zijn beurt mee dat bepaalde taken niet meer of niet meer naar 
behoren kunnen worden vervuld. Bij dit alles komt nog dat elke 
herevaluatie van de personeelskaders uitgesteld werd tot een 
beter zicht kon bekomen worden op de gevolgen van de hervor-
ming van het gerechtelijk landschap en de herorganisatie van de 
gerechtelijke arrondissementen en op de uiteindelijke resultaten 
van de werklastmeting.

Ik wil hier toch ook even wijzen op de perverse effecten van 
de ministeriële circulaire 154 van 23 december 2009. Sinds nu 
bijna vijf jaar wordt elke nieuwe aanvraag tot personeelsuit-
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breiding, hoe gefundeerd en met argumenten onderbouwd ook, 
geblokkeerd, en dit zowel op het niveau van de magistratuur als 
op het niveau van het statutair en contractueel gerechtsperso-
neel. Dit impliceert onder meer dat er geen bijkomende toege-
voegde magistraten kunnen worden benoemd. De vervangingen 
in bovental worden strikt beperkt en dat geldt eveneens voor de 
aanstelling van plaatsvervangers, voor de vervanging van tij-
delijk afwezigen en voor de toekenning van opdrachten in een 
hogere functie.

Nog veel erger is de aanpassing van het tijdspatroon aan de 
verwachte uitgaven bij de publicatie van de vacante betrekkingen 
door de vertraging en spreiding van deze publicaties in de tijd. 
Er is omzeggens geen sprake meer van de anticipatieve publicatie 
van vacatures (34) om de benoeming te laten aansluiten bij de 
datum van vertrek. Voor de magistratuur voorziet de omzend-
brief 154 een publicatie van de vacante betrekkingen om de twee 
maand, met een maximum van vijf publicaties per jaar. Voor het 
gerechtspersoneel wordt de periode van publicatie op vier maand 
gebracht, met een maximum van drie publicaties per jaar, maar 
in werkelijkheid is de situatie nog veel dramatischer.

Dit uitstel van publicatie van de vacant geworden betrek-
kingen, wegens de opruststelling of het vertrek naar een andere 
functie, is één van de hoofdoorzaken van de onvolledigheid van 
de kaders van de hoven en rechtbanken. Het tijdsverloop tussen 
het vertrek van een magistraat en zijn effectieve vervanging 
bedraagt aldus ongeveer negen maand. Dit tijdsverloop is abnor-
maal lang, onverantwoord en onaanvaardbaar. Een dergelijk 
beleid maakt de opdracht van de korpschef uitzonderlijk moeilijk 
en heeft onmiskenbaar een nefaste invloed op de doorlooptijd bij 
de behandeling van de dossiers.

In realiteit is het kader van het gerechtelijk personeel met 
10 % gedaald, terwijl de inkrimping voor de magistraten bijna 
9 % bedraagt.

Wanneer de regering daarop gewezen wordt, krijgt men als ant-
woord dat de grotere mobiliteit van het personeel hier een oplos-
sing biedt. Dat is een valse voorstelling van zaken : mobiliteit 

 (34) Artikel 287sexies, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek.
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biedt slechts een voordeel bij voltallige kaders. Bij onvolledige 
kaders heeft de mobiliteit enkel tot gevolg dat men personeels-
tekorten op één plaats oplost door elders nieuwe personeelste-
korten te creëren.

Samen met de heer eerste voorzitter stel ik de vraag of de lut-
tele besparingen die dit beleid van uitgestelde publicaties en 
benoemingen de schatkist oplevert, in redelijke evenredigheid wel 
opweegt tegen de sociale en financiële meerkost, die het gevolg is 
van het sluiten van burgerlijke en correctionele kamers omwille 
van het gebrek aan personeel om deze kamers te bemannen, van 
de seponering van strafzaken die niet meer tot een rechterlijke 
beslissing kunnen leiden en van de overschrijding van de rede-
lijke termijn, gewaarborgd door artikel 6 EVRM.

Kan onze rechtstaat nog langer de fundamentele tegenstrij-
digheid aanvaarden tussen het belang van de opdracht van Jus-
titie als instelling en het precair karakter van de omstandigheden 
en voorwaarden waarin dezelfde Justitie deze opdrachten moet 
uitoefenen ?

Wij zijn evenwel niet naïef en wij aanvaarden de economi-
sche realiteit : het spreekt voor zich dat de economische crisis 
gevolgen heeft voor alle geledingen van de maatschappij en dus 
ook voor Justitie, maar dan moet men ook de moed en de eer-
lijkheid hebben om toe te geven dat de binnen de schoot van de 
regering afgesproken besparingsmaatregelen zonder enige twijfel 
een rechtstreekse negatieve impact hebben op de capaciteit van 
Justitie.

Een treffend voorbeeld hiervan is de problematische situatie 
van het budget bedoeld voor de honoraria van de gerechtsdes-
kundigen en voor de andere gerechtskosten, waar het bedrag van 
de niet betaalde facturen nu reeds in de vele tientallen miljoenen 
euro loopt.

In de wereld van Justitie is het gebruik van termen uit de 
wereld van het management gebruikelijk en courant geworden : 
integrale kwaliteitszorg, business process reengineering, busi-
ness case, SWOT…

Anderzijds gebruiken wij ook steeds meer begrippen die 
behoren tot de taal van de economie : men spreekt van de “onder-
neming Justitie”, men heeft het over input en output, over stocks 
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van dossiers, over “caseload”, over de inflatie van cassatiebe-
roepen en over werklastmeting.

Ik denk persoonlijk niet dat de opdrachten van de openbare 
dienstverlening die Justitie is, in hun geheel te vatten zijn in 
zuiver economische denkpatronen, hoewel een deel van de activi-
teiten van Justitie wel kwantificeerbaar is en aan de economische 
wetmatigheden kan worden onderworpen.

Maar ook wanneer het hele optreden van Justitie als een aan 
de wetten van de economie beantwoordende realiteit zou worden 
opgevat, moet worden gepleit voor een intellectueel correcte 
benadering : steeds meer willen produceren met steeds minder 
middelen en tegen een lagere kost is economische nonsens.

Om het met een boutade te zeggen : men kan niet verlangen 
dat Justitie sneller, doelmatiger, adequater en beter werkt aan de 
helft van de prijs. Ook dat is een economische realiteit…

In dit verband kan, zoals de Raad van State (35) dat ook heeft 
gedaan in zijn advies van 11 juli 2013 betreffende het vooront-
werp van wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd 
beheer voor de Rechterlijke organisatie, worden verwezen naar 
aanbeveling CM/Rec (2010)12 van 17 november 2010 van de 
Raad van Ministers van de lidstaten van de Raad van Europa 
“sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités”, waarin 
onder meer het volgende wordt vooropgesteld (36):

“12. Sous réserve du respect de leur indépendance, les juges et 
le système judiciaire devraient entretenir des relations de travail 
constructives avec les institutions et les autorités publiques partici-
pant à la gestion et à l’administration des tribunaux ainsi qu’avec 
les professionnels dont les tâches sont en lien avec celles des juges, 
afin de permettre que soit rendue une justice efficace.

(…)
Chapitre V – Indépendance, efficacité et ressources
30. L’efficacité des juges et des systèmes judiciaires est une condi-

tion nécessaire à la protection des droits de toute personne, au res-

 (35) RvS, Afdeling Wetgeving, advies 53.519/3 van 11 juli 2013 betreffende het voor-
ontwerp van wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechter-
lijke organisatie.

 (36) Raad van Europa, Raad van Ministers, CM/Rec (2012)12 van 17 november 2010.
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pect des exigences de l’article 6 de la Convention, à la sécurité juri-
dique et à la confiance du public dans l’État de droit.

31. L’efficacité consiste à délivrer des décisions de qualité dans 
un délai raisonnable et sur la base d’une considération équitable des 
éléments. Il s’agit d’une obligation incombant à chacun des juges 
afin d’assurer le traitement efficace des affaires dont ceux-ci ont la 
charge, y compris l’exécution des décisions lorsque celle-ci relève de 
leur compétence.

32. Il incombe aux autorités responsables de l’organisation et du 
fonctionnement du système judiciaire de créer les conditions per-
mettant aux juges de remplir leur mission et d’atteindre l’efficacité, 
tout en protégeant et en respectant l’indépendance et l’impartialité 
des juges.

Ressources
33. Chaque État devrait allouer aux tribunaux les ressources, 

les installations et les équipements adéquats pour leur permettre de 
fonctionner dans le respect des exigences énoncées à l’article 6 de la 
Convention et pour permettre aux juges de travailler efficacement.

34. Les juges devraient recevoir les informations qui leur sont 
nécessaires à la prise de décisions procédurales pertinentes lorsque 
celles-ci ont des implications en termes de dépenses. Le pouvoir 
d’un juge de statuer dans une affaire ne devrait pas être uniquement 
limité par la contrainte d’une utilisation efficace des ressources.

35. Les tribunaux devraient être dotés d’un nombre suffisant de 
juges et d’un personnel d’appui adéquatement qualifié.

36. Pour prévenir et réduire la surcharge de travail des tribunaux, 
des mesures conciliables avec l’indépendance de la justice devraient 
être prises afin de confier des tâches non juridictionnelles à d’autres 
personnes ayant les qualifications appropriées.

(…)
Administration des tribunaux
40. Les conseils de la justice, lorsqu’ils existent, ou d’autres auto-

rités indépendantes responsables de l’administration des tribunaux, 
les tribunaux eux-mêmes et/ou les organisations professionnelles de 
juges peuvent être consultés lors de la préparation du budget du sys-
tème judiciaire.

41. Les juges devraient être encouragés à participer à l’adminis-
tration des tribunaux”.
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Ook de Europese Commissie voor Democratie door Recht, 
beter gekend onder de naam “Commissie van Venetië”, heeft zich 
omtrent deze problematiek duidelijk uitgesproken (37):

“7. Budget de la justice
52. Pour préserver l’indépendance du système judiciaire à court et 

à long terme, il est indispensable de le doter de ressources suffisantes 
pour que les tribunaux et les juges soient en mesure de respecter les 
normes établies à l’article 6 de la Convention européenne des droits 
de l’homme et dans les Constitutions nationales et d’accomplir leurs 
missions avec l’intégrité et l’efficacité requises pour que la popula-
tion ait confiance dans la justice et l’état de droit. Pour évaluer les 
besoins en financement, il faut donc considérer l’ensemble des res-
sources dont le système judiciaire devrait être doté afin de satisfaire à 
ces exigences et de se voir reconnu en tant que pouvoir indépendant.

53. L’État a le devoir d’allouer des ressources financières suffi-
santes au système judiciaire. Même en temps de crise, le bon fonc-
tionnement et l’indépendance des juges ne doivent pas être mis en 
péril. Le financement des tribunaux ne doit pas être fondé sur des 
décisions discrétionnaires de la part des organes publics, mais sur 
des critères objectifs et transparents garantissant sa stabilité.

54. Les textes internationaux ne prévoient pas l’autonomie bud-
gétaire du système judiciaire, mais il est éminemment souhaitable 
de prendre en compte l’avis des magistrats lors de l’élaboration du 
budget. La position du CCJE à ce sujet est exposée dans son Avis 
no 2 sur le financement et la gestion des tribunaux (38):

‘5. Le CCJE reconnaît que bien que le financement des tribunaux 
soit un élément du budget présenté au parlement par le ministère 
des Finances, ce financement ne doit pas être tributaire des fluctua-
tions politiques. Certes, le niveau de financement qu’un pays peut 
se permettre de dégager pour ses tribunaux est une décision poli-
tique ; mais dans un système fondé sur la séparation des pouvoirs, 
il est toujours nécessaire de veiller à ce que ni le pouvoir exécutif ni 
le pouvoir législatif ne puisse exercer une quelconque pression sur 
la justice lorsqu’il fixe le budget de celle-ci. Les décisions en matière 

 (37) Commissie van Venetië, 82ste plenaire zitting, Rapport sur l’indépendance du 
système judiciaire Partie I : l’indépendance des juges.

 (38) Conseil Consultatif des Juges Européens (CCEJ), CCEJ (2001) Op. No. 2 van 
23 november 2001.
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d’affectation de fonds aux tribunaux doivent être prises dans le res-
pect le plus rigoureux de l’indépendance des juges.

10. Bien que le CCJE ne puisse méconnaître les disparités écono-
miques entre les pays, le développement d’un financement approprié 
des tribunaux passe par une plus grande participation de ceux-ci 
dans le processus d’élaboration du budget. Dans ces conditions, le 
CCJE reconnaît qu’il importe que les dispositions en matière de vote 
du budget de la justice par le parlement comportent une procédure 
qui tienne compte de l’avis du pouvoir judiciaire.

11. L’une des formes possibles de cette implication active de la 
justice dans l’élaboration du budget consisterait à confier à l’organe 
indépendant chargé de la gestion du corps judiciaire, dans les pays 
où cet organe existe, un rôle de coordination dans la préparation 
des demandes financières des tribunaux, et à faire de cet organe un 
interlocuteur direct du parlement pour l’appréciation des besoins des 
juridictions. Il serait souhaitable qu’un organe représentant l’en-
semble des juridictions soit chargé de présenter les demandes bud-
gétaires au parlement ou à l’une de ses commissions spécialisées’.

55. Les décisions relatives à l’affectation de ressources financières 
aux tribunaux doivent être prises dans le plus strict respect du prin-
cipe de l’indépendance judiciaire ; le système judiciaire devrait 
avoir la possibilité de donner son avis sur la proposition de budget 
soumise au parlement, éventuellement par l’intermédiaire du conseil 
de la magistrature”.

In zijn advies van 23 november 2001 komt de Conseil Consul-
tatif des Juges Européens tot het volgende besluit :

“Le CCJE indique qu’il est nécessaire que les Etats reconsidèrent 
les dispositions existantes en matière de financement et de la gestion 
des tribunaux à la lumière du présent avis. En particulier, le CCJE 
souligne la nécessité pour chaque État d’allouer des ressources suf-
fisantes aux tribunaux, afin qu’ils puissent fonctionner dans le res-
pect des normes énoncées à l’article 6 de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme”.

Een gebrek aan capaciteit binnen Justitie, wegens het verzuim 
voldoende middelen ter beschikking te stellen, kan overigens 
zelfs leiden tot de veroordeling van de Belgische Staat door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens de schending 
van artikel 6.1 EVRM. Het Hof te Straatsburg heeft immers her-
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haaldelijk ook ten opzichte van de Belgische Staat geoordeeld dat 
artikel 6.1 EVRM de Lidstaten verplicht hun gerechtelijk sys-
teem op een dusdanige wijze te organiseren dat de rechtbanken 
en hoven aan alle vereisten van deze verdragsbepaling kunnen 
voldoen, daarin begrepen de vereiste van een behandeling van de 
zaak binnen de redelijke termijn (39).

Het is de verantwoordelijkheid van de korpschefs om de 
minister van Justitie en de wetgever op dit capaciteitsprobleem te 
wijzen. Het is de verantwoordelijkheid van de minister van Jus-
titie en van de wetgever om haalbare oplossingen aan te reiken.

Voor wat het Hof van Cassatie en zijn parket betreft, werd her-
haaldelijk gewezen op het capaciteitsprobleem met betrekking 
tot het korps van de referendarissen bij het Hof (40), maar ook 
met betrekking tot het griffiepersoneel en het personeel van het 
parketsecretariaat.

Wat het personeel van het parketsecretariaat betreft werd 
in juli 2002 een zeer beperkte kaderuitbreiding toegestaan van 
twee personeelsleden, waar het verzoek in feite betrekking had 
op vier bijkomende effectieven. Op 22 april 2013 werd aan de 
minister van Justitie een met redenen omkleed verzoek over-
gemaakt teneinde, gelet op de belangrijke uitbreiding van het 
takenpakket, een kaderuitbreiding te bekomen van vijftien bij-
komende personeelsleden voor de verschillende diensten van het 
parketsecretariaat. Aangezien ook de rechterlijke orde rekening 
moet houden met de budgettaire realiteit, werd aan de minister 
van Justitie gevraagd, in een eerste fase met absolute prioriteit, 
toch te kunnen beschikken over een minimum van zes bijko-
mende personeelsleden.

De minister van Justitie toonde wel begrip voor de moeilijke 
situatie van het parketsecretariaat, maar deelde ons uiteindelijk 
mee dat er pas aan een eventuele oplossing kon gedacht worden 
na de begrotingscontrole van het voorjaar 2014. Sindsdien ont-
vingen wij geen verder nieuws.

 (39) EHRM, 1 juli 2004, Delbrassine t/ België ; 28 april 2005, Dumont t/ België ; 
15 novembre 2002, Boca t/ België ; 15 juli 2002, Stratégies et Communications et Dumoulin t/ 
België ; 10 april 2001, Sablon t/ België ; 29 juli 2004, Roobaert t/ België ; 24 april 2003, Wille-
kens t/ België ; 15 juli 2005, de Landsheer t./ België. Zie http ://hudoc.echr.coe.int.

 (40) Zie, onder meer, de rede van de heer Eerste Voorzitter Ghislain Londers op de 
plechtige openingszitting van 1 september 2010 van het Hof van Cassatie.
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Op 10 september 2013 ontvingen de korpschefs van het Hof 
van Cassatie en zijn parket een e-mail met een dringende nood-
kreet van de hoofdgriffier. In deze mail werd door de hoofdgrif-
fier gemeld dat zij de grootste moeite ondervond om de griffie 
op een optimale manier te laten functioneren en alle griffietaken 
te behartigen. Zij wees erop dat er geen interne verschuivingen 
binnen het aanwezige personeel meer mogelijk waren en lang-
durige afwezigheden of ziekten niet meer konden worden opge-
vangen. Op dat ogenblik waren er op de griffie elf statutaire 
plaatsen van voltijds assistent vacant, alsook twee statutaire 
plaatsen van voltijds medewerker. De hoofdgriffier preciseerde in 
haar mail dat de dienst “personeel” van de Federale Overheids-
dienst Justitie meermaals werd ingelicht van het nijpend gebrek 
aan personeel, maar dat het antwoord steeds was dat er bespa-
ringen dienden te gebeuren.

In diezelfde periode was de situatie van het personeel van het 
parketsecretariaat zeker niet beter, aangezien niet minder dan 
veertig procent van het organiek kader van de secretarissen ont-
brak.

Wat het Hof van Cassatie en zijn parket betreft mag erop 
gewezen worden dat de organieke kaders van zetel en parket niet 
meer werden uitgebreid sinds 1997. Sindsdien werden evenwel tal 
van nieuwe bevoegdheden toegekend aan het Hof van Cassatie, 
zoals de bijzonder belangrijke uitbreiding van het onmiddellijk 
cassatieberoep in strafzaken (41), het cassatieberoep tegen de 
beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbanken (42), het cas-
satieberoep inzake het Europees aanhoudingsmandaat (43), de 
heropening van de rechtspleging in strafzaken (44) of nog, het 
cassatieberoep tegen de beslissingen van de Raad voor de Mede-
dinging (45), genomen met toepassing van artikel 32 van de wet 
van 10 juni 2006 tot oprichting van deze raad en de verplich-

 (41) Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door, onder 
meer, artikel 37 van de wet van 12 maart 1998.

 (42) Artikel 96 e.v. van de wet van 17 mei 2006 Wet betreffende de externe rechtspositie 
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.

 (43) Artikel 18 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhou-
dingsbevel.

 (44) Artikel 442bis e.v. Wetboek van Strafvordering.
 (45) Artikel 609, 8°, Gerechtelijk Wetboek.
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ting voor het Hof van Cassatie om zich bij wege van prejudicieel 
arrest (46) uit te spreken over uitleggingsvragen met betrekking 
tot de gecoördineerde Wet van 15 september 2006 tot bescher-
ming van de economische mededinging. Het aan het Hof voor-
gelegde contentieux zal nog in belangrijke mate toenemen op 
het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2014 
betreffende de internering van personen (47). Bij dit alles dient 
ook rekening te worden gehouden met de hiervoor besproken 
negatieve effecten van de toepassing van de omzendbrief 154 van 
23 december 2009, waarvan de minister van Justitie ons nog op 
15 mei 2014 liet weten dat de huidige budgettaire situatie niet 
toelaat aan de toepassing ervan te verzaken.

*
*  *

Een optimale Justitie heeft ook nood aan optimale wetten en 
procedures.

Eén van de problemen waarmee Justitie te kampen heeft en 
die er mede de oorzaak van is dat het fenomeen van de gerechte-
lijke achterstand zo moeilijk te bestrijden is, is de proliferatie of 
de wildgroei van de regelgeving, zowel op internationaal, Euro-
pees of nationaal vlak.

Desbetreffend kan verwezen worden naar de wijze woorden 
van Jean Carbonnier, gewezen deken van de Rechtsfaculteit van 
Poitiers, die zei : “Il est de l’inflation juridique comme de la mon-
naie : elle fait perdre toute crédibilité aux valeurs”.

In 1997 telde het Belgisch Staatsblad 35.124 pagina’s, in 2013 
was dit aantal gestegen tot 104.172, dit is een verdriedubbeling in 
nauwelijks zestien jaar tijd.

Tegen deze toevloed aan wetgeving of het gebrek aan kwaliteit 
ervan kunnen de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en 
het College van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep 
in het kader van het wettelijke voorgeschreven jaarlijks “wet-

 (46) Artikel 72 e.v. van de wet tot bescherming van de economische mededinging, geco-
ordineerd op 15 september 2006.

 (47) Artikel 136 van de wet van 5 mei 2014 bepaalt dat de wet uiterlijk op 1 januari 
2016 in werking treedt.
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gevend verslag” (48) weliswaar reageren en daarbij voorstellen 
formuleren voor nieuwe wetgevende initiatieven of “reparatie-
wetten” met het oog op het oplossen van problemen waarmee de 
hoven en rechtbanken in de loop van het voorbije jaar op wetge-
vend vlak werd geconfronteerd, maar uit de rubriek uit het wet-
gevend verslag die de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 
elk jaar wijdt aan de gevolgen die de Wetgevende Kamers hebben 
voorgehouden aan eerdere voorstellen, blijkt dat de respons van 
de wetgever relatief zwak is, terwijl de door de wetgever zelf aan-
gekondigde wetsevaluaties uitblijven.

Een ander belangrijk probleem vormen de wetten die, ondanks 
de gekende gerechtelijke achterstand of de vastgestelde over-
belasting van een rechtscollege, toch bijkomende nieuwe pro-
cedures invoeren of reeds bestaande verhaalmiddelen verder 
uitbreiden, zeker wanneer deze nieuwe verplichtingen de inzet 
van belangrijke nieuwe middelen onder meer inzake personeel 
vereisen, maar deze middelen uiteindelijk niet of te laat worden 
toegekend. De vraag rijst of men niet beter zou verzaken aan die 
nieuwe wetten, wanneer vooraf kan verwacht worden dat de mid-
delen niet zullen volgen.

Voorts moet worden vastgesteld dat van een aantal belangrijke 
wetten de inwerkingtreding stelselmatig in de tijd wordt voor-
uitgeschoven. Bij wijze van voorbeeld kan, wat het strafrecht 
betreft, gewezen worden op de wet van 21 april 2007 betreffende 
de internering van personen met een geestesstoornis, verschenen 
in het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2007, waarvan de werking 
thans vastgesteld is op uiterlijk 1 januari 2015. Nog sprekender 
is het voorbeeld van de wet van 17 mei 2006 houdende oprich-
ting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden 
tot vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten : voor beide wetten 
werd de inwerkingtreding van sommige bepalingen ervan uitge-
steld tot, respectievelijk, uiterlijk 1 januari 2015 en 1 september 
2015, ogenblik waarop de wet meer dan negen jaar oud zal zijn. 

 (48) Artikel 11 van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van het Parlementair Comité 
belast met de wetsevaluatie
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Dat geldt ook voor de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van 
de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste 
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd, waarvan sommige bepalingen slechts in wer-
king zullen treden op 1 januari 2016, hetzij tien jaar na datum. 
Hetzelfde fenomeen bestaat ook buiten het strafrecht : zo zijn 
bepaalde gedeelten van de wet van 10 juli 2006 betreffende de 
elektronische procesvoering of van de wet van 5 augustus 2006 
tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wet-
boek met het oog op de elektronische procesvoering nog steeds 
niet van kracht (49), terwijl de elektronische procesvoering voor 
de Raad van State al mogelijk is sinds 1 februari 2014 (50).

Omtrent dit uitstellen van de inwerkingtreding van gestemde 
en afgekondigde wetten oordeelde de Raad van State :

“Uit het oogpunt van de werkwijze voor het uitwerken van 
rechtsregels getuigt het van een weinig gelukkige keuze dat de 
datum van inwerkingtreding van die regels dermate ver in de toe-
komst ligt. Het is weliswaar begrijpelijk dat wanneer de wetgever 
een tekst aanneemt, de inwerkingtreding ervan kan worden uit-
gesteld in een ten aanzien van het bepaalde in het gemeenrecht 
redelijke mate, zulks vanwege de noodzaak om aanpassingen aan 
te brengen om redenen van technische, bestuurlijke of andere 
aard, maar het is verontrustend dat tussen de datum waarop 
deze tekst is aangenomen, normalerwijs kort daarop gevolgd 
door de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, en de 
inwerkingtreding ervan een buitensporige tijdspanne ligt. De fei-
telijke omstandigheden, of zelfs de opvattingen die heersten toen 
een tekst is aangenomen, kunnen immers veranderen tussen deze 
twee tijdstippen, in die mate dat de wijziging ervan zelfs vóór de 
inwerkingtreding ervan noodzakelijk kan blijken, wat uiteinde-
lijk ertoe kan leiden dat teksten worden uitgewerkt die nooit in 
werking treden.

Deze opmerkingen zijn des te relevanter in de gevallen dat, 
zoals steeds vaker vastgesteld wordt, de uiterste data van inwer-
kingtreding (…) de een na de ander gewijzigd worden. Deze 

 (49) Zie de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.
 (50) KB van 13 januari 2014 (BS 16 januari 2014)
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handelwijze kan eveneens meebrengen dat degenen voor wie de 
aangenomen regels bestemd zijn, zich onmogelijk naar behoren 
kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding ervan. Wan-
neer het bovendien een gedeeltelijke inwerkingtreding betreft, 
schaadt zulks de leesbaarheid van de teksten, en bijgevolg ook de 
rechtszekerheid” (51).

Misschien kan hier zijdelings worden opgemerkt dat meer en 
meer dient te worden vastgesteld dat de wetgever, wiens exclu-
sieve bevoegdheid en monopolie om politieke keuzes te maken 
en beleidsopties te lichten ik erken en respecteer, steeds minder 
geneigd lijkt te zijn om adviezen van de Raad van State en, in 
materies die ons aanbelangen, van de Hoge Raad voor de Justitie, 
van de Vaste Vergadering van de Korpschefs, van het College van 
Procureurs-generaal, van de Adviesraad van de Magistratuur of 
van de balies te volgen, ook wanneer de kritische opmerkingen in 
deze adviezen betrekking hebben op fundamentele aspecten van 
de voorgestelde wetgeving. Een voorbeeld hiervan kan gevonden 
worden in de dringende maar vergeefse oproep van februari 2014 
van de Vaste Vergadering van de Korpschefs aan de minister van 
Justitie om de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 
tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wij-
ziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere 
mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde uit te stellen tot 
1 september 2014 omwille van de praktische moeilijkheden die te 
verwachten waren bij de implementatie van deze wet.

Wat het Hof van Cassatie betreft kan worden gesteld dat elke 
nieuwe wetgeving, ook al voldoet zij volkomen aan de vereisten 
van helderheid en eenvoud, – wat lang niet altijd het geval is –, 
in elk geval, en behoudens voor wat betreft het eventuele tran-
sitoir recht, de eerdere rechtspraak die uitgewerkt werd voor de 
voorheen bestaande wetgeving waardeloos maakt, en door haar 
bestaan zelf aanleiding geeft tot een nieuw contentieux, doordat 
er verschillende interpretatieproblemen kunnen ontstaan die 
door het Hof van Cassatie zullen moeten worden beslecht.

 (51) Advies van de Raad van State Nr. 50 647/1/2/4 van 29 november 2011 en 
5 december 2011, betreffende het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie, 
Kamer, DOC 53 1953/001, p. 17.
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Het feit dat de proliferatie van nieuwe regelgeving kan en mag 
aangeklaagd worden, belet niet dat op bepaalde deeldomeinen 
van het recht nieuwe wetgeving bijzonder welkom kan zijn.

Ik denk hier in de eerste plaats aan de reeds gerealiseerde wet-
gevende initiatieven inzake de hervorming van de cassatieproce-
dure in strafzaken (52) en van de cassatierechtspleging in burger-
lijke zaken (53).

De kritieken die geuit worden tegen de werking van het gerecht 
in het algemeen en tegen de gerechtelijke achterstand in het bij-
zonder zijn wellicht minder hevig wanneer zij het Hof van Cas-
satie betreffen, maar toch bevindt het Hof van Cassatie zich sinds 
een aantal jaren ook in moeilijkheden, voornamelijk voor wat de 
behandeling van de Nederlandstalige strafzaken betreft.

Al te vaak wordt het Hof van Cassatie geconfronteerd met 
dilatoire cassatieberoepen, die enkel aangetekend worden om de 
uitvoering van eerder tussengekomen gerechtelijke beslissingen 
te belemmeren, of met cassatieberoepen die elke rechtsgrond 
missen, hetzij omdat ze pogen op te komen tegen de soevereine 
beoordeling van de feiten door de vonnisrechter, hetzij omdat ze 
het bestreden vonnis of het bestreden arrest beoordelingen toe-
dichten die dit vonnis of arrest niet bevat, hetzij omdat zij ervan 
uitgaan dat de conclusies van de partijen een verweer inhouden 
dat in werkelijkheid nooit werd aangevoerd.

Aldus wordt het Hof van Cassatie gevat met een te groot aantal 
dossiers, wat het risico meebrengt dat zijn arresten in moeilijke 
en complexe zaken aan kwaliteit inboeten, zodat het prestige en 
de geloofwaardigheid van het Hof in het gedrang komen.

De meeste buitenlandse opperste gerechtshoven hebben een 
systeem uitgewerkt waarbij de voorgelegde zaken gefilterd en 
geselecteerd worden, wat hen toelaat recht te spreken in zaken 
die betrekking hebben op principekwesties, zonder al te veel aan-
dacht en energie te moeten verspillen aan zaken zonder belang. 
Dat is niet het geval voor ons Hof van Cassatie, dat geen selectie 
kan maken, en zodoende overbevraagd wordt.

 (52) Wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van 
Cassatie in strafzaken.

 (53) Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure.
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Deze overbevraging en de daaruit voortvloeiende overbelas-
ting zijn een reden tot grote bezorgdheid want de opdracht van 
het Hof van Cassatie om de kwaliteit van de onder zijn bevoegd-
heid ressorterende rechtspraak te bewaken, te verzekeren en te 
bevorderen, vereist een tijdige en adequate cassatierechtspraak 
met het oog op de rechtsontwikkeling, het bevorderen van de 
rechtseenheid of wegens de noodzaak tot het bieden van rechts-
bescherming aan de individuele rechtszoekende en dit ongeacht 
de toename van de complexiteit en de bewerkelijkheid van de aan 
het Hof voorgelegde zaken omwille van nationale en internatio-
nale ontwikkelingen en specialisatie (54).

De taak van het Hof van Cassatie is delicaat en moeilijk, zoals 
duidelijk blijkt uit de analyse van Pierre Bellet, eerste voorzitter 
van het Franse Hof van Cassatie (55).

Enerzijds bepaalt artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek dat 
de rechters, hierin begrepen het Hof van Cassatie, in de zaken 
die aan hun oordeel zijn onderworpen, geen uitspraak mogen 
doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking : 
het Hof behoort immers niet tot de wetgevende macht en is geen 
wetgever.

Anderzijds staat het Hof van Cassatie in voor de eenheid van 
de rechtspraak en dus voor de eenvormige interpretatie van de 
wet. De uitoefening van deze opdracht van algemeen belang is 
uiterst belangrijk, essentieel en noodzakelijk. Er kunnen immers 
altijd onderling afwijkende standpunten ontstaan in de ziens-
wijze van verschillende feitenrechters, waardoor rechtsonder-
horigen die zich in een juridisch vergelijkbare situatie bevinden 
op ongelijke wijze worden behandeld. Een dergelijk verschil in 
behandeling staat haaks op de idee zelf van gerechtigheid.

Elke uitspraak van het Hof heeft een tweeledig doel.
Enerzijds beslecht het Hof een individueel geschil tussen 

partijen, aangezien het Hof door een gemotiveerde beslissing 
uitspraak moet doen over het twistpunt dat het cassatieberoep 
aanhangig heeft gemaakt. De beweegredenen van de beslissing 

 (54) G. Corstens, Versterking van de cassatierechtspraak, voordracht bij de “Voor-
jaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht”, 5 juni 2009.

 (55) P. Bellet, rede uitgesproken op de plechtige zitting van het Hof van Cassatie van 
Frankrijk op 3 januari 1980, www.courdecassation.fr.
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moeten dienen om die uitspraak uit te leggen, te doen begrijpen 
en aanvaarden.

Anderzijds verrijkt het Hof zijn rechtspraak door er een nieuw 
element aan toe te voegen of door een eerder standpunt te beves-
tigen, waardoor eenieder beter voorgelicht wordt over de juiste 
draagwijdte en interpretatie van de wet. Hoezeer het aan het Hof 
van Cassatie ook verboden is om uitspraak te doen bij wijze van 
algemene en als regel geldende beschikking, toch dient dit Hof de 
ultieme gids te zijn bij de toepassing van het recht en dient hij, 
rekening houdend met het verleden, de bakens uit te zetten voor 
de toekomst.

Het delicaat karakter van de tussenkomsten van het Hof ligt 
ook in het feit dat het Hof bij het uitoefenen van zijn toezicht 
zowel oog moeten hebben voor de formele aspecten van de wet 
als voor de inhoud ervan. Ter vrijwaring van de individuele 
rechten en vrijheden moet het Hof waken voor de eerbiediging 
van de wettelijk voorgeschreven pleegvormen, maar tegelijker-
tijd moet de cassatierechter in het belang van de doelmatigheid 
en de efficiëntie van de Justitie en in het belang van een goede 
en ordentelijke rechtsbedeling elk excessief formalisme en het 
ermee gepaard gaand misbruik van recht afwijzen. Het Hof zit 
aldus vaak gevangen tussen twee soms volstrekt tegenstrijdige 
belangen : enerzijds moet de cassatierechter oog hebben voor een 
zekere vorm van billijkheid, die impliceert dat niet elke schending 
van om het even welke pleegvormen automatisch moet leiden tot 
de vernietiging van de bestreden beslissing, maar anderzijds is 
het ook de rol van het Hof om aan te tonen wat de juiste werk-
wijze is en welke de juiste vormen zijn, wat dan weer moet leiden 
tot de effectieve cassatie van de bestreden beslissing.

Ook de rol van het Hof bij de interpretatie van, de wet is niet 
eenvoudig. Het Hof moet terzelfdertijd loyaal zijn ten opzichte 
van de wetgever door op zoek te gaan naar zijn werkelijke bedoe-
ling, maar ook coherent en logisch blijven in zijn rechtspraak en 
daarbij nog blijk geven van enig pragmatisme in zijn toepassing 
van de wet.

Het Hof wordt bovendien ook nog geconfronteerd met andere 
problemen. Steeds vaker worden grieven aangevoerd die slechts 
onrechtstreeks te maken hebben met schendingen van de wet of 
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miskenning van pleegvormen : ettelijke grieven hebben betrek-
king op een gebrek aan interne logica of op redactionele tekort-
komingen in de bestreden arresten. De uitspraken van het Hof 
in dergelijke zaken brengen in werkelijkheid niets bij aan de 
rechtsvorming of -evolutie, maar zijn slechts individuele terecht-
wijzingen aan het adres van de vonnisrechter met betrekking tot 
het vakkundig opstellen van een rechterlijke beslissing.

Bovendien kan men niet om de vaststelling heen dat het 
Hof ook zelf de grenzen van zijn bevoegdheid afbakent door te 
bepalen wat in zijn ogen tot het domein van de feiten behoort 
en dus ontsnapt aan zijn toezicht en wat tot het domein van het 
recht behoort, waaromtrent het Hof wel bevoegd is om zijn toe-
zicht uit te oefenen. Daarbij lijkt het erop alsof het Hof de neiging 
heeft het domein van het recht uit te breiden, om aldus een betere 
greep te krijgen op de werkelijkheid om een grotere rechtszeker-
heid te bewerkstelligen. Maar ook hier speelt een pervers effect : 
door zijn toezicht uit te breiden, lokt het Hof nieuwe cassatiebe-
roepen uit en draagt het zelf bij tot zijn eigen overbevraging.

In strafzaken wordt het Hof van Cassatie, – waarvan men 
duidelijke en snelle oplossingen verwacht, die zijn rechtspraak 
vastleggen –, geconfronteerd met een dubbele uitdaging : deze 
van het stijgend aantal zaken en deze van de tijd waarbinnen de 
beslissing gewezen wordt. Deze uitdagingen zijn des te groter 
nu een opperste gerechtshof traditioneel eigenlijk enkel bedoeld 
is om slechts een beperkt aantal zaken te beslechten, waarbij de 
oplossingen, die een voorbeeldfunctie hebben, voldoende moeten 
overwogen zijn.

De hervorming van de cassatieprocedure in strafzaken werd 
dan ook reeds in 2004 als absoluut noodzakelijk beschouwd om 
het gevaar van een dreigende overbelasting van de strafkamers 
van het Hof van Cassatie te kunnen afweren. Toch heeft het nog 
tot 14 februari 2014 geduurd vooraleer de mede door het Hof en 
zijn parket voorgestelde teksten, althans gedeeltelijk, wet zijn 
geworden (56).

 (56) Wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van 
Cassatie in strafzaken.



— 40 —

In strafzaken is de situatie inderdaad kritiek geworden (57) 
en de korpschefs hebben hier meermaals op gewezen (58). Deze 
toestand is onrustwekkend, nu men zich redelijkerwijze niet mag 
verwachten aan een drastische vermindering van het aantal 
strafzaken en nu het penaal contentieux een materie vormt waar 
de middelen die het aantal nutteloze of zelfs abusieve cassatie-
beroepen zouden kunnen indijken maar een zeer beperkt effect 
hebben. Bovendien is er in strafzaken geen tussenkomst van een 
advocaat bij de balie van het Hof vereist, zodat de ontradende rol 
die een dergelijke tussenkomst kan spelen door de roekeloze of 
koppige eiser af te raden om een cassatieberoep aan te tekenen, 
hier niet werkt. De door de wet van 14 februari 2014 in de regel 
voorziene verplichte tussenkomst van een advocaat (59) bij het 
aantekenen van cassatieberoep en bij het opstellen van de memo-
ries kan hier een gunstig effect hebben, voor zover de wettelijk 
vereiste opleiding (60) voldoende waarborgen van degelijkheid 
biedt (61).

De overbevraging van de sectie van de tweede kamer, die 
de Nederlandstalige strafzaken behandelt, heeft er in 2013 toe 
geleid dat zaken, die intern volledig afgehandeld waren en dus 
voor een onmiddellijke vaststelling en behandeling in aanmer-
king kwamen, pas vastgesteld werden op zittingen van een 
kleine twee jaar later. Dergelijke vaststellingen op lange termijn 
houden een gevaar in voor de kwaliteit van de arresten van het 
Hof. De kans bestaat immers dat de conclusies van het openbaar 
ministerie op het ogenblik van de eigenlijke behandeling van de 
zaak totaal voorbijgestreefd zullen zijn omwille van het feit dat 
de wet, de rechtspraak van het Hof of van Straatsburg gewijzigd 
zijn of dat er in de rechtsleer nieuwe stromingen zijn ontstaan. In 

 (57) Jaarverslag 2012 van het Hof van Cassatie, p. 109, Jaarverslag 2013 van het Hof 
van Cassatie, p. 183.

 (58) E. Goethals, installatierede op de plechtige zitting van 7 juni 2012.
 (59) Artikel 425, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat in werking treedt op 

1 februari 2015.
 (60) Artikel 425, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat in werking treedt op 

1 februari 2016.
 (61) Er weze opgemerkt dat sommige bepalingen van deze wet, onder meer deze met 

betrekking tot de opleiding, het voorwerp uitmaken van verzoeken tot vernietiging voor 
het Grondwettelijk Hof.
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elk geval zal het openbaar ministerie verplicht zijn een volledig 
nieuw onderzoek van de zaak te verrichten.

Gelukkig hebben de zetel en het parket, in onderling overleg, 
vrij snel maatregelen genomen om aan deze toestand te remedi-
eren, maar het min of meer beheersbaar houden van de gerech-
telijke achterstand in de Nederlandstalige sectie van de tweede 
kamer is maar mogelijk geweest dankzij de collectieve inspan-
ning die geleverd werd door alle deelnemers, magistraten, refe-
rendarissen, griffiers, secretarissen en andere medewerkers, 
maar in het bijzonder door de magistraten van de zetel, aan wie 
ik hier graag hulde breng.

Deze overbelasting door de grote toename van het aantal 
cassatieberoepen in strafzaken is, zoals hoger aangegeven, in 
belangrijke mate het onvermijdelijke gevolg van de overvloed 
aan wetten en normerende regels als kenmerk van een moderne 
Staat. De vraag rijst evenwel of er sinds enige jaren ook geen 
grotere drang om steeds verder te procederen zou kunnen zijn 
ontstaan. Men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat par-
tijen het steeds moeilijker vinden om zich neer te leggen bij een 
beslissing en dat zij de betwisting vastberaden wensen verder te 
zetten om, kost wat kost, alle mogelijkheden uit te putten die hen 
geboden worden om wat zij hun goed recht vinden te doen zege-
vieren. Daarbij moet ook worden vastgesteld dat de burger, de 
rechtsonderhorige, maar ook sommige advocaten blijkbaar het 
Hof van Cassatie onterecht blijven aanzien als een derde aanleg, 
want tal van cassatieberoepen en grieven lijken te zijn gesteund 
op deze misvatting. Het is duidelijk dat dergelijke cassatiebe-
roepen enkel onverantwoorde vertragingen en kosten voor gevolg 
kunnen hebben, maar in de tussentijd in hoofde van de partijen 
toch opnieuw onzekerheid zaaien over de uiteindelijke afloop 
van het proces. Zij brengen de op het spel staande particuliere 
belangen, het algemeen belang en de goede rechtsbedeling in het 
gedrang en leiden opnieuw tot een overbevraging van het Hof.

Die overbelasting heeft als onmiddellijk en onvermijdelijk 
gevolg de vertraging in de afhandeling van de zaken door het 
Hof van Cassatie. De hoofdopdracht van het Hof bestaat erin 
een regulerende controle uit te oefenen op de beslissingen van 
de hoven en de rechtbanken, die toelaat de rechtspraak vast te 
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leggen. Dat is de primaire en essentiële rol van het Hof, want de 
vooruitgang van het recht hangt rechtstreeks af van de uitleg-
ging van de wet en van de toepassing ervan op situaties die de 
wetgever niet kon voorzien.

Deze rol van het Hof is bovendien des te belangrijker omdat 
de rechtszekerheid en de gelijkheid van de burgers voor de wet 
precies afhangen van de eenvormige interpretatie van de wet. 
Elke vertraging in het oplossen van de principekwesties die door 
de partijen aan het Hof worden voorgelegd, brengt deze primor-
diale opdracht in gevaar door een klimaat van rechtsonzekerheid 
in stand te houden, dat op zijn beurt ertoe zal bijdragen dat het 
aantal cassatieberoepen nog zal toenemen.

De voortdurende inflatie van de cassatieberoepen in straf-
zaken maakt dat de gevolgen van deze overbelasting zich meer 
en meer doen voelen. De termijnen tussen het aantekenen van 
het cassatieberoep en het wijzen van het arrest worden immers 
steeds langer en vormen aldus zelf een bron van bijkomende ver-
tragingen in de uiteindelijke beslechting van het geschil, hoewel 
de roep om een snelle eindbeslissing steeds luider en luider wordt.

Men kan de vraag of het Hof in zijn opdracht slaagt of mislukt 
uiteraard niet oplossen met een verwijzing naar zuiver statisti-
sche gegevens over het aantal zaken of de doorlooptijden, maar 
het blijft een feit dat de rechtsonderhorige het fundamenteel recht 
heeft om als ultiem rechtsmiddel cassatieberoep aan te tekenen 
en dat het Hof de plicht heeft daarop binnen een redelijke termijn 
te antwoorden, zoals het EVRM dit vereist.

Wat de overbelasting van de strafkamer betreft zijn de cij-
fers (62) van het laatste jaarverslag van het Hof voldoende dui-
delijk :

Meer dan 63 procent van de nieuw aangebrachte zaken in 2013 
zijn strafzaken en meer dan 62 procent van alle in 2013 door het 
Hof van Cassatie gewezen arresten betreffen strafprocedures. In 
beide gevallen is de taalverhouding ongeveer 62 procent Neder-
landstalige zaken en 38 procent Franstalige zaken.

 (62) Jaarverslag 2013 van het Hof van Cassatie, pp. 183 en volgende.
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Het aantal nieuw ingeleide strafzaken is gestaag gestegen van 
1641 nieuwe zaken in 1998 (63) tot 2090 in 2013 : dit is een stijging 
met meer dan 27 procent in vijftien jaar.

Het aantal gehele of gedeeltelijke vernietigingen in strafzaken 
bedraagt ongeveer 9,40 procent van alle ingeschreven zaken, 
tegen 39,84 procent in civiele zaken, waar de tussenkomst van 
een advocaat bij het Hof vereist is, en 27,7 procent in fiscale 
zaken.

De gemiddelde doorlooptijd van de Franstalige strafzaken is 
sinds 2010 gelijk gebleven en bedraagt thans 3,28 maanden sinds 
de inschrijving op de algemene rol, wat zeer kort is aangezien 
daarvan al de wettelijke termijn van 2 maand moet worden van 
afgetrokken, die voorzien is voor de neerlegging van de memorie.

Voor de Nederlandstalige strafzaken is de gemiddelde door-
looptijd sinds 2010 (3,49 maand) gestegen met meer dan 2 maand 
(5,58 maand). Er mag worden verwacht dat deze doorlooptijd 
nog verder zal stijgen in de volgende jaren, aangezien nu reeds 
zaken, die ingeschreven zijn op de algemene rol in de eerste helft 
van 2013, en die reeds volledig klaar zijn voor behandeling, pas 
kunnen worden vastgesteld op het einde van de eerste helft van 
2015 : dat zal voor sommige dossiers een doorlooptijd betekenen 
van bijna twee jaar.

De cijfergegevens tonen aan dat er dringend nood was aan 
nieuwe wetgevende initiatieven (64). Deze initiatieven hebben 
uiteindelijk geleid tot de wet van 14 februari 2014 met betrek-
king tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in straf-
zaken, waarvan sommige bepalingen in werking zullen treden op 
1 februari 2015 en andere op 1 februari 2016, maar waarvan het 
lang niet zeker is of de nieuwe procedurevoorschriften een struc-
turele oplossing zullen bieden voor de toestand van de tweede 
kamer.

In afwachting van deze nieuwe wetgevende initiatieven, 
werden er, zoals eerder vermeld, intern uiteraard al een aantal 
maatregelen genomen om de kwaliteit van de arresten te bewaren 
onder meer door in mei 2012 te beslissen, om op voorhand slechts 

 (63) Jaarverslag 2006 van het Hof van Cassatie.
 (64) Verslag 2013 van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie aan het Parle-

mentair Comité belast met de wetsevaluatie, p. 3.
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een beperkt aantal gewone zaken op een zitting vast te stellen 
in afwachting van de dringende zaken (voorlopige hechtenis, 
Europees aanhoudingsmandaat, strafuitvoeringsrechtbanken, 
vreemdelingen, zaken met onmiddellijke aanhouding, Fran-
chimontprocedures), die onvermijdelijk bijkomend op die zit-
ting zullen moeten worden behandeld. Ondanks deze maatregel 
wordt vooral de Nederlandstalige strafkamer regelmatig nog 
geconfronteerd met zittingen waarop 30 zaken en meer dienen te 
worden behandeld, waarin bovendien meer dan vroeger memo-
ries worden ingediend (65), waarvan de kwaliteit overigens nogal 
ongelijk is.

Deze maatregel, die bedoeld was om de kwaliteit van de 
arresten te waarborgen en die, zoals te verwachten was, leidde 
tot een zekere achterstand en een verlenging van de doorloop-
tijden, diende amper anderhalf jaar later, in december 2013, al 
opnieuw gedeeltelijk te worden teruggeschroefd door opnieuw 
meer gewone zaken vast te stellen, omdat toen al duidelijk was 
dat het wetsontwerp met betrekking tot de rechtspleging voor 
het Hof van Cassatie in strafzaken, dat toen besproken werd in 
de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksverte-
genwoordigers (66), onvoldoende oplossingen zou aanreiken om 
deze nieuwe achterstand snel opnieuw terug in te halen. Daarbij 
kan gerekend worden op de hulp van raadsheren van de andere 
kamers.

Deze maatregelen tonen aan dat het Hof van Cassatie zelf de 
nodige initiatieven ontwikkelt om, ondanks de schaarste van de 
middelen, oplossingen uit te werken om het rendement te ver-
hogen, zonder dat de arresten aan kwaliteit inboeten.

Om de instroom te beperken werden in het verleden verschil-
lende denkpistes onderzocht, waarbij het Hof van Cassatie en 
zijn parket steeds oog hadden voor de vraag of de voorgestelde 
remedie niet erger was dan de vastgestelde kwaal :

— een verhoging van de kaders : voor zover dit al mogelijk 
zou zijn in deze tijden van budgettaire krapte, waarbij een 
zeer zware besparing in de personeelskosten wordt opge-

 (65) Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2013, p. 103.
 (66) Kamer, DOC 53 3065/001 van 11 oktober 2013 (na overzending door de Senaat).
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legd, brengt een kaderuitbreiding onvermijdelijk ook risico’s 
mee voor de rechtseenheid, omdat het Hof nog meer kamers 
zal krijgen met een verschillende samenstelling en dus met 
andere meerderheden.

 Dat belet evenwel niet dat een spoedige belangrijke uitbrei-
ding van het aantal referendarissen en van de personeelska-
ders van de griffie en van het parketsecretariaat dringend 
noodzakelijk is, terwijl op lange of middellange termijn toch 
ook aan een beperkte uitbreiding van de kaders van zetel en 
parket moet worden gedacht ;

— een uitsluiting wat verkeerszaken betreft van het cassatiebe-
roep voor geldboetes van minder dan 250 euro. Een dergelijke 
regeling komt neer op een beperking van de toegang tot de 
cassatierechter en creëert een ongelijkheid tussen de rechts-
onderhorigen. Bovendien staat het belang van de rechtsvraag 
niet noodzakelijk in verhouding met de hoogte van de geld-
boete : ook onder de 250 euro kan de rechtskwestie die aan de 
orde is immers een principiële rechtsvraag betreffen ;

— de verplichting om middelen aan te voeren op straffe van 
niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Dergelijk voor-
stel heeft een pervers effect, want het zet partijen ertoe aan 
steeds middelen aan te voeren, waarop het Hof in elk geval 
moet antwoorden, ook al zijn die totaal ondeugdelijk : dat zou 
dus een bijkomende werklast meebrengen ;

— het Hof toelaten slechts te antwoorden op juridisch interes-
sante middelen wanneer de aangevoerde grieven toch niet tot 
cassatie kunnen leiden : het Hof zou dan in geval van verwer-
ping van het cassatieberoep enkel vaststellen dat de grieven 
niet nopen tot de beantwoording van rechtsvragen die een 
belang vertonen voor de rechtseenheid of de rechtsontwikke-
ling en de motivering hiertoe beperken. Deze oplossing, die 
in Nederland wettelijk verankerd is (67), staats haaks op het 
gegeven dat het Hof van Cassatie zelf van de feitenrechter 
verwacht dat hij zijn beslissing correct en afdoende moti-
veert : in het voorgestelde systeem zou het Hof van Cassatie 

 (67) Artikel 81, Wet op de rechterlijke organisatie.
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zichzelf onttrekken aan een verplichting die het zelf wel 
oplegt aan de bodemrechter.

Deze denkpistes werden uiteindelijk verlaten omdat zij ofwel 
niet haalbaar waren in de huidige toestand van budgettaire res-
tricties of omdat zij een negatieve impact zouden kunnen hebben 
op de rechtseenheid en dus op de rechtszekerheid, ofwel omdat zij 
de toegang tot de cassatierechter te veel beperken.

In de plaats daarvan werd ervoor geopteerd terug te keren 
naar een aantal basisuitgangspunten die reeds vroeger verde-
digd werden door een in 2004 opgerichte werkgroep, bestaande 
uit magistraten van de zetel en van het parket van het Hof van 
Cassatie, die de opdracht had gekregen voorstellen voor de her-
vorming van de cassatieprocedure in strafzaken uit te werken.

Zoals hiervoor uiteengezet hebben deze voorstellen uiteinde-
lijk geleid tot de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de 
rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, maar lang 
niet alle door de werkgroep geformuleerde voorstellen werden 
door de wetgever aangenomen. Deze voorstellen sneuvelden 
reeds in de fase van de besprekingen ervan door de interkabinet-
tenwerkgroep en werden bijgevolg nooit besproken in de Wetge-
vende Kamers. Men kan zich afvragen of hier geen sprake is van 
een democratisch deficit.

Eén van de niet door de wetgever gevolgde voorstellen bestond 
in het beperken van de uitzonderingen op de regel dat cassatiebe-
roep tegen voorbereidende beslissingen of beslissingen van onder-
zoek slechts openstaat na het eindarrest : de werkgroep stelde 
inderdaad voor om de mogelijkheid om de rechtspleging te laten 
zuiveren te behouden, maar om het onmiddellijk cassatieberoep 
tegen beslissingen genomen in toepassing van de artikelen 135, 
235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering, namelijk de zuive-
ring van de procedure en de controle op de bijzondere opsporings-
methoden, af te schaffen. Dit probleem kwam ook al aan bod 
in de plechtige openingsrede van Procureur-generaal Marc De 
Swaef (68), die pleitte voor een terugkeer naar de orthodoxie van 

 (68) Rede uitgesproken door Procureur-generaal Marc De Swaef op de plechtige zitting 
van 1 september 2005 : “Penaal cassatieberoep van nu en straks : enkele denkrichtingen 
voor de toekomst” – Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2005, p. 126, nr. 26.
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het oorspronkelijke artikel 416 Wetboek van Strafvordering, dat 
als regel stelt dat cassatieberoep tegen voorbereidende arresten 
en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen 
vonnissen van dezelfde soort in principe eerst open staat na het 
eindarrest of eindvonnis.

De onderliggende reden van dit voorstel was de vaststelling 
dat de wildgroei van de uitzonderingen op de grondregel van 
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering één van de 
oorzaken was van de verzadiging van het Hof van Cassatie. Het 
werd meer aangewezen geacht om enkel de onontbeerlijke uitzon-
deringen te behouden, zoals de beslissingen die in het kader van 
de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doen over het beginsel 
van aansprakelijkheid : in dergelijke gevallen kan een onmiddel-
lijk cassatieberoep voorkomen dat de partijen lange en dure des-
kundigenonderzoeken laten opstarten op basis van een beslissing 
die deze expertises in geval van vernietiging nutteloos maakt.

Het voorstel tot afschaffing van het onmiddellijk cassatie-
beroep tegen beslissingen gewezen met toepassing van de arti-
kelen 135, 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering strekte 
ertoe de uitwassen die verband houden met de ontwikkeling van 
het ontstaan van een proces binnen het proces te voorkomen. Het 
voorstel strekte tevens ertoe de negatieve gevolgen van de verlen-
ging van de duur van de rechtspleging op de voorlopige hechtenis 
en voor de eerbiediging van de redelijke termijn in te perken.

Wat dit voorstel betreft, dient te worden benadrukt dat op 
geen enkel ogenblik werd voorgesteld de zuivering van de rechts-
pleging of de controle op de bijzondere opsporingsmethodes af te 
schaffen en dat het evenmin de bedoeling was het cassatieberoep 
tegen dergelijke arresten onmogelijk te maken : het voorstel hield 
enkel in dat het onmiddellijk cassatieberoep werd afgeschaft en 
dat dit cassatieberoep diende te worden uitgesteld tot na de defi-
nitieve beslissing. De bedoeling was dus niet alleen de werklast 
van het Hof van Cassatie te verminderen, maar ook en vooral de 
rechtsgang van het strafproces te verkorten door de mogelijk-
heid van verschillende opeenvolgende afzonderlijke cassatiepro-
cedures binnen de eigenlijke strafprocedure in te perken. Het 
Hof van Cassatie voelde en voelt zich in dit voorstel nog steeds 
gesterkt door de cijfergegevens, aangezien het aantal verworpen 
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cassatieberoepen overduidelijk de overbodigheid van dit onmid-
dellijk cassatieberoep aantonen.

Een ander voorstel dat een regeling inhield voor de zuivering 
van de nietigheden bij de regeling van de rechtspleging of in 
limine litis ingeval van rechtstreekse dagvaarding werd evenmin 
door de wetgever aangenomen.

Het komt de rechterlijke macht uiteraard niet toe politieke 
keuzes te maken, maar wij mogen uiteraard wel voorstellen 
formuleren of mogelijke oplossingen aanreiken. Hier kunnen 
wij enkel betreuren dat de wetgever met de wet van 14 februari 
2014 slechts gedeeltelijk rekening heeft gehouden met onze voor-
stellen.

Toch houden wij vast aan deze voorstellen die wij zullen blijven 
verdedigen in het wetgevend verslag, met voor wat betreft de 
afschaffing van het onmiddellijk cassatieberoep tegen de beslis-
singen genomen in toepassing van de artikelen 135, 235bis en 
235ter Wetboek van Strafvordering, een mogelijk minder ver-
regaand alternatief. Dit alternatief zou erin kunnen bestaan 
dat het cassatieberoep tegen de uitspraken van de kamer van 
inbeschuldigingstelling met betrekking tot de regelmatigheid 
van de procedure en met betrekking tot de controle van de bij-
zondere opsporingsmethoden enkel kan worden ingesteld samen 
met het onmiddellijk cassatieberoep tegen de beslissing waarbij 
de rechtspleging wordt geregeld. Dit is een minder verstrekkend 
voorstel dat wellicht minder zal bijdragen aan de oplossing van 
het probleem van de beheersing van de toevloed van de cassatie-
beroepen in strafzaken, maar dat toch van belang is om de hui-
dige carrousel aan opeenvolgende tussentijdse cassatieberoepen 
te stoppen.

Maar er zou, naast de bovengenoemde wetgevende tussenkom-
sten ook aan andere, minder verregaande oplossingen binnen de 
rechterlijke orde zelf kunnen worden gedacht.

Zo zou het mogelijk moeten zijn, in overleg met het college 
van hoven en rechtbanken, een oplossing uit te werken waarbij 
de partijen in elke beslissing die vatbaar is voor cassatieberoep, 
omstandig ingelicht worden niet alleen omtrent de wijze waarop 
en de termijnen waarbinnen cassatieberoep kan worden aangete-
kend, maar waarbij hun aandacht ook wordt gevestigd op het feit 
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dat het cassatieberoep in strafzaken een buitengewoon rechts-
middel is, waarbij het, zonder dat tot een nieuwe beoordeling 
van de feiten of van de schade wordt overgegaan, uitsluitend de 
bedoeling is na te gaan of de beslissing regelmatig is en overeen-
komstig de wet werd gewezen. Daarenboven zou in strafzaken de 
veroordeelde bij die gelegenheid ook dienen gewezen te worden 
op het feit dat de door hem gewenste cassatie van de veroordeling 
of van de straf alleen, het risico in zich draagt van een veroorde-
ling tot een zwaardere straf door de rechter op verwijzing (69).

Verder zou het mogelijk moeten zijn om afspraken te maken, 
via het College van Procureurs-generaal, opdat ons parket op 
regelmatige tijdstippen zou worden ingelicht omtrent nieuwe 
problemen die aanleiding geven tot betwistingen die kunnen 
leiden tot cassatieprocedures. Op die wijze kunnen de nodige 
maatregelen genomen worden zodat het Hof op relatief korte 
tijd een oplossing geeft aan deze rechtskwestie, zodat rechtsze-
kerheid ontstaat en verdere cassatieberoepen uitblijven. Dit zou 
zelfs kunnen door een meer uitgebreide toepassing van de cas-
satie in het belang van de wet, hoewel deze uitzonderlijke pro-
cedure, die enkel een louter dogmatisch karakter heeft (70), geen 
wonderoplossing biedt, aangezien cassatie in het belang van de 
wet enkel kan wanneer geen enkele partij cassatieberoep heeft 
aangetekend binnen de wettelijke termijn en deze procedure geen 
invloed heeft op de positie van de partijen.

Anderzijds zouden ook initiatieven kunnen ontwikkeld worden 
om de hoven en rechtbanken nog sneller in te lichten van de prin-
cipearresten van het Hof, eventueel via het college van procu-
reurs-generaal of via de expertisenetwerken van dit college, om 
aldus de eenheid van de rechtspraak te garanderen en nieuwe 
nutteloze cassatieberoepen te vermijden.

Steeds in het kader van de bestrijding van de overbevraging 
van het Hof, kan de vraag gesteld worden of wij ook niet de 
morele plicht hebben om de bevoegde stafhouder te verwittigen 
wanneer een advocaat stelselmatig dezelfde middelen aanvoert, 

 (69) Cass. 11 okt. 1995, AR P.95.0312.F, AC 1995, nr. 427 ; Cass. 28 dec. 1999, AR 
P.99.1839.F, AC 1999, nr. 705.

 (70) R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, p. 1758, nr. 4374.
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hoewel hij weet dat het Hof gelijkaardige memories eerder her-
haaldelijk heeft verworpen als ongegrond ?

Moeten wij niet nadenken over een stelsel van boetes voor de 
abusieve eiser ? Een dergelijk stelsel bestaat thans niet (71), maar 
wel de mogelijkheid van de veroordeling van de burgerlijke partij 
tot de kosten, zoals voorzien door artikel 436 Wetboek van Straf-
vordering en van de geldboete voor een kennelijk onontvankelijk 
verzoek, zoals geregeld door artikel 545 van hetzelfde wetboek 
inzake de verwijzing van een rechtbank naar een andere.

Misschien moeten wij ook opnieuw nadenken over de vraag 
of het niet aangewezen zou zijn om de mogelijkheid te creëren 
voor de vonnisgerechten om, binnen bepaalde perken, prejudi-
ciële vragen te stellen aan het Hof. Op het eerste zicht lijkt een 
dergelijke mogelijkheid enkel nieuwe werklast mee te brengen 
voor het Hof, maar de vraag blijft of het niet mogelijk is door het 
snel beantwoorden van de rechtsvraag later nieuwe echte cassa-
tieberoepen te vermijden. De mogelijkheid van het stellen van 
prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie biedt grotere voor-
delen dan de daarnet besproken mogelijkheid van cassatie in het 
belang van de wet : het Hof kan het rechtspunt beslechten nog 
voor het proces afgehandeld is en de partijen hebben bovendien 
de mogelijkheid om zelf hun standpunt omtrent dit rechtspunt 
aan het Hof te laten kennen (72).

Het Hof van Cassatie kent het systeem van prejudiciële vragen 
eigenlijk al aangezien het Hof zich bij wege van prejudicieel arrest 
uitspreekt over de vragen met betrekking tot de interpretatie 
van het wetboek van economisch recht (73). Het rechtscollege dat 
de prejudiciële vraag heeft gesteld, evenals elk rechtscollege dat 
in dezelfde zaak uitspraak doet, moeten zich, voor de oplossing 
van het geschil naar aanleiding waarvan de vragen zijn gesteld, 
voegen naar het arrest dat het Hof van Cassatie heeft gewezen.

Frankrijk kent een meer uitgebreid systeem van prejudiciële 
vragen, de zogenaamde “procédure d’avis”.

 (71) Cass. 18 feb. 2004, AR P.03.1467.F, AC 2004, nr. 87.
 (72) G. Corstens, “Versterking van de cassatierechtspraak”, voordracht bij de Voor-

jaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 5 juni 2009.
 (73) Artt. IV.75 en IV.76 Wetboek van economisch recht.
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Artikel 441-1 van de Franse Code de l’organisation judiciaire 
bepaalt :

“Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant 
une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juri-
dictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non suscep-
tible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.

Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires 
peuvent être prises”.

Hoewel artikel 441-3 van dezelfde code bepaalt dat het uitge-
brachte advies het rechtscollege dat de vraag om advies gefor-
muleerd heeft niet bindt, mag ervan worden uitgegaan dat het 
advies, dat uitgebracht wordt door een specifiek samengestelde 
zetel die verschilt naargelang het een burgerlijke zaak of een 
strafzaak betreft, telkens voorgezeten door de eerste voorzitter, 
omwille van het gezag dat ervan uitgaat, in het overgrote deel 
van de gevallen zal gevolgd worden.

Nederland kent sinds kort ook de prejudiciële vraagstelling : 
sinds 1 juli 2012 kunnen rechtbanken en hoven prejudiciële 
vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. De achter-
liggende gedachte was dat de rechter, die geconfronteerd wordt 
met een concrete rechtsvraag over de uitleg van de wet in een zaak 
die bij hem in behandeling is, behoefte kan hebben aan een ant-
woord op die rechtsvraag, wanneer de Hoge Raad die vraag nog 
niet beslechtte. Door het beantwoorden van prejudiciële vragen 
kunnen zaken sneller definitief worden afgehandeld en zal in 
minder zaken tot in cassatie worden doorgeprocedeerd. De moge-
lijkheid tot het stellen van een prejudiciële vraag is, net zoals in 
Frankrijk, gebonden aan een aantal voorwaarden : zo moet een 
antwoord op de prejudiciële vraag nodig zijn voor het nemen van 
een beslissing in de voorliggende zaak en moet dezelfde vraag aan 
de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken.

Artikel 392 van de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad 
van 9 februari 2012 bepaalt :

“De rechter kan in een procedure op verzoek van een partij of 
ambtshalve de Hoge Raad een rechtsvraag stellen ter beantwoor-
ding bij wijze van prejudiciële beslissing, indien een antwoord op 
deze vraag nodig is om op de eis of het verzoek te beslissen en 
rechtstreeks van belang is :
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a. voor een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn 
op dezelfde of soortgelijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke 
samenhangende zaken voortkomen, of

b. voor de beslechting of beëindiging van talrijke andere uit 
soortgelijke feiten voortvloeiende geschillen, waarin dezelfde 
vraag zich voordoet”.

Anders dan in het Franse systeem is de Nederlandse rechter in 
de regel gebonden door het antwoord van de Hoge Raad.

Ik spreek mij vandaag niet uit voor of tegen de invoering van 
een dergelijke nieuwigheid, maar het ware wellicht interessant 
van de Franse en Nederlandse collega’s te mogen vernemen wat 
hun ervaring is met dit systeem.

Ik eindig met een laatste woord over de positie van het Hof 
van Cassatie in het licht van de wet van 18 februari 2014, die het 
principe van het verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke orga-
nisatie invoert.

Op de algemene vergadering van het Hof en zijn parket van 
16 juni 2011 werd beslist dat het Hof en zijn parket samen een 
afzonderlijke gerechtelijke entiteit zouden vormen binnen de 
rechterlijke orde, naast het college van de hoven en rechtbanken 
en het college van het openbaar ministerie.

Sommigen, extern aan het Hof van Cassatie, lijken zich thans 
af te vragen of dit wel de juiste keuze was, omdat de gerechte-
lijke entiteit “cassatie” er nu over klaagt dat zij onvoldoende 
nauw betrokken wordt in de implementatie van dit verzelfstan-
digd beheer, terwijl het college van de hoven en rechtbanken en 
het college van het openbaar ministerie wel rechtstreeks aan 
de onderhandelingstafel zitten in het kader van het uitgebreid 
directiecomité van de federale overheidsdienst Justitie, waarvan 
het bestaan wettelijk verankerd is en waar beide colleges mede 
beslissingsmacht hebben.

De beslissing van 16 juni 2011 blijft de juiste keuze omwille 
van de specificiteit van de opdrachten van het Hof van Cassatie 
en de bijzondere positie en de eigen rol van zijn parket.

De vraag of die keuze verstandig was is een verkeerde vraag 
en het antwoord erop is totaal irrelevant, omdat de wetgever de 
keuze van het Hof en zijn parket bekrachtigd heeft in artikel 7 
van de wet van 18 februari 2014 dat bepaalt dat het Hof van Cas-
satie en het parket bij dit Hof een afzonderlijke entiteit vormen.



— 53 —

Ook hier dus weer dezelfde opmerking : de wet is de wet en de 
wet dient loyaal te worden uitgevoerd, ook door de minister van 
Justitie en de federale overheidsdienst Justitie.

Dit betekent dat de entiteit “cassatie” ook rechtstreeks moet 
betrokken worden in de verdere uitwerking en implementatie van 
de wet van 18 februari 2014 tot invoering van een verzelfstandigd 
beheer voor de rechterlijke organisatie.

Gelukkig hebben de minister van Justitie en de federale over-
heidsdienst Justitie dit zelf ook begrepen, want op ons uitdruk-
kelijk verzoek worden wij thans nauwer bij de voorbereidingen 
van de beslissingen betrokken. Zo zijn er maandelijkse overleg-
vergaderingen met de beleidscel van de minister van Justitie, de 
voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst 
Justitie en de directeur-generaal van het directoraat-generaal 
van de rechterlijke orde en krijgen wij inzage in de agenda en 
de processen-verbaal van de vergaderingen van het uitgebreid 
directiecomité, waarop wij ons ook kunnen laten uitnodigen.

Vraag is of dit volstaat.
Wij kunnen alvast onze stem laten horen en doen dat ook.
Alleen is vooralsnog niet duidelijk of onze inbreng als solist vol-

doende luid klinkt in het orkest dat geleid wordt door de minister van 
Justitie en de voorzitter van het directiecomité van de federale over-
heidsdienst Justitie en waarin de twee andere solisten, met name het 
college van de hoven en rechtbanken en het college van het openbaar 
ministerie ondersteund worden door een voltallig koor, gevormd 
door hun uitgebreide steundiensten. De solist die de entiteit “cas-
satie” vormt, kan enkel rekenen op een klein achtergrondkoortje, 
aangezien onze steundienst zou beperkt blijven tot drie personen.

*
*  *

In deze openingsrede waren een aantal negatieve klanken te 
horen en ik ben er mij ten volle van bewust dat men mij zal ver-
wijten opnieuw reeds gekende klaagzangen te hernemen, maar 
dat men mij goed begrijpe : de boodschap achter deze mercuriale 
is geen boodschap van negativisme, noch van ontmoediging of 
wanhoop. Het is evenmin een vorm van provocatie, van pessi-
misme, katastrofisme of doemdenken. Het is geen confrontatie, 
noch minder verzet of weerspannigheid.
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Het is enkel een geheel van vaststellingen, een radioscopie van 
de actuele toestand, en heel af en toe een verzuchting, die moeten 
aanzetten tot reflectie en tot een op die reflectie gesteunde actie 
in het belang van de instelling Justitie.

Maar ik wil alle twijfel wegnemen : de geplande hervormingen 
bieden zeker ook grote opportuniteiten en het is dan ook met 
groot vertrouwen en met veel enthousiasme, maar evenzeer met 
de nodige waakzaamheid dat wij in dit nieuwe gerechtelijk jaar, 
dat zovele innovaties in het functioneren van onze rechtscol-
leges en parketten zal meebrengen, onze werkzaamheden verder 
zetten met de wens dat deze ingrijpende veranderingen zullen tot 
stand komen of doorgevoerd worden met de nodige sereniteit, in 
de geest gewild door de wetgever en met de grootste zorg voor 
de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ongeacht de aard en de grootte van de obstakels die 
wij op onze weg zullen vinden of de hindernissen die wij zullen 
moeten nemen.

Aanpassingen en hervormingen waren en blijven ook nu nog 
nodig, maar ook hier moet gepleit worden voor redelijkheid en 
gematigdheid : om goed te kunnen functioneren heeft Justitie 
ook nood aan een minimum van stabiliteit, zonder dewelke Jus-
titie geen Justitie kan zijn. Men zal Justitie dus op zeker ogenblik 
ook op adem moeten laten komen.

Maar ik eindig graag met de woorden van Jean Monnet : “Je ne 
suis pas optimiste sur tout, mais je suis déterminé sur l’essentiel” 
of met die van Georges Bernanos : “Veillons donc à ne pas subir 
l’avenir, mais à le faire !”.

*
*  *

De traditie wil dat wij bij de opening van het gerechtelijk jaar 
de tijd nemen om stil te staan bij de nagedachtenis van degenen 
die ons tijdens het voorbije gerechtelijk jaar hebben verlaten.

Begin februari 2014 vernam het Hof het overlijden op 1 februari 
van ere-afdelingsvoorzitter Pierre Ghislain.

Pierre Ghislain is geboren op 14 december 1930 te Soignies en 
behaalt het diploma van dokter in de rechten in 1953. In 1966 
wordt hij benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg 
te Neufchâteau, waar hij de functies van onderzoeksrechter en 
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beslagrechter uitoefent en in 1976 ondervoorzitter wordt. Twee 
jaar later wordt hij benoemd tot raadsheer in het hof van beroep 
te Luik en in 1983 wordt hij benoemd tot raadsheer in ons Hof, 
dat hij op 14 december 1999 verlaat in de hoedanigheid van afde-
lingsvoorzitter.

Bij de rouwhulde die gehouden werd op 28 mei 2014 werd 
gewezen op zijn grote minzaamheid, sociale ingesteldheid en 
menselijkheid evenals op zijn grote verdiensten als cassatiema-
gistraat.

Op 19 september 2013 vernamen wij met grote verslagenheid 
het droevige nieuws van het overlijden de dag voordien, na een 
niets ontziende ziekte, van referendaris Bruno Vanermen op 
amper drieënvijftigjarige leeftijd.

Bruno Vanermen is geboren te Leuven en behaalde het diploma 
van licentiaat in de rechten aan de universiteit van zijn geboorte-
stad. Na een loopbaan in de fiscale administratie neemt hij deel 
aan het wervingsexamen voor referendaris bij het Hof. De heer 
Bruno Vanermen, die auteur is van verschillende publicaties in 
het fiscaal recht, wordt tot referendaris benoemd bij koninklijk 
besluit van 13 september 2004 en legt de eed af op 22 oktober 
2004. Het Hof heeft in de persoon van Bruno Vanermen een min-
zame, talentvolle, loyale en zeer gewaardeerde medewerker ver-
loren.

Het Hof en zijn medewerkers zullen ere-afdelingsvoorzitter 
Pierre Ghislain en referendaris Bruno Vanermen niet vergeten.

*
*  *

Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuwe 
gerechtelijk jaar zijn werkzaamheden voortzet.
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N° 482

2° KAMER — 2 september 2014
(AR P.13.1391.N)

1° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — VEROORDELING TOT BETALING VAN

EEN MEERWAARDE. — DOEL. — GELDSOM. — BEGRIP.

2° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — VEROORDELING TOT BETALING VAN

EEN MEERWAARDE. — TOEREKENING.

3° HOOFDELIJKHEID. — STRAFZAKEN. — STEDENBOUW. — VEROORDELING TOT

BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — AARD. — GEVOLG. — ARTIKEL 50, EERSTE

LID, SW. — TOEPASSELIJKHEID.

1° De herstelmaatregel van de meerwaarde strekt ertoe de gevolgen van het
stedenbouwmisdrijf teniet te doen door het opleggen van de betaling van een
geldsom, gelijk aan de onwettige verrijking; als een door de decreetgever bij-
zonder geregelde vorm van oneigenlijke teruggave neutraliseert zij om billijk-
heidsredenen enkel de door het stedenbouwmisdrijf veroorzaakte
onrechtmatige verrijking, maar laat zij de onwettige handelingen be-
staan (1). (Art. 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999 en art. 6.1.41, § 1,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

2° en 3° Uit die bijzondere aard van deze herstelmaatregel volgt dat enkel hij
die als gevolg van het stedenbouwmisdrijf de onrechtmatige verrijking heeft
genoten, tot betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed
door het misdrijf heeft verkregen kan worden veroordeeld; artikel 50, eerste
lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens eenzelfde misdrijf veroordeelde
personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave, is dan ook niet van toepas-
sing op de herstelmaatregel van de meerwaarde (2). (Art. 149, § 1, Steden-
bouwdecreet 1999 en art. 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR E.A. T. V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, correctionele kamer, van 21 juni 2013, gewezen op verwij-
zing bij arresten van het Hof van 28 maart 2006 en 16 oktober 2012.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

(1) Zie Cass. 15 september 2009, AR P.09.0182.N, AC 2009, nr. 501.
(2) Zie Cass. 15 september 2009, AR P.09.0182.N, AC 2009, nr. 501.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Tweede middel

11. Het middel voert schending aan van artikel 149, § 1, Stedenbouw-
decreet 1999, artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
de artikelen 44 en 50 Strafwetboek en de artikelen 161 en 189 Wetboek
van Strafvordering: de appelrechters weigeren ten onrechte de verweer-
der te veroordelen tot een meerwaarde; de opvatting dat slechts zij die
een uit een bouwmisdrijf voortkomende onwettige verrijking hebben
genoten, kunnen worden veroordeeld tot de betaling van een meerwaar-
de maakt een uitzondering uit op het in artikel 50 Strafwetboek vast-
gestelde principe dat alle wegens eenzelfde misdrijf veroordeelde
personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave en schadevergoeding;
artikel 50 Strafwetboek strekt ertoe om in het belang van het slacht-
offer de schuldig bevonden deelnemers aan het schadeverwekkende
misdrijf tot schuldenaars te maken van de gehele schuld, zonder dat het
slachtoffer moet aantonen voor welke fractie van de schuld elke deel-
nemer daadwerkelijk gehouden is; de mogelijkheid elk van de mededa-
ders aan te spreken voor het geheel van de schade vereenvoudigt de
procedure van de eiser; de meerwaarde is een fictieve vorm van herstel
waarbij uit kracht van wet en volledig los van de werkelijkheid wordt
aangenomen dat zij genoegdoening verleent voor de door het misdrijf
veroorzaakte aantasting van de goede ruimtelijke ordening; er valt
niet in te zien waarom de waarborgen van artikel 50 Strafwetboek wel
zouden gelden bij een reëel herstel en niet bij een fictief herstel, welke
beide door de decreetgever zeer bewust op dezelfde hoogte werden ge-
plaatst; de toepassing van artikel 50 Strafwetboek leidt niet tot onre-
delijke gevolgen aangezien een solidaire of in solidum-veroordeling
niet ingrijpt op de onderlinge verhouding tussen de verschillende deel-
nemers van het misdrijf.

12. De herstelmaatregel van de meerwaarde strekt ertoe de gevolgen
van het stedenbouwmisdrijf teniet te doen door het opleggen van de be-
taling van een geldsom, gelijk aan de onwettige verrijking. Als een
door de decreetgever bijzonder geregelde vorm van oneigenlijke terug-
gave neutraliseert zij om billijkheidsredenen enkel de door het steden-
bouwmisdrijf veroorzaakte onrechtmatige verrijking, maar laat zij de
onwettige handelingen bestaan.

Uit die bijzondere aard van deze herstelmaatregel volgt dat enkel hij
die als gevolg van het stedenbouwmisdrijf de onrechtmatige verrijking
heeft genoten, tot betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde
die het goed door het misdrijf heeft verkregen, kan worden veroordeeld.
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Artikel 50, eerste lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens een-
zelfde misdrijf veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot te-
ruggave, is dan ook niet van toepassing op de herstelmaatregel van de
meerwaarde.

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

2 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal.

N° 483

2° KAMER — 2 september 2014
(AR P.14.0459.N)

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — BEROEPSCONCLUSIES. — VER-
WIJZING NAAR EEN DOOR HET BEROEPEN VONNIS BEANTWOORD IN EERSTE AANLEG

GEVOERD VERWEER. — GRIEF OF MIDDEL IN HOGER BEROEP.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
BEROEPSCONCLUSIES. — VERWIJZING NAAR EEN DOOR HET BEROEPEN VONNIS BE-
ANTWOORD IN EERSTE AANLEG GEVOERD VERWEER. — GRIEF OF MIDDEL IN HO-
GER BEROEP.

1° en 2° Krachtens artikel 210 Sv. wordt de beklaagde in hoger beroep gehoord
over nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis worden in-
gebracht; de enkele verwijzing naar een in eerste aanleg gevoerd verweer dat
door het beroepen vonnis is beantwoord, vormt geen nauwkeurig bepaalde
grief in de zin van die bepaling en een dergelijk verweer dienen de appelrech-
ters niet te beantwoorden (1).

(V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 12 februari 2014.

(1) Zie Cass. 25 november 2003, AR P.03.0549.N, AC 2003, nr. 595.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.2 en 6.3.c EVRM en
artikel 210 Wetboek van Strafvordering: de appelrechters oordelen dat
de loutere herneming van een voor de eerste rechter neergelegde con-
clusie, te dezen door verwijzing naar de conclusie van een aanvankelij-
ke medebeklaagde, geen nauwkeurig bepaalde grief tegen het beroepen
vonnis is, zodat zij niet gehouden zijn die argumentatie te beantwoor-
den; zowel in zijn beroepsconclusie als in zijn pleidooi voor de appel-
rechters heeft de eiser uitdrukkelijk verwezen naar de door zijn
medebeklaagde in eerste aanleg aangevoerde argumentatie, volgens
welke haar zonder bijstand van een advocaat afgelegde verhoren dien-
den te leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, min-
stens tot bewijsuitsluiting; bijgevolg moesten de appelrechters, die hun
oordeel op doorslaggevende wijze steunen op de verklaring van deze me-
debeklaagde, die grief beantwoorden.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat de eiser tijdens de pleidooien voor de appelrechters de argumenta-
tie die door zijn aanvankelijke medebeklaagde in eerste aanleg werd
gevoerd, heeft hernomen.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

3. Krachtens artikel 210 Wetboek van Strafvordering wordt de be-
klaagde in hoger beroep gehoord over de nauwkeurig bepaalde grieven
die tegen het beroepen vonnis worden ingebracht.

De enkele verwijzing naar een in eerste aanleg gevoerd verweer dat
door het beroepen vonnis is beantwoord, vormt geen nauwkeurig be-
paalde grief in de zin van die bepaling. Een dergelijk verweer dienen de
appelrechters niet te beantwoorden.

4. De appelrechters die vaststellen dat het beroepen vonnis het in het
middel vermelde verweer van eisers aanvankelijke medebeklaagde om-
standig beantwoordt en verder oordelen zoals het middel vermeldt, ver-
antwoorden hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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2 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Van Goethem (bij de
balie te Leuven) en de heer De Broeck (bij de balie te Brussel).

N° 484

2° KAMER — 2 september 2014

(AR P.14.0536.N)

1° GENEESKUNDE. — GENEESMIDDELEN. — VERDOVENDE MIDDELEN. —
ARTIKEL 6BIS DRUGSWET. — VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN. — HUISZOEKING

MET TOESTEMMING. — DRAAGWIJDTE.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPO-
RINGSHANDELINGEN. — HUISZOEKING. — VERDOVENDE MIDDELEN. —
ARTIKEL 6BIS DRUGSWET. — VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN. — HUISZOEKING

MET TOESTEMMING. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt dat bij het uitvoeren van een
huiszoeking met toestemming, op grond van artikel 6bis Drugswet wordt
overgegaan tot het bezoeken van ruimten waarvoor die toestemming niet
geldt (1).

(D. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 februari 2014.

De eiser I en de eisers II voeren elk in een memorie die aan dit arrest
is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel van de eiser I

Eerste onderdeel

(1) Zie Cass. 4 januari 2006, AR P.05.1417.F, AC 2006, nr. 6, met concl. van advocaat-
generaal D. VANDERMEERSCH; Cass. 1 juni 2010, AR P.10.0484.N, AC 2010, nr. 384.
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Derde onderdeel

8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6bis Drugswet: het
arrest beoordeelt ten onrechte de uitgevoerde huiszoeking als een re-
gelmatige zoeking in het kader van die bepaling; wanneer een dergelij-
ke zoeking wordt uitgevoerd, dient dit ook als zodanig te blijken uit
het proces-verbaal dat opgesteld wordt naar aanleiding van deze zoe-
king; te dezen blijkt integendeel dat de verbalisanten de huiszoeking
opvatten als een vermeende huiszoeking met toestemming, die navol-
gend niet als een zoeking in het kader van artikel 6bis Drugswet kan
worden heromschreven.

9. In zoverre het onderdeel gericht is tegen het optreden van de ver-
balisanten en niet tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.

10. Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt dat bij het uitvoeren
van een huiszoeking met toestemming, op grond van artikel 6bis Drugs-
wet wordt overgegaan tot het bezoeken van ruimten waarvoor die toe-
stemming niet geldt.

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

Middel van de eisers II

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

2 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Delbrouck (bij de
balie te Hasselt), de heer G. Corthouts (bij de balie te Hasselt) en de heer
R. Corthouts (bij de balie te Hasselt).

N° 485

2° KAMER — 2 september 2014
(AR P.14.1380.N)

1° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE

AANLEG. — ALGEMEEN. — STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

BRUSSEL. — RECHTER BIJ WIE DE ZAAK OORSPRONKELIJK AANHANGIG WERD GE-
MAAKT. — ONDERZOEKSRECHTER. — SPOEDEISENDE GEVALLEN. — VERDERE BE-
HANDELING. — SPOEDEISENDHEID. — BEGRIP.

2° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE

AANLEG. — STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUSSEL. —
RECHTER BIJ WIE DE ZAAK OORSPRONKELIJK AANHANGIG WERD GEMAAKT. — ON-
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DERZOEKSRECHTER. — SPOEDEISENDE GEVALLEN. — VERDERE BEHANDELING. —
SPOEDEISENDHEID. — REDENEN.

3° ONDERZOEKSRECHTER. — TAALGEBRUIK. — GERECHTELIJK ARRONDISSE-
MENT BRUSSEL. — RECHTER BIJ WIE DE ZAAK OORSPRONKELIJK AANHANGIG

WERD GEMAAKT. — ONDERZOEKSRECHTER. — SPOEDEISENDE GEVALLEN. — VER-
DERE BEHANDELING. — SPOEDEISENDHEID. — BEGRIP.

4° ONDERZOEKSRECHTER. — TAALGEBRUIK. — GERECHTELIJK ARRONDISSE-
MENT BRUSSEL. — RECHTER BIJ WIE DE ZAAK OORSPRONKELIJK AANHANGIG

WERD GEMAAKT. — ONDERZOEKSRECHTER. — SPOEDEISENDE GEVALLEN. — VER-
DERE BEHANDELING. — SPOEDEISENDHEID. — REDENEN.

5° ONDERZOEKSGERECHTEN. — TAALGEBRUIK. — GERECHTELIJK ARRONDIS-
SEMENT BRUSSEL. — RECHTER BIJ WIE DE ZAAK OORSPRONKELIJK AANHANGIG

WERD GEMAAKT. — ONDERZOEKSRECHTER. — SPOEDEISENDE GEVALLEN. — VER-
DERE BEHANDELING. — SPOEDEISENDHEID. — TAAK ONDERZOEKSGERECHT. —
WIJZE.

6° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALLERLEI. — ONDER-
ZOEKSGERECHTEN. — TAALGEBRUIK. — GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUS-
SEL. — RECHTER BIJ WIE DE ZAAK OORSPRONKELIJK AANHANGIG WERD GEMAAKT.
— ONDERZOEKSRECHTER. — SPOEDEISENDE GEVALLEN. — VERDERE BEHANDE-
LING. — SPOEDEISENDHEID. — TAAK ONDERZOEKSGERECHT. — CONTROLE DOOR

HET HOF. — MARGINALE TOETSING.

1°, 2°, 3° en 4° De onderzoeksrechter beoordeelt onaantastbaar of de spoedei-
sendheid vereist dat hij de zaak verder behandelt en die spoedeisendheid
moet niet worden vastgesteld bij uitdrukkelijke beslissing van de onderzoeks-
rechter, maar kan blijken uit de omstandigheid dat hij de zaak verder blijft
behandelen en niet ingaat op het verzoek om taalwijziging; indien de onder-
zoeksrechter uitdrukkelijk vaststelt dat er spoedeisendheid is, dient hij die
spoedeisendheid niet nader te motiveren. (Art. 16, § 2, Taalwet Gerechtsza-
ken)

5° en 6° Het onderzoeksgerecht dat oordeelt over de geldigheid van het bevel
tot aanhouding en waarvoor binnen dat kader de regelmatigheid van de be-
slissing van de onderzoeksrechter over de hoogdringendheid wordt betwist,
dient die regelmatigheid te onderzoeken en daarbij zo nodig te preciseren
waarin de door de onderzoeksrechter aangenomen spoedeisendheid bestaat;
het onderzoeksgerecht oordeelt daarover in feite en het Hof gaat enkel na of
het uit de feiten en omstandigheden die het vaststelt, geen gevolgen trekt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden
aangenomen. (Art. 16, § 2, Taalwet Gerechtszaken)

(D.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 augustus 2014.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede middel

9. Het middel voert schending aan van artikel 16, § 2, Taalwet Ge-
rechtszaken: op grond van de feiten die het vaststelt, kan het arrest
niet wettig oordelen dat de zaak op 18 juli 2014 wegens spoedeisendheid
verder in het Nederlands kon behandeld worden; op die datum was de
zaak niet spoedeisend meer; door te oordelen dat er nog steeds spoedei-
sendheid is, beschouwt het arrest bovendien de spoedeisendheid als een
soort van voortdurende situatie, waardoor er nooit een einde komt aan
de door de wetgever omschreven voorlopige situatie.

10. De onderzoeksrechter beoordeelt onaantastbaar of de spoedei-
sendheid vereist dat hij de zaak voorlopig verder behandelt. Die spoed-
eisendheid moet niet worden vastgesteld bij uitdrukkelijke beslissing
van de onderzoeksrechter, maar kan blijken uit de omstandigheid dat
hij de zaak verder blijft behandelen en niet ingaat op het verzoek om
taalwijziging. Indien de onderzoeksrechter uitdrukkelijk vaststelt dat
er spoedeisendheid is, dient hij die spoedeisendheid niet nader te moti-
veren.

11. Het onderzoeksgerecht dat oordeelt over de geldigheid van het be-
vel tot aanhouding en waarvoor binnen dat kader de regelmatigheid
van de hiervoor vermelde beslissing wordt betwist, dient evenwel die
regelmatigheid te onderzoeken en daarbij zo nodig te preciseren waarin
de door de onderzoeksrechter aangenomen spoedeisendheid bestaat.
Het onderzoeksgerecht oordeelt daarover onaantastbaar in feite. Het
Hof gaat enkel na of het uit de feiten en omstandigheden die het vast-
stelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond
daarvan niet kunnen worden aangenomen.

12. In zoverre het middel op grond van gegevens uit het strafdossier
aanvoert dat de zaak niet of niet meer spoedeisend was op 18 juli 2014,
verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen be-
voegdheid heeft en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

13. Met overname van de redenen van de vordering van de procureur-
generaal, oordeelt het arrest:

“Ten overvloede dient nog opgemerkt te worden dat de spoedeisend-
heid in dit dossier zeker niet fictief is. De beginfase van een strafonder-
zoek naar feiten van doodslag is cruciaal, waarbij de meeste
onderzoeksdaden spoedeisend zijn om de waarheid aan het licht te bren-
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gen, hetgeen duidelijk blijkt uit de door de onderzoeksrechter bevolen
onderzoeksmaatregelen, waaronder meerdere telefoontaps en DNA-on-
derzoek.

Bij het verzoek van [de eiser] tot taalwijziging aan de onderzoeks-
rechter op 18 juli 2014 was hij bovendien van zijn vrijheid beroofd zodat
de termijn van 24 uur lopende was”.

Met die redenen oordeelt het arrest wettig dat de zaak op 18 juli 2014
spoedeisend was in de zin van artikel 16, § 2, derde lid, tweede zin, Taal-
wet Gerechtszaken.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

14. Voor het overige kan uit het feit dat de spoedeisendheid geduren-
de enige tijd blijft bestaan, niet worden afgeleid dat er nooit een einde
aan komt.

In zoverre faalt het middel naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

2 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Vergauwen (bij de
balie te Brussel) en de heer Monville (bij de balie te Brussel).

N° 486

2° KAMER — 3 september 2014
(AR P.13.1966.F)

1° BEROEPSGEHEIM. — MEDISCH GEHEIM. — SCHENDING. — BEGRIP.

2° GENEESKUNDE. — ALLERLEI. — MEDISCH GEHEIM. — SCHENDING. — BE-
GRIP.

1° en 2° Om op grond van artikel 458 van het Strafwetboek strafbaar te zijn,
moet de uit hoofde van zijn staat of beroep noodzakelijke vertrouwensper-
soon een geheim hebben onthuld, met andere woorden een algemeen onbe-
kend feit dat onbekend moet blijven; er kan geen sprake zijn van schending
van het beroepsgeheim wanneer de door een geneesheer onthulde feiten, die
op de plaats van een ongeval is tussengekomen, niet voortvloeien uit een me-
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disch onderzoek of uit aan hem gedane vertrouwelijke mededelingen maar
uit voor iedereen toegankelijke vaststellingen (1). (Art. 458, Strafwetboek)

(L. T. D.)

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 7 november 2013. 

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 21 augustus 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 3 september 2014 heeft raadsheer Gustave
Steffens verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De eiser verwijt de verweerder, de spoedarts die hem op de plaats van
een verkeersongeval heeft onderzocht, dat hij de autoriteiten diens toe-
stand van alcoholintoxicatie, zo niet van dronkenschap, heeft meege-
deeld. Het middel verwijt het arrest dat het artikel 458 Strafwetboek
schendt door, op het hoger beroep van de eiser, de beschikking tot bui-
tenvervolgingstelling te bevestigen.

Om op grond van die bepaling strafbaar te zijn, moet de uit hoofde van
zijn staat of beroep noodzakelijke vertrouwenspersoon een geheim heb-
ben onthuld, met andere woorden een algemeen onbekend feit dat on-
bekend moet blijven.

Het arrest oordeelt dat de verweerder van de eiser, die zich hevig te-
gen zijn tussenkomst verzette, geen vertrouwelijke mededeling of ge-
heim heeft ontvangen, dat de verweerder pas na de vaststellingen door
de politie van de dronkenschap van de eiser ter plaatse is gekomen en
dat die toestand een algemeen bekend feit was.

Aangezien de door de verweerder onthulde feiten niet lijken voort te
vloeien uit een medisch onderzoek of uit aan een arts gedane vertrou-
welijke mededelingen, maar uit voor iedereen toegankelijke vaststel-
lingen, beslist de kamer van inbeschuldigingstelling naar recht dat er
onvoldoende bezwaren bestaan voor een schending van het beroepsge-
heim.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 486.



N° 487 - 3.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1743

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1743  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

3 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Rigo (bij de balie te Luik) en de heer Louppe (bij de balie te
Brussel).

N° 487

2° KAMER — 3 september 2014

(AR P.14.0485.F)

1° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — WAALS GEWEST. — VEROORDELING

TOT HET BETALEN VAN EEN VERGOEDING GELIJK AAN DE MEERWAARDE. — VER-
PLICHTING TE BEVELEN DAT DE OVERTREDER OP GELDIGE WIJZE VOLDOENING KAN

GEVEN DOOR DE PLAATS IN HAAR VORIGE STAAT TE HERSTELLEN.

2° VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — VERNIETIGING ZONDER

VERWIJZING. — VOORWAARDE.

1° De rechter die de overtreder veroordeelt tot het betalen van een geldsom ge-
lijk aan de meerwaarde die het goed door het stedenbouwmisdrijf heeft ver-
kregen, is ertoe gehouden te bevelen dat de veroordeelde op geldige wijze
voldoening kan geven aan die wijze van herstel door de plaats binnen een
jaar in haar oorspronkelijke staat te herstellen. (Art. 155, § 2, WWROSPE)

2° Wanneer het Hof een arrest vernietigt in zoverre het verzuimt een beslissing
te wijzen en de rechter op verwijzing, na cassatie, nog alleen vermag de ver-
zuimde beslissing uit te spreken zonder dat hij daarop een beoordelingsbe-
voegdheid mag uitoefenen, wordt de vernietiging uitgesproken zonder
verwijzing aangezien zij niets meer te berechten laat.

(B. E.A. T. GEMACHTIGD AMBTENAAR VAN HET WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Bergen, correctionele kamer, van 12 februari 2014. 

De eisers voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan. 

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Artikel 155, § 2, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Steden-
bouw, Patrimonium en Energie, dat volgens de eisers zou zijn geschon-
den, bepaalt dat de rechter die de overtreder veroordeelt tot het
betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed door
het stedenbouwmisdrijf heeft verkregen, beveelt dat de veroordeelde op
geldige wijze voldoening kan geven aan die wijze van herstel door de
plaats binnen een jaar in haar oorspronkelijke staat te herstellen.

Het arrest veroordeelt de eisers tot een schadevergoeding gelijk aan
de voormelde meerwaarde, zonder te bevelen dat ze op geldige wijze vol-
doening kunnen geven door de plaats binnen een jaar in haar oorspron-
kelijke staat te herstellen.

Aldus hebben de appelrechters de aangevoerde bepaling geschonden.

Het middel is gegrond.

Uit de bewoordingen van artikel 155, § 2, volgt dat in geval van een
veroordeling tot schadevergoeding, het herstel van de plaats binnen de
voorgeschreven termijn voor de overtreder een recht is, zodat het niet
aan de rechter staat om dat recht te beoordelen. Na cassatie vermag de
rechter op verwijzing de verzuimde beslissing alleen maar uit te spre-
ken zonder dat hij daarop een beoordelingsbevoegdheid mag uitoefe-
nen.

Aldus laat de hierna uit te spreken vernietiging niets meer te berech-
ten met betrekking tot het door de eisers aan de wet ontleende recht
en is er geen grond tot verwijzing. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

Behoudens de onwettigheid die hierna ongedaan moet worden ge-
maakt, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het nalaat te bevelen dat
de eisers de veroordeling tot schadevergoeding geldig ten uitvoer kun-
nen leggen door de plaats binnen een jaar in de vorige staat te herstel-
len.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eisers tot een vierde van de kosten van hun cassatie-
beroep en laat het overige gedeelte ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
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3 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Herman (bij de balie te
Charleroi).

N° 488

2° KAMER — 3 september 2014
(AR P.14.0489.F)

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
VERPLICHTING OP EEN CONCLUSIE TE ANTWOORDEN. — GRENZEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
VERPLICHTING OP EEN CONCLUSIE TE ANTWOORDEN. — VONNISGERECHT. — BE-
SLISSING OVER DE TE VERVOLGEN PERSONEN BIJ DE REGELING VAN DE RECHTS-
PLEGING. — MIDDEL KLAAGT EEN WILLEKEURIGE KEUZE AAN VANWEGE HET

OPENBAAR MINISTERIE. — RELEVANTIE.

3° OPENBAAR MINISTERIE. — BESLISSING OVER DE TE VERVOLGEN PERSONEN

BIJ DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — MIDDEL KLAAGT EEN WILLEKEURI-
GE KEUZE AAN VANWEGE HET OPENBAAR MINISTERIE. — RELEVANTIE.

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — RE-
GELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BESLISSING OVER DE TE VERVOLGEN PERSO-
NEN. — MIDDEL KLAAGT EEN WILLEKEURIGE KEUZE AAN VANWEGE HET

OPENBAAR MINISTERIE. — RELEVANTIE.

1° De rechter hoeft niet te antwoorden op een middel dat geen verband houdt
met de betwisting die bij hem aanhangig is gemaakt of op de vermelding van
een feit dat voor de oplossing van het geschil zonder belang is (1).

2°, 3° en 4° Wanneer de raadkamer na een debat op tegenspraak waarbij ze de
regelmatigheid van de rechtspleging heeft kunnen nagaan, beslist voor welke
inverdenkinggestelden een beschikking tot buitenvervolgingstelling diende te
worden gewezen en welke naar de correctionele rechtbank moesten worden
verwezen, hoeft het vonnisgerecht niet te antwoorden op het middel dat stelt
dat het openbaar ministerie een willekeurige keuze heeft gemaakt van de per-
sonen die het wilde vervolgen.

(L.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 19 februari 2014. 

(1) Cass. 23 januari 2008, AR P.07.1437.F, AC 2008, nr. 53.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan. 

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

De eiser verwijt het arrest dat het niet antwoordt op zijn conclusie
waarin hij de niet-ontvankelijkheid aanvoert van de strafvordering we-
gens willekeurige behandeling, vermits het openbaar ministerie ten
aanzien van een mede-inverdenking-gestelde die aan de feiten heeft
deelgenomen een beslissing tot buitenvervolgingstelling had gevorderd
en verkregen.

De rechter hoeft niet te antwoorden op een middel dat geen verband
houdt met de betwisting die bij hem aanhangig is gemaakt of op de ver-
melding van een feit dat voor de oplossing van het geschil zonder be-
lang is.

De raadkamer heeft na een debat op tegenspraak waarbij ze de regel-
matigheid van de rechtspleging heeft kunnen nagaan, beslist voor wel-
ke inverdenkinggestelden een beschikking tot buiten-
vervolgingstelling diende te worden gewezen en welke naar de
correctionele rechtbank moesten worden verwezen.

De appelrechters hoefden bijgevolg niet te antwoorden op het middel
dat stelt dat het openbaar ministerie een willekeurige keuze heeft ge-
maakt van de personen die het wilde vervolgen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

3 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer De Peyper (bij de balie te Brussel).
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N° 489

2° KAMER — 3 september 2014
(AR P.14.0735.F)

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. — BE-
GRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — VERENIGING VAN BOOSDOENERS. —
DEEL UITMAKEN VAN EEN DERGELIJKE VERENIGING. — SCHADE UIT EEN MISDRIJF

DAT DOOR EEN ANDER LID VAN DE VERENIGING IS GEPLEEGD. — OORZAKELIJK

VERBAND.

2° VERENIGING VAN BOOSDOENERS. — DRAAGWIJDTE. — DEEL UITMAKEN

VAN EEN DERGELIJKE VERENIGING. — SCHADE UIT EEN MISDRIJF DAT DOOR EEN

ANDER LID VAN DE VERENIGING IS GEPLEEGD. — OORZAKELIJK VERBAND.

1° en 2° Vereniging van boosdoeners houdt niet in dat de leden ervan bewust
en opzettelijk deelnemen aan de strafbare feiten met het oog waarop ze is op-
gericht; daaruit volgt dat deel uitmaken van een dergelijke vereniging niet
volstaat om een fout aan te tonen die in oorzakelijk verband staat met de
schade uit een misdrijf dat door een ander lid van die vereniging in het kader
van die vereniging is gepleegd. (Artt. 322-324, Strafwetboek)

(L. E.A. T. SCIENTIFIC GAMES PRODUCT UCL, VERENIGING NAAR 
CANADEES RECHT E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Brussel, correctionele kamer, van 21 maart 2014. 

De eisers IV voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan. 

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoepen van de beklaagden

1. In zoverre ze gericht zijn tegen de beslissingen op de tegen hen 
ingestelde strafvordering

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

2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eisers

De eisers voeren geen middel aan.
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B. Cassatieberoepen van de burgerlijke partijen

Middel

Het slachtoffer van een diefstal en haar verzekeraars komen op tegen
de beslissing die hun burgerlijke rechtsvordering afwijst tegen de ver-
weerders, die strafrechtelijk worden veroordeeld wegens deelneming
aan een vereniging van boosdoeners zonder aan die diefstal schuldig te
zijn verklaard.

Eerste onderdeel

De eiseressen hadden bij conclusie aangevoerd dat er bij ontstentenis
van enige vorm van strafbare deelneming aan de diefstal een oorzake-
lijk verband bestond tussen de vereniging van boosdoeners en de schade
die daaruit voortvloeit, aangezien de vereniging de middelen en de or-
ganisatie had geleverd die de voltrekking van het misdrijf mogelijk
hadden gemaakt.

Het arrest oordeelt dat de vereniging van boosdoeners een autonoom
misdrijf is. Het voegt daaraan toe dat haar leden alleen strafrechtelijk
verantwoordelijk en burgerlijk aansprakelijk kunnen zijn voor daar-
van onderscheiden feiten in zoverre ze daaraan in de hoedanigheid van
dader of medeplichtige hebben deelgenomen.

Het hof van beroep heeft aldus de voormelde conclusie beantwoord en
heeft zijn beslissing regelmatig met redenen omkleed, zonder dat het
verder hoeft in te gaan op de argumenten van de eiseressen betreffende
het ter beschikking stellen van een vrachtwagen en van netwerken om
de buit te slijten, aangezien die elementen geen afzonderlijk middel op-
leveren.

Dit onderdeel, dat schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, kan
niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het middel verwijt het arrest dat het de regels die van toepassing zijn
op de strafvordering, verwart met de regels van de burgerlijke aanspra-
kelijkheid.

Uit de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring volgt echter dat de burgerlijke rechtsvordering, voor de strafge-
rechten, strekt tot het vergoeden van de door een misdrijf veroorzaakte
schade.

Vereniging van boosdoeners houdt niet in dat de leden ervan wetens
en willens deelnemen aan de strafbare feiten met het oog waarop ze is
opgericht. Daaruit volgt dat deel uitmaken van een dergelijke vereni-
ging niet volstaat om een fout aan te tonen die in oorzakelijk verband
staat met de schade uit een misdrijf dat door een ander lid van die ver-
eniging in het kader van die vereniging is gepleegd.

Het onderdeel, dat de schending aanvoert van de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek, gaat uit van het tegendeel en faalt derhalve naar
recht. 
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

3 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Libouton (bij de balie te
Brussel), mevr. Botticelli (bij de balie te Brussel), de heer Martins (bij
de balie te Brussel) en de heer Delfosse (bij de balie te Brussel).

N° 490

2° KAMER — 3 september 2014

(AR P.14.1360.F)

1° VREEMDELINGEN. — ASIELAANVRAAG INGEDIEND AAN DE GRENS. — VAST-
HOUDING IN EEN WELBEPAALDE PLAATS, GESITUEERD IN HET GRENSGEBIED. —
VOORWAARDE.

2° VREEMDELINGEN. — ASIELAANVRAAG INGEDIEND AAN DE GRENS. — VAST-
HOUDING IN EEN WELBEPAALDE PLAATS, GESITUEERD IN HET GRENSGEBIED. —
BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — OMVANG VAN HET TOEZICHT.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VREEMDELINGEN. — ASIELAANVRAAG INGE-
DIEND AAN DE GRENS. — VASTHOUDING IN EEN WELBEPAALDE PLAATS, GESITU-
EERD IN HET GRENSGEBIED — BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — OMVANG

VAN HET TOEZICHT.

1° De vreemdeling die tracht het Rijk binnen te komen zonder houder te zijn
van de documenten vereist bij artikel 2 van de wet van 15 december 1980 be-
treffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ver-
wijdering van vreemdelingen, mag in een welbepaalde plaats, gesitueerd in
het grensgebied worden vastgehouden, in afwachting van de machtiging om
in het Rijk toegelaten te worden of van zijn terugdrijving van het grondge-
bied. (Art. 74-5, § 1, 2°, Vreemdelingenwet)

2° en 3° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat de wette-
lijke voorwaarden voor de hechtenis te dezen zijn verenigd, leggen noch
artikel 5.1, f, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden noch een andere internationale rechtsnorm
haar op om, in het kader van het haar voorgelegde gerechtelijk toezicht, de
redenen op te geven waarom, gezien de persoonlijke situatie van de eiser, zijn
vasthouding in een welbepaalde plaats in het grensgebied noodzakelijk is
met het oog op zijn terugdrijving (1). (Art. 74-5, § 1, 2°, Vreemdelingenwet)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 490.
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(M.)

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 30 juli 2014. 

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het middel verwijt het arrest dat het de beschikking bevestigt waar-
bij het door de eiser ingediende verzoek tot invrijheidstelling wordt af-
gewezen, ofschoon de kamer van inbeschuldigingstelling zijn
persoonlijke situatie niet heeft onderzocht en de omstandigheden niet
heeft vermeld die de administratieve vrijheidsberoving noodzakelijk
maken. Het verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling voorts dat ze
dienaangaande de conclusie niet heeft beantwoord waarin werd betwist
dat de uitzettingsmaatregel volstaat ter rechtvaardiging van de hech-
tenis.

Het arrest, dat eraan herinnert dat de maatregel van vrijheidsbero-
ving enkel beoogt de eventuele terugdrijving van de eiser naar zijn land
van herkomst te waarborgen, in afwachting van een beslissing betref-
fende zijn aan de grens ingediende asielaanvraag, beslist dat uit het on-
derzoek van het dossier blijkt dat de eiser zich daadwerkelijk in de
feitelijke toestand bevindt bepaald in artikel 74-5, § 1, 2°, Vreemdelin-
genwet. Het voegt daaraan toe dat de eiser niet is aangehouden enkel
op grond van het feit dat hij asiel vraagt, maar wegens het feit dat hij,
bij zijn aankomst in de luchthaven, geen geldige reisdocumenten heeft
kunnen voorleggen.

Uit de voormelde bepaling volgt dat de vreemdeling die tracht het
Rijk binnen te komen zonder houder te zijn van de documenten vereist
bij artikel 2 van de wet, in een welbepaalde plaats, gesitueerd in het
grensgebied, mag worden vastgehouden, in afwachting van de machti-
ging om in het Rijk toegelaten te worden of zijn terugdrijving van het
grondgebied.

Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling heeft vastgesteld
dat de wettelijke voorwaarden voor de hechtenis hier verenigd waren,
legden noch artikel 5.1, f, EVRM noch een andere internationale recht-
snorm haar op om, in het kader van het haar voorgelegde gerechtelijk
toezicht, de redenen op te geven waarom, gezien de persoonlijke situa-
tie van de eiser, zijn vasthouding op een welbepaalde plaats in het
grensgebied noodzakelijk was met het oog op zijn terugdrijving.
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Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

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

3 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. Morjane (bij de balie te Brussel).

N° 491

1° KAMER — 4 september 2014
(AR C.12.0535.F)

1° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — NIEUW MIDDEL. —
SCHEIDING DER MACHTEN.

2° MACHTEN. — SCHEIDING DER MACHTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. —
NIEUW MIDDEL.

3° MACHTEN. — SCHEIDING DER MACHTEN. — AANSPRAKELIJKHEID BUITEN

OVEREENKOMST. — ADMINISTRATIEVE OVERHEID. — HERSTELPLICHT. — HER-
STEL IN NATURA. — RECHTERLIJKE MACHT.

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTEL-
PLICHT. — STAAT. OVERHEID. — ADMINISTRATIEVE OVERHEID. — HERSTEL IN
NATURA. — RECHTERLIJKE MACHT. — SCHEIDING DER MACHTEN. 

5° GEMEENTE. — STEDENBOUW. — GEMEENTELIJK PLAN VAN AANLEG. — AAN-
SPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — HERSTEL IN

NATURA. — RECHTERLIJKE MACHT. — SCHEIDING DER MACHTEN.

6° MACHTEN. — SCHEIDING DER MACHTEN. — AANSPRAKELIJKHEID BUITEN

OVEREENKOMST. — GEMEENTE. — HERSTELPLICHT. — HERSTEL IN NATURA. —
RECHTERLIJKE MACHT. — STEDENBOUW. — GEMEENTELIJK PLAN VAN AANLEG.

7° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTEL-
PLICHT. — STAAT. OVERHEID. — GEMEENTE. — HERSTEL IN NATURA. — RECH-
TERLIJKE MACHT. — SCHEIDING DER MACHTEN. — STEDENBOUW. —
GEMEENTELIJK PLAN VAN AANLEG.

8° STEDENBOUW. — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG. —
GEMEENTELIJK PLAN VAN AANLEG. — GEMEENTE. — AANSPRAKELIJKHEID BUI-
TEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — HERSTEL IN NATURA. — RECHTER-
LIJKE MACHT. — SCHEIDING DER MACHTEN.
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9° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — FOUT. —
SAMENLOOP VAN FOUTEN. — WEERSLAG VAN DE FOUTEN. — RAMING. — BEOOR-
DELING. — ERNST. — BIJDRAGE IN DE SCHULD.

1° en 2° Het middel dat de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbegin-
sel van de scheiding der machten, kan voor het eerst voor het Hof van Cas-
satie worden aangevoerd (1).

3° en 4° Hoewel de hoven en rechtbanken zich niet mengen in de uitoefening
van de machten die de wet voor een administratieve overheid voorbehoudt
wanneer ze, om de benadeelde partij volledig in haar rechten te herstellen,
het herstel in natura van de schade bevelen en aan de overheid maatregelen
opleggen om een einde te maken aan de schadelijke onwettigheid, verbiedt
het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten hen, buiten dat
geval, handelingen van openbaar bestuur te stellen en handelingen van de
administratieve overheden te wijzigen of te vernietigen (2). (Algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten)

5°, 6°, 7° en 8° De rechter kan de gemeente niet bevelen een aan die gemeente
toebehorend perceel op straffe van dwangsom aan de teelt te onttrekken,
door dat perceel de bestemming van weide, maaiweide, braakland of groen-
gebied te geven, wanneer hij vaststelt dat het perceel op het gemeentelijk
plan van aanleg is ingedeeld in de zone groenteteelt-moestuinen-tuin-
bouw (3). (Artt. 47, eerste lid, en 19, § 1, eerste en tweede lid, en § 2, twee-
de lid, WWROSPE; algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der
machten)

9° M.b.t. de bijdrage in de schuld beoordeelt de feitenrechter in feite de weer-
slag van de respectieve fouten van de partijen die bij het ontstaan van het
schadegeval betrokken zijn en bepaalt hij op grond daarvan de aansprake-
lijkheid van elke partij voor het ontstaan van de schade (4). (Art. 1382 BW)

(STAD LUIK T. B. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 29 mei 2012.

Op 24 juni 2014 heeft eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq
een conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht en eerste advo-
caat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

(1) Zie (grotendeels gelijkluidnde) concl. OM in Pas. 2014.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
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II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Derde onderdeel

Over de door de tweede tot vijfde verweerders tegen het onderdeel op-
geworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel is nieuw:

Het middel dat de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbe-
ginsel van de scheiding der machten, dat van openbare orde is, kan voor
het eerst voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het onderdeel

Hoewel de hoven en rechtbanken zich niet mengen in de uitoefening
van de machten die de wet voor een administratieve overheid voorbe-
houdt wanneer ze, om de benadeelde partij volledig in haar rechten te
herstellen, het herstel in natura van de schade bevelen en aan de over-
heid maatregelen opleggen om een einde te maken aan de schadelijke
onwettigheid, verbiedt het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding
der machten hen, buiten dat geval, handelingen van openbaar bestuur
te stellen en handelingen van de administratieve overheden te wijzigen
of te vernietigen.

Het arrest stelt vast dat de eiseres de litigieuze percelen “op het ge-
meentelijk plan van aanleg opgesteld in 1999 heeft ingedeeld in de zone
‘groenteteelt-moestuinen-tuinbouw’” en dat “de deskundige erop wijst
dat de betwisting in de eerste plaats betrekking heeft op de bestem-
ming van de bestreden percelen die, omdat ze in een woongebied zijn in-
gesloten en daarnaartoe aflopen, niet verbouwd hadden mogen
worden”.

Het arrest wijst erop dat “de enige manier waarop in de toekomst
nieuwe schade kan worden voorkomen en [de eerste verweerster] haar
pand in alle rust en met voldoende garanties voor haar veiligheid op-
nieuw kan betrekken, erin bestaat het litigieuze perceel aan de teelt te
onttrekken”.

Het arrest, dat aldus zijn beslissing verantwoordt waarbij het “de [ei-
seres], op straffe van een dwangsom van tweehonderdvijftig euro per
dag vertraging, beveelt haar litigieuze perceel aan de teelt te onttrek-
ken”, miskent het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der mach-
ten doordat het haar beveelt aan dat perceel “de bestemming van weide,
maaiweide, braakland of groengebied te geven”.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
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Tweede middel

Met betrekking tot de bijdrage in de schuld beoordeelt de bodemrech-
ter in feite de weerslag van de respectieve fouten van de partijen die bij
het ontstaan van het schadegeval betrokken zijn en bepaalt hij op
grond daarvan de aansprakelijkheid van elke partij voor het ontstaan
van de schade.

Het arrest, dat vaststelt dat de schade van de verweerders is veroor-
zaakt door de bestemming die aan hun percelen is gegeven, door het
verbouwen van het perceel van de eiseres, wat geleid heeft tot overstro-
mingen en modderstromen in de richting van de terreinen van de ver-
weerders, beslist vervolgens, wat de eiseres betreft, dat “zij een perceel,
dat in het woongebied is ingesloten en dat daarnaartoe afloopt, voor
teelt heeft voorbehouden, waardoor de lager gelegen eigendommen her-
haaldelijk zijn beschadigd door de instroom van met modder bevuild
water, door dat perceel te blijven verbouwen (sluiting van een nieuwe
pachtovereenkomst op 1 januari 1993) en door geen enkele administra-
tieve of stedenbouwkundige maatregel te nemen om de plaats te sane-
ren, hoewel zij kennis had van de schadegevallen die zich sinds de jaren
tachtig hadden voorgedaan […], zodat de [eiseres] de erfdienstbaarheid
voor de afvoer van afvloeiend water heeft verzwaard in het nadeel van
de lijdende erven, zoals de deskundige heeft vastgesteld, wat bij
artikel 640, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek is verboden, en een
fout heeft begaan in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek”, en, wat de verweerders betreft, dat “de omwonende bu-
ren wel hoorden te weten dat zij, door achterin hun tuinen muren op te
trekken en te verhogen, het aldus onbeschermde pand van [de eerste
verweerster] blootstelden aan de modderstromen die zodoende naar
haar eigendom werden afgeleid; dat dergelijk gedrag, dat door de des-
kundige terecht als niet ongevaarlijk wordt omschreven, een fout ople-
vert aan de zijde van de [tweede, derde, vierde en vijfde verweerders] en
van R. M. — een fout die een voorzichtige en bedachtzame buur in zulke
omstandigheden niet had begaan […] —, en dat de schade van [de eerste
verweerster], zonder die fout van de buren, niet zou zijn ontstaan zoals
ze zich concreet heeft voorgedaan”.

Die overwegingen verantwoorden naar recht de beslissing van het ar-
rest dat “de fout van de [eiseres], zoals beschreven op bladzijde 14 punt
4, bijgedragen heeft tot het ontstaan van de schade tot beloop van 90
pct. van die schade en dat de fout van de omwonenden, zoals beschreven
op bladzijde 16 punt 2, die de schade heeft verzwaard, heeft bijgedragen
tot het ontstaan [van die schade] tot beloop van 10 pct.”.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)

Dictum

Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiseres, op straffe

van een dwangsom van tweehonderdvijftig euro per dag vertraging, be-
veelt aan haar litigieuze perceel de bestemming van weide, maaiweide,
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braakland of groengebied te geven en de grond te verwijderen die zich
heeft opgestapeld aan de bergzijde van de door de omwonenden van de
rue W… opgetrokken muren en in zoverre het de tweede tot vijfde ver-
weerders beveelt die muren te effenen.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten.

Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over.

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

4 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé — Grotendeels
gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal.  —
Advocaten: mevr. Oosterbosch, de heer Foriers en mevr. Geinger.

N°492

1° KAMER — 4 september 2014

(AR C.13.0198.F)

1° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — REDENEN VAN DE BE-
STREDEN BESLISSING. — ANTWOORD OP CONCLUSIE. — IN HET MIDDEL OPGEGE-
VEN WETTELIJKE BEPALINGEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). —
GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — ANTWOORD OP CONCLUSIE.
— IN HET MIDDEL OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN.

3° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — REDENEN VAN DE

BESTREDEN BESLISSING. — ANTWOORD OP CONCLUSIE. — IN HET MIDDEL OPGE-
GEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN.

1°, 2° en 3° Wanneer het tot staving van het cassatieberoep voorgestelde middel
enkel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert, bestaat er, al-
vorens het cassatieberoep te verwerpen, geen grond om aan het Grondwette-
lijk Hof de door de eiser voorgestelde vraag te stellen, die ertoe strekt zich
ervan te vergewissen dat de redenen van de bestreden beslissing, hoewel ze
op de conclusie van de eiser antwoorden, niet strijdig zouden zijn met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet (1). (Art. 149 Grondwet)

(R. T. CAVENAILE, CURATOR FAILLISSEMENT EN.GE.BAT. N.V.)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014.
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ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 21 februari 2012.

Op 1 juli 2014 heeft eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq
een conclusie neergelegd op de griffie.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en
eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het arrest, dat vermeldt dat de eiser “ervan uitgaat dat [de minnelij-
ke vereffenaar, de gerechtelijke vereffenaar en de curator in het faillis-
sement van een vennootschap] ‘gelijkwaardige prestaties leveren in het
belang van de schuldeisers’, terwijl ze erg verschillende hoedanigheden
hebben, aangezien de minnelijke vereffenaar een orgaan van de ven-
nootschap in vereffening is zonder gerechtelijk mandaat, met alle bij-
zondere gevolgen van dien”, antwoordt op de conclusie van de eiser, die
enkel aanvoerde dat, “gesteld […] dat de schuldvordering van honoraria
en kosten van een minnelijke vereffenaar, die gelijkwaardige presta-
ties levert in het belang van de schuldeisers, als een gewone schuldvor-
dering beschouwd zou moeten worden […], terwijl die van een
gerechtelijke vereffenaar gedekt zou zijn door de gerechtskosten be-
paald in de artikelen 17 en 19, 1°, van de Hypotheekwet en [die] van de
curator een boedelschuld zou zijn in de zin van artikel 99 van de Fail-
lissementswet, er een zodanige discriminatie zou bestaan, die op geen
enkel objectief onderscheid tussen [die] situaties berust […], dat het
hof [van beroep] verplicht zou zijn een prejudiciële vraag te stellen”,
door daartegenover het objectieve criterium te stellen van het gerech-
telijk mandaat, waarmee enkel de gerechtelijke vereffenaar en de cu-
rator maar niet de minnelijke vereffenaar bekleed zijn.

Om die redenen, op grond waarvan het Hof zijn wettigheidstoezicht
kan uitoefenen, inzonderheid ten aanzien van de artikelen 17 en 19, 1°,
Hypotheekwet, omkleedt het arrest zijn beslissing regelmatig met re-
denen.

Het middel mist feitelijke grondslag.

In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, bestaat er, alvorens het
cassatieberoep derhalve te verwerpen, geen grond om aan het Grond-
wettelijk Hof de vraag van de eiser te stellen, die ertoe strekt zich er-
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van te vergewissen dat die redenen, hoewel ze op die conclusie
antwoorden, niet strijdig zouden zijn met de artikelen 10 en 11 Grond-
wet aangezien, enerzijds, de redenen waarmee de rechter zijn beslissing
moet omkleden weliswaar slechts aan het voorschrift van artikel 149
Grondwet voldoen indien ze het Hof in staat stellen zijn wettigheid-
stoetsing uit te oefenen, de verplichting de vonnissen met redenen te
omkleden niettemin een vormvereiste blijft dat geen verband houdt
met de verdiensten van die redenen en, anderzijds, de redenen van het
arrest de eiser in staat zouden hebben gesteld tegen dat arrest een mid-
del aan te voeren dat niet beperkt was tot een betwisting van de regel-
matigheid van de redenen van het arrest maar de onwettigheid van zijn
beslissing zou hebben gelaakt.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

4 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq,
eerste advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. Grégoire.

N° 493

1° KAMER — 5 september 2014
(AR C.12.0275.N)

1° VORDERING IN RECHTE. — HOEDANIGHEID EN BELANG. — HOEDANIGHEID.
— BEOORDELING. — GEEN CONTRACTUELE RELATIE TUSSEN PARTIJEN. — AFWIJ-
ZING VAN DE VORDERING. — REDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — VOR-
DERING IN RECHTE. — HOEDANIGHEID EN BELANG. — HOEDANIGHEID. — BEOOR-
DELING. — GEEN CONTRACTUELE RELATIE TUSSEN PARTIJEN. — AFWIJZING VAN

DE VORDERING. 

1° en 2° De appelrechters die oordelen dat geen bewijs voorligt van een con-
tractuele relatie tussen de eiseressen en de eerste verweerster en dat de eise-
ressen dus niet de vereiste hoedanigheid hebben om een vordering in te
stellen ten aanzien van de eerste verweerster en de rechtsvoorgangster van
de tweede verweerster, en die op grond hiervan de vordering van de eiseres-
sen afwijzen, oordelen als naar recht, ongeacht de door hen gebruikte be-
woordingen (1). (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek)

(INTERSAFE HOLDING B.V., VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT 
E.A. T. TROOSTWIJK-ROUX EXPERTISES C.V.B.A. E.A.)

(1) Zie de strijdige concl. OM.
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Advocaat-generaal C. Vandewal heeft in substantie gezegd:

In deze zaak steunden eiseressen hun vordering op de contractuele aan-
sprakelijkheid van eerste verweerster wegens fouten begaan in een op-
dracht tot waardering van onroerende goederen. Tweede verweerster
werd in vrijwaring geroepen.

In het eerste onderdeel van het enig middel voeren eiseressen aan dat
de appelrechters, die oordeelden dat er geen contractuele band was tus-
sen eiseressen en eerste verweerster, ten onrechte de vordering onont-
vankelijk verklaarden en daarmee artikel 17 van het Gerechtelijk
Wetboek schenden.

Verweerders voeren een grond van niet-ontvankelijkheid aan: nu het
hof van beroep aangeeft dat eiseressen niet de contractuele vorderings-
rechten hebben waarop zij zich tegen verweersters beroepen, geeft de
vertaling van die vaststelling in de ontoelaatbaarheid van hun rechts-
vordering bij gebrek aan hoedanigheid geen aanleiding tot cassatie. Op
grond van een substitutie van motieven kan het Hof immers vaststellen
dat het gebrek aan contractueel vorderingsrecht in hoofde van eiseres-
sen de afwijzing van hun vordering als ongegrond wettigt.

De door verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
strekt er in werkelijkheid toe het dispositief dat de vordering onontvan-
kelijk is te vervangen door het dispositief dat de vordering ongegrond is
en beoogt aldus een niet-toegelaten substitutie van dispositief.

De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.

Luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvorde-
ring niet worden aangenomen indien de eiser geen hoedanigheid en geen
belang heeft om ze in te dienen.

De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht,
heeft, ook al wordt dat recht betwist, het vereiste belang opdat haar vor-
dering ontvankelijk kan worden verklaard.

Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof houdt het onderzoek van het
bestaan en de omvang van het subjectief recht dat die partij aanvoert,
geen verband met de ontvankelijkheid maar met de gegrondheid van de
vordering (1).

De appelrechters oordelen dat geen bewijs voorligt van een contractu-
ele relatie tussen eiseressen en eerste verweerster. Dit zou naar mijn
oordeel enkel kunnen leiden tot de ongegrondheidverklaring van de vor-
dering. 

Nu de appelrechters uit het ontbreken van contractuele relatie de af-
wezigheid van hoedanigheid van eiseressen afleiden, lijkt het middel mij
gegrond te zijn. 

(1) Cass. 23 februari 2012, AR C.11.0259.N, AC 2012, nr. 130, met concl. OM; Cass.
4 februari 2011, AR C.09.0420.N, AC 2011, nr. 103; Cass. 16 november 2007, AR C.06.0144.F,
AC 2007, nr. 558; Cass. 28 september 2007, AR C.06.0180.F, AC 2007, nr. 441; Cass.
26 februari 2004, AR C.01.0402.N, AC 2004, nr. 106.
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CONCLUSIE: Vernietiging.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 20 december 2011.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift, dat aan dit arrest is ge-
hecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel 

1. De appelrechters oordelen dat geen bewijs voorligt van een con-
tractuele relatie tussen de eiseressen en de eerste verweerster en dat de
eiseressen dus niet de vereiste hoedanigheid hebben om een vordering
in te stellen ten aanzien van de eerste verweerster en de rechtsvoorgan-
ger van de tweede verweerster.

2. Door op grond hiervan de vordering van de eiseressen af te wijzen,
oordelen de appelrechters, ongeacht de door hen gebruikte bewoordin-
gen, als naar recht.

Het onderdeel vertoont geen belang en is mitsdien niet ontvankelijk.
(…)

Dictum

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

5 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Verbist en de heer Maes.

N° 494

1° KAMER — 5 september 2014
(AR C.12.0605.N)

VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AAN-
VANG. EINDE). — AANVANG. — VIJFJARIGE VERJARING. — BUITENCONTRACTUE-
LE AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING. — BENADEELDE. — KENNIS VAN DE

SCHADE EN VAN DE AANSPRAKELIJKE PERSOON. — BEGRIP.
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De wetgever heeft als uitgangspunt van de vijfjarige verjaring van rechtsvor-
deringen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aan-
sprakelijkheid de dag beoogd waarop de benadeelde daadwerkelijk kennis
heeft van alle gegevens die nodig zijn om een aansprakelijkheidsvordering te
kunnen instellen; de benadeelde moet werkelijk kennis hebben van de schade
en van de identiteit van de persoon die aansprakelijk kan worden gesteld,
hetgeen inhoudt dat de benadeelde in staat is een causaal verband te leggen
tussen het schadeverwekkend feit en de schade; hierbij is niet vereist dat de
benadeelde kennis heeft van een zeker en vaststaand oorzakelijk ver-
band (1). (Art. 2262bis, tweede lid, BW)

(AXA BELGIUM N.V. T. ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
MARIA MIDDELARES V.Z.W. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksel):

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze
zaak betrekking op de vergoeding van de schade opgelopen door het
slachtoffer van een verkeersongeval, met name de duo-zitster op een mo-
torfiets, en met name op de vordering tot vrijwaring, minstens terugbe-
taling, ingesteld door eiseres, WAM-verzekeraar van de bestuurder van
die motorfiets, die aansprakelijk werd gesteld voor het ongeval en met
wie zij in solidum werd veroordeeld tot vergoeding van de schade van het
slachtoffer. 

Eiseres verweet de verweerders dat bij de medische onderzoeken die
het slachtoffer onderging op de spoedgevallendienst van het A.Z. MARIA

MIDDELARES ten onrechte geen rekening werd gehouden met een moge-
lijke besmetting met bacteriële meningitis, wat aan het licht kwam
naar aanleiding van een deskundigenonderzoek bevolen in het kader van
de strafrechtelijke vervolging tegen de bestuurder van de motorfiets. Zij
verweet de betrokken geneesheren een foutieve, minstens laattijdige di-
agnose te hebben gesteld van de bacteriële meningitisbesmetting naar
aanleiding van de opname van het slachtoffer in het ziekenhuis ingevol-
ge complicaties van diens verwondingen.

2. Eiseres ging over tot dagvaarding van verweerders en vorderde dan
ook dat verweerders zouden worden veroordeeld haar te vrijwaren voor
alle veroordelingen die te haren laste zouden worden uitgesproken door
de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, minstens tot terugbetaling van
alle bedragen die zij zou verplicht zou zijn te betalen aan het slachtoffer.
Ondergeschikt vorderde eiseres een deskundigenonderzoek. 

3. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 19 maart
2009 werd de vordering van eiseres onontvankelijk verklaard wegens ver-
jaring. 

4. Op het hoger beroep van eiseres verklaarde het hof van beroep te
Gent bij arrest van 31 mei 2012 dit hoger beroep toelaatbaar doch onge-

(1) Zie concl. OM.
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grond, bevestigde het integraal het beroepen vonnis en verwees het eise-
res in de kosten. 

5. Het cassatieberoep van eiseres maakt het voorwerp uit van huidige
cassatieprocedure.

HET ENIG CASSATIEMIDDEL

6. In haar enig cassatiemiddel, ontwikkeld in vier onderdelen, voert ei-
seres schending aan van de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1382
en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 870 van het Gerechte-
lijk Wetboek en van artikel 149 van de Grondwet.

(…)
10. In het vierde onderdeel voert eiseres vooreerst aan dat, anders dan

door het hof van beroep aangenomen, de door artikel 2262bis van het Bur-
gerlijk Wetboek vereiste kennis zich eveneens uitstrekt tot de kennis
van het oorzakelijk verband tussen het schadeverwekkende feit en de
schade en niet enkel tot de kennis van de schade en de identiteit van de
personen die hier desgevallend aansprakelijk voor kunnen gesteld wor-
den. 

Indien zou worden overwogen dat het hof van beroep van Gent wel de
kennis van een oorzakelijk verband vereist tussen het schadeverwekken-
de feit en de schade om de verjaringstermijn van artikel 2262bis van het
Burgerlijk Wetboek te doen lopen, dan nog miskent het bestreden arrest
volgens eiseres het wettelijk begrip “oorzakelijk verband” van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek alsook het wettelijk begrip
“kennis van de identiteit van de [voor de schade] aansprakelijke per-
soon” van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, door de kennis van
en zekerheid over een oorzakelijk verband tussen de aan de artsen ver-
weten fouten en de schade van het slachtoffer af te leiden uit de aanstel-
ling, door de politierechtbank van Huy bij vonnis van 29 maart 2009, van
een deskundige met als opdracht om, onder meer, na te gaan of en in wel-
ke mate de letsels van het slachtoffer het gevolg zijn van een verkeers-
ongeval. 

(…)

BESPREKING VAN HET VIERDE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL 

31. In het vierde onderdeel wordt de appelrechters verweten te oordelen
dat de kennis van een “zeker en vaststaand oorzakelijk verband” niet
vereist is om de verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek te doen lopen.

32. De tekst van artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
boek spreekt enkel over de kennis van de schade of van de verzwaring er-
van en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon, maar
niet over de kennis van het oorzakelijk verband.

33. Het doel van de wetgever was echter om de verjaring slechts een
aanvang te doen nemen wanneer de benadeelde over alle elementen be-
schikt om zijn aansprakelijkheidsvordering in te stellen. De kennis van
de “daarvoor aansprakelijke persoon” lijkt mij kennis van een mogelijk
causaal verband te impliceren; men kan immers maar aansprakelijk zijn
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zo er een causaal verband is (1). De vereiste van kennis van het causaal
verband lijkt mij dan ook inherent besloten te liggen in de wel in dit
wetsartikel expliciet opgenomen kennisvereiste van de identiteit van de
voor de schade aansprakelijke persoon. 

T. Vansweevelt stelt aldus dat het vereist is dat de benadeelde een ver-
band kan leggen tussen de schade en het gedrag van de mogelijke aan-
sprakelijke. Immers, slechts wanneer hij dit verband heeft gelegd, kan
hij op zoek gaan naar de identiteit van de aansprakelijke persoon (2). De
kennis van een mogelijke aansprakelijkheidsgrond gaat dus de zoek-
tocht naar de identiteit van de aansprakelijke vooraf (3). 

34. Ook in dit onderdeel stelt zich opnieuw de vraag naar de omvang
van die kennis. Moet die causale band “zeker en vaststaand” zijn? Of is
een kennis van een “waarschijnlijk” causaal verband voldoende?

35. T. Vansweevelt stelt daaromtrent: “Anderzijds kan niet worden ge-
vergd dat de benadeelde een absolute zekerheid heeft over het causaal
verband tussen de gekende schade en het gedrag van de schadeverwekker
alvorens de verjaringstermijn zou beginnen lopen. Die zekerheid bestaat
niet en zal pas ontstaan nadat een rechter zich daarover heeft uitgespro-
ken. Het volstaat dat een normaal zorgvuldig persoon, geplaatst in de-
zelfde omstandigheden als de benadeelde, het causaal verband als
redelijk waarschijnlijk of voldoende zeker zou hebben beoordeeld” (4).
Het criterium van de “goede huisvader” wordt hier opnieuw als norm ge-
nomen. 

36. Ik ben dan ook met deze auteur van mening dat, anders dan het on-
derdeel aanvoert, de kennis van een “zeker en vaststaand” oorzakelijk
verband niet is vereist is opdat de verjaringstermijn een aanvang zou ne-
men, maar enkel de kennis van een “voldoende waarschijnlijk” oorzake-
lijk verband.

37. Het onderdeel dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting uit-
gaat, lijkt mij in zoverre naar recht te falen.

38. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters met de
bekritiseerde redenen de kennis van zekerheid over het oorzakelijk ver-
band tussen de aan de artsen verweten fouten en de schade afleiden uit
de aanstelling van een deskundige door de politierechtbank te Huy met

(1) Zie in die zin I. CLAEYS, “Opeisbaarheid, kennisname van schadeverwekkend feit
als vertrekpunten van de verjaring”, in I. CLAEYS (ed.), Verjaring in het privaatrecht.
Weet de avond wat de morgen brengt?, Mechelen, Kluwer, 2005, 57; T. VANSWEEVELT, “De
verjaring van de buitencontractuele vordering (art. 2262bis BW)”, in H. VUYE en
Y. LEMENSE, Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, (293)
311-313.

(2) T. VANSWEEVELT, “De verjaring van de buitencontractuele vordering (art. 2262bis
B.W.): de kennis van de schade, de identiteit van de aansprakelijke persoon én van het
causaal verband tussen fout en schade?”, T. Gez. 2008-09, (206) 208.

(3) I. CLAEYS, “Opeisbaarheid, kennisname van schadeverwekkend feit als vertrek-
punten van de verjaring”, in I. CLAEYS (ed.), Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond
wat de morgen brengt?, Mechelen, Kluwer, 2005, 57.

(4) T. VANSWEEVELT, “De verjaring van de buitencontractuele vordering (art. 2262bis
B.W.): de kennis van de schade, de identiteit van de aansprakelijke persoon én van het
causaal verband tussen fout en schade?”, T. Gez. 2008-09, (206) 209.
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als opdracht te bepalen of en in welke mate de letsels van het slachtoffer
het gevolg zijn van een verkeersongeval, berust het naar mijn mening op
een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

39. Het onderdeel lijkt mij in zoverre het schending aanvoert van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek aldus feitelijke grondslag te
missen. 

40. CONCLUSIE: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 31 mei 2012.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 31 maart 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Vierde onderdeel

10. Artikel 2262bis, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle
rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencon-
tractuele aansprakelijkheid verjaren door verloop van vijf jaar vanaf
de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van
de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daar-
voor aansprakelijke persoon.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever als uitgangspunt van
de bedoelde verjaring de dag heeft beoogd waarop de benadeelde daad-
werkelijk kennis heeft van alle gegevens die nodig zijn om een aanspra-
kelijkheidsvordering te kunnen instellen.

De benadeelde moet daadwerkelijk kennis hebben van de schade en
van de identiteit van de persoon die aansprakelijk kan worden gesteld,
hetgeen inhoudt dat de benadeelde in staat is een causaal verband te
leggen tussen het schadeverwekkend feit en de schade.

Hierbij is niet vereist dat de benadeelde kennis heeft van een zeker en
vaststaand oorzakelijk verband.

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

12. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters oor-
delen dat een zekere en vaststaande kennis van het oorzakelijk verband
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vereist is, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het
mitsdien feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 700,86 euro, voor de eerste ver-
weerster op 149,63 euro en voor de derde en vierde verweerders op 335,55
euro.

5 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Grégoire en de heer van Eeckhoutte

N° 495

1° KAMER — 5 september 2014
(AR C.13.0395.N)

1° HUUR VAN DIENSTEN. — AANNEMINGSOVEREENKOMST. — ARCHITECT. —
TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID. — AARD. — GEVOLG — AANNEMER. — SA-
MENLOPENDE FOUT. — BEDING TOT BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. —
TOELAATBAARHEID. 

2° AANNEMING VAN WERK. — ARCHITECT. — TIENJARIGE AANSPRAKELIJK-
HEID. — AARD. — GEVOLG. — AANNEMER. — SAMENLOPENDE FOUT. — BEDING

TOT BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. — TOELAATBAARHEID. 

1° en 2° De tienjarige aansprakelijkheid van de architect wegens een gebrek
in de bouw is van openbare orde en kan mitsdien contractueel niet worden
uitgesloten; het beding op grond waarvan de architect, in geval van een sa-
menlopende fout met deze van de aannemer, enkel voor zijn aandeel in de
totstandkoming van de schade vergoeding verschuldigd is aan de bouwheer,
houdt een beperking in van de aansprakelijkheid van de architect jegens de
bouwheer op grond van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek en is in zo-
verre strijdig met de openbare orde (1). (Art. 1792 BW)

(B. T. V. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal:

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan lieten ver-
weerders sub 1.a. en 1.b. een woning met houten structuur oprichten en
deden zij daarvoor een beroep op eiser als architect.

(1) Zie concl. OM.



N° 495 - 5.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1765

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1765  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
In deze woning werd een houtkachel met bijkomend schouwkanaal ge-
plaatst door een aannemer die in oktober 2001 zijn handelsfonds overliet
aan derde verweerster (…). 

Tweede verweerster (…) is de brandverzekeraar van deze woning. 
Vierde verweerster (…) is de BA-verzekeraar van derde verweerster

(…).
Op 2 januari 2004 werd de woning van eerste verweerders bijna volledig

vernield door een brand. 
2. Bij beschikking van de kortgedingrechter te Brussel van 27 januari

2004 werd een branddeskundige aangesteld op verzoek van eerste en twee-
de verweerders; deze deskundige sloot zijn verslag af op 12 oktober 2004. 

3. Eerste en tweede verweerders gingen vervolgens over tot dagvaar-
ding ten gronde. 

Bij het bestreden arrest van het hof van beroep te Brussel van
9 augustus 2012 werden onder meer derde verweerster (…), vierde ver-
weerster (…) en eiser in solidum veroordeeld tot betaling van schadever-
goedingen. 

De appelrechter oordeelde onder meer: 
— dat de schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van de

aannemer (derde verweerster) en de architect (eiser) en dat beiden in so-
lidum gehouden zijn de schade volledig te vergoeden, ongeacht de onder-
linge gehoudenheid tussen de aannemer en de architect;

— dat de architect (eiser) zich ten onrechte beroept op een beding in de
architectenovereenkomst, waarbij de aansprakelijkheid in solidum con-
tractueel werd uitgesloten.

4. Het cassatieberoep van eiser maakt het voorwerp uit van huidige
cassatieprocedure.

HET EERSTE CASSATIEMIDDEL

5. In zijn enig cassatiemiddel voert eiser schending aan van de
artikelen 6, 1131, 1133, 1134, 1382 en 1792 van het Burgerlijk Wetboek.

Zoals vastgesteld door het bestreden arrest, beriep eiser zich als archi-
tect op artikel 6.3 van de architectenovereenkomst dat bepaalt: “De ar-
chitect staat niet in voor de geldelijke gevolgen van fouten en
vergissingen van andere bouwpartners. Bij samenlopende fouten van de
uitvoerders tot het ontstaan van schade is de architect gehouden alleen
de schade te vergoeden die door zijn fout is ontstaan en dit in verhouding
tot de foutaandelen van de andere uitvoerders”.

Eiser verwijt de appelrechter te hebben geoordeeld dat de architect
zijn aansprakelijkheid, voortvloeiend uit de wettelijke opdracht hem
toegekend door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel
en van het beroep van architect, contractueel niet kan beperken. 

Eiser betoogt dat de appelrechter, door aldus te beslissen, de voormel-
de wetsbepalingen heeft geschonden, nu de conventionele uitsluiting van
in solidum-aansprakelijkheid niet indruist tegen de openbare orde of be-
palingen van dwingend recht. Eiser stelt dat zijn tienjarige aansprake-
lijkheid, geregeld bij artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, van
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openbare orde is, maar dat zulks niet belet dat hij de in solidum-aanspra-
kelijkheid met de aannemer uitsluit en aldus enkel hoeft in te staan
voor de door hem veroorzaakte schade en niet voor de schade veroor-
zaakt door de aannemer.

BESPREKING VAN HET EERSTE CASSATIEMIDDEL 

6. Artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien een ge-
bouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk tenietgaat
door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond,
de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaar aansprakelijk
zijn. 

De tienjarige aansprakelijkheid van de architect die uit deze wetsbe-
paling volgt is van openbare orde.

7. De rechtsvraag in deze is of een contractueel beding waarbij de in so-
lidum-aansprakelijkheid van de architect met de aannemer in geval van
samenlopende fouten, wordt uitgesloten en waarbij de aansprakelijkheid
van de architect wordt beperkt tot zijn aandeel in de schade, al dan niet
geoorloofd is; deze rechtsvraag dient gezien te worden in het licht van de
vraag of een dergelijk beding al dan niet een beperking van de wettelijke
aansprakelijkheid ex artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek inhoudt.

8. De rechtsleer blijkt verdeeld te zijn over het antwoord op deze
rechtsvraag over de geldigheid van contractuele bedingen die de bouw-
heer het recht ontzeggen om de in solidum-aansprakelijkheid van de ar-
chitect en de aannemer in te roepen.

9. Een eerste strekking is van mening dat artikel 1792 van het Burger-
lijk Wetboek noch enige andere wetsbepaling uitsluit dat de architect
zijn aansprakelijkheid contractueel beperkt tot de door hem veroor-
zaakte schade. Een beding op grond waarvan de architect, in geval van
een samenlopende fout met de aannemer, enkel voor zijn aandeel in de
totstandkoming van de schade vergoeding verschuldigd is, is volgens
deze visie dan ook rechtsgeldig. Er kan dan ook in de overeenkomst een
beding worden opgenomen dat voorziet dat de architect niet de financi-
ële gevolgen zal dragen van de fouten van anderen, zoals de aanne-
mer (1).

Deze strekking voert als argumenten aan dat deze exoneratieclausule
enkel particuliere belangen betreft en aldus de openbare orde niet raakt
en dat de aansprakelijkheid in solidum niet in de wet staat maar het re-
sultaat is van een jurisprudentiële theorie; de wilsautonomie van partij-
en speelt aldus ten volle (2). De architect exonereert zich immers niet
voor zijn wettelijke professionele aansprakelijkheid, maar beperkt en-
kel de mogelijkheid van in solidum-aansprakelijkheid.

(1) G. BAERT, Aanneming van werk, in APR 2001, 429; G.-L. BALLON, “Exoneratie van
aansprakelijkheid in solidum tussen architect en aannemer, noot onder Brussel,
12 oktober 2001, AJT 2001-02, 742; S. BEYAERT, “Aansprakelijkheid van de architect”, in
Onroerend goed in de praktijk, afl. 244 (sept. 2012), IV.H.4-3; A. VERBEKE en C. MEERT,
“Opdracht en aansprakelijkheid van de architect”, in H. VANDENBERGHE (ed.), De pro-
fessionele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure 2004, 279.

(2) J.-P. VERGAUWE, Le droit de l’architecture, Brussel, De Boeck, 1991, 195.
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10. Een tweede strekking ziet in dergelijk beding een beperking in van
de aansprakelijkheid van de architect jegens de bouwheer op grond van
artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek en beschouwt dan ook dergelijk
beding als strijdig met de openbare orde.

J.-F. en L.-O. Henrotte wijzen erop dat artikel 1792 van het Burgerlijk
Wetboek, door zijn formulering vooronderstelt dat de bouwheer moet
kunnen genieten van integrale vergoeding van zijn schade, zoniet zou dit
een aanmoediging kunnen vormen voor slechte uitvoering van de wer-
ken door de aannemer die wordt vrijgesteld van ruimere vergoe-
dingsplicht (1).

11. Ik meen dat de tweede stelling dient bijgetreden te worden; derge-
lijk exoneratiebeding van de in solidum-aansprakelijkheid van de archi-
tect voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang
brengen, beperkt naar mijn mening wel degelijk de aansprakelijkheid
van de architect, die van openbare orde is. De bouwheer kan in dit geval
immers de architect slechts aanspreken voor zijn contributoir deel en
niet voor het geheel. Dit heeft onder meer tot gevolg dat, bij insolvabi-
liteit van de aannemer, de bouwheer slechts een deel van zijn schade ver-
goed zal zien. Het principe van volledige vergoeding van de schade ligt
nochtans besloten in de tienjarige aansprakelijkheid.

12. Uw Hof besliste in zijn arrest van 6 januari 2012 dat uit artikel 4 van
de Architectenwet af te leiden is dat de architect als plicht heeft om de
bouwheer raad te geven en bij te staan, nu deze door de wet verplicht
wordt om op zijn medewerking een beroep te doen voor het opmaken van
de bouwplannen en voor de controle op de uitvoering van de werken
waarvoor een bouwvergunning nodig is. Artikel 22 van het reglement op
de plichtenleer schrijft voor dat de architect de bouwheer bijstaat bij de
keuze van de aannemer en dat daaruit volgt dat de plicht om de bouw-
heer bij te staan en raad te geven de architect met name verplicht om
zijn opdrachtgever in te lichten nopens de reglementering betreffende de
toegang tot het beroep en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. 

Uw Hof besliste tevens dat die bepalingen van openbare orde zijn en dat
daaraan geen afbreuk kan worden gedaan door bijzondere overeenkom-
sten (2). 

13. Naar analogie van deze leer, die elk contractueel beding van uitslui-
ting of beperking van aansprakelijkheid uit hoofde van de architect ver-
bonden aan zijn plicht tot raadgeving verbiedt, meen ik dat ook
exoneratieclausules die de aansprakelijkheid van de architect wegens
gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrag brengen, niet
geoorloofd zijn, vermits die aansprakelijkheid van openbare orde is en
aldus niet contactueel beperkt kan worden. Deze decennale aansprake-

(1) J.-F. HENROTTE en L.-O. HENROTTE, L’architecte, contraintes actuelles et statut de
la profession en droit belge, Brussel, Larcier, 2013, 432-433; O. VANDEN BERGHE en M. HOS-
TENS, “Exoneratieclausules”, in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN,
B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules, Gemeenrechtelijke clausules,
II, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1339.

(2) Cass. 6 januari 2012, AR C.10.0182.F, AC 2012, nr. 12; TBBR 2012, 267, noot
L.-O. HENROTTE en S. VAN DER MERSCH.
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lijkheid strekt er overigens niet enkel toe de bouwheer te beschermen,
maar ook de openbare veiligheid te dienen (1).

14. Wanneer de architect zijn in solidum-gehoudenheid conventioneel
uitsluit, beperkt hij naar mijn mening op indirecte wijze zijn aansprake-
lijkheid, die van openbare orde is, vermits hij, zonder die conventionele
beperking, gehouden is de bouwheer, die zelf geen fout heeft begaan en
een rechtstreekse eigen schade leidt, hiervoor volledig te vergoeden.
Dergelijke conventionele beperking van de tienjarige aansprakelijkheid
lijkt mij aldus niet geoorloofd te zijn. 

15. Het middel, dat uitgaat van een tegenovergestelde rechtsopvatting,
lijkt mij aldus naar recht te falen.

(…)

27. CONCLUSIE: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 9 augustus 2012.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 23 mei 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Artikel 1792 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien een gebouw dat
tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door
een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, de
architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk
zijn.

De tienjarige aansprakelijkheid van de architect die uit deze wetsbe-
paling voortvloeit is van openbare orde en kan mitsdien contractueel
niet worden uitgesloten of beperkt.

Het beding op grond waarvan de architect, in geval van een samenlo-
pende fout met deze van de aannemer, enkel voor zijn aandeel in de tot-
standkoming van de schade vergoeding verschuldigd is aan de
bouwheer, houdt een beperking in van de aansprakelijkheid van de ar-

(1) Cass. 11 april 1986, AR 4903, AC 1985-86, nr. 491.
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chitect jegens de bouwheer op grond van artikel 1792 Burgerlijk Wet-
boek en is in zoverre strijdig met de openbare orde.

2. Het middel dat aanvoert dat een contractuele uitsluiting van in so-
lidum aansprakelijkheid nooit indruist tegen de openbare orde, ook niet
wanneer het een aansprakelijkheid op grond van artikel 1792 Burgerlijk
Wetboek betreft, omdat de in solidum aansprakelijkheid steunt op de
equivalentieleer en deze leer niet van openbare orde is, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 1.522,20 euro, voor de eerste, tweede
en derde verweerders op 202,79 euro en voor de vierde verweerster op
188,21 euro.

5 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
Maes, de heer Verbist en mevr. Geinger.

N° 496

1° KAMER — 5 september 2014

(AR C.13.0453.N)

ERFENISSEN. — BENEFICIAIRE AANVAARDING. — GEVOLG. — LEGATEN. — UIT-
KERING. — TIJDSTIP. — RECHTEN VAN DE SCHULDEISERS.

De beneficiaire aanvaarding van een erfenis doet een toestand van samenloop
ontstaan en de erfgenaam is belast met de vereffening en verdeling met dien
verstande dat de schuldeisers van de nalatenschap die binnen de in
artikel 793, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn aangifte
hebben gedaan, worden voldaan met inachtneming van het gelijkheidsbegin-
sel en de wettelijke redenen van voorrang en de legaten pas worden uitge-
keerd nadat de schulden van de nalatenschap zijn vereffend; de uitkering
van legaten voordat de schulden van de nalatenschap zijn vereffend is niet
tegenwerpelijk aan de schuldeisers; indien het nog niet verdeelde actief on-
voldoende is om hun schuldvordering te voldoen, beschikken zij over een ver-
haal op de legatarissen aan wie het legaat voortijdig werd uitgekeerd (1).
(Artt. 793, tweede lid, 803, 808, eerste lid, en 809, eerste lid, BW)

(CRELAN N.V. T. V.)

(1) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal Vandewal:

SITUERING EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Volgens het feitenrelaas in het beroepen vonnis, hernomen in het be-
streden arrest, zijn de relevante feiten de volgende: nadat de decujus op
3 mei 2008 was overleden, aanvaardden haar wettige erfgenamen bij akte,
neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt op
17 februari 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 februari
2009, haar nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving. Op
27 maart 2009 deden de erfgenamen van de decujus afgifte aan verweerder
van de woning te (…) die als bijzonder legaat aan hem werd nagelaten
door de decujus. 

2. Op 19 oktober 2009 dagvaardde eiseres verweerder voor de rechtbank
van eerste aanleg te Hasselt teneinde te horen zeggen voor recht dat het
bijzonder legaat bezwaard is met de schulden van de nalatenschap, in het
bijzonder met de vordering van eiseres, voortvloeiend uit het opeisbare
overbruggingskrediet.

3. Bij vonnis van 9 maart 2011 verklaarde de rechtbank van eerste aan-
leg te Hasselt de vordering van eiseres ontvankelijk en gegrond. De
rechtbank oordeelde dat voor de bedragen waarvoor eiseres moet worden
beschouwd als schuldeiser van de nalatenschap, zij verhaal kan uitoefe-
nen op de opbrengst van 156.000 EUR, afkomstig van de verkoop van het
onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van het bijzonder legaat. De
rechtbank oordeelde verder dat deze opbrengst in de nalatenschap moet
terugkeren om de schuldvorderingen van A.C., W.J. en eiseres te voldoen
en dit voor zover de overige voorhanden zijnde activa van de nalaten-
schap daartoe niet zouden volstaan.

4. Verweerder tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis. Het hof van
beroep te Antwerpen verklaarde dit hoger beroep bij arrest van 18 maart
2013 ontvankelijk, vernietigde het bestreden vonnis in zoverre het de te-
rugkeer beval van de opbrengst van het aan verweerder gelegateerde
goed, en verklaarde de oorspronkelijke vorderingen van o.m. eiseres te-
gen verweerder ongegrond.

5. Het cassatieberoep van eiseres maakt het voorwerp uit van huidige
cassatieprocedure.

HET EERSTE CASSATIEMIDDEL

6. In het eerste cassatiemiddel komt eiseres op tegen de beslissing van
de appelrechters volgens welke de voortijdige afgifte van het legaat te-
genwerpelijk is aan de schuldeisers van de erflater.

7. Volgens eiseres is de betaling aan een legataris vóór het verstrijken
van de in artikel 793, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
termijn, gelet op het betalingsverbod van artikel 808 van het Burgerlijk
Wetboek en de gelijke behandeling van de schuldeisers vooropgesteld in
de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet, niet tegenwerpelijk aan de sa-
menlopende schuldeisers in wiens voordeel de wetgever voorziet in een
met een algemeen beslag vergelijkbaar vereffeningsbewind. 
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BESPREKING VAN HET EERSTE CASSATIEMIDDEL

A. Wat is een beneficiaire aanvaarding?

8. Een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving wordt tra-
ditioneel omschreven als een wijze van aanvaarding die, terwijl ze een zo
groot mogelijke graad van zekerheid verschaft aan de rechten van de
schuldeisers en legatarissen van de nalatenschap, de erfgenaam het
voordeel biedt slechts gehouden te zijn tot betaling van de schulden en
de lasten van de nalatenschap ten belope van de waarde van de goederen
en met de goederen van de nalatenschap, zonder dat hierbij het persoon-
lijk vermogen van de erfgenaam vermengd wordt met het vermogen van
de overledene (1). 

9. Bij een beneficiaire aanvaarding staan aldus zowel de belangen van
de beneficiaire erfgenaam, als de belangen van de schuldeisers van de na-
latenschap centraal.

De boedelscheiding zorgt ervoor dat de schuldeisers van de nalaten-
schap zich in beginsel niet op het persoonlijk vermogen van de benefici-
aire erfgenaam kunnen verhalen. De beneficiaire erfgenaam is slechts
tot de betaling van de schulden en de lasten van de nalatenschap gehou-
den tot het bedrag van de waarde van de goederen die hij uit de nalaten-
schap verkrijgt. 

De schuldeisers van de nalatenschap hebben het recht om bij voorkeur
boven de persoonlijke schuldeisers van de beneficiaire erfgenaam uit de
goederen van de nalatenschap te worden betaald. De persoonlijke schuld-
eisers van de erfgenaam hebben enkel verhaal op het saldo dat de erfge-
naam, na afrekening van de vereffening van de nalatenschap, uit de
nalatenschap zal overhouden. Tot op dat ogenblik kunnen zij geen uit-
voeringsmaatregelen treffen op de goederen van de nalatenschap (2). 

10. De beneficiaire aanvaarding is een vormelijke rechtshandeling (3).
De erfgerechtigde moet op de griffie van de bevoegde rechtbank van eer-
ste aanleg van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen, een een-

(1) L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschou-
wingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”, T. Not. 1997, (316) 317; P. VAN OOTEGHEM

en L. BRACKE, “Artikel 793 B.W.”, in Comm. Erf. 2001, 3, nr. 1; M. VAN MOLLE, “Les
enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire”, in X, Les incidents en matière succes-
sorale dans la pratique notariale, Brussel, Larcier 2008, (109) 110; P. HOFSTRÖSSLER en
D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbe-
schrijving in Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, (327) 329-330, nrs. 3 en 4; R. DEK-
KERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 395-396,
nrs. 581-852.

(2) L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschou-
wingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”, T. Not., 1997, (316) 333-334; D. LEROY,
“Artikel 802 B.W.”, in Comm. Erf., 2012, nr. 13. 

(3) Zie H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Brussel,
Bruylant, 1974, 537, nr. 705 e.v.; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De beneficiaire aan-
vaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”, T. Not. 1997,
(316) 323 e.v.; P. VAN OOTEGHEM en L. BRACKE, “Artikel 793 B.W.”, in Comm. Erf. 2001, 8,
nr. 15 e.v.; M. VAN MOLLE, “Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire”, in
X, Les incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Brussel, Larcier, 2008,
(109) 114 e.v.
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zijdige verklaring afleggen, waarbij hij te kennen geeft dat hij de
nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt
(artikel 793, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). Bij een vrijwillige
aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving zorgt de griffier er-
voor dat de verklaring binnen 15 dagen volgend op de dag van de verkla-
ring wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De
publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad doet een termijn van drie
maanden lopen waarbinnen de schuldeisers van de nalatenschap en le-
gatarissen zich moeten aanmelden bij de beneficiair aanvaardende erfge-
naam. Het volstaat voor de schuldeisers en de legatarissen om zich
binnen die termijn kenbaar te maken bij gewone aangetekende brief
(artikel 793, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek). De bedoeling is dat
de erfgenaam de vereffening-verdeling van de nalatenschap niet steeds
opnieuw zou moeten wijzigen ingevolge laattijdig opduikende schuldei-
sers en legatarissen. Voor of na de verklaring ter griffie zal de erfgerech-
tigde die onder voorrecht van boedelbeschrijving wil aanvaarden ook een
regelmatige, getrouwe en nauwkeurige inventaris van de roerende goe-
deren van de nalatenschap moeten laten opmaken. 

B. Welke zijn de gevolgen van een beneficiaire aanvaarding?

a. Ontstaan van een samenloop

11. Onder gelding van het oude artikel 808 van het Burgerlijk Wetboek
moest de beneficiaire erfgenaam de schuldeisers van de nalatenschap en de
legatarissen betalen naarmate ze zich bij hem aanboden, tenzij er schuld-
eisers van de nalatenschap verzet in zijn handen hadden aangetekend. 

12. Om de eenheid van de vereffening en de paritas creditorum-regel te vrij-
waren, voerde de wetgever met de wet van 10 oktober 1967 houdende het Ge-
rechtelijk Wetboek een collectieve en gelijke vereffeningsprocedure in (1).

De vereffeningsprocedure is collectief in die zin dat de schuldeisers van
de nalatenschap en de legatarissen via de bekendmaking van de verkla-
ring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in het Bel-

(1) Zie het Verslag VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van
het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat 1963-64, nr. 60, 440; H. CASMAN, “Beheer en
vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”, in X, Actuele problemen uit het
notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Antwerpen, Kluwer 1985,
(19) 21; M. GRÉGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Brussel,
Bruylant, 1992, (415) 417, nr. 571; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De beneficiaire aan-
vaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”, T. Not. 1997,
(316) 349; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession
acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 533-534; M. GRÉGOIRE en
V. DE FRANCQUEN, “Articles 7 à 9 Loi hyp. ”, in Comm. Voor. 2005, nr. 82; M. VAN MOLLE,
“Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire”, in X, Les incidents en matière
successorale dans la pratique notariale, Brussel, Larcier 2008, (109) 120; P. HOFSTRÖSSLER

en D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbe-
schrijving in Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, (327) 330, nr. 4; R. JANSEN,
Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 209, nr. 239; R. DEKKERS en
H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia 2010, 405, nr. 601;
E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, in APR, Gent, Story-Scientia, 2010, 115, nr. 146;
E. DIRIX, “Artikel 8 Hyp.W.”, in Comm. Voor. 2011, 33, nr. 34; D. LEROY, “Artikel 808
B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 1.
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gisch Staatsblad worden verzocht om hun rechten aan de beneficiaire
erfgenaam te doen kennen binnen de drie maanden en dat alle schuldei-
sers van de nalatenschap en legatarissen die zich alzo bekend hebben ge-
maakt, bij de vereffening moeten worden betrokken.

De vereffeningsprocedure is gelijk in die zin dat de wettige redenen van
voorrang van de schuldeisers van de nalatenschap steeds moeten worden
geëerbiedigd en het eventuele saldo evenredig onder de chirografaire
schuldeisers van de nalatenschap moet worden verdeeld. 

13. De beneficiaire erfgenaam is overeenkomstig artikel 803 van het
Burgerlijk Wetboek belast met het beheer en de vereffening van de goe-
deren van de nalatenschap ten gunste van de hereditaire schuldeisers. De
beneficiaire boedel vormt m.a.w. een doelvermogen bestemd tot betaling
van de schulden en de lasten van de nalatenschap. Alle handelingen van
de beneficiaire erfgenaam zullen bijgevolg moeten bijdragen tot de ver-
wezenlijking van dat doel (1). 

b. De gevolgen van het ontstaan van een samenloop 

i. Voor de schuldeisers

14. De collectieve en gelijke vereffeningsprocedure van artikel 808 van
het Burgerlijk Wetboek heeft tot gevolg dat de chirografaire en de alge-
meen bevoorrechte schuldeisers van de nalatenschap geen afzonderlijke
uitvoeringsmaatregelen meer kunnen vorderen zolang de vereffening
door de erfgenaam niet is afgesloten (2). Uiteraard kunnen die schuldei-

(1) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 27; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De benefi-
ciaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”,
T. Not. 1997, (316) 337; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une
succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 545; P. HOFSTRÖS-
SLER en D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving in Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, (327) 336, nr. 8; R. JAN-
SEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 210, nr. 240; E. DIRIX,
“Artikel 8 Hyp.W.”, in Comm. Voor. 2011, 33, nr. 34.

(2) Zie het Verslag VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat, 1963-64, nr. 60, 440; H. CASMAN, “Beheer en veref-
fening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”, in X, Actuele problemen uit het
notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985,
(19) 31; M. GRÉGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Brussel,
Bruylant, 1992, (415) 419, nr. 575; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De beneficiaire aan-
vaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”, T. Not. 1997,
(316) 349; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession
acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 537; M. GRÉGOIRE en V. DE

FRANCQUEN, “Articles 7 à 9 Loi hyp.”, in Comm.Voor. 2005, nr. 93; M. VAN MOLLE, “Les
enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire”, in X, Les incidents en matière succes-
sorale dans la pratique notariale, Brussel, Larcier, 2008, (109) 121; P. HOFSTRÖSSLER en
D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbe-
schrijving in Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, (327) 330, nr. 4; R. JANSEN,
Beschikkingsonbevoegdheid, 2009, 213, nr. 242; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek bur-
gerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 396, nr. 583; E. DIRIX en K. BROECKX,
“Beslag”, in APR, Gent, Story-Scientia, 2010, 115, nr. 146; E. DIRIX, “Artikel 8 Hyp.W.”,
in Comm. Voor. 2011, 34, nr. 34; D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 6.
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sers wel nog bewarende maatregelen treffen, maar de erfgenaam kan
hiertegen in verzet komen wanneer daardoor zijn vereffeningsbewind in
het gedrang komt (1). Zij kunnen ook nog een uitvoerbare titel tegen de
nalatenschap verkrijgen of aan de erfgenaam een uitvoerbare titel laten
betekenen (2). Ook blijven zij bevoegd om gedurende de vereffening des-
gevallend een pauliaanse vordering in te stellen (3).

15. De bijzonder bevoorrechte schuldeisers van de nalatenschap en de
schuldeisers van de nalatenschap met een zakelijke zekerheid, zoals de
hypothecaire schuldeisers, kunnen als separatisten wel nog steeds hun
schuldvordering op bepaalde goederen van de nalatenschap uitvoeren
(zie infra) (4).

ii. Voor de beneficiaire erfgenaam

16. De beneficiaire erfgenaam is vanaf het ogenblik van ontstaan van
de samenloop belast met het beheer van de goederen van de nalaten-
schap. Hij heeft de plicht om van zijn beheer rekening en verantwoording
aan de hereditaire schuldeisers te doen (artikel 803, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek). In het licht van de concrete omstandigheden van
de zaak zal de rechter moeten onderzoeken of de beneficiaire erfgenaam
zich als een normale, redelijke en voorzichtige beneficiaire erfgenaam
heeft gedragen (5). De hereditaire schuldeisers hebben de mogelijkheid
om de beneficiaire erfgenaam te laten vervangen ingeval hun belange in

(1) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 31; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De benefi-
ciaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”,
T. Not. 1997, (316) 350; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une
succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 538; E. DIRIX en
K. BROECKX, Beslag in APR, Gent, Story-Scientia, 2010, 115, nr. 146; E. DIRIX, “Artikel 8
Hyp. W.”, in Comm. Voor. 2011, 35, nr. 34; D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf.
2012, nr. 6.

(2) H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession
acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 537; R. DEKKERS en H. CAS-
MAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia 2010, 396, nr. 583; E. DIRIX en
K. BROECKX, “Beslag”, in APR, Gent, Story-Scientia 2010, 115, nr. 146; D. LEROY,
“Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf., 2012, nr. 6.

(3) R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia,
2010, 396, nr. 583.

(4) Zie het Verslag VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat, 1963-64, nr. 60, 440; L. BRACKE en P. VAN OOTEG-
HEM, “De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende
erfkeuze”, T. Not. 1997, (316) 347; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquida-
tion d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 537;
P. HOFSTRÖSSLER en D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder
voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, (327) 330,
nr. 4; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, 2009, 213, nr. 242; R. DEKKERS en H. CAS-
MAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 397, nr. 583; E. DIRIX en
K. BROECKX, Beslag in APR, Gent, Story-Scientia, 2010, 115, nr. 146; E. DIRIX, “Artikel 8
Hyp. W.”, in Comm. Voor. 2011, 35, nr. 34; D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf.
2012, nr. 7.

(5) P. HOFSTRÖSSLER en D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding
onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, (327)
336, nr. 9.
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het gedrang komen wegens nalatigheid van de beneficiaire erfgenaam of
wegens diens vermogenstoestand (artikel 804 van het Burgerlijk Wet-
boek).

17. In het kader van zijn beheer is de beneficiaire erfgenaam gehouden
tot daden van bewaring vermits hij instaat voor de waardevermindering
van het vermogen of de beschadiging door zijn nalatigheid veroorzaakt
(artikel 806, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) (1). Voorbeelden
van dergelijke daden van bewaring zijn: betalen van de verzekeringspre-
mie, uitvoeren van herstellingen, hernieuwen van een onderhoudscon-
tract, enz.

18. De beneficiaire erfgenaam kan ook daden van beheer stellen, zoals
het afsluiten of hernieuwen van een lopende huurovereenkomst, voor zo-
ver hij daardoor geen waardevermindering teweegbrengt. Bovendien is
hij zelfs verplicht om die daden te stellen wanneer zij noodzakelijk zijn
voor de instandhouding van het vermogen (2).

19. De beneficiaire erfgenaam kan worden verplicht om borg te stellen
(artikel 807 van het Burgerlijk Wetboek). De vordering tot borgstelling
biedt aan de schuldeisers de mogelijkheid om hun onderpand preventief
te beschermen tegen de beneficiaire erfgenaam die het zou verkwisten of
voor eigen doel zou aanwenden, zonder dat zij daarom meteen zijn ver-
vanging door een beheerder moeten vorderen (3).

20. Voor een aantal daden van beschikking vereist artikel 803, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek een voorafgaande machtiging van de
rechter, namelijk om een dading te treffen, een compromis aan te gaan of
de goederen met een hypotheek of andere zakelijke lasten te bezwaren. 

21. Als de beschikbare gelden van de nalatenschap niet volstaan om de
schulden van de nalatenschap te betalen, zal de beneficiaire erfgenaam
voldoende goederen van de nalatenschap te gelde moeten maken, ook al
maken die goederen het voorwerp uit van een bijzonder legaat (4). Als

(1) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 27; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De benefi-
ciaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”,
T. Not. 1997, (316) 337; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une
succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 538; M. VAN

MOLLE, “Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire”, in X, Les incidents en
matière successorale dans la pratique notariale, Brussel, Larcier, 2008, (109) 123.

(2) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 27; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De benefi-
ciaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”,
T. Not. 1997, (316) 337; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une
succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 538; E. DIRIX,
“Artikel 8 Hyp. W.”, in Comm. Voor. 2011, 34, nr. 34.

(3) D. LEROY, “Artikel 807 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 1.
(4) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,

in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 28; P. HOFSTRÖSSLER en D. LEROY, Enkele beden-
kingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium,
Antwerpen, Intersentia, 2009, (327) 340, nr. 11; D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm.
Erf. 2012, nr. 8.



1776 ARRESTEN VAN CASSATIE   5.9.14 - N° 496

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1776  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
hij daar niet vrijwillig toe overgaat, kunnen de schuldeisers van de na-
latenschap of de legatarissen hem op basis van artikel 804 van het Bur-
gerlijk Wetboek laten vervangen door een beheerder die de goederen dan
in zijn plaats zal verkopen. Nochtans kan de beneficiaire erfgenaam bij
een deficitaire nalatenschap de verkoop van goederen van de nalaten-
schap afwenden door de schuldeisers van de nalatenschap met eigen gel-
den te betalen. Die betaling heeft tot gevolg dat hij van rechtswege in de
plaats van de betaalde schuldeisers van de nalatenschap wordt gesteld en
dus tevens hun voorkeurrecht geniet ten aanzien van zijn eigen persoon-
lijke schuldeisers (artikel 1251, 4°, van het Burgerlijk Wetboek) (1).

Als hij de goederen van de nalatenschap verkoopt, moet de verkoop ge-
schieden in de vorm door het Gerechtelijk Wetboek bepaald (artikel 806
van het Burgerlijk Wetboek). De openbare verkoop is de regel. Een der-
gelijke verkoop zorgt voor de meest transparante prijsvorming en is alzo
een bijkomende garantie voor de schuldeisers van de nalatenschap dat
alles open en eerlijk verloopt (2).

22. De sanctie bij niet-naleving van het verbod op zakenrechtelijke be-
zwaring of van de gerechtelijke vorm van de verkoop is de niet-tegenwer-
pelijkheid van de daad van beschikking aan de schuldeisers. Ten aanzien
van de schuldeisers behoren de goederen dus nog steeds tot de massa (3).

c. De specifieke gevolgen gedurende de periode van drie maanden na 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad

23. De schuldeisers van de nalatenschap en de legatarissen hebben van-
af de publicatie van de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving in het Belgisch Staatsblad drie maanden de tijd om

(1) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 28; P. HOFSTRÖSSLER en D. LEROY, Enkele beden-
kingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium,
Antwerpen, Intersentia, 2009, (327) 340, nr. 11; D. LEROY, “Artikel 806 B.W.”, in Comm.
Erf. 2012, nrs. 1-2.

(2) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 28; P. HOFSTRÖSSLER en D. LEROY, Enkele beden-
kingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium,
Antwerpen, Intersentia, 2009, (327) 340, nr. 12; D. LEROY, “Artikel 806 B.W.”, in Comm.
Erf. 2012, nr. 4.

(3) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 29; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De benefi-
ciaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”,
T. Not. 1997, (316) 346; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une
succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 545; M. VAN

MOLLE, “Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire”, in X, Les incidents en
matière successorale dans la pratique notariale, Brussel, Larcier, 2008, (109) 125; P. HOF-
STRÖSSLER en D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht
van boedelbeschrijving in Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, (327) 343, nr. 13;
R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 211, nr. 241;
R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010,
404, nr. 598; E. DIRIX, “Artikel 8 Hyp. W.”, in Comm. Voor. 2011, 34, nr. 34; D. LEROY,
“Artikel 806 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 8.
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zich bij gewone aangetekende brief aan de beneficiaire erfgenaam ken-
baar te maken. Vóór het verstrijken van die termijn van drie maanden
mag de beneficiaire erfgenaam geen niet-bevoorrechte (chirografaire)
schuldeiser van de nalatenschap of legataris betalen (artikel 808, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek).

24. De algemeen op roerende goederen bevoorrechte schuldeisers van de
nalatenschap (artikel 19 van de Hypotheekwet) mag de beneficiaire erf-
genaam vóór het verstrijken van die termijn van drie maanden wel al
volgens hun rang betalen (artikel 808, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek). Dat is evenwel geen verplichting. Het is zelfs aangewezen dat
de erfgenaam ook hen pas na het verstrijken van de termijn van drie
maanden betaalt, omdat hij dan een beter zicht heeft op het passief van
de nalatenschap (1).

25. Ook de bijzonder bevoorrechte schuldeisers van de nalatenschap en
de schuldeisers van de nalatenschap met een zakelijke zekerheid, zoals
de hypothecaire schuldeisers, kunnen reeds worden betaald vóór het ver-
strijken van die termijn van drie maanden (2). Zoals hierboven uiteen-
gezet kunnen zij hun rechten blijven uitoefenen op de goederen waarop
hun voorrecht respectievelijk zakelijke zekerheid betrekking heeft. Die
goederen kunnen onmiddellijk openbaar worden verkocht. De openbare
verkoop van een onroerend goed van de nalatenschap brengt van rechts-
wege de overwijzing mee van de rechten van de hypothecaire en de bij-
zonder bevoorrechte schuldeisers op de prijs van het verkochte goed. Zij
worden bij voorrang betaald uit de prijs van de goederen waarop hun hy-
potheek of voorrecht betrekking heeft. Ze worden betaald volgens hun
rang, op het moment van de vervreemding. Het saldo van de verkoop-
prijs, na betaling van de hypothecaire en de bijzonder bevoorrechte
schuldeisers, wordt bij de massa gevoegd (3).

(1) H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession
acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 537; M. VAN MOLLE, “Les
enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire”, in X, Les incidents en matière succes-
sorale dans la pratique notariale, Brussel, Larcier, 2008, (109) 126; D. LEROY, “Artikel 808
B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 5.

(2) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 31; M. GRÉGOIRE, Théorie générale du concours
des créanciers en droit belge, Brussel, Bruylant, 1992, (415) 419, nr. 574; M. GRÉGOIRE en
V. DE FRANCQUEN, “Article 7 à 9 Loi hyp ”, in Comm.Voor. 2005, nr. 87; M. VAN MOLLE,
“Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire”, in X, Les incidents en matière
successorale dans la pratique notariale, Brussel, Larcier, 2008, (109) 126; D. LEROY,
“Artikel 808 B.W.”, in Comm.Erf. 2012, nr. 7.

(3) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 31; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De benefi-
ciaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”,
T. Not. 1997, (316) 350; M. VAN MOLLE, “Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice
d’inventaire”, in X, Les incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Brus-
sel, Larcier, 2008, (109) 126; D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 7.
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d. De gevolgen na het verstrijken van die periode van drie maanden

26. Na het verstrijken van de termijn van drie maanden moet de bene-
ficiaire erfgenaam tot de algehele vereffening en de betaling van alle
schuldeisers van de nalatenschap en legatarissen overgaan (artikel 803,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). Hij zal daartoe een vereffenings-
staat moeten opmaken die de activa en de passiva vermeldt en een beta-
lingsvoorstel ter goedkeuring moeten voorleggen aan de schuldeisers
van de nalatenschap die zich bij hem hebben aangemeld (1). Hoewel de
wetgever niet heeft bepaald binnen welke termijn de beneficiaire erfge-
naam de schuldeisers van de nalatenschap en de legatarissen moet beta-
len, zal die vereffening binnen een redelijke termijn moeten geschieden.
De beneficiaire erfgenaam die daar te lang mee wacht, brengt zijn aan-
sprakelijkheid in het gedrang en kan door een beheerder worden vervan-
gen die de nalatenschap in zijn plaats zal vereffenen (2).

27. Aan de actiefzijde vindt men de opbrengsten van de verkochte goede-
ren. De opbrengsten van de verkoop van goederen die onderworpen zijn
aan een bijzonder voorrecht of een zakelijke zekerheid, vallen evenwel
buiten de samenloop en worden bij voorkeur toegekend aan de schuldeiser
die een dergelijk voorrecht of zakelijke zekerheid geniet. Wanneer het be-
drag niet volstaat om hem te voldoen, wordt hij chirografaire schuldeiser
voor het saldo. Wanneer het bedrag meer is dan zijn schuldvordering, dan
wordt het saldo bij de massa gevoegd ten voordele van de andere schuld-
eisers. Daarnaast kan men aan de actiefzijde eventueel ook nog goederen
in natura terugvinden, en desgevallend de via een vordering tot nietigheid
of tot ontbinding gerecupereerde goederen, verzekeringsvergoedingen we-
gens schade aan de erfgoederen, huurinkomsten, interesten van kapitalen
en zelfs, in voorkomend geval, een woonstvergoeding wanneer de erfge-
naam gebruik heeft gemaakt van de woning van de overledene (3).

28. Aan de passiefzijde worden alle schulden vermeld, samen met de
kosten van zegellegging en inventaris en de betaalde successierechten.
Kosten van de ter griffie gedane verklaring komen er niet in voor (4).

(1) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 31; M. GRÉGOIRE, Théorie générale du concours
des créanciers en droit belge, Brussel, Bruylant, 1992, (415) 417, nr. 571; L. BRACKE en
P. VAN OOTEGHEM, “De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig
voorkomende erfkeuze”, T. Not. 1997, (316) 351; H. CASMAN, “Quelques questions relati-
ves à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b.
1998, (530) 545; M. GRÉGOIRE en V. DE FRANCQUEN, “Articles 7 à 9 Loi hyp. ”, in Comm.
Voor. 2005, nr. 85; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen,
Intersentia, 2010, 406, nr. 601; D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 9.

(2) D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 10.
(3) L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschou-

wingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”, T. Not. 1997, (316) 353; H. CASMAN,
“Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice
d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 545-546.

(4) L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschou-
wingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”, T. Not. 1997, (316) 353; H. CASMAN,
“Quelques questions relatives à la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice
d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 546-549.
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29. Nadat de algemeen bevoorrechte schuldeisers zijn voldaan in volg-
orde van hun rang, zal het beschikbare saldo in het betalingsvoorstel van
de erfgenaam worden toegekend aan de chirografaire schuldeisers. Wan-
neer het saldo niet volstaat, zal het proportioneel onder hen worden ver-
deeld (1). De legaten mag de beneficiaire erfgenaam pas uitkeren nadat
alle bekende schuldeisers van de nalatenschap werden betaald, wat
wordt uitgedrukt in het adagium nemo liberalis nisi liberatus. Als het ac-
tief van de nalatenschap onvoldoende is om alle legaten integraal uit te
keren, keert de beneficiaire erfgenaam ze evenredig uit, tenzij de testa-
tor uitdrukkelijk heeft verklaard dat een bepaald legaat bij voorkeur
boven het andere moet worden voldaan (2).

30. Als de schuldeisers van de nalatenschap het eens zijn met het voor-
stel, kan de beneficiaire erfgenaam overgaan tot betaling bij wijze van
minnelijke schikking (3). Als niet alle bekende schuldeisers van de na-
latenschap het ermee eens zijn, kan de beneficiaire erfgenaam enkel tot
betaling overgaan in de volgorde en op de wijze door de rechter bepaald
(artikel 808, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek). De tussenkomst van
de rechter verhindert dat hij de paritas creditorum-regel niet zou respec-
teren en de ene schuldeiser van de nalatenschap onterecht zou bevoorde-
len ten aanzien van de andere (4). Als blijkt dat alle schulden van de
nalatenschap probleemloos integraal kunnen worden betaald, lijkt het
overbodig dat de beneficiaire erfgenaam voorafgaandelijk een betalings-
voorstel ter goedkeuring aan de schuldeisers van de nalatenschap voor-
legt. Hij kan in dat geval gewoonweg tot betaling van de verschillende
schuldvorderingen overgaan (5).

31. De termijn van drie maanden betreft een termijn van orde. De
schuldeisers van de nalatenschap die niet bij de gelijke en collectieve
vereffeningsprocedure van artikel 808 van het Burgerlijk Wetboek kon-
den worden betrokken omdat ze zich niet binnen de termijn van drie
maanden hebben bekendgemaakt, verliezen het recht om hun schuldvor-

(1) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 31; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De benefi-
ciaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”,
T. Not. 1997, (316) 351; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une
succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 550.

(2) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 31; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à
la liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998,
(530) 550; M. VAN MOLLE, “Les enjeux de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire”, in X,
Les incidents en matière successorale dans la pratique notariale, Brussel, Larcier, 2008,
(109) 127; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersen-
tia, 2010, 407, nr. 603; D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm.Erf. 2012, nr. 2.

(3) D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 9.
(4) D. LEROY, “Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 9.
(5) L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschou-

wingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”, T. Not. 1997, (316) 351; D. LEROY,
“Artikel 808 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 9.
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dering te innen dus niet (1). Wel beperkt artikel 809 van het Burgerlijk
Wetboek hun verhaalsmogelijkheden. De schuldeisers van de nalaten-
schap die ten tijde van een eerste betaling niet bekend waren, maar zich
achteraf aanmelden, hebben luidens artikel 809 van het Burgerlijk Wet-
boek geen verhaal tegen de reeds betaalde schuldeisers van de nalaten-
schap. Laatstgenoemde schuldeisers kunnen niet meer worden
verontrust omdat ze zich wel tijdig bekend hebben gemaakt om bij de ge-
lijke en collectieve vereffeningsprocedure van artikel 808 van het Bur-
gerlijk Wetboek te worden betrokken (2).

32. De laattijdige schuldeisers van de nalatenschap zijn vooreerst ge-
rechtigd van het nog niet verdeelde actief het uit te keren bedrag af te
nemen dat bij de eerste verdelingen aan hun schuldvorderingen toekwam
(artikel 809, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). Zij kunnen hun
schuldvorderingen aldus verhalen op het actief dat nog niet aan de ande-
re schuldeisers van de nalatenschap en aan de legatarissen werd uitge-
keerd en dit in de mate dat zij zouden hebben ontvangen indien zij zich
wel tijdig hadden bekendgemaakt. Zij behouden daarbij hun voorkeur-
recht ten aanzien van de persoonlijke schuldeisers van de beneficiaire
erfgenaam (3).

33. Als het nog niet verdeelde actief niet volstaat om hun schuldvorde-
ringen te voldoen, kunnen de laattijdige schuldeisers van de nalaten-
schap zich bovendien verhalen op de betaalde legatarissen. Zij kunnen
dat slechts doen gedurende drie jaren te rekenen van de dag dat de reke-
ning is aangezuiverd en het overschot betaald, m.a.w. gedurende drie ja-
ren nadat de legatarissen hun legaat ontvingen (artikel 809, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek). Na het verstrijken van die termijn kunnen
de laattijdige schuldeisers van de nalatenschap de betaalde legatarissen
niet meer aanspreken (4).

34. Als het nog niet verdeelde actief niet volstaat om hun schuldvorde-
ringen te voldoen en het actief dat al aan de legatarissen werd uitge-
keerd, ook niet, dan hebben de laattijdige schuldeisers van de
nalatenschap geen enkele verhaalsmogelijkheid meer. Zij kunnen de be-

(1) P. HOFSTRÖSSLER en D. LEROY, Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding
onder voorrecht van boedelbeschrijving in Patrimonium, Antwerpen, Intersentia, 2009, (327)
351, nr. 23; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Inter-
sentia, 2010, 406, nr. 601; D. LEROY, “Artikel 809 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 1.

(2) D. LEROY, “Artikel 809 B.W.”, in Comm. Erf., 2012, nr. 2.
(3) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,

in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 32; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burger-
lijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 406, nr. 602; D. LEROY, “Artikel 809 B.W.”, in
Comm. Erf. 2012, nr. 4.

(4) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 32; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De benefi-
ciaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”,
T. Not. 1997, (316) 352; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une
succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 551; R. DEKKERS

en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 406, nr. 602;
D. LEROY, “Artikel 809 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 5.
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neficiaire erfgenaam enkel nog dwingen om rekening en verantwoording
van zijn beheer te doen en desgevallend een aansprakelijkheidsvordering
tegen hem instellen (1).

35. Laattijdige legatarissen hebben geen verhaal tegen de betaalde
schuldeisers van de nalatenschap en ook niet tegen de betaalde legata-
rissen. Ze hebben enkel verhaal tegen de beneficiaire erfgenaam in geval
van een overschot.

36. Uit dit alles blijkt dat de beneficiair aanvaardende erfgenaam niet
de bevoegdheid heeft om de bijzondere legaten uit te keren vóór het ver-
strijken van de termijn van drie maanden na bekendmaking van de ver-
klaring in het Belgisch Staatsblad. Hij is immers belast met de
vereffening van de nalatenschap en kan daartoe pas overgaan na het ver-
strijken van de termijn van drie maanden waarbinnen schuldeisers en le-
gatarissen zich bij hem kunnen aanmelden. Vóór het verstrijken van die
termijn kan hij nog niemand betalen, met uitzondering van de bijzonder
bevoorrechte schuldeisers en de schuldeisers die een zakelijke zekerheid
genieten, zoals de hypothecaire schuldeisers. De reden waarom hij die
schuldeisers reeds kan betalen, is omdat zij buiten de samenloop vallen.
Daarnaast kan hij op grond van artikel 808, tweede lid, van het Burger-
lijk Wetboek ook reeds de algemeen op roerende goederen bevoorrechte
schuldeisers betalen (artikel 19 van de Hypotheekwet). 

37. Na het verstrijken van die termijn zal hij overgaan tot de vereffe-
ning van de nalatenschap. Wanneer er niet voldoende gelden voorhanden
zijn om de schuldeisers te betalen, zal de beneficiaire erfgenaam desge-
vallend de goederen van de nalatenschap moeten verkopen. Het kan
daarbij gaan om goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzonder
legaat. De legataris heeft daartegen geen verhaal. Hij heeft dan enkel
recht op het eventuele saldo nadat de schuldeisers zijn voldaan. De bene-
ficiaire erfgenaam moet bij de vereffening immers rekening houden met
de paritas creditorum-regel, evenals met de wettige redenen van voorrang.
Zo zal hij eerst de bijzonder bevoorrechte schuldeisers en de schuldeisers
die een zakelijke zekerheid genieten moeten betalen uit de opbrengst
van de goederen waarop hun voorrecht resp. zakelijke zekerheid betrek-
king heeft (voor zover hij ze nog niet betaald heeft). Vervolgens zal hij
de algemeen bevoorrechte schuldeisers moeten betalen en daarna pas de
chirografaire schuldeisers. Als laatsten komen dan de legatarissen aan
bod.

38. De beneficiaire erfgenaam kan de bijzondere legataris aldus niet be-
talen vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden, noch vóór
hij de bekende schuldeisers heeft voldaan. Die voortijdige betaling zal
niet tegenwerpelijk zijn aan de schuldeisers van de nalatenschap. Het

(1) H. CASMAN, “Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap”,
in X, Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (19) 32; L. BRACKE en P. VAN OOTEGHEM, “De benefi-
ciaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze”,
T. Not. 1997, (316) 352; H. CASMAN, “Quelques questions relatives à la liquidation d’une
succession acceptée sous bénéfice d’inventaire”, Rev. not. b. 1998, (530) 551; R. DEKKERS

en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 407, nr. 602;
D. LEROY, “Artikel 809 B.W.”, in Comm. Erf. 2012, nr. 6.
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goed wordt geacht nog steeds deel uit te maken van de nalatenschap en
kan nog steeds worden verkocht om de bekende schuldeisers te voldoen.

39. Uit al het voorgaande volgt dat de beneficiaire aanvaarding van de
nalatenschap een toestand van samenloop doet ontstaan, dat de erfge-
naam belast is met de vereffening en verdeling, met dien verstande dat
de schuldeisers van de nalatenschap die binnen de in artikel 793, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn, aangifte van hun
schuldvordering hebben gedaan, worden voldaan met inachtneming van
het gelijkheidsbeginsel, dat de bijzondere legaten pas kunnen worden
uitgekeerd nadat de schulden van de nalatenschap zijn vereffend en dat
de laattijdig aantredende schuldeisers enkel aanspraak hebben op het
nog niet verdeelde actief. 

40. De appelrechters stellen, met overname van de redenen van het be-
roepen vonnis, vast dat:

— de erfgenamen op 17 februari 2009 de nalatenschap hebben aanvaard
onder voorrecht van boedelbeschrijving;

— de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2009;

— de erfgenamen reeds op 27 maart 2009 afgifte hebben gedaan van het
bijzonder legaat, weze voor het verstrijken van de termijn van drie
maanden gesteld in artikel 793, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;

— eiseres samen met anderen blijkens de aangifte van de nalatenschap
van 23 maart 2009, vóór de afgifte van het legaat, als schuldeisers van de
decujus bekend was bij de wettige erfgenamen. 

41. De appelrechters, die oordelen “dat de bijzondere legataris, die in
het bezit wordt gesteld van zijn bijzonder legaat, door de reeds op datum
van afgifte van het legaat bekende schuldeisers van de erflater, niet
meer in betaling kan worden aangesproken”, dat “het enkel de op datum
van afgifte van het legaat niet-bekende schuldeisers (zijn) die zich kun-
nen beroepen op artikel 809 B.W.”, dat eiseres “geen verhaal (kan) uitoe-
fenen op (verweerder)”, en dat de omstandigheid dat “de wettige
erfgenamen afgifte deden van het legaat vóór de termijn bepaald in
artikel 808 B.W., aan het voorgaande niets (kan) veranderen”, vermits
“de voortijdige aflevering van het legaat niet tot gevolg (heeft) dat die
nietig zou zijn”, en die op die gronden de oorspronkelijke vordering van
eiseres afwijzen als ongegrond, hebben naar mijn mening dan ook hun
beslissing niet naar recht verantwoord. 

42. Het middel lijkt mij gegrond te zijn. 
43. CONCLUSIE: vernietiging

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 18 maart 2013. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 10 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wetsbepalingen

— de artikelen 793 en 808 Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen 8 en 9 van de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en

hypotheken (Hypotheekwet), dat Boek 3, Titel XVIII, Burgerlijk Wetboek
vormt.

Aangevochten beslissing

De appelrechters oordelen dat de eiseres geen verhaal kan uitoefen op het le-
gaat toekomende aan de verweerder:

“Dat de wettige erfgenamen afgifte deden van het legaat vóór de termijn be-
paald in artikel 808 Burgerlijk Wetboek, kan aan het voorgaande niets verande-
ren. 

Anders dan [de eiseres] aanvoert, heeft de voortijdige afgifte van het legaat
niet tot gevolg dat die nietig zou zijn. Hiervoor is geen rechtsgrond voorhanden. 

Evenmin heeft de voortijdige afgifte van het legaat tot gevolg dat ze niet aan
[de eiseres] tegenwerpbaar zou zijn. Dit zou slechts het geval zijn indien aan de
toepassingsvoorwaarden van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek is voldaan. [De ei-
seres] voert evenwel niet aan dat de afgifte van het legaat door de wettige erf-
genamen gebeurde met bedrieglijke benadeling van haar rechten.”

Grieven

De beneficiaire nalatenschap is een afgescheiden vermogen binnen het vermo-
gen van de erfgenaam of de erfgenamen en moet in de eerste plaats worden ver-
effend om de schuldeisers van de nalatenschap te voldoen. Ten voordele van deze
schuldeisers geldt er een algemeen beslag op dit afgescheiden vermogen. Over-
eenkomstig artikel 793, tweede lid, Burgerlijk Wetboek worden de schuldeisers
bij de aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
opgeroepen door de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Zij beschikken
over een termijn van drie maanden om hun vordering in te dienen. Dit gebeurt
door de kennisgeving bij aangetekende brief op de gekozen woonplaats van de
erfgenaam. Overeenkomstig artikel 808 Burgerlijk Wetboek mag vóór het ver-
strijken van deze termijn bij vrijwillige beneficiaire aanvaarding de bewind-
voerder geen betalingen doen aan de schuldeisers of de legatarissen, met
uitzondering van schuldeisers bevoorrecht krachtens artikel 19 Hypotheekwet.
De betaling aan een legataris vóór het verstrijken van de in artikel 793, tweede
lid, Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn, is gelet op het betalingsverbod van
artikel 808 Burgerlijk Wetboek en de gelijke behandeling van de schuldeisers
vooropgesteld in de artikelen 8 en 9 Hypotheekwet niet-tegenwerpelijk aan de
samenlopende schuldeisers in wier voordeel de wetgever voorziet in een met een
algemeen beslag vergelijkbaar vereffeningsbewind. Uit artikel 808 Burgerlijk
Wetboek volgt dat de erfgenaam of de erfgenamen niet beschikkingsbevoegd
zijn om gedurende deze termijn het legaat te betalen.

De appelrechters oordelen dat de voortijdige afgifte van het legaat tegenwer-
pelijk is aan de schuldeisers van de erflater. Door aldus te oordelen miskennen
de appelrechters de beschikkingsonbevoegdheid van de erfgenamen voortvloei-
end uit artikel 808 Burgerlijk Wetboek en miskennen zij de niet-tegenwerpelijk-
heid van handelingen die afbreuk doen aan de gelijke behandeling van de
schuldeisers vooropgesteld in de artikelen 8 en 9 Hypotheekwet en waarvan
artikel 808 Burgerlijk Wetboek een toepassing vormt.
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Tweede middel

Geschonden wetsbepalingen

— artikel 149 Grondwet;
— artikel 780, eerste lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek;
— het algemeen rechtsbeginsel dat men slechts vrijgevig kan zijn indien men

geen schulden heeft (“nemo liberalis nisi liberatus”) zoals dat met name volgt
uit de artikelen 871, 926, 927, 1009 en 1024 Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

De appelrechters oordelen dat: 
“Evenmin kunnen de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met

de inkorting [de eiseres] soelaas bieden. Overeenkomstig artikel 920 Burgerlijk
Wetboek is er slechts sprake van inkorting van legaten indien deze het beschik-
baar gedeelte overschrijden. Wijlen H. O. had evenwel geen erfgenamen aan wie
de wet een voorbehouden erfdeel toekent. Van inkorting kan dan ook geen spra-
ke zijn. [De eiseres] beroept zich dan ook vruchteloos op de artikelen 922, 926,
927, 1009 en 1024 Burgerlijk Wetboek”.

Grieven

Eerste onderdeel

De rechter dient overeenkomstig artikel 149 Grondwet en artikel 780, eerste
lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek zijn beslissing met redenen te omkleden. Deze mo-
tiveringsplicht wordt onder meer miskend wanneer de rechter niet antwoordt op
een middel dat door een partij in haar conclusies werd opgeworpen.

Op grond van het algemeen rechtsbeginsel dat men slechts vrijgevig kan zijn
indien men geen schulden heeft (“nemo liberalis nisi liberatus”), voerde de eise-
res in haar syntheseberoepsbesluiten van 27 juni 2012 aan dat voor zover er na
uitbetaling van de schuldeisers onvoldoende actief overblijft in de nalatenschap
om haar schuldvordering te voldoen, het bijzonder legaat van de verweerder be-
zwaard is met deze schuld (p. 7-10 syntheseberoepsbesluiten). Om het bestaan
van dit rechtsbeginsel aan te tonen, verwees de eiseres enerzijds naar een aantal
wettelijke bepalingen inzake inkorting uit het Burgerlijk Wetboek die een toe-
passing vormen van dit principe en anderzijds naar rechtspraak en rechtsleer
die het bestaan van dit principe erkennen en van toepassing achten ook bij de
vereffening en verdeling van een nalatenschap die beneficiair werd aanvaard.

De appelrechters verwerpen dit middel met de overweging dat de door de eise-
res aangehaalde wettelijke bepalingen betrekking hebben op de inkorting van
een bijzonder legaat. Aangezien mevr. O. geen erfgenamen had aan wie de wet
een voorbehouden deel toekent, kunnen deze wettelijke bepalingen niet worden
toegepast.

De appelrechters die enkel vaststellen dat de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek inzake inkorting niet van toepassing zijn aangezien mevr. O. geen erf-
genamen had aan wie de wet een voorbehouden deel toekent, laten na te ant-
woorden op het middel dat op grond van het algemeen rechtsbeginsel dat men
slechts vrijgevig kan zijn indien men geen schulden heeft, de legaten slechts uit-
gekeerd kunnen worden na voldoening van alle schulden van de nalatenschap.
De appelrechters schenden zodoende artikel 780, eerste lid, 3°, Gerechtelijk Wet-
boek en artikel 149 Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel

Uit het algemeen rechtsbeginsel dat men slechts vrijgevig kan zijn indien men
geen schulden heeft, volgt dat de schuldeisers van de overledene voorrang heb-
ben op de legatarissen en een legaat dus maar slechts uitwerking kan hebben na
betaling van de schulden. De uitkering van een bijzonder legaat door de erfge-
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namen die de nalatenschap hebben aanvaard onder het voorrecht van boedelbe-
schrijving, niettegenstaande alle bekende schuldeisers (in de zin van artikel 793,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek) niet volledig werden betaald, is niet-tegenwer-
pelijk aan die schuldeisers.

In zoverre de appelrechters oordelen dat buiten de gevallen waar de wetgever
in de mogelijkheid van inkorting voorziet, legaten kunnen worden uitgekeerd
vooraleer de schulden van de erflater werden voldaan en een dergelijke uitke-
ring ook tegenwerpelijk is aan de schuldeisers, schenden de appelrechters het
algemeen rechtsbeginsel dat men slechts vrijgevig kan zijn indien men geen
schulden heeft.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel

1. Artikel 803 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de erfgenaam die de na-
latenschap onder voorrecht heeft aanvaard, belast is met het beheer en
de vereffening van de goederen van de nalatenschap en van zijn beheer
rekening en verantwoording moet doen aan de schuldeisers en de le-
gatarissen.

Krachtens artikel 808, eerste lid, Burgerlijk Wetboek mag de erfge-
naam geen niet-bevoorrechte schuldeisers of legatarissen betalen voor
het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 793, tweede lid, Bur-
gerlijk Wetboek.

Schuldeisers die ten tijde van een eerste betaling niet bekend waren,
maar zich achteraf aanmelden, hebben krachtens artikel 809, eerste lid,
Burgerlijk Wetboek verhaal op de betaalde legatarissen gedurende een
termijn van drie jaar te rekenen van de dag dat de rekening is aange-
zuiverd en het overschot betaald. Zij hebben geen verhaal tegen de
reeds betaalde schuldeisers, maar zijn gerechtigd van het nog niet ver-
deelde actief het uit te keren bedrag af te nemen dat bij de eerste ver-
delingen aan hun schuldvorderingen toekwam.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de beneficiaire aanvaarding een toe-
stand van samenloop doet ontstaan en de erfgenaam belast is met de
vereffening en verdeling met dien verstande dat de schuldeisers van de
nalatenschap die binnen de in artikel 793, tweede lid, Burgerlijk Wet-
boek, bedoelde termijn, aangifte hebben gedaan, worden voldaan met in
achtneming van het gelijkheidsbeginsel en de wettelijke redenen van
voorrang en de legaten pas worden uitgekeerd nadat de schulden van de
nalatenschap zijn vereffend.

De uitkering van legaten voordat de schulden van de nalatenschap
zijn vereffend, is niet tegenwerpelijk aan de schuldeisers. Indien het
nog niet verdeelde actief onvoldoende is om hun schuldvordering te vol-
doen, beschikken zij over een verhaal op de legatarissen aan wie het le-
gaat voortijdig werd uitgekeerd. 

3. Uit het bestreden arrest blijkt dat:

— de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard onder het voor-
recht van boedelbeschrijving;
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— deze verklaring op 25 februari 2009 werd gepubliceerd in het Bel-
gisch Staatsblad;

— de eiseres op 6 maart 2009 aangifte deed van haar schuldvordering
met betrekking tot de financiering van een onroerend goed van de na-
latenschap gelegen te Sint-Truiden;

— de erfgenamen op 27 maart 2009 afgifte hebben gedaan van het bij-
zonder legaat met betrekking tot een onroerend goed gelegen te Lom-
mel aan de verweerder;

— de verkoop van het onroerend goed te Sint-Truiden ontoereikend
was om de schuldvordering van de eiseres te voldoen;

— de verweerder opdracht gaf om over te gaan tot de publieke ver-
koop van het onroerende goed te Lommel;

— de eiseres bewarend beslag heeft gelegd onder de notaris op de gel-
den voortvloeiend uit deze verkoop;

— de eiseres op 19 oktober 2009 de verweerder heeft gedagvaard om te
horen zeggen voor recht dat het bijzonder legaat bezwaard is met de
schulden van de nalatenschap.

4. De appelrechters oordelen dat de schuldeisers, waaronder de eise-
res, geen verhaal kunnen uitoefenen op de verweerder en dat de om-
standigheid “dat de wettige erfgenamen afgifte deden van het legaat
vóór de termijn bepaald in artikel 808 Burgerlijk Wetboek, aan het
voorgaande niets [kan] veranderen” aangezien “de voortijdige afgifte
niet tot gevolg [heeft] dat het legaat nietig zou zijn”.

Door op die gronden de vordering van de eiseres als ongegrond af te
wijzen, is het arrest niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behoudens in zoverre dit het hoger be-
roep ontvankelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de
feitenrechter.

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

5 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Verbist.
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N° 497

1° KAMER — 5 september 2014
(AR C.14.0114.N)

1° BESLAG. — ALLERLEI. — ONROEREND GOED. — STRAFRECHTELIJK BESLAG.
— VERBEURDVERKLARING. — GEVOLG. — HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS. —
VOORAFGAANDE INSCHRIJVING. — EXECUTIERECHTEN. 

2° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — ONROEREND

GOED. — STRAFRECHTELIJK BESLAG. — GEVOLG. — HYPOTHECAIRE SCHULDEI-
SERS. — VOORAFGAANDE INSCHRIJVING. — EXECUTIERECHTEN.

1° en 2° Een strafrechtelijk beslag op onroerend goed noch de verbeurdverkla-
ring ervan kunnen, in beginsel, afbreuk doen aan de rechten van schuldei-
sers van wie de hypotheek vóór de datum van de overschrijving van het
beslag werd ingeschreven op het kantoor der hypotheken; deze schuldeisers
kunnen bijgevolg niettegenstaande het strafrechtelijk beslag hun executie-
rechten uitoefenen op het onroerend goed (1). (Artt. 35 en 35bis Wetboek
van Strafvordering)

(IMMO VINCENT B.V.B.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 27 februari 2013.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 28sexies, 35, 35bis, 42, 61quater en 89 Wetboek van Strafvorde-
ring;

— artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.

Aangevochten beslissing

De appelrechters verwerpen het verweermiddel van eiseres waarin in essentie
werd aangevoerd dat, gelet op het voorafgaand strafrechtelijk beslag, een bur-
gerlijk uitvoerend beslag onmogelijk zou zijn en dat derhalve de hypotheekbe-
waarder de inschrijving van het uitvoerend beslag gelegd op vraag van de fiscus
had dienen te weigeren. In essentie werd aldus betoogd dat een burgerlijk uit-
voerend onroerend beslag onmogelijk zou zijn na de overschrijving van een
strafrechtelijk beslag.

De appelrechters verwerpen dit verweer op grond van de volgende redenge-
ving:

(1) E. DIRIX en K. BROECKX, “Beslag”, in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 615.
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“Verder blijkt uit de overgelegde stukken en gedane uiteenzettingen dat fi-
nanciën uit hoofde van voormelde belastingschuld op 14 januari 2010 haar wet-
telijke hypotheek op voormeld onroerend goed heeft laten inschrijven, waarna
bij gerechtsdeurwaardersexploot d.d. 23 januari 2010 (bedoeld wordt 23 maart
2010) bij toepassing van artikel 35bis Wetboek van Strafvordering op verzoek van
de procureur des Konings te Antwerpen aan (de eiseres) het strafrechtelijk be-
warend beslag op voormeld onroerend goed betekend werd.

Dit strafrechtelijk bewarend beslag geschiedde in uitvoering van een daartoe
op 15 december 2009 door de onderzoeksrechter Van Santvliet P. in de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen gegeven beschikking in een strafrechtelijk on-
derzoek lastens P. A. e.a. uit hoofde van “valsheid in geschrifte, witwassen, cri-
minele organisatie, ontdragen activa, inbreuken faillissementswetgeving” en
met het oog op eventuele verbeurdverklaring van dit onroerend goed omwille
van het feit dat er aanwijzingen bestonden dat dit onroerend goed geheel of ge-
deeltelijk verworven werd door middel van uit misdrijven voortspruitende gel-
den.

Noch het door (de eiseres) ingeroepen KB nr. 260 d.d. 24 maart 1936, artikel 4
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering — dat zelfs geen toepassing
vindt in geschillen over tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels- of de finaliteit
van het strafrechtelijk bewarend beslag staan er aan in de weg dat in onderha-
vige zaak op vervolging van de vóór dat strafrechtelijk beslag ingeschreven hy-
pothecaire schuldeiser, die in casu financiën is, de procedure van uitvoerend
onroerend beslag (tot betaling van de openstaande belastingschuld) op datzelfde
onroerend goed wordt ingesteld en voortgezet en dat onroerend goed door een
daartoe aangesteld notaris kan geveild worden.

Onterecht en zonder enige rechtsgrond-het ingeroepen adagium “le criminel
tient le civil en état” is op onderhavig geschil niet van toepassing-stelt (de ei-
seres) dan ook dat bij gebreke aan de bij de onderzoeksrechter gevraagde ophef-
fing van dit strafrechtelijk bewarend beslag, het litigieus burgerlijk uitvoerend
onroerend beslag niet mogelijk zou zijn.

Het Openbaar Ministerie zal enkel, net zoals financiën en andere schuldeisers,
t.o.v. de instrumenterende notaris beweerde rechten kunnen laten gelden op de
opbrengst van de veiling.

Het door financiën gelegd uitvoerend onroerend beslag werd door de hypo-
theekbewaarder ook terecht overgeschreven, nu het strafrechtelijk beslag geen
uitvoerend maar een bewarend beslag is en enkel een reeds overgeschreven uit-
voerend onroerend beslag een nieuwe overschrijving van uitvoerend onroerend
beslag op het zelfde onroerend goed belet.

Onterecht stelt (de eiseres) dan ook, overigens voor de eerste maal in hoger
beroep en bovendien buiten de grenzen van het voorwerp van het door hem inge-
steld verzet, dat de notaris zijn ambt bij toepassing van artikel 3, 2°, van de de-
ontologische code voor notarissen zou dienen te weigeren”.

Aangevoerde grieven

Krachtens artikel 35 Wetboek van Strafvordering kan de procureur des Ko-
nings alles in beslag laten nemen wat schijnbaar een goed vormt in de zin van
de artikelen 42 en 43quater Wetboek van Strafvordering en dat verbeurd kan ver-
klaard worden. Overeenkomstig artikel 35bis Wetboek van Strafvordering
wordt, indien de zaken die het uit het misdrijf verkregen vermogensvoordeel
schijnen te vormen, onroerende goederen zijn, beslag op onroerend goed gedaan,
zulks bij deurwaardersexploot dat aan de eigenaar wordt betekend en op straffe
van nietigheid een afschrift van de vordering van de procureur des Konings moet
bevatten alsmede de verschillende vermeldingen bedoeld in de artikelen 1432 en
1568 Gerechtelijk Wetboek evenals de tekst van het derde lid van artikel 35bis
Wetboek van Strafvordering. Het beslagexploot moet op de dag zelf van de bete-
kening ter overschrijving worden aangeboden op het kantoor de hypotheken van
de plaats waar de goederen gelegen zijn. Het bewarend beslag op onroerend goed
geldt gedurende vijf jaar en met ingang van het dagtekening der overschrijving,
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behoudens vernieuwing voor dezelfde termijn op vertoon aan de bewaarder, voor
het verstrijken van de geldigheidsduur van de overschrijving van een door de be-
voegde procureur of onderzoeksrechter in dubbel opgemaakte vordering. Het be-
slag wordt blijvend voor het verleden in stand gehouden door de beknopte
melding op de kant van de overschrijving van het beslag, binnen haar geldig-
heidsduur, van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij de verbeurdverkla-
ring van het onroerend goed werd bevolen. Doorhaling van het bewarend
onroerende beslag kan verleend worden door de voormelde procureur of onder-
zoeksrechter, of desgevallend door de beneficiant van de verbeurdverklaring, of
kan ook bij rechterlijke beslissing bevolen worden.

Luidens artikel 89 Wetboek van Strafvordering gelden de bepalingen van de
artikelen 35, 35bis, 35, 36, 37, 38, 39 en 39bis aangaande de inbeslagneming van de
voorwerpen die de procureur des Konings in de gevallen van ontdekking op he-
terdaad mag opsporen, ook voor de onderzoeksrechter.

Luidens artikel 28sexies, § 1, Wetboek van Strafvordering kan eenieder die ge-
schaad wordt door een opsporingshandeling met betrekking tot zijn goederen,
aan de procureur des Konings de opheffing ervan vragen.

Luidens § 3 van datzelfde artikel kan de procureur des Konings het verzoek af-
wijzen indien hij van oordeel is dat de noodwendigheden van het onderzoek het
vereisen, indien door de opheffing van de handeling rechten van partijen of van
derden in het gedrang komen, indien de opheffing van de handeling een gevaar
zou opleveren voor personen of goederen, of wanneer de wet in de teruggave of
de verbeurdverklaring van de betrokken goederen voorziet. Hij kan een gehele,
gedeeltelijke of voorwaardelijke opheffing toestaan en eenieder die de vastge-
stelde voorwaarden niet naleeft, wordt gestraft met straffen bepaald in
artikel 507bis Strafwetboek.

Luidens § 4 van datzelfde artikel kan de zaak bij de kamer van inbeschuldi-
gingstelling worden aangebracht binnen 15 dagen na de kennisgeving van de be-
slissing aan de verzoeker. De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak
binnen 15 dagen na de neerlegging van de verklaring.

Overeenkomstig artikel 89, derde lid, Wetboek van Strafvordering kan het
rechtsmiddel als bedoeld in artikel 61quater slechts worden ingesteld binnen een
maand vanaf de inbeslagneming als bedoeld in het eerste lid van dat zelfde
wetsartikel.

Uit de samenlezing van voormelde wetsartikelen alsook uit artikel 4 Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering vloeit voort dat in geval van straf-
rechtelijk beslag geen uitvoerend beslag meer mogelijk is tot na de afhandeling
van de strafrechtelijke procedure of tot nadat het strafrechtelijk beslag werd
opgeheven.

Door te oordelen dat niets eraan in de weg staat dat in onderhavige zaak op
vervolging van de voor het strafrechtelijk beslag ingeschreven hypothecaire
schuldeiser die in casu financiën is de procedure van het uitvoerend onroerend
beslag (tot betaling van de openstaande belastingschuld) op dat zelfde onroerend
goed wordt ingesteld en voortgezet en dat onroerend goed door een daartoe aan-
gestelde notaris kan geveild worden, en dat het door de verweerder gelegd uit-
voerend onroerend beslag door de hypotheekbewaarder dan ook terecht werd
overgeschreven, en door op die grondslag het verzet van de eiseres alsook haar
hoger beroep ongegrond te verklaren, verantwoorden de appelrechters hun be-
slissing niet naar recht en schenden zij alle in de hoofding van het middel aan-
geduide wetsartikelen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 35 Wetboek van Strafvordering kan door de pro-
cureur des Konings beslag worden gelegd op de vermogensvoordelen die
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uit het misdrijf voortvloeien. Dit beslag strekt ertoe de mogelijkheid
te vrijwaren van een eventuele verbeurdverklaring van deze goederen.

2. Het strafrechtelijk beslag op onroerend goed wordt overeenkom-
stig artikel 35bis van hetzelfde wetboek gelegd bij gerechtsdeurwaar-
dersexploot dat aan de eigenaar wordt betekend en dat op de dag zelf
van de betekening ter overschrijving wordt aangeboden op het kantoor
der hypotheken van de plaats waar het goed gelegen is. Als dagtekening
van de overschrijving geldt de dag van afgifte van het exploot.

3. Een dergelijk beslag op een onroerend goed, noch de verbeurdver-
klaring ervan, kunnen, in beginsel, afbreuk doen aan de rechten van
schuldeisers van wie de hypotheek vóór de datum van de overschrijving
van het beslag werd ingeschreven op het kantoor der hypotheken. Deze
schuldeisers kunnen bijgevolg niettegenstaande het strafrechtelijk be-
slag hun executierechten uitoefenen op het onroerend goed.

4. De appelrechters stellen vast dat: 
— de Belgische Staat, de verweerder, op 14 januari 2010 op het onroe-

rend goed van de eiseres een wettelijke hypotheek heeft laten inschrij-
ven voor fiscale schulden;

— de procureur des Konings bij exploot van 23 januari 2010 overeen-
komstig artikel 35bis Wetboek van Strafvordering strafrechtelijk be-
slag heeft gelegd op dit onroerend goed;

— de ontvanger bij exploot van 15 oktober 2010 op dit goed uitvoerend
beslag heeft gelegd.

5. De appelrechters die oordelen dat het strafrechtelijk beslag niet in
de weg staat aan het uitvoerend beslag van de verweerder, verantwoor-
den hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 1.231,32 euro en voor de verweer-

der op nul euro.

5 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Verbist en de heer van
Eeckhoute.

N° 498

3° KAMER — 8 september 2014
(AR C.09.0546.F)

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ALGEMEEN. — VERZEKE-
RINGSINSTELLING. — PRESTATIES. — TERUGBETALING. — INDEPLAATSSTELLING
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IN DE RECHTEN VAN DE RECHTHEBBENDE JEGENS DE AANSPRAKELIJKE DERDE. —
OMVANG. — REMGELD. 

De schade die de rechthebbende lijdt en die bestaat uit het aandeel in de me-
dische kosten die de wetgeving op de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen ten zijne laste laat na tussenkomst van de
verzekeringsinstelling, het zogeheten “remgeld”, valt niet buiten de inde-
plaatsstelling van die verzekeringsinstelling. (Art. 136, § 2, eerste en vierde
lid, ZIV-wet)

(L.C.M. T. AXA BELGIUM N.V. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Namen van 19 januari 2007. 

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 juli 2014 ver-
wezen naar de derde kamer.

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

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt:

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de ver-
sie die op het geschil van toepassing is;

— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart het beroep van de eiseres ongegrond en wijst,
met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de vordering van de eise-
res af die strekt tot het terugbetalen van de uitbetalingen die ze de verweerder
had toegekend voor gezondheidszorgen, zegt dat enkel de tweede verweerder en
de derde verweerster recht hebben op de terugbetaling van de kosten voor ge-
zondheidszorgen in functie van het remgeld en veroordeelt de eiseres tot alle
kosten en uitgaven van het hoger beroep van de verweerders, en veroordeelt
haar tot de eigen kosten, op grond dat: 

“Overeenkomstig artikel 136 van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
treedt de verzekeringsinstelling van rechtswege in de plaats van de getroffene
tot beloop van haar uitbetalingen en van de vergoeding die de aansprakelijke
derde krachtens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd is ter vergoe-
ding van dezelfde schade (cf. Cass. 20 maart 1988, Pas. I, 160; 11 oktober 1999, AC,
nr. 521).

De indeplaatsstelling geldt voor het gehele bedrag van de verleende prestaties
tot beloop van het totale bedrag dat de aansprakelijke derde verschuldigd is (cf.
Cass. 11 april 1988, AC, nr. 483). Die prestaties moeten evenwel een oorzaak heb-
ben die identiek is aan die van het door de aansprakelijke derde verschuldigde
herstel (cf. Cass. 11 april 1988, AC, nr. 483; Pol. Charleroi 7 juni 2005, RGAR 2006,
nr. 14.190) 
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De subrogatoire vordering van de verzekeringsinstelling beoogt het geheel
van rechten en vorderingen die de begunstigde wegens de geleden schade zou
hebben kunnen instellen tegen de aansprakelijke derde voor zover ze evenwel
beperkt zijn tot de sommen die laatstgenoemde verschuldigd is voor het herstel
van dezelfde schade (cf. Cass. 11 oktober 1999, o.c.).

De door de eiseres gevorderde sommen hebben betrekking op gezondheidszor-
gen (…). (De eiseres) meent de terugbetaling te mogen eisen van al haar uitbe-
talingen, aangezien de enige beperking deze is die volgt uit de gedeelde
aansprakelijkheid. 

De tweede verweerder en de derde verweerster, die de tweede verweerder be-
paalde niet-betwiste bedragen heeft voorgeschoten, vorderen de bedragen die zij
elk voor hun rekening genomen hebben en die overeenstemmen met het remgeld
en met de terugbetaling van de zorgen die de [eiseres] niet ten laste heeft geno-
men (kosten voor osteopathie bijvoorbeeld), hetzij samen een bedrag van 6.606,39
euro, waarvan slechts de helft kan worden gevorderd van de eerste verweerster
gelet op de gedeelde aansprakelijkheid, hetgeen niet betwist wordt. De derde
verweerster en de tweede verweerder zijn het meer bepaald erover eens dat het
deel dat aan de eerste toekomt 1.805,87 euro bedraagt, de helft van 3.611,74 euro,
en het deel dat aan de tweede toekomt 1.497,33 euro bedraagt, de helft van
2.994,66 euro, terwijl het geheel overeenstemt met de bijkomende kosten van
6.606,39 euro.

(De eerste verweerster), die voor de helft tussenkomt voor de aansprakelijke
derde, heeft de helft betaald van de sommen die zij verschuldigd achtte voor de
tijdelijke materiële beroepsschade en de betalingen voor de medische kosten
uitgesteld, aangezien de door (de eiseres) gevorderde bedragen dubbel geboekt
waren met de door de (tweede verweerder) en de (derde verweerster) gevorderde
bedragen en het geschil op dat punt niet beslecht was.

(De eiseres) meent voor de medische kosten het bedrag te mogen vorderen dat
overeenstemt met het remgeld, in tegenstelling tot wat de eerste rechter beslist
heeft. 

De hierboven hernomen beginselen werden niettemin door de eerste rechter
correct toegepast. Hij heeft terecht geoordeeld dat (de eiseres) aan haar inde-
plaatsstelling een omvang heeft gegeven die ze niet kon hebben, door de terug-
betaling te vorderen van de door de (tweede verweerder) uitgegeven bedragen,
met name de sommen van het remgeld dat is toegepast op de verschillende pres-
taties die hij genoten had. De som van 6.606,39 euro maakt geen deel uit van de
door (de eiseres) gedragen prestaties. De eerste rechter heeft dus terecht gezegd
dat de vorderingen van de (tweede verweerder) en de (derde verweerster) gegrond
waren”.

Grieven

Volgens artikel 136, § 2, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994,
worden de bij deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade
voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krach-
tens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen
recht van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek werkelijk schadeloosstelling
is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens die wetgeving of het gemeen
recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van de verzekering, dan
heeft de begunstigde recht op het verschil ten laste van de verzekering.

Krachtens het derde lid van die tweede paragraaf, worden de prestaties, onder
door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting dat de schade
effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde
wetgeving of het gemeen recht.

En volgens het vierde lid van diezelfde bepaling treedt de verzekeringsinstel-
ling rechtens in de plaats van de verzekerde in de rechten die hij op grond van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tegen de aansprakelijke derde uitoe-
fent. Deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van alle verleende
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prestaties, voor het geheel van de sommen die door de derde, krachtens het ge-
meen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel
of gedeeltelijk vergoeden.

Bij gedeelde aansprakelijkheid tussen een derde en de verzekerde voor het on-
geval van gemeen recht dat de schade aan laatstgenoemde heeft veroorzaakt,
strekt de vordering van de verzekeringsinstelling zich uit tot het geheel van de
sommen die de derde verschuldigd is tot vergoeding van de in de wet bedoelde
schade, zonder het bedrag te mogen overschrijden van de door hem verleende
prestaties. De indeplaatsstelling is niet beperkt tot het deel van haar uitbeta-
lingen dat overeenstemt met het aandeel in de aansprakelijkheid van de derde. 

De verzekeringsinstelling treedt bijgevolg ook in de plaats voor het bedrag
van de schade die haar verzekerde, of diegene die hiervoor contractueel tussen-
komt, heeft geleden, en dat bestaat in het aandeel in de medische zorgen die de
wetgeving op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen te
zijnen laste legt (remgeld), terwijl de verzekerde slechts aanspraak kan maken
op een vergoeding op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ten las-
te van de derde als de herstelbare schade, te weten de medische kosten, de uit-
gaven overschrijdt van de verzekeringsinstelling, die in dat geval ook in de
plaats treedt voor het deel van de kosten die de verzekerde voor zijn rekening
heeft genomen, aangezien de uitbetalingen van de verzekeringsinstelling het ge-
heel niet overschrijdt van wat de aansprakelijke derde verschuldigd blijft voor
alle medische kosten, remgeld inbegrepen. 

Het bestreden vonnis betwist niet dat de eiseres alle sommen had uitbetaald
waarvoor ze van de eerste verweerster de betaling vorderde, noch dat het geheel
van die uitbetalingen de vergoeding niet overschreed die [de eerste verweerster]
voor de medische kosten verschuldigd bleef omwille van haar gedeelde aanspra-
kelijkheid. Maar het beslist, met bevestiging van het vonnis van de eerste rech-
ter, dat de eiseres haar indeplaatsstelling hierbij slechts mag uitoefenen met
uitsluiting van de bedragen die de tweede verweerder en de derde verweerster
zelf persoonlijk als remgeld hebben voorgeschoten, bedragen die het vonnis hun
toekent, en hiermee van de vordering van de eiseres uitsluit. Het schendt zo-
doende de artikelen 136, § 2, inzonderheid het eerste, tweede, derde en vierde lid,
van de gecoördineerde wet en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Krachtens artikel 136, § 2, eerste lid, ZIV-wet, worden de bij deze ge-
coördineerde wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade
voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden,
krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of
in het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen
de bedragen welke krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden
verleend evenwel minder dan de prestaties van de verzekering, dan
heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de verzeke-
ring.

Luidens het vierde lid van dezelfde paragraaf, treedt de verzekerings-
instelling rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze inde-
plaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende
prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische
wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschul-
digd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeelte-
lijk vergoeden.

Uit die bepalingen volgt dat de verzekeringsinstelling die prestaties
aan de getroffene heeft verleend in de plaats treedt van de rechten van



1794 ARRESTEN VAN CASSATIE   8.9.14 - N° 498

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1794  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
de rechthebbende tot beloop van het volledige bedrag van de door haar
verleende prestaties. 

Het bedrag van de schade die de rechthebbende lijdt en die bestaat uit
het aandeel in de medische kosten die de wetgeving op de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten zijne
laste laat na tussenkomst van de verzekeringsinstelling, het zogeheten
“remgeld”, valt niet buiten de indeplaatsstelling van de verzekerings-
instelling. 

Uit het bestreden vonnis blijkt dat:

— de tweede verweerder het slachtoffer was van een ongeval, waarvan
de aansprakelijkheid voor de helft gedeeld werd tussen hemzelf en een
derde; 

— de eiseres ten gevolge van dat ongeval hem de gezondheidszorgen
heeft betaald die bepaald zijn bij de wet betreffende de verplichte ver-
zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; 

— de tweede verweerder en de derde verweerster samen 6.606,39 euro
gezondheidszorgen hebben gedragen; het betreft enerzijds het remgeld
en anderzijds gezondheidszorgen waarvoor de eiseres geen enkele tus-
senkomst verleent;

— de eerste verweerster, verzekeraar van de derde aansprakelijke van
het ongeval, heeft een gedeelte van de gezondheidszorgen aan de eiseres
terugbetaald en moest nog een uitkering storten voor de door de tweede
verweerder en derde verweerster gedragen gezondheidszorgen, gelijk
aan de helft van die sommen rekening houdend met de verdeling van de
aansprakelijkheid, namelijk 3.303,20 euro; 

— de eiseres vroeg op grond van artikel 136, § 2, vierde lid, ZIV-wet,
de betaling van 3.303,20 euro als terugbetaling van het saldo van de door
haar betaalde prestaties; de tweede verweerder en de derde verweerster
vroegen respectievelijk de betaling van 1.497,33 euro en 1.805,87 euro,
hetzij samen 3.303,20 euro, als vergoeding voor de door hen gedragen ge-
zondheidszorgen.

Het bestreden vonnis dat de eerste verweerster veroordeelt tot beta-
ling van de som van 3.303,20 euro aan de tweede verweerder en aan de
derde verweerster, verwerpt de vordering van de eiseres. 

Het bestreden vonnis dat “de sommen die het remgeld vertegenwoor-
digen dat is toegepast op de verschillende prestaties die de tweede ver-
weerder heeft genoten” van de indeplaatsstelling van de eiseres
uitsluit, schendt artikel 136, § 2, eerste en vierde lid, ZIV-wet.

Het middel is gegrond. 

De vernietiging van de beslissing van het bestreden vonnis om de
sommen remgeld voor de verschillende prestaties die de verweerder
heeft genoten van de indeplaatsstelling uit te sluiten, brengt de vernie-
tiging mee van de veroordeling van de eerste verweerster tot de respec-
tievelijke betaling aan de tweede verweerder en de derde verweerster
van 1.497,33 euro en 1.805,87 euro, door het noodzakelijk verband tussen
die beslissingen.
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, met bevestiging van
het vonnis van de eerste rechter, de sommen remgeld voor de verschil-
lende prestaties die de tweede verweerder heeft genoten van de inde-
plaatsstelling uitsluit en de vorderingen van de tweede verweerder en
de derde verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart, de eerste ver-
weerster veroordeelt om aan die partijen respectievelijk 1.497,33 euro
en 1.805,87 euro te betalen, te vermeerderen met de interest, en haar
veroordeelt tot de kosten van de tweede verweerder.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Luik, rechtszitting houdende in hoger beroep.

8 september 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
T’Kint en de heer Kirkpatrick.

N° 499

3° KAMER — 8 september 2014
(AR S.13.0116.F)

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. — ALGEMEEN. — ARBEIDSOVEREENKOMST

VOOR BEPAALDE TIJD. — VORM. — SCHRIFTELIJK. — TEKORTKOMING. — GE-
VOLG. — OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD. — ARTIKEL 9, EERSTE EN

TWEEDE LID VAN DE WET VAN 3 JULI 1978. — AARD. — DWINGENDE BEPALING TEN

VOORDELE VAN DE WERKNEMER. — AFSTAND. — VOORWAARDEN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — OPZEGGING. — VERVANGENDE

VERGOEDING. — OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD. —
VORM. — SCHRIFTELIJK. — TEKORTKOMING. — OVEREENKOMST VOOR ONBE-
PAALDE TIJD. — GEVOLG.

1° Artikel 9, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
is een dwingende bepaling die een bescherming ten voordele van de werkne-
mer instelt waarvan hij geen afstand kan doen zolang de bestaansreden er-
van aanhoudt (1). (Art. 9, eerste en tweede lid, Arbeids-
overeenkomstenwet)

2° De overwegingen van het arrest waaruit blijkt dat de werkgever de arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd die geherkwalificeerd is tot een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd doordat ze aan het einde ervan niet

(1) Zie de concl. OM in Pas. nr. 499.
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hernieuwd werd, onregelmatig verbroken heeft, volstaan om de beslissing die
aan de werknemer het recht op de door hem gevorderde vervangende opzeg-
gingsvergoeding toekent naar recht te verantwoorden (1). (Art. 39, § 1, eer-
ste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(D’IETEREN E.A., CURATOREN FAILLISSEMENT SABENA N.V. T. R.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 17 april 2013.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 4 augustus 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren twee middelen aan die luiden als volgt:

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 9, inzonderheid eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten;

— artikel 824 Gerechtelijk Wetboek;

— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van een recht een eenzij-
dige juridische handeling is die niet verondersteld wordt en alleen maar kan
worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn. 

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond,
wijzigt het beroepen vonnis in zoverre dat de schuldvordering inzake de vervan-
gende opzeggingsvergoeding verworpen heeft, en, opnieuw uitspraak doende in
hoger beroep, zegt voor recht, dat de verweerder aanspraak mag maken op een
schuldvordering van een bruto bedrag van 836,49 euro als vervangende opzeg-
gingsvergoeding jegens de failliete vennootschap Sabena. Het arrest bevestigt
het beroepen vonnis voor het overige, houdt de kosten aan en verwijst de zaak
naar de rechtbank van koophandel te Brussel.

Het arrest steunt zijn beslissing op de volgende redenen:

“III.2. Kwalificatie van de overeenkomst

[…] De eisers voeren een collectieve arbeidsovereenkomst aan die op
5 november 1996 gesloten werd binnen het paritair sub-comité Sabena nr. 315.01,
betreffende de flexibiliteitsmaatregelen van toepassing op het grondpersoneel
en inzonderheid op de studenten die tijdens het weekend en feestdagen werken.
Die collectieve arbeidsovereenkomst wijkt af van de verplichting om een schrif-
telijke overeenkomst te sluiten voor iedere prestatie met uitdrukkelijke ver-
wijzing naar artikel 9, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten;

(1) Zie de concl. OM in Pas. nr. 499.
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De eisers betwisten evenwel niet, zoals trouwens blijkt uit stuk 36 van hun
dossier, dat de collectieve arbeidsovereenkomst in kwestie niet bij koninklijk
besluit bindend werd verklaard;

Daaruit volgt dat de afwijking van artikel 9, eerste en tweede lid, van de wet
van 3 juli 1978 niet rechtsgeldig is;

Het beroepen vonnis heeft ten onrechte beslist dat de verweerder stilzwijgend
doch zeker afstand had gedaan van het recht op de bescherming van artikel 9
van de wet van 3 juli 1978;

Het Hof van Cassatie leert ons dat artikel 9 een dwingende bepaling is ten
voordele van de werknemer en dat deze geen afstand mag doen van het recht op
bescherming die ze in zijn voordeel instelt zolang de bestaansreden voor die be-
scherming aanhoudt;

In dit geval mocht de verweerder slechts afstand doen van het recht op de wet-
telijke bescherming nadat de contractuele relatie beëindigd was. Het feit dus
dat hij tijdens zijn tewerkstelling zonder betwisting blijkt te hebben aanvaard
herhaaldelijk te werken als ‘weekendist’ zonder schriftelijke arbeidsovereen-
komst kan niet worden beschouwd als het afstand doen van het recht op de be-
scherming van artikel 9, eerste en tweede lid;

Bijgevolg worden de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, die mon-
deling tussen de verweerder en Sabena werden overeengekomen voor prestaties
tijdens de weekends en feestdagen, aan dezelfde voorwaarden onderworpen als
de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd als niet voldaan wordt aan de
bij artikel 9, eerste lid, vastgestelde voorwaarden;

III.3. Opzeggingsvergoeding 
III.3.1. [...] In zijn aangifte van schuldvordering van 1 december 2001 heeft de

verweerder de 'wettelijke en conventionele vergoedingen' gevorderd. Men moet
ervan uitgaan dat die vordering betrekking heeft op een vervangende opzeg-
gingsvergoeding;

De eisers erkennen in ondergeschikte orde dat de schuldvordering van de ver-
weerder in dat opzicht 526,24 euro (netto) bedraagt. De schuldvordering moet
echter bruto bepaald worden, hetzij 836,49 euro volgens de berekening van de ei-
sers”.

Grieven

Luidens artikel 9, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten, moet de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor
een duidelijk omschreven werk voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk
worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst
treedt.

Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat als er geen geschrift is waaruit
blijkt dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk
omschreven werk is gesloten, voor deze arbeidsovereenkomst dan dezelfde voor-
waarden gelden als voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Artikel 9 is een dwingende bepaling ten voordele van de werknemer die deze
een bescherming biedt waarvan hij geen afstand kan doen zolang de bestaansre-
den ervoor aanhoudt, hetzij ten vroegste op het ogenblik waarop de overeen-
komst geëindigd is.

Volgens het algemeen rechtsbeginsel betreffende de afstand van een recht, is
de afstand een eenzijdige akte die niet wordt vermoed. Zoals artikel 824 van het
Gerechtelijk Wetboek preciseert kan de afstand impliciet geschieden maar en-
kel worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar
zijn.

Het arrest stelt vast dat de eisers betogen dat de laatste studentenarbeids-
overeenkomst tussen Sabena en de verweerder in juli 2001 geëindigd is en dat
laatstgenoemde nog als “weekendist” gewerkt heeft tijdens de maand augustus
2001 aangezien zijn laatste prestaties gebeurden tijdens het weekend van 18 en
19 augustus 2001. 
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De eisers hadden in hun syntheseconclusie in hoger beroep het volgende aan-
gevoerd “zoals de eerste rechter terecht had vastgesteld:

‘Gelet op de elementen van het dossier, en inzonderheid op het geringe aantal
schriftelijke arbeidsovereenkomsten die de verweerder heeft overgelegd, kan
men stellen dat laatstgenoemde stilzwijgend, 't is te zeggen impliciet maar ze-
ker, afstand gedaan heeft van het recht op de bescherming van artikel 9 van de
wet van 3 juli 1978;

De verweerder heeft heel vaak en volledig ad hoc zonder schriftelijke arbeids-
overeenkomst gepresteerd zonder enige betwisting zijnerzijds;

Een dergelijke houding kan niet anders worden uitgelegd dan dat hij instemde
met die manier van handelen;

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst in enkele zeldzame gevallen is ver-
klaarbaar door de periodes waarop ze betrekking hadden (hetzij een iets langere
duur, hetzij blok- of examenperiodes — december 2000, mei of juni 2001);

Die elementen zijn niet van aard dat men ervan kan uitgaan dat de verweerder
niet zou hebben aanvaard die weekendprestaties te doen zonder vooraf een ar-
beidsovereenkomst te ondertekenen die deze tewerkstelling schriftelijk vast-
stelt;

Uit wat voorafgaat volgt dat de eisers terecht de datum van 19 augustus 2001,
of nog van 31 augustus 2001, beschouwen als de laatste dag waarop de verweerder
gepresteerd heeft;

[...] De arbeidsrechtbank maakt bovendien, volgens de redenering van de ver-
weerder, ook bedenkingen bij het feit dat in september en oktober 2001 geen en-
kele prestatie geleverd werd en de verweerder niet reageerde op het feit dat de
werkgever had nagelaten hem werk te verschaffen;

De verweerder voert vergeefs een statuut aan dat verschillend zou moeten zijn
van datgene dat omschreven is in de collectieve arbeidsovereenkomst van
5 november 1996 inzake de weekendisten, ook als dat niet verplicht werd bij ko-
ninklijk besluit’;

[...] Bijgevolg beweert de verweerder ten onrechte dat hij, vóór 9 november
2001, namelijk de dag waarop hij meent dat zijn arbeidsovereenkomst geëindigd
is, geen afstand mocht doen van het recht dat hij kon krijgen uit artikel 9, § 1,
van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Men stelt immers vast dat de verweerder op geen enkel ogenblik na afloop van
verschillende prestaties die hij zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst gele-
verd had, enig protest heeft geuit dienaangaande;

Het beroepen vonnis heeft derhalve terecht geoordeeld dat de verweerder dus
wettig afstand kon doen van het recht op de bescherming van artikel 9 van de
wet van 3 juli 1978”.

Zo hebben de eisers, met de goedkeuring van de redenen die de arbeidsrecht-
bank naar voor heeft geschoven, aangevoerd:

— dat de verweerder heel vaak en volledig ad hoc gepresteerd heeft (dat wil
zeggen, hoofdzakelijk tijdens weekends);

— dat het werk uitgevoerd werd zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst;
— zonder enig protest vanwege de verweerder.
De eisers stelden zo dat de prestaties van de verweerder losstonden van een

werkloze periode, aangezien het ad hoc prestaties waren, zij niet het voorwerp
waren van een schriftelijke arbeidsovereenkomst en de verweerder na afloop
van verscheidene prestaties nooit enig protest had geuit, om daaruit af te leiden
dat hij zodoende afstand had gedaan van het recht op de bescherming van
artikel 9 van de wet van 3 juli 1978.

De omstandigheid dat de werknemer nadat hij een werk voor een bepaalde tijd
heeft uitgevoerd zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst, geen enkel protest
uit en de voortzetting van het werk niet opeist, en de omstandigheid dat hij
daarna een werk voor een bepaalde tijd zonder een schriftelijke arbeidsovereen-
komst opnieuw aanvat en hij ook na die nieuwe werkperiode geen enkel protest



N° 499 - 8.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1799

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1799  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
uit, zijn elementen waarmee rekening kan worden gehouden om na te gaan of de
werknemer aldus afstand heeft gedaan van het recht op de bescherming van
artikel 9 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, aangezien de werk-
nemer, na die respectievelijke overeenkomsten en tot de uitvoering van een
nieuwe overeenkomst, niet meer door de werkgever tewerkgesteld is. 

Nadat het arbeidshof heeft geoordeeld dat de verweerder slechts na de beëin-
diging van de contractuele relatie afstand mocht doen van het recht op de wet-
telijke bescherming, kon het niet naar recht oordelen dat “derhalve”, het feit
dat de verweerder “tijdens zijn tewerkstelling”, zonder protest bleek te hebben
aanvaard meermaals als “weekendist” zonder schriftelijke arbeidsovereen-
komst te werken, “niet” als afstand “mocht” beschouwd worden. 

Zo heeft het arbeidshof niet beoordeeld of de aangevoerde feiten, zoals de ei-
sers betoogden, een impliciete afstand waren maar heeft het beslist dat die fei-
ten “geen” afstand “konden” zijn omdat ze zich hadden voorgedaan “toen de
verweerder tewerkgesteld was” en dus niet na de beëindiging van de contractu-
ele relatie terwijl de verweerder niet tewerkgesteld was gedurende de werkda-
gen van de week die de weekends scheidden waarin hij gepresteerd had.

Aangezien de afstand om zich te beroepen op artikel 9, eerste en tweede lid,
van de wet van 3 juli 1978, niet kan geschieden als de werknemer tewerkgesteld
is, namelijk wanneer de betrokkene nog steeds onder het gezag van de werkge-
ver staat, staat niets echter eraan in de weg dat die afstand afgeleid wordt uit
feiten, en inzonderheid uit de houding van de werknemer, die plaatsvinden na
het sluiten van de overeenkomst voor bepaalde tijd en tijdens de periode die
volgt op die overeenkomst van bepaalde tijd en vooraleer een nieuwe overeen-
komst gesloten is. 

Het arrest dat beslist dat de verweerder te dezen geen afstand mocht doen van
de wettelijke bescherming door te oordelen dat de door de eisers aangevoerde
feiten zich voordeden “tijdens diens tewerkstelling” en besluit dat “de arbeids-
overeenkomsten voor een bepaalde tijd die mondeling gesloten werden tussen de
verweerder en Sabena voor prestaties tijdens weekends en feestdagen, aan de-
zelfde voorwaarden onderworpen zijn als de overeenkomsten voor onbepaalde
tijd als niet voldaan wordt aan de bij artikel 9, eerste lid bepaalde voorwaar-
den”, schendt de artikelen 9, eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten en 824 van het Gerechtelijk Wetboek en
miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van een recht een
eenzijdige juridische handeling is die niet verondersteld wordt en alleen maar
kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar
zijn. 

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1315 Burgerlijk Wetboek;
— artikel 870 Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond,
wijzigt het beroepen vonnis in zoverre dat de schuldvordering inzake de vervan-
gende opzeggingsvergoeding verworpen heeft, en, opnieuw uitspraak doende in
hoger beroep, zegt voor recht, dat de verweerder aanspraak mag maken op een
schuldvordering van een bruto bedrag van 836,49 euro als vervangende opzeg-
gingsvergoeding jegens de failliete vennootschap Sabena. Het arrest bevestigt
het beroepen vonnis voor het overige, houdt de kosten aan en verwijst de zaak
naar de rechtbank van koophandel te Brussel.

Het arrest steunt zijn beslissing op de volgende redenen:
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“III.2. Kwalificatie van de overeenkomst
[...] Bijgevolg worden de mondelinge arbeidsovereenkomsten voor een bepaal-

de tijd die tussen de verweerder en Sabena voor prestaties tijdens weekends en
feestdagen aan dezelfde voorwaarden onderworpen als de overeenkomsten voor
onbepaalde tijd als niet voldaan wordt aan de bij artikel 9, eerste lid, bepaalde
voorwaarden;

III.3. Opzeggingsvergoeding
III.3.1. Het beroepen vonnis beslist ten onrechte dat uit alle elementen van de

zaak blijkt dat de prestaties van de verweerder geëindigd zijn op 19, of nog op
31 augustus 2001, en dat niets erop wijst dat die beslissing niet in onderling ak-
koord genomen werd;

De beëindiging in onderling akkoord moet bewezen worden en kan niet afge-
leid worden uit de afwezigheid van elementen in tegengestelde zin;

De eisers die zich overigens beroepen op een opzegging (en niet op een beëin-
diging in onderling akkoord), moeten immers het bestaan en de datum van de
beëindiging aantonen;

De eisers leggen geen enkele ontslagbrief over, geen enkel C4 — formulier,
geen enkel element waaruit zou blijken dat Sabena de arbeidsovereenkomst van
de verweerder zou hebben willen beëindigen. Dat wordt verklaard door het feit
dat Sabena zich gebaseerd heeft op de litigieuze collectieve arbeidsovereen-
komst om te overwegen dat de laatste overeenkomst van ‘weekendist’, monde-
ling gesloten voor een werk dat in het weekend van 18 en 19 augustus 2001 moest
verricht worden, van rechtswege geëindigd is bij het verstrijken van de termijn,
namelijk op 19 augustus 2001;

Aangezien het arbeidshof beslist dat die collectieve arbeidsovereenkomst niet
toestond af te wijken van de verplichtingen van artikel 9 van de wet van 3 juli
1978, is de laatste mondelinge overeenkomst tussen de partijen voor een bepaal-
de tijd (dezelfde als de vorige) niet geldig en is ze onderworpen aan dezelfde voor-
waarden als de overeenkomsten die voor een onbepaalde tijd gesloten zijn;

De verweerder was niet verplicht zijn werkgever in gebreke te stellen omdat
die hem geen werk bood of de stilzwijgende beëindiging van zijn arbeidsovereen-
komst niet heeft vastgesteld. Het is de werkgever die hem in kennis moest stel-
len van een opzegging overeenkomstig de artikelen 39 en 59 van de wet van 3 juli
1978;

In zijn aangifte van schuldvordering van 1 december 2001 heeft de verweerder
de 'wettelijke en conventionele vergoedingen' gevorderd. Men moet ervan uit-
gaan dat die vordering betrekking heeft op een vervangende opzeggingsvergoe-
ding;

De eisers erkennen in ondergeschikte orde dat de schuldvordering van de ver-
weerder in dat opzicht 526,24 euro (netto) bedraagt. De schuldvordering moet
echter bruto bepaald worden, hetzij 836,49 euro volgens de berekening van de ei-
sers”.

Grieven

Het arrest stelt vast dat:
— de verweerder als arbeider in dienst van Sabena gewerkt had in het kader

van een reeks studentenarbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of als
“weekendist”;

— de rechtbank van koophandel te Brussel het faillissement van Sabena had
uitgesproken bij vonnis van 7 november 2001;

— de verweerder een aangifte van schuldvordering had ingediend;
— ervan uitgegaan moest worden dat die vordering betrekking had op een ver-

vangende opzeggingsvergoeding;
— de verweerder, de oorspronkelijke eiser, betoogde dat hij gebonden was

door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
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Aldus erkent het arrest dat de verweerder de betaling vorderde van een ver-
vangende opzeggingsvergoeding ten laste van het faillissement van Sabena, ter-
wijl hij de beëindiging aanvoert, zonder opzegging noch dringende reden, van
zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Krachtens de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek,
moet de arbeider die, als eiser, zijn opzegging ter discussie stelt, bewijzen dat de
werkgever de overeenkomst eenzijdig beëindigd heeft. 

Het arrest oordeelt dat “het aan de eisers staat het bestaan en de datum van
de beëindiging aan te tonen”.

Het arrest miskent aldus de regels van de bewijslast en ook de voornoemde
wettelijke bepalingen (schending van de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en
870 Gerechtelijk Wetboek) en heeft bijgevolg het recht op een vervangende op-
zeggingsvergoeding niet naar recht kunnen toekennen (schending van
artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Luidens artikel 9, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, moet de arbeidsovereenkomst voor een be-
paalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk voor iedere werkne-
mer afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het
tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.

Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat als er geen geschrift is
waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of
voor een duidelijk omschreven werk gesloten is, voor deze arbeidsover-
eenkomst dan dezelfde voorwaarden gelden als voor de arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde tijd. [lees onbepaalde tijd]

Artikel 9 is een dwingende bepaling die een bescherming biedt ten
voordele van de werknemer waaraan hij niet mag verzaken zolang de
bestaansreden ervan aanhoudt.

Het arrest stelt vast dat de partijen verschillende studentenarbeids-
overeenkomsten overleggen die betrekking hebben op de periodes tus-
sen 30 juni 2000 en 1 augustus 2001, dat “de door de eisers overgelegde
bewijzen van prestatie aantonen dat de verweerder ook tijdens week-
ends en feestdagen tewerkgesteld was gedurende de periode van 1 juli
2000 tot 31 augustus 2001” en dat “de partijen het erover eens zijn dat er
na 31 augustus 2001 geen enkele prestatie meer verricht werd”.

Het wijst erop dat “de eisers betogen dat de laatste studentenarbeids-
overeenkomst tussen Sabena en de verweerder in juli 2001 geëindigd is
en dat laatstgenoemde nog als ‘weekendist’ gewerkt heeft tijdens de
maand augustus 2001 aangezien zijn laatste prestaties verricht werden
tijdens het weekend van 18 en 19 augustus 2001”.

Aangezien de eerste arbeidsovereenkomst die door de partijen voor
een bepaalde tijd gesloten is terwijl ze vooraf niet schriftelijk was vast-
gesteld, aan dezelfde voorwaarden onderworpen is als een overeen-
komst voor onbepaalde tijd, die geldt zolang er geen einde aan gesteld
is, beslist het arrest naar recht dat “de verweerder slechts na de beëin-
diging van de contractuele relatie afstand had mogen doen van de wet-
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telijke bescherming” en dat “het feit dat hij tijdens zijn tewerkstelling
zonder protesteren blijkt te hebben aanvaard om herhaaldelijk te wer-
ken als ‘weekendist’ zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst, niet
kan beschouwd worden als een impliciete afstand om zich te beroepen
op artikel 9, eerste en tweede lid”.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan is, krachtens
artikel 39, § 1, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978, de partij die de over-
eenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming
van de opzeggingstermijn, gehouden de andere partij een vergoeding te
betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met
de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte
van die termijn.

Het arrest stelt vast dat “de laatste overeenkomst als ‘weekendist’
van de verweerder mondeling gesloten werd om te werken tijdens het
weekend van 18 en 19 augustus 2001” en dat aan de verweerder vervol-
gens geen werk meer aangeboden werd, en oordeelt dat die “laatste
overeenkomst […], net als de voorgaande, niet geldig is en onderworpen
is aan dezelfde voorwaarden als de overeenkomsten voor onbepaalde
tijd”.

Die overwegingen waaruit blijkt dat de werkgever de arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd die geherkwalificeerd is tot een overeen-
komst voor onbepaalde tijd doordat ze op het einde ervan niet
hernieuwd werd, onregelmatig verbroken heeft, volstaan om de beslis-
sing die aan de verweerder het recht op de door hem gevorderde vervan-
gende opzeggingsvergoeding toekent, naar recht te verantwoorden.

De andere overwegingen van het arrest die het middel ter discussie
stelt, zijn derhalve overtollige redenen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

8 september 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de
heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Genicot, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. Geinger.
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N° 500

2° KAMER — 9 september 2014
(AR P.12.0896.N)

STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETA-
LING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING GEËNT OP FEITEN

VAN TELASTLEGGING. — BEOORDELING.

De herstelvordering inzake stedenbouw moet geënt zijn op de feiten die het
voorwerp uitmaken van een bewezen verklaarde telastlegging; zodra er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de wederrechtelijke toestand zoals die be-
staat bij de uitspraak over de herstelvordering en de wederrechtelijke toe-
stand die het voorwerp uitmaakt van de telastlegging, blijft de
herstelvordering geënt op de feiten van de telastlegging, en de rechter oor-
deelt onaantastbaar in feite over het bestaan van dit oorzakelijk ver-
band (1).

(STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR BEVOEGD VOOR HET GRONDGEBIED 
VAN DE PROVINCIE LIMBURG T. M.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 18 april 2012.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. VOORGAANDEN

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het vol-
gende:

— de verweerder werd vervolgd om te Opglabbeek, meermaals, in de
periode tussen 1 januari 2003 en 10 juli 2007, op percelen gekend als af-
deling 2, sectie B, nr. 904C33, zonder stedenbouwkundige vergunning een
berging van ongeveer 138 m² te hebben gebouwd, oldtimers te hebben ge-
plaatst, een tentje te hebben geplaatst, materialen en houtafval te heb-
ben opgeslagen en een zeecontainer te hebben geplaatst;

— op 25 maart 2009 vorderde de eiser de volledige sanering van het
terrein, wat inhield de verwijdering van de zeecontainer en de erin op-
geslagen materialen, de verwijdering van de materialen en het afval in
de bouwvrije strook, de afbraak en de verwijdering van de L-vormige
bergruimte en de materialen en afval die hierin en — rond zijn opgesla-

(1) Zie Cass. 23 november 1999, AR P.97.0945.N, AC 1999, nr. 623; Cass. 24 april 2012, AR
P.11.1061.N, AC 2012, nr. 248.
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gen, de verwijdering van het oude voertuig en de verwijdering van de
tent in plastiekfolie en het hierin opgeslagen materiaal en afval;

— op 19 februari 2010 paste de eiser zijn herstelvordering aan en strek-
te die tot de afbraak en de verwijdering van de betonnen dekken, het
opvullen van de bouwputten met zuivere teelaarde en de verwijdering
van de afbraakmaterialen van het terrein, de afbraak en de verwijde-
ring van de L-vormige bergruimte en de materialen en afval die hierin
en — rond zijn opgeslagen, de verwijdering van alle materialen, hout-
afval en rommel over het gehele terrein en de verwijdering van de ge-
stalde voertuigen;

— op 20 januari 2012 werd de herstelvordering in het licht van een na-
zicht ter plaatse nogmaals aangepast. Zij strekte ertoe het tuinhuis (6
m x 7 m) te verplaatsen tot op 2 meter van de perceelsgrens conform de
verkavelingsvoorschriften, alsook tot het verwijderen van de verhar-
dingen, in casu het betonnen dek en de vloerplaat waarop de tent stond,
voor zover deze de oppervlakte van 80 m² overschrijden of deze op min-
der dan 1 meter van de perceelsgrens liggen;

— het arrest verklaart de verweerder schuldig aan de hem ten laste
gelegde feiten en veroordeelt hem daarvoor tot straf;

— het arrest verklaart de herstelvordering ongegrond in zoverre ze
betrekking heeft op het nieuw opgerichte tuinhuis aangezien de ver-
weerder daarvoor niet wordt vervolgd, zodat dit gedeelte van de her-
stelvordering niet is geënt op feiten waarmee het hof van beroep is
gelast;

— het arrest verklaart de herstelvordering ongegrond wegens kenne-
lijke onredelijkheid in zoverre ze betrekking heeft op het verwijderen
van de verhardingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1.41, § 1, eerste lid,
en § 4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 44 Strafwetboek
en de artikelen 161 en 189 Wetboek van Strafvordering: het arrest ver-
klaart ten onrechte de herstelvordering strekkende tot het verplaatsen
van het tuinhuis (6 m x 7 m) tot op 2 meter van de perceelsgrens over-
eenkomstig de verkavelingsvoorschriften ongegrond; het arrest kan
niet wettig oordelen dat de vordering op dat punt niet is geënt op de
feiten waarmee de appelrechters waren gelast; het arrest stelt vast dat
het tuinhuis werd opgericht op de betonnen dekvloer van de inmiddels
verwijderde L-vormige berging; de bewezen verklaarde telastlegging
had betrekking op het geheel van de berging inclusief de betonnen dek-
vloer en de op 19 februari 2010 gepreciseerde herstelvordering van
25 maart 2009 beoogde de volledige afbraak van de L-vormige berging en
het betonnen dek van deze berging; ingevolge de gewijzigde plaatselijke



N° 500 - 9.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1805

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1805  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
feitelijke toestand, bestaande in de verwijdering door de verweerder
van de L-vormige berging en de gewijzigde juridische toestand bestaan-
de in de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van
16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouw-
kundige vergunning nodig is (hierna Vrijstellingsbesluit), paste de ei-
ser op 20 januari 2012 de herstelvordering aan en vorderde om de door
het bewezen verklaarde misdrijf ontstane onwettige toestand te doen
ophouden, het verplaatsen van het tuinhuis en het verwijderen van de
verhardingen waaronder het betonnen dek waarop de verwijderde L-
vormige berging en thans het tuinhuis waren geplaatst; de omstandig-
heid dat dit tuinhuis niet het voorwerp uitmaakt van de vervolging, be-
let niet dat eisers op 20 januari 2012 aangepaste herstelvordering geënt
is op feiten waarmee de appelrechters gelast waren; uit het arrest blijkt
immers een onmiskenbaar oorzakelijk verband tussen het tuinhuis en
de feiten van de telastlegging aangezien het tuinhuis op de betonnen
dekvloer, die het voorwerp uitmaakt van de telastlegging, werd opge-
richt; het tuinhuis moet dan ook worden beschouwd als een gevolg van
het bewezen verklaarde misdrijf en voor zover wederrechtelijk als een
onwettige toestand die ingevolge dit misdrijf is ontstaan en waaraan
het herstel een einde moet maken.

2. Krachtens artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening kan de rechtbank, naast de straf, op vordering van de bevoeg-
de herstelvorderende overheid bevelen de plaats in de oorspronkelijke
staat te herstellen of het strijdige gebruik te staken, bouw- of aanpas-
singswerken uit te voeren of een geldsom te betalen gelijk aan de meer-
waarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.

De herstelvordering strekt ertoe als bijzondere vorm van teruggave
in de zin van artikel 44 Strafwetboek en de artikelen 161 en 189 Wetboek
van Strafvordering een einde te maken aan de met de wet strijdige toe-
stand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang
wordt geschaad.

3. De herstelvorderende overheid kan de herstelvordering en de mo-
tieven ervan tijdens de rechtspleging aanpassen, zelfs voor het eerst in
hoger beroep, rekening houdend met wijzigingen op het vlak van de
plaatselijke feitelijke toestand, verleende stedenbouwkundige vergun-
ningen en de planologische toestand. De rechter moet, rekening hou-
dend met wijzigingen op deze vlakken, nagaan of het gevorderde herstel
nog noodzakelijk is om de gevolgen van het misdrijf te doen verdwij-
nen.

4. In correctionele zaken maakt de verwijzingsbeschikking van het
onderzoeksgerecht of de dagvaarding de feiten aanhangig zoals ze blij-
ken uit het gerechtelijk onderzoek of het opsporingsonderzoek en die
aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten grondslag liggen.

De herstelvordering moet geënt zijn op de feiten die het voorwerp uit-
maken van een bewezen verklaarde telastlegging.

De enkele omstandigheid dat in de loop van de rechtspleging wijzigin-
gen werden aangebracht aan de constructie die het voorwerp uitmaakt
van de strafvervolging, belet niet dat de herstelvordering die het her-
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stel van de wettigheid naar de toekomst beoogt en de gewijzigde toe-
stand in aanmerking moet nemen, geënt blijft op de feiten van de
strafvervolging, ook al maken de wijzigingen aan die constructie zelf
niet het voorwerp uit van de strafvervolging. Zodra er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de wederrechtelijke toestand zoals die bestaat
bij de uitspraak over de herstelvordering en de wederrechtelijke toe-
stand die het voorwerp uitmaakt van de telastlegging, blijft de herstel-
vordering geënt op de feiten van de telastlegging, spijts de
doorgevoerde wijzigingen.

5. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite over het bestaan van dit
oorzakelijk verband.

Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevol-
gen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet
kunnen worden verantwoord.

6. Het arrest oordeelt dat:

— de verweerder schuldig is aan het hem ten laste gelegde, namelijk
het bouwen van een L-vormige berging van ongeveer 138 m² zonder
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning;

— de L-vormige berging werd verwijderd, maar niet de betonnen dek-
vloer van de L-vormige berging, hoewel de herstelvorderingen van
25 maart 2009 en van 19 februari 2010 ook de verwijdering van die beton-
nen dekvloer beoogden;

— op de betonnen dekvloer van de inmiddels verwijderde L-vormige
berging een tuinhuis werd opgericht.

7. Gelet op de vaststelling dat het tuinhuis werd opgericht op de be-
tonnen dekvloer die het voorwerp uitmaakt van de feiten der telastleg-
ging, kon het arrest niet wettig oordelen dat de herstelvordering van
20 januari 2012, die was gewijzigd in het licht van de gewijzigde feitelij-
ke omstandigheden en het Vrijstellingsbesluit en niet langer strekte
tot het herstel in de oorspronkelijke toestand maar wel tot aanpas-
singswerken, namelijk het verplaatsen van het tuinhuis tot op 2 meter
van de perceelsgrens overeenkomstig de verkavelingsvoorschriften,
niet geënt was op de feiten waarmede het hof van beroep was gelast.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de herstel-
vordering.

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

Veroordeelt de verweerder tot de kosten.

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

9 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
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Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-
generaal.  — Advocaat: mevr. Geinger.

N° 501

2° KAMER — 9 september 2014
(AR P.12.1864.N)

WEGVERKEER. — ALLERLEI. — RIJBEWIJSBESLUIT. — ARTIKEL 50, § 4. —
STRAFBAARSTELLING.

Krachtens artikel 50, § 4, Rijbewijsbesluit, zoals van toepassing op het ogen-
blik van de feiten (1), is het rijbewijs waarvoor een duplicaat werd afgege-
ven, niet meer geldig en moet de houder, indien hij na de afgifte van een
duplicaat opnieuw in het bezit komt van het kwijtgeraakte document, dit
laatste onmiddellijk teruggeven aan de overheid bedoeld in artikel 7; geen
wettelijke bepaling beschrijft welke straf is gesteld op een inbreuk op voor-
meld artikel 50, § 4, Rijbewijsbesluit (2).

(T. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Antwerpen van 12 oktober 2012.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiseres 2

1. Het bestreden vonnis stelt de eiseres 2 in haar hoedanigheid van
burgerlijk aansprakelijke partij buiten zake zonder kosten.

In zoverre tegen die beslissing gericht, is haar cassatieberoep bij ge-
brek aan belang niet ontvankelijk.

(1) De feiten gebeurden op 11 maart 2011.
(2) Zie Ch. DE ROY, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertre-

ders: kritische analyse van de wet van 9 maart 2014”, RW 2014-15, 3 (nrs. 37 ev.).
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Eerste middel

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 30, § 2.1, Wegver-
keerswet en artikel 50, § 4, koninklijk besluit van 23 maart 1998 betref-
fende het rijbewijs (hierna: Rijbewijsbesluit): het bestreden vonnis
veroordeelt de eiser 1 voor het feit van de telastlegging B wegens in-
breuk op artikel 50, § 4, Rijbewijsbesluit, omdat hij niet het duplicaat,
maar zijn origineel rijbewijs bij zich had, alhoewel dit niet geldig was
op het ogenblik van de feiten en hij bijgevolg niet voldeed aan de voor-
waarden van artikel 23 Wegverkeerswet; er is evenwel geen strafbaar-
stelling voor de inbreuk op artikel 50, § 4, voornoemd; de loutere
omstandigheid dat de eiser 1 beweerdelijk geen geldig rijbewijs bij zich
zou hebben gehad, houdt niet in dat hij niet geslaagd zou zijn voor het
praktische en theoretische examen. 

3. Artikel 50, § 1, eerste lid, Rijbewijsbesluit, zoals van toepassing op
het ogenblik van de feiten, bepaalt dat een duplicaat van het rijbewijs
wordt afgegeven:

“1° in geval van verlies of van diefstal van het rijbewijs;
2° als het rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gegaan is;
3° als de foto van de houder niet meer gelijkend is;
4° in het geval van intrekking van het rijbewijs door een buitenlandse

overheid;
5° in de gevallen voorgeschreven in artikel 80, § 2”.
Krachtens artikel 50, § 2, Rijbewijsbesluit, zoals van toepassing op

het ogenblik van de feiten, wordt een aanvraag om een duplicaat, waar-
van het model bepaald wordt door de minister, ingediend bij de over-
heid bedoeld in artikel 7.

Krachtens artikel 50, § 4, Rijbewijsbesluit, zoals van toepassing op
het ogenblik van de feiten, is het rijbewijs waarvoor een duplicaat werd
afgegeven, niet meer geldig en moet de houder, indien hij na de afgifte
van een duplicaat opnieuw in het bezit komt van het kwijtgeraakte do-
cument, dit laatste onmiddellijk teruggeven aan de overheid bedoeld in
artikel 7.

4. Geen wettelijke bepaling beschrijft welke straf is gesteld op een in-
breuk op voormeld artikel 50, § 4, Rijbewijsbesluit.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

5. Het onderdeel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie, behoeft
geen antwoord.

Tweede middel 

6. Het middel voert schending aan van artikel 5 Strafwetboek: het be-
streden vonnis veroordeelt de eiseres 2, te weten een rechtspersoon, ten
onrechte samen met de eiser 1, te weten een natuurlijke persoon; het
stelt evenwel geen fout vast in hoofde van de eiseres 2; uit de omstan-
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digheid dat de eiser 1 heeft gehandeld voor rekening van de eiseres 2,
concludeert het ten onrechte dat die handeling zowel materieel als mo-
reel aan de eiseres 2 kan worden toegerekend.

7. De eiser 1 en de eiseres 2 werden vervolgd en worden schuldig ver-
klaard aan het bezigen in het verkeer op de openbare weg, onder dek-
king van een Belgische inschrijvingsplaat, van een sleep waarvan de
massa van de aanhangwagen de maximale toegelaten sleepbare massa
van het trekkend voertuig, vastgelegd in het proces-verbaal van goed-
keuring, overschreed (telastlegging A, respectievelijk telastlegging C).

8. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat:
— de eiser 1, die wetens en willens handelde, de zaakvoerder is van de

eiseres 2;
— de eiser 1 verklaarde dat hij voor rekening reed van de eiseres 2;
— de eiser 1 verklaarde dat hij foutief heeft gehandeld voor rekening

van de eiseres 2;
— uit de concrete omstandigheden blijkt dat het ten laste gelegde

feit voor rekening van de eiseres 2 werd gepleegd.
9. De appelrechters steunen hun oordeel dat de eiseres 2 als rechtsper-

soon strafrechtelijk verantwoordelijk is, niet alleen op het feit dat de
eiser 1 voor rekening van de eiseres 2 heeft gehandeld en de fout wetens
en willens heeft gepleegd, maar ook omdat hij zulks deed als zaakvoer-
der van de eiseres 2 en bijgevolg de feitelijke leiding had ter zake, zodat
de eiseres 2 dan ook heeft gehandeld door toedoen van het persoonlijk
handelen van de eiser 1 die in de mogelijkheid was niet enkel om het
misdrijf te plegen, maar ook om aan de onwettige toestand te remedi-
ëren hetgeen hij niet deed.

Met deze redenen geven de appelrechters te kennen dat de eiseres 2
zelf een fout heeft begaan en verantwoorden zij hun beslissing dat ook
zij strafrechtelijk verantwoordelijk is, naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor de te-

lastlegging A wat de eiser betreft en op de strafvordering wat de eiseres be-
treft

10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkom-
stig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser M T schuldig

verklaart aan het feit van de telastlegging B en hem uit dien hoofde
veroordeelt tot straf en tot betaling van een bijdrage aan het Slachtof-
ferfonds.

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

Verwerpt het cassatieberoep van de eiser M T voor het overige.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiseres Real Construct bvba.
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Veroordeelt de eiser M T tot de helft van de kosten van zijn cassatie-
beroep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.

Veroordeelt de eiseres Real Construct bvba tot de kosten van haar
cassatieberoep.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

9 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Van
hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Deels gelijkluidende conclusie (1): de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Theunis.

N° 502

2° KAMER — 9 september 2014
(AR P.13.0485.N)

1° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — WETTIGHEIDSTOETS DOOR DE RECHTER

VAN HET GEVORDERDE HERSTEL. — WIJZE.

2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 13. — RECHTSHERSTEL WEGENS OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE

TERMIJN. — UITWERKING.

3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHTSHERSTEL WE-
GENS OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN. — DRAAGWIJDTE.

1° De rechter gaat overeenkomstig artikel 159 Grondwet en artikel 6.1.41, § 1,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij de wettigheidstoets van het gevor-
derde herstel na of dit nog steeds steunt op motieven die de ruimtelijke orde-
ning betreffen en op een opvatting van de ruimtelijke ordening die niet
kennelijk onredelijk is; daarbij komt ook het ruime tijdsverloop in aanmer-
king in die zin dat door de aldus gewijzigde omstandigheden, een verder her-
stel zoals gevorderd kennelijk onredelijk kan voorkomen (2).

2° en 3° Uit de enkele omstandigheid dat de strafrechter bij de onmogelijkheid
om overeenkomstig artikel 13 EVRM zelf rechtsherstel te verlenen aan de
overschrijding van de redelijke termijn, zich kan beperken tot de vaststelling
van die overschrijding van de redelijke termijn op authentieke wijze, waarbij
het dan aan de betrokkene behoort zich tot de bevoegde rechter te wenden
teneinde dit passend rechtsherstel te verkrijgen, volgt niet dat het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn miskend (3).

(1) Het openbaar ministerie concludeerde tot de gegrondheid van het tweede middel,
nu het bestreden vonnis, met de redenen op grond waarvan het de rechtspersoon schul-
dig verklaarde aan de ten laste gelegde feiten, niet vaststelde dat de rechtspersoon zelf
een fout had gepleegd.

(2) Cass. 25 januari 2011, AR P.10.0369.N, AC 2011, nr. 69; Cass. 27 september 2011, AR
P.10.2020.N, AC 2011, nr. 500.

(3) Cass. 25 januari 2011, AR P.10.0369.N, AC 2011, nr. 69; Cass. 27 september 2011, AR
P.10.2020.N, AC 2011, nr. 500.
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(V. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR BEVOEGD VOOR HET 
GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 februari 2013.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM
en artikel 14.3.c IVBPR: het arrest oordeelt, na de vaststelling dat de
overschrijding van de redelijke termijn niet kan worden geremedieerd
op het vlak van de bestraffing aangezien geen straf kan worden opge-
legd, ten onrechte dat die overschrijding op zich nooit een matigend ef-
fect kan hebben op de herstelmaatregel; de vastgestelde schending van
de redelijke termijn-vereiste moet op grond van artikel 13 EVRM tot
een door de nationale rechter te verlenen rechtsherstel leiden dat reëel
en meetbaar is en dat in verhouding staat tot de omvang van de onge-
oorloofde vertraging; een loutere vaststelling dat de redelijke termijn
is overschreden is geen voldoende rechtsherstel in de zin van artikel 13
EVRM.

2. Noch artikel 6.1 EVRM noch artikel 14.3.c IVBPR noch enige ande-
re bepaling van deze verdragen bepalen de gevolgen die de rechter aan
een door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn
moet verbinden. Het staat aan de rechter om, wanneer hij overeenkom-
stig artikel 13 EVRM beslist wegens overschrijding van de redelijke
termijn een passend rechtsherstel toe te kennen, in feite en op grond
van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en on-
der welke voorwaarden een vermindering kan worden toegekend, op
voorwaarde dat zij reëel en meetbaar is.

3. De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een
“straf” is in de zin van artikel 6.1 EVRM of van artikel 14.3.c IVBPR,
brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepalingen moeten worden
in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen
een redelijke termijn. Deze vaststelling heeft niet tot gevolg dat die
maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat
de algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafproces-
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recht, inzonderheid wat betreft het milderen van de straf of zelfs de
eenvoudige schuldigverklaring erop toepassing moeten vinden. 

4. Bij de straftoemeting overeenkomstig het Belgische strafrecht en
strafprocesrecht vormen de ernst van het bewezen verklaarde misdrijf
evenals de schuld en de persoonlijkheid van de beklaagde, criteria op
grond waarvan de rechter binnen de door de wet gestelde perken de
strafmaat en de soort straf bepaalt. Binnen die beleidsruimte is er
plaats voor mildering om reden van de onzekerheid die de betrokkene
door de langdurige vervolging heeft moeten doorstaan. 

5. De herstelvordering heeft niet zozeer een bepaald misdrijf als
grondslag, maar wel de stedenbouwkundige verplichting die moet wor-
den nageleefd en waarvan de niet-naleving leidt tot een met de wet
strijdige toestand waardoor het openbaar belang wordt geschaad en
waaraan een einde moet worden gesteld. Deze noodzaak om de goede
ruimtelijke ordening te handhaven en waar nodig te herstellen, biedt
wegens de aard zelf van de herstelvordering geen ruimte tot mildering
om redenen die enkel de persoonlijkheid van de dader betreffen en on-
verenigbaar zijn met de doelstellingen van de wet. 

6. De rechter gaat overeenkomstig artikel 159 Grondwet en
artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij de wettig-
heidstoets van het gevorderde herstel na of dit nog steeds steunt op mo-
tieven die de ruimtelijke ordening betreffen en op een opvatting van de
ruimtelijke ordening die niet kennelijk onredelijk is. Daarbij komt
ook het ruime tijdsverloop in aanmerking in die zin dat door de aldus
gewijzigde omstandigheden, een verder herstel zoals gevorderd kenne-
lijk onredelijk kan voorkomen. 

7. Het staat voor het overige aan de rechter te oordelen in welke mate
de omstandigheden van de zaak hem toelaten een passend en redelijk
verantwoord rechtsherstel te verlenen dat voldoet aan de artikelen 6.1
en 13 EVRM en artikel 14.3.c IVBPR zonder dat hij daarbij de bevoegd-
heden hem toegekend door artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelij-
ke Ordening zou overschrijden. De noodzaak van een passend
rechtsherstel wegens overschrijding van de redelijke termijn wordt
daarbij beïnvloed door de omstandigheid dat de betrokkene in afwach-
ting van de uitspraak langdurig voordeel heeft kunnen halen uit de
door hemzelf gecreëerde onwettige toestand.

8. Bij onmogelijkheid om dit rechtsherstel te verlenen, stelt de rech-
ter de overschrijding van de redelijke termijn op authentieke wijze
vast. Het behoort dan aan de betrokkene zich tot de bevoegde rechter
te wenden teneinde dit passend rechtsherstel te verkrijgen. Artikel 13
EVRM noch enige andere verdragsbepaling vereisen dat de strafrechter
zelf en dadelijk dit rechtsherstel zou verlenen.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 1
Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel 14.3.c IVBPR: met het
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oordeel dat hoewel alleen nog de herstelvordering is te beoordelen, de
gevolgen van een vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn-
vereiste zich geenszins kunnen situeren op het vlak van die herstelvor-
dering, sluiten de appelrechters ten onrechte een herstel in natura van
die verdragschending uit; nochtans is een dergelijk herstel in wel be-
paalde concrete gevallen de enige passende en voldoende compensatie
voor de vastgestelde overschrijding.

10. Het onderdeel is geheel afgeleid uit de vergeefs met het eerste on-
derdeel aangevoerde onwettigheid.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Derde onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13
EVRM, artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel 14.1
IVBPR: het arrest dat vaststelt dat de overschrijding van de redelijke
termijn niet kan worden geremedieerd op het vlak van de bestraffing
aangezien geen straf kan worden opgelegd en vervolgens oordeelt dat
een overschrijding van de redelijke termijn op zich nooit een matigend
effect kan hebben op de herstelmaatregel, belet dat de eiser verweer
kan voeren over het herstel van deze schending in natura; de beperkte
beoordelingsbevoegdheid van de rechter is onverzoenbaar met het recht
van verdediging en het recht op een eerlijk proces die inhouden dat de
betrokkene elk argument dienstig voor zijn verdediging moet kunnen
aanvoeren; bovendien wordt de eiser op die manier ook een vorm van
schadeherstel ontnomen; deze schending is des te flagranter omdat het
grondrecht op eigendom in het gedrang is.

12. Uit de enkele omstandigheid dat de strafrechter bij de onmoge-
lijkheid om overeenkomstig artikel 13 EVRM zelf rechtsherstel te ver-
lenen aan de overschrijding van de redelijke termijn, zich kan beperken
tot de vaststelling van die overschrijding van de redelijke termijn op
authentieke wijze, waarbij het dan aan de betrokkene behoort zich tot
de bevoegde rechter te wenden teneinde dit passend rechtsherstel te
verkrijgen, volgt niet dat eisers recht van verdediging en zijn recht op
een eerlijk proces zijn miskend.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
13. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de vergeefs met het

eerste onderdeel aangevoerde onwettigheid en is het niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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9 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-
generaal.  — Advocaat: mevr. Bouve (bij de balie te Brugge).

N° 503

2° KAMER — 9 september 2014
(AR P.13.1844.N)

1° DAGVAARDING. — STRAFZAKEN. — BEVEL TOT DAGVAARDING VAN DE PRO-
CUREUR DES KONINGS. — VORMVOORSCHRIFTEN.

2° OPENBAAR MINISTERIE. — STRAFZAKEN. — BEVEL TOT DAGVAARDING VAN

DE PROCUREUR DES KONINGS. — VORMVOORSCHRIFTEN.

3° HUISVESTING. — ARTIKEL 20 VLAAMSE WOONCODE. — RECHTSGELDIG BE-
SLUIT VAN DE BESTUURLIJKE OVERHEID VAN ONGESCHIKT- OF ONBEWOONBAAR-
VERKLARING. — CONSTITUTIEF BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF.

1° Artikel 182 Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de dagvaarding
voor de correctionele rechtbank gebeurt door de procureur des Konings, zon-
der daarbij op dit punt in nadere vormvoorschriften te voorzien, sluit de toe-
passing van artikel 43, eerste lid, 2°, Gerechtelijk Wetboek uit (1).

2° De procureur des Konings, de eerste substituten, de substituten en de be-
hoorlijk gemachtigde gerechtelijke stagiairs van een parket treden niet op in
persoonlijke naam, maar krachtens het ene en ondeelbare ambt van het
openbaar ministerie; de naam en voornaam van diegene die het bevel tot dag-
vaarding heeft gegeven en het heeft ondertekend, moet dan ook niet worden
vermeld (2).

3° Een rechtsgeldig besluit van de bestuurlijke overheid van ongeschikt- of on-
bewoonbaarverklaring is geen constitutief bestanddeel van het door
artikel 20 Vlaamse Wooncode bepaalde misdrijf (3).

(G. E.A. T. WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST E.A.)

(1) Cass. 20 juni 1978, AC 1978, 1218.
(2) Cass. 20 juni 1978, AC 1978, 1218.
(3) Zie P. DE SMEDT, “De Vlaamse Wooncode anno 2013: naar een (nog meer) inte-

grale en slagkrachtige woonkwaliteitsbewaking”, in B. HUBEAU en T. VANDROMME

(eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013,
73; T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer,
2008, p. 145, nr. 330; T. VANDROMME, “Verhuur van krotwoningen: opzet, verbeurdverkla-
ring en nietigheid van de huurovereenkomst” (noot onder Corr. Gent 24 juni 2008), RW
2008-09, 1701, nr. 4; T. VANDROMME, “De woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse
Gewest bij het begin van 2011: een stand van zaken”, TBO 2011, p. 19, nr. 16.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Brussel, correctionele kamer, van 21 oktober 2013.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest bevestigt de met het beroepen vonnis verleende vrij-
spraak voor de telastlegging B.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, zijn de cassatieberoepen
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 1
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de artikelen 28quater,
182 en 184 Wetboek van Strafvordering en artikel 43 Gerechtelijk Wet-
boek, alsmede miskenning van het “rechtstaatsbeginsel”: de appelrech-
ters verwerpen ten onrechte eisers’ verweer dat de rechtbank en het hof
niet regelmatig geadieerd zijn omdat het bevel tot dagvaarding slechts
een niet-leesbare handtekening draagt en niet blijkt dat die handteke-
ning van de procureur des Konings is; er is voor de correctionele recht-
bank maar een geldige dagvaarding als vaststaat dat zij uitgaat van de
procureur des Konings of één van zijn substituten, die overeenkomstig
artikel 1 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en
artikel 28quater Wetboek van Strafvordering de strafvordering uitoefe-
nen en overeenkomstig artikel 182 Wetboek van Strafvordering de zaak
aanhangig maken bij de correctionele rechtbank; het betekeningsex-
ploot moet overeenkomstig artikel 43 Gerechtelijk Wetboek de naam,
de voornaam en de hoedanigheid vermelden van de ambtenaar van wie
de dagvaarding uitgaat; dit betreft een wezenlijk bestanddeel van de
dagvaarding en die verplichting raakt de openbare orde; de handteke-
ning onderaan de dagvaarding moet het mogelijk maken de bevoegde
ambtenaar van het openbaar ministerie te identificeren; indien niet
kan worden achterhaald of de dagvaarding uitgaat van de procureur des
Konings of een van zijn substituten is het recht van verdediging mis-
kend en is de dagvaarding nietig; de appelrechters oordelen ten onrech-
te dat de eisers de nietigheid van de dagvaarding niet in limine litis
hebben opgeworpen; die vereiste wordt door geen enkele wetsbepaling
opgelegd.
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3. Artikel 182, eerste, lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “De
zaken die tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank behoren,
worden bij haar aanhangig gemaakt (…) door dagvaarding (…) door de
procureur des Konings”.

Artikel 43, eerste lid, 2°, Gerechtelijk Wetboek bepaalt: “Op straffe
van nietigheid, moet het exploot van betekening door de optredende ge-
rechtsdeurwaarder ondertekend zijn en vermelden: (…) de naam, de
voornaam, het beroep, de woonplaats en in voorkomend geval de hoe-
danigheid en inschrijving in het handelsregister of het ambachtsregis-
ter van de persoon op wiens verzoek het exploot wordt betekend”.

4. De betekening in strafzaken wordt krachtens artikel 2 Gerechte-
lijk Wetboek geregeld door de bepalingen van dit wetboek, in zoverre
de toepassing ervan verenigbaar is met de wetsbepalingen en rechtsbe-
ginselen van de strafvordering.

Artikel 182 Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de dagvaar-
ding voor de correctionele rechtbank gebeurt door de procureur des Ko-
nings, zonder daarbij op dit punt in nadere vormvoorschriften te
voorzien, sluit de toepassing van artikel 43, eerste lid, 2°, Gerechtelijk
Wetboek uit. 

De procureur des Konings, de eerste substituten, de substituten en de
behoorlijk gemachtigde gerechtelijke stagiairs van een parket treden
immers niet op in persoonlijke naam, maar krachtens het ene en on-
deelbare ambt van het openbaar ministerie.

De naam en voornaam van diegene die het bevel tot dagvaarding heeft
gegeven en het heeft ondertekend, moet dan ook niet worden vermeld.

5. Indien een bevel tot dagvaarding de vermelding draagt “De procu-
reur des Konings”, gevolgd door een onleesbare handtekening, wordt
die handtekening behoudens tegenbewijs vermoed te zijn geplaatst
door een bevoegd ambtenaar van het openbaar ministerie.

6. Om de hierboven vermelde redenen (rechtsoverwegingen 4 en 5) is
de afwijzing door de appelrechters van de door de eisers aangevoerde
nietigheid van de dagvaardingen naar recht verantwoord.

7. Het middel dat niet kan leiden tot cassatie, is niet ontvankelijk.

Tweede middel

8. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de
artikelen 12 en 159 Grondwet en de artikelen 15, 16, 20 en 20bis Vlaamse
Wooncode: de appelrechters weigeren ten onrechte de wettigheid te on-
derzoeken van het ministerieel besluit van 30 juni 2009 waarbij de ei-
gendom van de eisers onbewoonbaar werd verklaard en zij miskennen
zo het recht van verdediging en de regels van het eerlijk proces; een
strafrechtelijke inbreuk op de Vlaamse Wooncode vereist een besluit
dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaart; indien dit besluit
niet rechtsgeldig is, kan er geen sprake zijn van een strafrechtelijke in-
breuk; de appelrechters waren ertoe gehouden om bij toepassing van
artikel 159 Grondwet de wettigheid van het besluit te onderzoeken; de
verwerping door de Raad van State van het beroep tegen de bestuurlij-
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ke beslissing van ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring stelt de ap-
pelrechters daarvan niet vrij.

9. Artikel 20 Vlaamse Wooncode, in de hier toepasselijke versie, be-
straft het verhuren of ter beschikking stellen van een woning met het
oog op bewoning, zonder dat die woning voldoet aan de vereisten van
artikel 5 Vlaamse Wooncode.

Een rechtsgeldig besluit van de bestuurlijke overheid van onge-
schikt- of onbewoonbaarverklaring is geen constitutief bestanddeel
van het door artikel 20 Vlaamse Wooncode bepaalde misdrijf.

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

10. De appelrechters oordelen dat het al dan niet wettig zijn van het
ministerieel besluit van 30 juni 2009 niet aan de orde is om uitspraak te
kunnen doen over de straf- en herstelvordering en dat dit besluit niet de
basis vormt van de gehele strafprocedure, zodat het argument met be-
trekking tot de niet-naleving van de hoorplicht in de procedure van on-
bewoonbaarverklaring niet relevant is en geen antwoord behoeft. Met
die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

11. 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.

9 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-
generaal.  — Advocaat: de heer Ghysels (bij de balie te Brussel).

N° 504

2° KAMER — 9 september 2014
(AR P.14.0447.N)

HELING. — WITWASSEN. — VERMOGENSVOORDEEL. — VERBEURDVERKLARING.

Wanneer het witwasmisdrijf bestaat in het verhelen of verhullen van de aard,
oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van illegale
vermogensvoordelen, zoals bedoeld in artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek,
in de hier toepasselijke versie (1), en dat verhelen of verhullen gebeurt door

(1) De feiten dateerden van maart 2007.
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het omzetten van illegale vermogensvoordelen in andere goederen, dan zijn
de goederen die door deze omzetting zijn verkregen niet het voorwerp van het
misdrijf witwassen, maar wel een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dat
misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek; de verbeurdverklaring
van dat vermogensvoordeel is op grond van artikel 43bis, eerste lid, Strafwet-
boek niet verplicht en vereist een schriftelijke vordering van het openbaar
ministerie (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. L. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, correctionele kamer, van 10 februari 2014.

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

De eisers II voeren geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel van de eiser I

1. Het middel voert schending aan van artikel 43bis, eerste lid, en
artikel 505, vierde (lees: derde) lid (oud), Strafwetboek: het arrest be-
veelt niet de verbeurdverklaring van de onroerende goederen die het
aanziet als het illegale vermogensvoordeel uit het bewezen verklaarde
witwasmisdrijf omdat het openbaar ministerie die verbeurdverklaring
niet schriftelijk heeft gevorderd; het openbaar ministerie heeft de ver-
beurdverklaring van die onroerende goederen echter wel degelijk
schriftelijk gevorderd in de beide aanleggen; de verbeurdverklaring van
het voorwerp van het misdrijf witwassen is bovendien verplicht en een
vordering van het openbaar ministerie kan geen afbreuk doen aan die
wettelijke verplichting.

2. Wanneer het witwasmisdrijf bestaat in het verhelen of verhullen
van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of ei-
gendom van illegale vermogensvoordelen, zoals bedoeld in artikel 505,
eerste lid, 4°, Strafwetboek, in de hier toepasselijke versie, en dat ver-
helen of verhullen gebeurt door het omzetten van illegale vermogens-
voordelen in andere goederen, dan zijn de goederen die door deze
omzetting zijn verkregen niet het voorwerp van het misdrijf witwassen,
maar wel een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dat misdrijf als be-
doeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek. De verbeurdverklaring van dat
vermogensvoordeel is op grond van artikel 43bis, eerste lid, Strafwet-

(1) Cass. 6 november 2007, AR P.07.0627.N, AC 2007, nr. 527; Cass. 12 januari 2010, AR
P.09.1458.N, AC 2010, nr. 22; Cass. 27 april 2010, AR P.10.0104.N, AC 2010, nr. 287.
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boek niet verplicht en vereist een schriftelijke vordering van het open-
baar ministerie.

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

3. De appelrechters oordelen dat:
— het beroepen vonnis vaststelt dat de procureur des Konings de ver-

beurdverklaring van de onroerende goederen die het illegale vermo-
gensvoordeel uit het witwasmisdrijf uitmaken, niet schriftelijk heeft
gevorderd en daarom de verbeurdverklaring van die goederen niet uit-
spreekt;

— de onroerende goederen in casu het illegale vermogensvoordeel uit
het witwasmisdrijf uitmaken, waarvan de verbeurdverklaring kan wor-
den uitgesproken voor zover zij door het openbaar ministerie schrifte-
lijk wordt gevorderd;

— zij, met verwijzing naar het proces-verbaal van de rechtszitting,
enkel kunnen vaststellen dat het openbaar ministerie ter rechtszitting
de bevestiging van het beroepen vonnis vroeg;

— het beslag op de onroerende goederen aldus wordt opgeheven en die
goederen dienen te worden vrijgegeven.

Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters artikel 43bis, eer-
ste lid, Strafwetboek niet, maar verantwoorden zij integendeel hun be-
slissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Laat de kosten van het cassatieberoep I ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van het cassatieberoep II.

9 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal.

N° 505

2° KAMER — 10 september 2014
(AR P.14.0205.F)

1° DESKUNDIGENONDERZOEK. — STRAFZAKEN. — GERECHTSDESKUNDIGE. —
BEGRIP. — TECHNISCH RAADSMAN AANGESTELD DOOR HET OPENBAAR MINISTE-
RIE.
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2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPO-
RINGSHANDELINGEN. — TECHNISCH RAADSMAN AANGESTELD DOOR HET OPEN-
BAAR MINISTERIE. — BEGRIP.

3° DESKUNDIGENONDERZOEK. — STRAFZAKEN. — GERECHTSDESKUNDIGE. —
TECHNISCH RAADSMAN AANGESTELD DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. — STA-
TUUT. — RECHTSREGIME TOEPASSELIJK OP DE UITVOERING VAN ZIJN OPDRACHT.

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — OPSPO-
RINGSHANDELINGEN. — TECHNISCH RAADSMAN AANGESTELD DOOR HET OPEN-
BAAR MINISTERIE. — STATUUT. — RECHTSREGIME TOEPASSELIJK OP DE

UITVOERING VAN ZIJN OPDRACHT.

1° en 2° De technisch raadsman is, net als de gerechtsdeskundige, een gekwa-
lificeerd persoon die vanwege zijn kennis wordt gekozen om degene die hem
aanwijst advies te geven; hij verschilt evenwel van de deskundige, in zoverre
laatstgenoemde, die door een rechter wordt aangesteld, zijn bevindingen en
besluiten pas meedeelt nadat hij bij die rechter de eed heeft afgelegd om in
eer en geweten, nauwgezet en eerlijk, verslag uit te brengen (1).

3° en 4° Ook al wordt de technisch raadsman aangesteld door het openbaar
ministerie, dat tot taak heeft te waken over de wettigheid van de bewijsmid-
delen en de loyaliteit van de bewijsgaring, toch biedt de technisch raadsman
van een procespartij niet dezelfde waarborgen van onafhankelijkheid en on-
partijdigheid als de gerechtsdeskundige; de artikelen 973 en 978 van het Ge-
rechtelijk Wetboek zijn niet op hem van toepassing en zijn opdracht wordt in
de regel op eenzijdige en niet-openlijke wijze uitgeoefend.

(N. T. NOIRHOMME, CURATOR FAILLISEMENT NATHIBEAU B.V.B.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Luik, correctionele kamer, van 18 december 2013.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twaalf
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering tegen de eisers

Eerste middel

Het middel, dat miskenning aanvoert van het recht van verdediging
en schending van artikel 6.1 EVRM in zoverre dat het recht op een eer-

(1) Zie Cass. 24 juni 1998, AR P.98.0259.F, AC 1998, nr. 336.
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lijk proces waarborgt, verwijt het arrest dat het met name steunt op de
bevindingen van de technisch deskundige van het openbaar ministerie,
hoewel diens opdracht niet op tegenspraak werd uitgevoerd.

De technisch raadsman is, net als de gerechtsdeskundige, een gekwa-
lificeerd persoon die omwille van zijn kennis wordt gekozen om degene
die hem aanwijst, advies te geven. Hij verschilt evenwel van de deskun-
dige in zoverre laatstgenoemde, die door een rechter wordt aangesteld,
zijn bevindingen en besluiten pas meedeelt nadat hij bij die rechter de
eed heeft afgelegd om in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk, verslag
uit te brengen.

Ook al is de technisch raadsman aangesteld door het openbaar minis-
terie, dat tot taak heeft te waken over de wettigheid van de bewijsmid-
delen en de loyaliteit van de bewijsgaring, kan de technisch raadsman
van een procespartij aldus niet dezelfde waarborgen van onafhankelijk-
heid en onpartijdigheid bieden als de gerechtsdeskundige. De
artikelen 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek zijn niet op hem van toepas-
sing en zijn opdracht wordt in de regel op eenzijdige en niet-openlijke
wijze uitgeoefend.

In zoverre het middel aanvoert dat de opdracht van de technisch
raadsman altijd op tegenspraak zou moeten worden uitgevoerd wan-
neer zij hem door het openbaar ministerie is toevertrouwd na de inlei-
ding van de strafvordering voor het vonnisgerecht, faalt het naar recht.

Het hof van beroep, dat eraan herinnert dat het openbaar ministerie
een technisch raadsman heeft aangesteld nadat het hof had voorgesteld
aanvullende onderzoeksopdrachten uit te schrijven, stelt vervolgens
vast dat de stukken waarop het technisch verslag is gegrond, deel uit-
maken van het dossier, dat de eiser over de inhoud van dat verslag werd
gehoord, dat hij nooit van zijn vrijheid werd beroofd en alle tijd heeft
gekregen om zijn verdediging voor te bereiden, zowel vóór als na door
de speurders te zijn verhoord.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op de onaantastbare beoorde-
ling van de appelrechters dienaangaande of voor de beoordeling ervan
een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet
bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Ten slotte heeft het hof van beroep, dat eensdeels heeft geoordeeld
dat de litigieuze bijkomende onderzoeksopdrachten in 2010 werden ver-
richt terwijl het beroepen vonnis op 10 oktober 2007 werd gewezen en
dat, anderdeels, er vervolgens twee jaar en vijf maanden zijn verstre-
ken vooraleer de zaak opnieuw op een rechtszitting van het hof werd
vastgesteld, kunnen oordelen dat de redelijke termijn was overschre-
den en heeft het die overschrijding kunnen bestraffen door de eiser bij
eenvoudige schuldigverklaring te veroordelen, wat inhoudt dat, in
strijd met wat het middel aanvoert, de vertraging te dezen geen teloor-
gang van bewijzen tot gevolg had.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

(…) 
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Dictum

Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

10 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Alex Lambert
(bij de balie te Luik), de heer Adrien Lambert (bij de balie te Luik), de
heer Van Cutsem (bij de balie te Luik), en de heer Berx (bij de balie te
Hasselt).

N° 506

2° KAMER — 10 september 2014
(AR P.14.0475.F)

1° HELING. — WITWASSEN. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — VOOR-
WERP VAN HET WITWASSEN. — VERPLICHT KARAKTER VAN DE VERBEURDVERKLA-
RING.

2° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — WITWASSEN.
— BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING — VOORWERP VAN HET WITWASSEN. —
VERPLICHT KARAKTER VAN DE VERBEURDVERKLARING.

3° HELING. — WITWASSEN. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — VOOR-
WERP VAN HET WITWASSEN. — VERMOGENSVOORDEEL DAT VOORTKOMT UIT HET

MISDRIJF. — BEGRIP.

4° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — WITWASSEN.
— BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — VOORWERP VAN HET WITWASSEN. —
VERMOGENSVOORDEEL DAT VOORTKOMT UIT HET MISDRIJF. — BEGRIP.

5° HELING. — WITWASSEN. — WITWASOPERATIE BESTAANDE IN EEN VERVANGING

VAN GOEDEREN. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — VOORWERP VAN HET

WITWASSEN. — VERMOGENSVOORDEEL DAT VOORTKOMT UIT HET MISDRIJF. —
BEGRIP.

6° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — WITWASSEN.
— WITWASOPERATIE BESTAANDE IN EEN VERVANGING VAN GOEDEREN. — BIJZON-
DERE VERBEURDVERKLARING. — VOORWERP VAN HET WITWASSEN. — VERMO-
GENSVOORDEEL DAT VOORTKOMT UIT HET MISDRIJF. — BEGRIP.

1° en 2° Krachtens artikel 505, zesde lid, van het Strafwetboek zijn de in het
eerste lid, 3°, genoemde zaken het voorwerp van de in die bepaling bedoelde
misdrijven in de zin van artikel 42, 1°, van datzelfde wetboek en moeten ze
verplicht worden verbeurdverklaard (1). (Art. 505, Strafwetboek)

3° en 4° De goederen die door de witwasoperatie zijn verkregen zijn niet het
voorwerp van het witwasmisdrijf maar een vermogensvoordeel dat voortkomt

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 506.
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uit dat misdrijf, als bedoeld in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, en kun-
nen facultatief worden verbeurdverklaard (1). (Art. 505, Strafwetboek)

5° en 6° Wanneer een witwasoperatie bestaat in een vervanging van goederen,
zijn de witgewassen activa het voorwerp van dat witwasmisdrijf, terwijl het
resultaat van de operatie het vermogensvoordeel is dat voortkomt uit het wit-
wasmisdrijf; dat is het geval voor een omzetting in waarden van een uit een
misdrijf voortkomende geldsom (2). (Art. 505, Strafwetboek)

(D.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 12 februari 2014. 

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 31 juli 2014 een
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 10 september 2014 heeft raadsheer Benoît De-
jemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het middel voert schending aan van artikel 505, eerste lid, 3°, en zesde
lid, Strafwetboek. Het verwijt het arrest dat het de verbeurdverklaring
uitspreekt van het bedrag van 220.513,71 euro dat het voorwerp is van
het onder telastlegging E.2 bedoelde witwasmisdrijf, waaraan de eiser
schuldig was verklaard, hoewel dat bedrag, dat voortkomt uit de door
de appelrechters vastgestelde misdrijven, door hem in waarden was om-
gezet, zodat alleen laatstgenoemden, als voorwerp van het witwasmis-
drijf, moesten zijn verbeurdverklaard.

Krachtens artikel 505, zesde lid, zijn de in het eerste lid, 3°, genoemde
zaken het voorwerp van de in die bepaling bedoelde misdrijven in de zin
van artikel 42, 1°, van datzelfde wetboek en moeten ze verplicht worden
verbeurdverkaard.

De goederen die door de witwasoperatie zijn verkregen, zijn niet het
voorwerp van het witwasmisdrijf maar een vermogensvoordeel dat
voortkomt uit dat misdrijf, als bedoeld in artikel 42, 3°, en kunnen fa-
cultatief worden verbeurdverklaard.

Daaruit volgt dat wanneer een witwasoperatie bestaat in een vervan-
ging van goederen, de witgewassen activa het voorwerp zijn van dat

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 506.
(2) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 506.
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witwasmisdrijf, terwijl het resultaat van de operatie het vermogens-
voordeel is dat uit het witwasmisdrijf voortkomt. Dat is het geval voor
een omzetting in waarden van een uit een misdrijf voortkomende gelds-
om.

Het arrest verklaart de telastlegging bewezen van het witwassen, in
de zin van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek, van het bedrag van
220.513,71 euro, dat het vermogensvoordeel vertegenwoordigt dat voort-
komt uit de misdrijven valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken, valsheid en gebruik van valse stukken in belastingzaken, mis-
bruik van vertrouwen en belastingfraude.

Het hof van beroep, dat beslist dat de verbeurdverklaring van het
voormelde bedrag als voorwerp van het witwassen, en niet van de waar-
den die in de plaats ervan waren gesteld en die een vermogensvoordeel
zijn dat uit dat misdrijf voortkomt, heeft de door de eiser aangevoerde
bepalingen juist toegepast.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

10 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Lefebvre.

N° 507

2° KAMER. — 10 september 2014

(AR P.14.0577.F)

1° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — STUITING. — DAAD

VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING. — BEGRIP.

2° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — STUITING. — DAAD

VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING. — BESCHIKKING WAARMEE DE ZAAK AAN

EEN KAMER WORDT TOEBEDEELD. — TOEPASSING.

3° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — STUITING. — DAAD

VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING. — KANTSCHRIFT WAARBIJ VERZOCHT

WORDT DAT DE ZAAK AAN EEN KAMER WORDT TOEBEDEELD. — TOEPASSING.
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1° Uit artikel 22 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring volgt dat de oorspronkelijke verjaringstermijn van de strafvordering
slechts kan worden gestuit door een daad van onderzoek of van vervolging,
met andere woorden elke handeling die op regelmatige wijze uitgaat van een
daartoe bevoegde overheid en die ertoe strekt ofwel bewijzen te vergaren dan
wel de zaak op andere wijze in staat van wijzen te brengen, ofwel een per-
soon voor de rechter te brengen tegen wie de strafvordering is ingesteld (1).

2° en 3° Noch de beschikking waarmee de voorzitter de zaak aan een kamer
van zijn rechtscollege toebedeelt, noch het kantschrift van het openbaar mi-
nisterie waarbij daarom wordt verzocht, maken een daad van onderzoek of
van vervolging uit waardoor de strafvordering wordt gestuit; de draagwijdte
van die ordemaatregel beperkt zich immers tot het gerechtelijk apparaat en
heeft geen invloed op het onderzoek van de zaak, de aanhangigmaking van
de zaak bij de rechter of de vonnisprocedure (2). (Art. 22, Voorafgaande Ti-
tel Wetboek van Strafvordering)

(K.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel van 28 februari 2014.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen een beslissing die 
uitspraak doet over de snelheidsovertreding (telastlegging A):

Middel

Uit artikel 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering volgt
dat de oorspronkelijke verjaringstermijn van de strafvordering slechts
kan worden gestuit door een daad van onderzoek of van vervolging, met
andere woorden elke handeling die op regelmatige wijze uitgaat van
een daartoe bevoegde overheid en die ertoe strekt ofwel bewijzen te ver-
garen dan wel de zaak in staat van wijzen te brengen, ofwel een persoon
tegen wie de strafvordering is ingesteld voor de rechter te brengen.

Noch de beschikking waarmee de voorzitter de zaak aan een kamer
van zijn rechtscollege toebedeelt, noch het kantschrift van het open-
baar ministerie dat daarom verzoekt, maken een dergelijke handeling
uit. De draagwijdte van die ordemaatregel beperkt zich immers tot het

(1) Cass. 29 november 2011, AR P.10.1766.N, AC 2011, nr. 650.
(2) Zie Cass. 19 december 2000, AR P.99.0159.N, AC 2000, nr. 705.
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gerechtelijk apparaat en heeft geen invloed op het onderzoek van de
zaak, de aanhangigmaking ervan bij de rechter of de vonnisprocedure.

Daaruit volgt dat het vonnis de beslissing, dat de verjaring van de str-
afvordering een laatste maal geldig werd gestuit op 11 april 2013 door
het verzoek tot vaststelling vanwege het openbaar ministerie, niet
naar recht verantwoordt.

Aangezien de oorspronkelijke termijn van een jaar voor het laatst
werd gestuit door het hoger beroep van het openbaar ministerie van
3 januari 2013, was de strafvordering op de datum van het arrest verval-
len door verjaring.

Het middel is gegrond en leidt tot vernietiging zonder verwijzing.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die 
uitspraak doet over de overtreding gebrek aan technische controle 
(telastlegging B) 

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

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over te-

lastlegging A.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de andere helft

ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

10 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Yurt (bij de balie te Brussel).

N° 508

2° KAMER — 10 september 2014
(AR P.14.0668.F)

DESKUNDIGENONDERZOEK. — STRAFZAKEN. — TEGENSPREKELIJK KARAK-
TER. — VERPLICHTING OM DE PARTIJEN DE VOORLOPIGE BEVINDINGEN EN BESLUI-
TEN TOE TE STUREN. — VERZUIM. — GEVOLG. 

Artikel 976, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek legt de deskundige op om,
na afloop van zijn werkzaamheden, aan de partijen en aan hun raadslieden
zijn bevindingen en voorlopige besluiten toe te sturen, om hun de gelegenheid
te geven opmerkingen te maken; dat vormvereiste is niet op straffe van nie-
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tigheid voorgeschreven en de strafrechter beoordeelt in feite of zijn verzuim
op onherstelbare wijze het recht van de verdediging heeft geschaad of de
daaruit voortvloeiende regel van tegenspraak of het recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak heeft miskend. 

(L. T. H. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 13 maart 2014. 

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering

Middel

Het middel, dat schending aanvoert van artikel 6.1 EVRM, artikel 149
Grondwet en de artikelen 962 tot 991 Gerechtelijk Wetboek, verwijt het
arrest dat het steunt op een onregelmatig deskundigenonderzoek.

De correctionele rechtbank, die aanvankelijk aan een college van
deskundigen een tegensprekelijk deskundigenonderzoek had toever-
trouwd in het kader van de uitspraak over de strafvordering, had dat
college, na neerlegging van zijn verslag, met een bijkomende opdracht
belast. Het middel voert aan dat het deskundigenonderzoek dat geleid
heeft tot het verslag van 26 januari 2012, de bepalingen van het Gerech-
telijk Wetboek die het deskundigenonderzoek regelen en met name
artikel 976 ervan niet heeft geëerbiedigd.

Het eerste lid van die bepaling legt de deskundige op om, na afloop
van zijn werkzaamheden, aan de partijen en hun raadslieden zijn bevin-
dingen en voorlopige besluiten toe te sturen, om hun de gelegenheid te
geven opmerkingen te maken.

Dat vormvereiste is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven en
de strafrechter beoordeelt in feite of zijn verzuim het recht van de ver-
dediging op onherstelbare wijze heeft geschaad, dan wel de daaruit
voortvloeiende regel van tegenspraak of het recht op een eerlijk proces
heeft miskend.

Na te hebben vastgesteld dat het deskundigenonderzoek tot het eer-
ste verslag op tegenspraak is verlopen, heeft het hof van beroep geoor-
deeld dat, ofschoon het aanvullend verslag na de neerlegging van
nieuwe stukken werd opgesteld, het zich ertoe heeft beperkt daaraan te
herinneren, aangezien alle gegevens uit die stukken reeds vóór het op-
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stellen van het eerste verslag aan tegenspraak werden onderworpen. De
appelrechters hebben daarenboven erop gewezen dat de deskundigen
het niet nodig hebben bevonden de door hen onderzochte persoon terug
te zien of de technisch raadsman van de eiser op te roepen van wie met
name de nieuwe stukken afkomstig waren.

Het hof van beroep heeft aldus op de conclusie van de eiser geant-
woord waarin de regelmatigheid wordt betwist van de door het college
van deskundigen gevolgde procedure.

Aangezien de appelrechters hebben geoordeeld dat het verslag waarop
kritiek wordt uitgeoefend slechts de aanvulling was van het eerste ver-
slag, dat werd neergelegd na afloop van een opdracht die op tegen-
spraak werd verricht, en dat het tweede verslag geen nieuwe gegevens
aandraagt ten opzichte van het vorige, omkleden ze hun beslissing dat
het verslag van 26 januari 2013 niet wordt ontkracht door het verzuim
om vóór het opstellen ervan een voorlopig verslag neer te leggen, regel-
matig met redenen en verantwoorden ze hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die op de
burgerlijke rechtsvorderingen tegen de eiser uitspraak doen over

1. het beginsel van aansprakelijkheid en de omvang van de schade van 
R. H. 

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

2. de omvang van de schade van E. H. 

Het arrest kent de verweerster een provisionele schadevergoeding
toe, wijst een deskundige aan en verwijst de zaak voor verdere behan-
deling naar de eerste rechter.

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

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

10 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
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Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Nève (bij de
balie te Luik) en de heer Cohen (bij de balie te Parijs).

N° 509

2° KAMER — 10 september 2014
(AR P.14.1374.F)

1° VREEMDELINGEN. — VRIJHEIDSBEROVING. — TOEZICHT DOOR DE RECHTER-
LIJKE MACHT. — RECHTSMIDDELEN. — CASSATIEBEROEP — TOEPASSELIJKE

WETSBEPALINGEN.

2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — VREEMDELINGEN —
VRIJHEIDSBEROVING. — TOEZICHT DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT. — KAMER

VAN INBESCHULDIGINGSTELLING — CASSATIEBEROEP. — TOEPASSELIJKE WETS-
BEPALINGEN.

3° VREEMDELINGEN. — VRIJHEIDSBEROVING. — TOEZICHT DOOR DE RECHTER-
LIJKE MACHT. — RECHTSMIDDELEN. — HOEDANIGHEID VAN DE MINISTER IN DE

PROCEDURE. — CASSATIEBEROEP VAN DE MINISTER. — ONTVANKELIJKHEID.

4° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE

CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — STRAFVORDERING. —
OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ. — BELGISCHE STAAT —
VREEMDELINGEN — VRIJHEIDSBEROVING. — TOEZICHT DOOR DE RECHTERLIJKE

MACHT. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — CASSATIEBEROEP VAN DE

MINISTER. — ONTVANKELIJKHEID.

5° VREEMDELINGEN. — VRIJHEIDSBEROVING. — TOEZICHT DOOR DE RECHTER-
LIJKE MACHT. — ONDERZOEKSGERECHT. — ONDERZOEK VAN DE WETTIGHEID VAN

DE HECHTENISTITEL EN VAN DE MAATREGEL TOT VERWIJDERING. — NIEUW ON-
DERZOEK OP HET OGENBLIK VAN HET INSTELLEN VAN EEN RECHTSMIDDEL GE-
RICHT TEGEN DE VERLENGING VAN DE MAATREGEL. — GRENS.

6° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VREEMDELINGEN. — VRIJHEIDSBEROVING —
TOEZICHT DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT. — ONDERZOEKSGERECHT. — ONDER-
ZOEK VAN DE WETTIGHEID VAN DE HECHTENISTITEL EN VAN DE MAATREGEL TOT

VERWIJDERING. — NIEUW ONDERZOEK OP HET OGENBLIK VAN HET INSTELLEN VAN

EEN RECHTSMIDDEL GERICHT TEGEN DE VERLENGING VAN DE MAATREGEL. —
GRENS.

1° en 2° De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, dat een
hoofdstuk wijt aan het cassatieberoep, wijzigt artikel 72 van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen niet; niettegenstaande de in-
werkingtreding van de wet van 20 juli 1990, kan cassatieberoep worden inge-
steld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
invrijheidstelling van een vreemdeling beveelt, aangezien dat cassatieberoep
door de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering wordt geregeld (1).
(Artt. 71 en 72, Vreemdelingenwet)

(1) Cass. 28 april 2009, AR P.09.0545.N, AC 2009, nr. 283; Cass. 21 december 2011, AR
P.11.2042.F, AC 2011, nr. 703, RW, 2012-2013, p. 1138, noot B. DE SMET, “Wettigheidscon-
trole op de aanhouding van een illegale vreemdeling met het oog op verwijdering van
het grondgebied”.
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3° en 4° Aangezien de Belgische Staat niet kan worden gelijkgesteld met een
burgerlijke partij, heeft hij net als het openbaar ministerie de hoedanigheid
om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van de kamer van inbeschul-
digingstelling die de invrijheidstelling van de vreemdeling beveelt; de om-
standigheid dat de Belgische Staat geen partij was voor de instantie in hoger
beroep, ontzegt de Belgische Staat de mogelijkheid niet om cassatieberoep in
te stellen (1).

5° en 6° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling in een vroeger arrest
reeds definitief over de wettigheid van een bevel om het grondgebied te ver-
laten uitspraak heeft gedaan, overschrijdt zij haar macht en artikel 19 van
het Gerechtelijk Wetboek door die kwestie opnieuw te onderzoeken naar aan-
leiding van het hoger beroep tegen de verlenging van de vrijheidsberovende
maatregel (2).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN JUSTITIE T. M.)

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 augustus 2014. 

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Op 18 februari 2011 werd ten aanzien van de verweerder een ministeri-
eel besluit tot terugwijzing genomen. De beroepen tegen die beslissing
werden afgewezen.

Op 5 december 2012 werd hem een bevel afgeleverd om het grondgebied
te verlaten, met vasthouding met het oog op verwijdering.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest van
27 februari 2014 het beroep tot nietigverklaring tegen die beslissing ver-
worpen.

Op 15 mei 2014 werd de verweerder een nieuw bevel betekend om het
grondgebied te verlaten.

De beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid die hij vervolgens
bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft ingediend en die zo-
wel tegen die laatste beslissing als tegen de beslissing “tot weigering
om zijn verzoek tot opheffing van het ministerieel besluit in overwe-
ging te nemen” zijn gericht, werden verworpen.

(1) Cass. 29 april 2008, AR P.08.0583.N, AC 2008, nr. 261; Cass. 27 mei 2009, AR
P.09.0737.F, AC 2009, nr. 354.

(2) Zie Cass. 18 november 1997, AR P.96.0477.F, AC 1997, nr. 484.
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Op 23 mei 2014 heeft de verweerder een verzoek tot invrijheidstelling
ingediend, gericht tegen het bevel van 15 mei 2014 om het grondgebied
te verlaten met vasthouding in een welbepaalde plaats.

Bij arrest van 25 juni 2014 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling
dat verzoek verworpen, na de wettigheid te hebben vastgesteld van de
aan haar onderzoek voorgelegde administratieve beslissingen.

Op 14 juli 2014 werd aan de verweerder een beslissing tot verlenging
van zijn hechtenis betekend.

Op 22 juli 2014 heeft hij tegen die beslissing een verzoek tot invrijheid-
stelling ingediend, dat de raadkamer bij beschikking van 28 juli 2014
niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het bestreden arrest, dat uitspraak
doet op het hoger beroep van de verweerder, hervormt die beschikking
en verklaart het verzoek tot invrijheidstelling ontvankelijk en ge-
grond.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De door de verweerder opgeworpen middelen van niet-
ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Het eerste middel van niet-ontvankelijkheid is afgeleid uit artikel 31
Voorlopige Hechteniswet. Volgens de verweerder blijkt uit die bepa-
ling, die op grond van artikel 72, vierde lid, Vreemdelingenwet van toe-
passing is, dat alleen cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de
beslissingen waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd.

Artikel 72 Vreemdelingenwet, dat geen melding maakt van het cassa-
tieberoep, heeft alleen betrekking op de onderzoeksprocedure van de
daarin bepaalde beroepen bij de rechterlijke macht, waarover de onder-
zoeksgerechten uitspraak doen. Die bepaling verwijst noodzakelijk
naar de wet betreffende de voorlopige hechtenis die op het ogenblik van
de afkondiging van de wet van 15 december 1980 van kracht was, met
name de wet van 20 april 1874, die geen enkele bepaling bevatte betref-
fende het cassatieberoep, dat volgens de regels van het Wetboek van
Strafvordering werd ingesteld.

De Voorlopige Hechteniswet, die een hoofdstuk wijt aan het cassatie-
beroep, heeft artikel 72 Vreemdelingenwet niet gewijzigd. Bijgevolg
kan, niettegenstaande de inwerkingtreding van de Voorlopige Hechte-
niswet, cassatieberoep worden ingesteld tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling van een vreemde-
ling beveelt, aangezien dat cassatieberoep door de bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering wordt geregeld.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Subsidiair verzoekt de verweerder het Hof om het Grondwettelijk Hof

twee prejudiciële vragen te stellen over artikel 72 Vreemdelingenwet,
betreffende het verschil in behandeling naargelang de cassatieprocedu-
re betrekking heeft op een vreemdeling die administratief is aangehou-
den dan wel op een inverdenkinggestelde die onder aanhoudingsbevel is
geplaatst.



1832 ARRESTEN VAN CASSATIE   10.9.14 - N° 509

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1832  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
Krachtens artikel 26, § 3, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege er niet toe gehouden een
prejudiciële vraag te stellen ingeval de vordering spoedeisend is en de
uitspraak over de vordering slechts een voorlopig karakter heeft, be-
halve wanneer ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van een
wet, een decreet of een in artikel 134 Grondwet bedoelde regel met een
van de in paragraaf 1 bedoelde regels of artikelen van de Grondwet en
geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het Hof aanhangig is.

Een vreemdeling die van zijn vrijheid is beroofd met het oog op zijn
terugwijzing en een inverdenkinggestelde wiens hechtenis wordt ge-
handhaafd om redenen van openbare veiligheid, bevinden zich niet in
een vergelijkbare toestand.

Bij gebrek aan twijfel in de zin van de voormelde bepaling, is het Hof
er niet toe gehouden de voorgestelde vragen te stellen.

Er is geen grond om de prejudiciële vragen te stellen.

Het tweede middel van niet-ontvankelijkheid steunt op de wet van
20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis. De verweerder voert
aan dat, volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie van vóór de
wet van 20 juli 1990, het cassatieberoep tegen een arrest waarbij de
voorlopige hechtenis wordt opgeheven niet ontvankelijk was en dat de
Belgische Staat, die gelijkgesteld moet worden met een burgerlijke
partij en die, te dezen, geen partij was in de rechtspleging voor de ka-
mer van inbeschuldigingstelling, geen cassatieberoep kan instellen.

Artikel 72, vierde lid, van de wet van 15 juni 1980, sinds de wijziging
ervan bij artikel 6, 2°, van de wet van 10 juli 1996 tot wijziging van de
wet van 15 december 1980 en bij artikel 204, 2°, van de wet van
15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprich-
ting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, staat de minister
of zijn gemachtigde toe om hoger beroep in te stellen tegen alle be-
schikkingen van de raadkamer die uitspraak doen over een verzoek tot
invrijheidstelling.

Daaruit volgt dat het hoger beroep van de Belgische Staat hetzelfde
doel heeft als het hoger beroep dat het openbaar ministerie kan instel-
len, vermits het strekt tot handhaving van de administratieve beslis-
sing van vrijheidsberoving gekoppeld aan een bevel om het grondgebied
te verlaten. Aangezien de Belgische Staat aldus niet kan worden gelijk-
gesteld met een burgerlijke partij, heeft hij net als het openbaar minis-
terie de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling die de invrijheidstelling van
de vreemdeling beveelt.

Ten slotte ontzegt de omstandigheid dat de Belgische Staat geen par-
tij was voor de instantie in hoger beroep, laatstgenoemde niet de mo-
gelijkheid om cassatieberoep in te stellen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 
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Eerste middel

Eerste onderdeel

Het middel verwijt het arrest dat het de beslissing van 14 juli 2014 tot
verlenging van de vasthouding van de verweerder onwettig verklaart
wegens de onwettigheid van het bevel van 15 mei 2014 om het grondge-
bied te verlaten, aangezien dat bevel gegrond is op een onwettig minis-
terieel besluit van terugwijzing, ofschoon de kamer van
inbeschuldigingstelling reeds bij arrest van 25 juni 2014 uitspraak had
gedaan over de wettigheid van dat bevel om het grondgebied te verla-
ten.

De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak deed over het
verhaal van de verweerder tegen de jegens hem op 15 mei 2014 genomen
maatregel van vrijheidsberoving, heeft in haar arrest van 25 juni 2014
geoordeeld dat het bevel van 15 mei 2014 om het grondgebied te verlaten
waarop de vrijheidsberovende maatregel was gegrond, overeenkomstig
de wet was genomen.

Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling reeds definitief over
dat punt uitspraak had gedaan, heeft de kamer van inbeschuldigings-
telling haar macht overschreden en artikel 19 Gerechtelijk Wetboek
geschonden door opnieuw de wettigheid te onderzoeken van het bevel
van 15 mei 2014 om het grondgebied te verlaten, naar aanleiding van het
hoger beroep tegen de verlenging van de vrijheidsberovende maatregel.

In zoverre is het middel gegrond.

De overige middelen, die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden, behoeven geen antwoord. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbe-
schuldigingstelling, anders samengesteld. 

10 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Derriks (bij de balie te Brussel), de heer Cohen (bij de balie te
Brussel), en mevr. Morjane (bij de balie te Brussel).
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N° 510

2° KAMER — 10 september 2014
(AR P.14.1408.F)

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — BEVEL TOT

AANHOUDING UITGEVOERD ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT. — PLAATSING EN AC-
TIVERING VAN HET MATERIAAL. — TE VOLGEN PROCEDURE. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — BEVEL TOT

AANHOUDING UITGEVOERD ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT. — TERMIJN VOOR DE

PLAATSING EN ACTIVERING VAN HET MATERIAAL. — VERTRAGING OF ONREGEL-
MATIGHEID IN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE PROCEDURE. — GEVOLGEN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
VERPLICHTING OP DE CONCLUSIE TE ANTWOORDEN. — OMVANG.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — ONDERZOEKSGERECHTEN

— VERPLICHTING OP DE CONCLUSIE TE ANTWOORDEN. — OMVANG.

1° Naar luid van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 26 december 2013
houdende tenuitvoerlegging van Titel II van de wet van 27 december 2012
houdende diverse bepalingen betreffende justitie, wordt de inverdenkingge-
stelde die aldus door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht is ge-
plaatst onmiddellijk naar het huis van arrest gebracht dat in het bevel tot
aanhouding is vermeld en verblijft hij er de tijd die strikt noodzakelijk is voor
de plaatsing en de activering van het materiaal voor het elektronisch toe-
zicht (1).

2° Hoewel het verblijf van de inverdenkinggestelde in de strafinrichting niet
mag worden verlengd buiten de tijd die noodzakelijk is voor de plaatsing en
activering van het materiaal voor het elektronisch toezicht, kan dat verblijf
van geval tot geval verschillen en wordt dit bijgevolg door de rechter in feite
beoordeeld; aangezien de wet geen sanctie bepaalt ingeval van vertraging of
onregelmatigheid bij de tenuitvoerlegging van die procedure, staat het ook
aan de rechter om de gevolgen daarvan te beoordelen (2).

3° en 4° Hoewel het recht op een eerlijke behandeling van de zaak de straf-
rechter oplegt de partijen kennis te geven van de voornaamste redenen die
tot zijn overtuiging hebben geleid, verplicht het hem niet om uitvoerig op de
conclusie te antwoorden.

(S.)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 510.
(2) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 510.
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ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest met het nummer 2803/
14 van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel-
ling, van 27 augustus 2014. 

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 8 september 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 10 september 2014 heeft afdelingsvoorzitter
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Het middel, dat schending aanvoert van artikel 2, § 2, van het konink-
lijk besluit van 26 december 2013 houdende tenuitvoerlegging van titel
II van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betref-
fende justitie, verwijt het arrest dat het de aanhouding onder elektro-
nisch toezicht van de eiser handhaaft, hoewel zijn elektronische
enkelband pas verschillende dagen na de beslissing van de onderzoeks-
rechter tot uitvaardiging van het bevel tot aanhouding was geplaatst.
Het leidt daaruit af dat de eiser aldus een willekeurige hechtenis heeft
ondergaan.

Uit artikel 16, § 1, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet volgt dat de
onderzoeksrechter kan beslissen dat het bevel tot aanhouding moet
worden uitgevoerd onder elektronisch toezicht overeenkomstig de door
de Koning nader bepaalde regels. Het gaat aldus om een vrijheidsbene-
ming, ook al wordt ze buiten een strafinrichting uitgevoerd.

Naar luid van de in het middel aangegeven bepaling wordt de inver-
denkinggestelde die aldus onder elektronisch toezicht is geplaatst, on-
middellijk naar het arresthuis gebracht dat in het bevel tot aanhouding
is vermeld en verblijft hij er de tijd die strikt noodzakelijk is voor de
plaatsing en de activering van het materiaal voor het elektronisch toe-
zicht.

Hoewel uit die tekst volgt dat het verblijf van de inverdenkinggestel-
de in de strafinrichting niet mag worden verlengd, langer dan de tijd
die noodzakelijk is voor de plaatsing en activering van het materiaal
voor het elektronisch toezicht, kan dat verblijf van geval tot geval ver-
schillen en wordt dit bijgevolg door de rechter in feite beoordeeld.
Daarenboven, aangezien de wet geen sanctie bepaalt in geval van ver-
traging of onregelmatigheid in de tenuitvoerlegging van die procedure,
staat het ook aan de rechter om de gevolgen daarvan te beoordelen.
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In strijd met wat het middel aanvoert, beperkt het arrest zich niet tot
een verwijzing naar de vordering, in zoverre daarin, volgens het open-
baar ministerie, wordt uitgelegd wat te dezen de tijd is die noodzake-
lijk is voor de plaatsing van de elektronische enkelband.

Met overneming van de redenen van de vordering heeft de kamer van
inbeschuldigingstelling geoordeeld dat het onderzoeksgerecht in feite
de termijn beoordeelt binnen dewelke de elektronische enkelband moet
worden geplaatst, aangezien geen enkele bepaling aan die termijn een
minimum- of een maximumduur verbindt.

Eensdeels blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
dat de eiser, zonder dat hij dat betwist, onmiddellijk naar het arrest-
huis werd gebracht.

Anderdeels heeft de kamer van inbeschuldigingstelling uit de gege-
vens van de zaak, die zij met name met overneming van de redenen van
de procureur-generaal heeft vastgesteld, wettig kunnen afleiden dat de
in het middel bedoelde bepaling te dezen was nageleefd, met andere
woorden dat de eiser niet langer dan de tijd die strikt noodzakelijk is
voor de plaatsing en de activering van het materiaal voor het elektro-
nisch toezicht in het arresthuis had verbleven.

Het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, gaat na of de omstandigheden bepaald bij
artikel 16, § 1, eerste, derde en vierde lid, nog steeds bestaan op het
ogenblik dat het zijn beslissing wijst. Wanneer, zoals te dezen, die hech-
tenis niet in een gevangenis maar onder elektronisch toezicht wordt
uitgevoerd, heeft het feit dat de persoon die onder aanhoudingsbevel is
geplaatst, nog niet over een elektronische enkelband beschikt, op zich
geen gevolgen voor de wettigheid van de hechtenistitel, brengt zulks
niet van rechtswege met zich mee dat de inverdenkinggestelde wordt
vrijgelaten en kan dat bijgevolg niet tot een willekeurige hechtenis lei-
den.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eensdeels is artikel 149 Grondwet niet van toepassing op de onder-
zoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis. Voor
die gerechten vloeit de verplichting om op de conclusie te antwoorden
voort uit het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging
en, meer bepaald, uit de Voorlopige Hechteniswet.

Anderdeels legt het recht op een eerlijk proces de strafrechter welis-
waar op de partijen kennis te geven van de voornaamste redenen die tot
zijn overtuiging hebben geleid, maar verplicht het hem niet om in de-
tail op de conclusie te antwoorden.

Op het verweer volgens hetwelk het “zwaar gebrek in de werking van
het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht” “definitief en on-
uitwisbaar” is, antwoordt het arrest, met verwijzing naar de vordering
van het openbaar ministerie, dat de grief niet gegrond is, gelet op de
omstandigheden van de zaak en met name gelet op het feit dat er, tij-
dens de vakantieperiode een officiële feestdag kort voor een weekend



N° 511 - 11.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1837

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1837  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
viel. Met een eigen reden voegt het arrest daaraan toe dat, ook al was
die grief gegrond, zulks geen invloed heeft op de regelmatigheid van de
hechtenistitel, zodat er geen sprake kan zijn van willekeurige hechte-
nis.

Met die overwegingen, die verwijzen naar de belangrijkste elementen
waarmee de in het eerste middel vergeefs aangevoerde kritiek wordt af-
gewezen, miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het recht van
verdediging van de eiser niet.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

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

10 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Deutsch (bij de
balie te Nijvel).

N° 511

1° KAMER — 11 september 2014
(AR C.13.0014.F)

1° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCI-
ALE ZAKEN INBEGREPEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — BESLISSIN-
GEN. — BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP. — VONNIS DAT DE

OVERLEGGING VAN EEN STUK BEVEELT. — HOOFDVORDERING OF TUSSENVORDE-
RING. — GEVOLG.

2° BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEWIJSVOERING. — STUK DAT HET

BEWIJS VAN EEN TER ZAKE DIENEND FEIT BEVAT. — TER ZAKE DIENEND FEIT. —
BEGRIP.

1° Het vonnis dat uitspraak doet over een vordering tot voorlegging van stuk-
ken, die is ingesteld in de loop van een hangende rechtspleging, is niet vat-
baar voor hoger beroep, aangezien artikel 880, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek geen onderscheid maakt naargelang het vonnis uit-
spraak doet over een vordering tot voorlegging van een stuk die als hoofd-
vordering dan wel als tussenvordering is ingesteld (1). (Art. 880, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 511.
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2° Een feit is ter zake dienend in de zin van artikel 877 van het Gerechtelijk
Wetboek wanneer het verband houdt met het aan de rechter voorgelegde ge-
schil of, in geval van een hoofdvordering tot overlegging van stukken, met
het tot staving van die vordering aangevoerde feit (1). (Art. 877, Gerechte-
lijk Wetboek)

(BNP PARIBAS N.V. T. BANCA MONTE PASCHI BELGICO N.V., 
IN AANWEZIGHEID VAN INDUSTRIEEL BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi van 28 november 2012.

Op 24 juli 2014 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie
neergelegd op de griffie.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advo-
caat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 Grondwet;
— de artikelen 17, 18, 871 en 877 Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 1354 en 1356 Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis “verzoekt de (eiseres) om, met toepassing van artikel 877
Gerechtelijk Wetboek, de uitputtende lijst over te leggen van de betaalopdrach-
ten die ze heeft afgeleid tussen 11 januari 2010 (datum van de specifieke, met Oc-
cmim gesloten filtrageovereenkomst) en 9 mei 2011, datum van het faillissement
van Occmim, [alsook de ontwikkelingsgeschiedenis van haar mogelijke schuld-
vordering op Occmim] als gevolg van [de verschillende] afgeleide betaalopdrach-
ten”, op de volgende gronden:

“De [verweerster] heeft het bij artikel 17 Gerechtelijk Wetboek vereiste be-
lang om een dergelijke vordering in te stellen, aangezien die vordering haar in
staat moet stellen na te gaan of andere facturen die in haar voordeel werden ge-
ëndosseerd, door de [eiseres] konden zijn afgeleid.

Die tussenvordering is dus (ook) ontvankelijk (…).
De [verweerster] zegt dat er, in het kader van het krediet voorschot op factu-

ren dat zij aan Occmim had verstrekt, talrijke facturen in haar voordeel werden
geëndosseerd, maar dat het bedrag van verschillende van die facturen nooit is
afgeleid naar de daarop vermelde betaalrekening, die in haar boeken is geopend
op naam van Occmim.

Die bewering wordt door de [eiseres] niet betwist.
Bijgevolg wil de [verweerster] terecht nagaan of geen andere betaalopdrach-

ten dan die welke betrekking hebben op de litigieuze facturen, corresponderend
met in haar voordeel verpande facturen en gegeven vanaf een in haar boeken ge-
opende rekening, door de eiseres werden afgeleid.

(1) Zie1.
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Haar tussenvordering, die ertoe strekt de [eiseres] te verzoeken, met toepas-
sing van artikel 877 Gerechtelijk Wetboek, de uitputtende lijst over te leggen
van de betaalopdrachten die ze heeft afgeleid tussen 11 januari 2010 (datum van
de specifieke, met Occmim gesloten filtrageovereenkomst) en 9 mei 2011, datum
van het faillissement van Occmim, alsook de ontwikkelingsgeschiedenis van
haar mogelijke schuldvordering op Occmim als gevolg van de verschillende af-
geleide betaalopdrachten, is gegrond”.

Grieven

(…)

Derde onderdeel

Artikel 877 Gerechtelijk Wetboek staat de rechter alleen toe de overlegging
van stukken te bevelen indien ze “ter zake dienend” zijn, dat wil zeggen indien
ze betrekking hebben op een feit waarvoor het bewijs nuttig is en verband houdt
met het litigieuze feit, wat de bank in de in het tweede onderdeel weergegeven
conclusie betwistte.

Welnu, uit de vaststellingen van het bestreden vonnis volgt dat het geschil
uitsluitend betrekking had op vijf afleidingen van welbepaalde betaalverrich-
tingen en dat, zoals de eiseres aanvoerde, de door de verweerster ingestelde vor-
dering tot overlegging van stukken geen verband hield met het aan de
rechtbank voorgelegde geschil.

Het bestreden vonnis, dat de overlegging beveelt van stukken die niet ter zake
dienend zijn en geen verband houden met het litigieuze feit, schendt de
artikelen 871 en 877 Gerechtelijk Wetboek.

Vierde onderdeel

Krachtens de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek moet de eiser aantonen
dat zijn rechtsvordering steunt op een rechtmatig belang.

Een vordering die het bewijs wil leveren van feiten die geen invloed hebben op
de afloop van het geschil, heeft echter geen belang of althans geen rechtmatig
belang.

Het bestreden vonnis, dat de rechtsvordering van de verweerster ontvankelijk
verklaart, terwijl die vordering strekt tot overlegging van stukken die geen be-
trekking hadden op de litigieuze feiten en, derhalve, geen invloed konden heb-
ben op de afloop van het geschil, schendt de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk
Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid: het bestreden vonnis is niet in laatste 
aanleg gewezen:

De verweerster voert aan dat het vonnis dat uitspraak doet over een
vordering tot overlegging van stukken die, ingesteld in de loop van een
hangende rechtspleging, geen verband houdt met het aan de rechter
voorgelegde geschil en die aldus een hoofdvordering uitmaakt, vatbaar
is voor hoger beroep.

Volgens artikel 880, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek is het vonnis
dat de voorlegging van een stuk beveelt noch voor verzet noch voor ho-
ger beroep vatbaar.
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Die bepaling maakt geen onderscheid naargelang het vonnis uit-
spraak doet over een vordering tot voorlegging van een stuk die als
hoofdvordering dan wel als tussenvordering is ingesteld.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Middel

(…)

Derde onderdeel

Krachtens artikel 877 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, wanneer
er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens
bestaan dat een partij of een derde een stuk onder zich heeft dat het be-
wijs inhoudt van een ter zake dienend feit, bevelen dat het voormelde
stuk wordt overlegd.

Een feit is ter zake dienend wanneer het verband houdt met het aan
de rechter voorgelegde geschil of, in geval van een hoofdvordering tot
overlegging van stukken, met het tot staving van die vordering aange-
voerde feit.

Na uitspraak te hebben gedaan over de door de verweerster tegen de
vennootschap Industeel Belgium ingestelde vordering, die betrekking
heeft op vijf facturen van eind augustus 2010 van de vennootschap Occ-
mim, die in haar voordeel werden verpand en over de vrijwaringsvorde-
ring van de vennootschap Industeel Belgium tegen de eiseres, beslist
het bestreden vonnis dat “de [verweerster] terecht wil nagaan of de [ei-
seres] geen andere betaalopdrachten heeft afgeleid dan die welke be-
trekking hebben op de litigieuze facturen, corresponderend met in haar
voordeel verpande facturen”, terwijl de verweerster aanvoert, zonder
door de eiseres te worden betwist, dat “er […] tussen de talrijke factu-
ren die in haar voordeel werden geëndosseerd, verschillende zijn waar-
van het bedrag nooit is afgeleid naar de daarop vermelde
betaalrekening, die in haar boeken is geopend op naam van Occmim”.

Het bestreden vonnis verantwoordt op die gronden naar recht zijn be-
slissing om de overlegging te bevelen van “de uitputtende lijst van de
betaalopdrachten die [de eiseres] heeft afgeleid tussen 11 januari 2010
(datum van de specifieke, met Occmim gesloten filtrageovereenkomst)
en 9 mei 2011 (datum van het faillissement van Occmim), alsook de ont-
wikkelingsgeschiedenis van haar mogelijke schuldvordering op Occ-
mim als gevolg van de verschillende afgeleide betaalopdrachten”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Vierde onderdeel

Aangezien uit het antwoord op het derde onderdeel van het middel
volgt dat het feit dat de overlegging van stukken wettigt, ter zake die-
nend is in de zin van artikel 877 Gerechtelijk Wetboek, miskent het be-
streden vonnis het begrip belang in de zin van de artikelen 17 en 18 van
datzelfde wetboek niet door de vordering van de verweerster tot over-
legging van stukken ontvankelijk te verklaren.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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De vordering tot bindendverklaring van het arrest

Door de verwerping van het cassatieberoep heeft de vordering tot bin-
dendverklaring van het arrest geen belang meer.

Dictum

Het Hof,

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

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

11 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Heenen en de heer Van Ommeslaghe.

N° 512

1° KAMER — 11 september 2014
(AR F.13.0053.F)

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE-
DIET. — ALLERLEI. — BELGISCHE VENNOOTSCHAP. — INKOMSTEN UIT KAPITA-
LEN EN ROERENDE GOEDEREN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG. — BELASTING IN
HET BUITENLAND. — BELASTBARE GRONDSLAG VAN DE BELGISCHE VENNOOT-
SCHAPSBELASTING. — VERREKENING.

Noch artikel 187 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) noch
artikel 137 van het uitvoeringsbesluit heeft tot doel alle inkomsten, of een ge-
deelte daarvan, die een Belgische vennootschap uit kapitalen en roerende
goederen van buitenlandse oorsprong heeft verkregen, te weren uit de belast-
bare grondslag van de Belgische vennootschapsbelasting, op grond dat die
inkomsten zouden zijn verkregen in het meer algemene kader van een verlies-
latende verrichting vóór belasting (1). (Art. 187, WIB64; art. 137 KB WIB64)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. CATALYSTS AND 
CHEMICALS EUROPE N.V. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 31 oktober 2012.

Op 24 juli 2014 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie
neergelegd op de griffie.

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaat-ge-
neraal André Henkes heeft geconcludeerd.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014.



1842 ARRESTEN VAN CASSATIE   11.9.14 - N° 512

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1842  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in het verzoekschrift, waarvan een afschrift aan dit ar-
rest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Over het door de tweede en derde verweersters tegen het cassatiebe-
roep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid, in zoverre het cas-
satieberoep gericht tegen de eerste verweerster: de vereffening van
laatstgenoemde is afgesloten sinds november 1998:

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
vereffening van de eerste verweerster is afgesloten bij beslissing van de
algemene vergadering van haar aandeelhouders van 20 november 1998,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 december 1998. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Overige punten van het cassatieberoep

Eerste middel

Eerste onderdeel

Het arrest grondt zijn beslissing betreffende artikel 44 WIB64 niet op
de reden dat “de taxatieambtenaar de bedrijfskosten, volgens de ver-
klaringen van [de eiser] in zijn appelverzoekschrift, eigenlijk slechts
lijkt te hebben verworpen in de mate dat ze de aangegeven geïnde inte-
rest overschreden”.

Voor het overige leidt het arrest enerzijds noch uit het wijzigingsbe-
richt van 26 november 1992 noch uit de in dat onderdeel weergegeven be-
woordingen van het appelverzoekschrift af dat de ten laste gelegde
verrichtingen geleid hebben tot de inning van interest die is aangege-
ven en aangenomen als belastbare beroepsinkomsten van de eerste ver-
weerster voor het litigieuze aanslagjaar.

Het arrest heeft de bewijskracht van die akten dus niet kunnen mis-
kennen.

Anderzijds stelt het arrest vast dat de eerste verweerster “de interest
die zij vlak na de aankoop van de Italiaanse [Staats]obligaties heeft ge-
ïnd op de vervaldag van die obligaties, heeft aangegeven in de vennoot-
schapsbelasting”. Het arrest beslist dat er bij het kopen en verkopen
van die obligaties geen enkele valsheid is gepleegd, dat niet is aange-
toond dat het om geveinsde verrichtingen ging, ook al zou de onderlig-
gende fiscale doelstelling van doorslaggevend belang zijn, dat ze niet op
een ongeoorloofde oorzaak berusten, dat de eigendom van de effecten
daadwerkelijk is overgedragen, dat, “binnen de wetgevende context van
het aanslagjaar 1990, de door [de eiser] gelaakte eenheid van de koop-
en verkoopverrichtingen” van de betrokken effecten “geen weerslag
heeft op de werkelijkheid van de betwiste verrichtingen” en dat het feit
“dat zij die effecten slechts voor korte duur in haar bezit heeft gehad,
niet aantoont dat deze niet voor beroepsdoeleinden zijn gekocht”.
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Door die vermeldingen weerlegt het arrest de in het appelverzoek-
schrift en in dat onderdeel weergegeven grief dat de interest op de Ita-
liaanse obligaties niet werd geïnd in het kader van de
beroepsuitoefening en dat, bijgevolg, de verlieslatende verrichting in
haar geheel, dus zowel de positieve als de negatieve bestanddelen ervan,
fiscaal verworpen zouden moeten worden.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 50, 2°,
WIB64, dat, wegens het voorwerp ervan, niet van toepassing is op ven-
nootschappen, is het niet ontvankelijk.

Volgens artikel 44, eerste lid, van dat wetboek, dat krachtens
artikel 96 van toepassing is op vennootschappen, zijn aftrekbare be-
drijfsuitgaven of -lasten die welke de belastingplichtige tijdens het be-
lastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten
te verkrijgen of te behouden, mits hij die bedrijfsuitgaven of -lasten
aantoont.

Het arrest stelt vast dat de eerste verweerster “de interest die zij vlak
na de aankoop van de Italiaanse obligaties heeft geïnd op de vervaldag
van die obligaties, heeft aangegeven in de vennootschapsbelasting”.

Het arrest vermeldt dat “de gelaakte verrichtingen geleid hebben tot
de inning van de interest die zijn aangegeven en aangenomen als belast-
bare beroepsinkomsten, zodat de eerste rechter terecht heeft geoor-
deeld dat de aftrekvoorwaarde van artikel 44 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (1964), te weten het handelen teneinde belastba-
re inkomsten te verkrijgen of te behouden, in voorliggend geval wel de-
gelijk was vervuld, [ook al] was de [eerste verweerster] met die
verrichtingen, over het geheel genomen, niet op winst uit”.

Door die vermeldingen en door die welke in antwoord op het eerste
onderdeel zijn weergegeven, weerlegt het arrest de in het appelverzoek-
schrift aangevoerde en in dat onderdeel weergegeven grief dat er geen
noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen de litigieuze kosten
en de maatschappelijke activiteit van de eerste verweerster en verant-
woordt het naar recht zijn beslissing dat die kosten als beroepslasten
van haar winsten kunnen worden afgetrokken.

In zoverre het onderdeel ontvankelijk is, kan het niet worden aange-
nomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het arrest grondt zijn beslissing betreffende de verrekening van wat
het “het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting” noemt, niet
hierop dat “de taxatieambtenaar de bedrijfskosten, volgens de verkla-
ringen van [de eiser] in zijn appelverzoekschrift, eigenlijk slechts lijkt
te hebben verworpen in de mate dat ze de aangegeven geïnde interest
overschreden”.
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Voor het overige leidt het arrest enerzijds noch uit het wijzigingsbe-
richt van 26 november 1992 noch uit de in dat onderdeel weergegeven be-
woordingen van het appelverzoekschrift af dat de interest van
Italiaanse oorsprong heeft bijgedragen tot de belastbare grondslag van
de eerste verweerster voor het litigieuze aanslagjaar.

Het arrest heeft de bewijskracht van die akten dus niet kunnen mis-
kennen.

Anderzijds vermeldt het arrest dat artikel 44 WIB64 “enkel bepaalt
onder welke voorwaarden bedrijfsuitgaven of -lasten aftrekbaar zijn
maar niet hoe het [forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting]
moet worden verrekend”, dat de verrekening van het forfaitair gedeelte
van de buitenlandse belasting op de vennootschapsbelasting “niet aan
strengere voorwaarden mag worden onderworpen dan die welke bepaald
zijn in artikel 23, § 2 [lees: § 3], [van de Overeenkomst van 19 oktober
1970 tussen België en Italië tot het vermijden van dubbele belasting en
tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen
naar het inkomen]” en dat, bijgevolg, “niet moet worden nagegaan of
de kapitalen die de interest hebben opgebracht, werden aangewend voor
de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de begunstigde van de
inkomsten, zoals bepaald in het interne recht […] maar moet die inte-
rest enkel zijn geïnd en daadwerkelijk zijn belast in [de bronstaat], zon-
der dat er voor het litigieuze aanslagjaar een welbepaalde duur van
bezit van de effecten in aanmerking wordt genomen”.

Door die vermeldingen en door die welke in het antwoord op het eer-
ste onderdeel van het eerste middel zijn weergegeven, weerlegt het ar-
rest de in het appelverzoekschrift aangevoerde en in dat onderdeel
weergegeven grief dat de interest op de Italiaanse obligaties niet is ge-
ïnd in het kader van de beroepswerkzaamheid en dat derhalve, gelet op
het Belgische interne recht, niet ervan uitgegaan kon worden dat hij,
voor de toepassing van artikel 23, § 3, van de voormelde overeenkomst,
“begrepen was in de belastbare grondslag” van de eerste verweerster
voor de toepassing van artikel 23, § 3, van de voormelde overeenkomst.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

Artikel 187 WIB64 bepaalt dat van de belasting, wat betreft de inkom-
sten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen die in het bui-
tenland werden onderworpen aan een belasting gelijkaardig aan de
personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de belasting van de
niet-verblijfhouders, vooraf een forfaitair gedeelte van die buitenland-
se belasting wordt afgetrokken.

Volgens artikel 137 van het uitvoeringsbesluit worden de voorheffin-
gen en het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, in de mate
bepaald in de artikelen 186 tot 193 en 195 tot 200 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen, met de personenbelasting, de vennootschaps-
belasting of de belasting van de niet-verblijfhouders verrekend, voor
zover zij betrekking hebben op inkomsten die onder de belastbare
grondslag voor die belastingen zijn opgenomen. 
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Geen van die bepalingen heeft tot doel alle inkomsten, of een gedeelte
daarvan, die een Belgische vennootschap uit kapitalen en roerende goe-
deren van buitenlandse oorsprong heeft verkregen, te weren uit de be-
lastbare grondslag van de Belgische vennootschapsbelasting, op grond
dat die inkomsten zouden zijn verkregen in het meer algemene kader
van een verlieslatende verrichting vóór belasting.

Het onderdeel dat geheel van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

Dictum

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

11 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Deels gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer De
Bruyn en de heer Kirkpatrick.

N° 513

1° KAMER — 11 september 2014
(AR F.13.0101.F)

DOUANE EN ACCIJNZEN. — ACCIJNZEN. — MINERALE OLIËN. — OPEISBAAR-
HEID. — TIJDSTIP.

De accijns op de minerale oliën wordt niet in alle gevallen verschuldigd tegen
het tarief dat van toepassing is op het werkelijk eindgebruik van die oliën,
op de datum van hun uitslag tot verbruik in het land (1). (Art. 6, Accijns-
wet 1997; art. 9, Wet 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de ac-
cijnstarieven inzake minerale olie; artt. 415, 417, 421 en 422
Programmawet 2004)

(C. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 23 oktober 2012.

Op 24 juli 2014 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie
neergelegd op de griffie.

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaat-ge-
neraal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 513.
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Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de contro-
les daarop;

— de artikelen 9 en 10 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur
en de accijnstarieven inzake minerale olie, in hun oorspronkelijke versie, in de
versie na de wijziging ervan bij de artikelen 321 en 322 van de Programmawet
van 22 december 2003 en in de versie na de wijziging ervan bij artikel 1, 8° en 9°,
van het koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot wijziging van de voormelde
wet van 22 oktober 1997, waarvan het opschrift voortaan luidt: wet van
22 oktober 1997 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit;

— de artikelen 421 en 422 Programmawet 27 december 2004.

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat uitspraak doet over de tegenvordering die de verweerder heeft
ingesteld bij een op 16 december 2010 in hoger beroep neergelegde conclusie, die
strekt tot de veroordeling van de eiser tot betaling van de verschuldigde accijn-
zen op de diesel wegverkeer van 1998 tot 2005, beslist dat die vordering niet —
zelfs niet gedeeltelijk — is verjaard en veroordeelt de eiser tot betaling van

48.725,89 euro, vermeerderd met de interest tegen een rentevoet van 9,6 pct. met
ingang van 19 april 2009, en tot de kosten, om de volgende redenen:

“De algemene douane- en accijnzenwet bepaalt geen verjaringstermijn [voor
de rechtsvordering van de Staat tot invordering van de douane en accijnzen] we-
gens overtredingen, bedrog en wanbedrijven die hiermee verband houden.

In geval van een strafbare handeling is de invordering van de verschuldigde
rechten in het Belgisch recht onderworpen aan het wettelijke stelsel van de ver-
jaring in burgerlijke zaken. In voorliggend geval gaat het om artikel 2262bis, § 1,
Burgerlijk Wetboek, dat een verjaringstermijn van tien jaar bepaalt (…).

Artikel 10 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de ac-
cijnstarieven inzake minerale olie bepaalt dat de accijns op minerale oliën is
verschuldigd wanneer wordt aangetoond dat aan een voorwaarde inzake eindge-
bruik voor de toepassing van een verlaagd tarief of het verlenen van vrijstelling
niet of niet langer wordt voldaan. Vanaf de inwerkingtreding van de Program-
mawet van 27 december 2004 werd die bepaling vervangen door de gelijkaardige
bepaling van artikel 422 van de voormelde wet, volgens welke de accijns op ener-
gieproducten en elektriciteit is verschuldigd wanneer wordt aangetoond dat aan
een voorwaarde inzake eindgebruik voor de toepassing van een verlaagd tarief
of het verlenen van vrijstelling niet of niet langer wordt voldaan.

In voorliggend geval is, naar aanleiding van de controle op 7 juli 2005 en op
grond van de vaststellingen van de ambtenaren van de administratie van douane
en accijnzen en de bekentenissen (van de eiser), bewezen dat van de gasolie die
(aan de eiser), van 1998 tot op de datum van die controle, voor verwarmingsdoel-
einden was geleverd, 168.000 liter als motorbrandstof en niet als huisbrandolie
was gebruikt en het voor huisbrandolie voorbehouden tarief van nul frank [of
nul euro] hierop dus niet van toepassing was.

De tienjarige verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, Burgerlijk Wetboek
begint voor de gehele litigieuze periode dus te lopen op de datum van die vast-
stelling, te weten 7 juli 2005, en is, zelfs als geen rekening wordt gehouden met
de mogelijke latere gronden van stuiting of schorsing, nog steeds niet vervallen
op de datum van de uitspraak van voorliggend arrest”.

Grieven

Krachtens artikel 9 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en
de accijnstarieven inzake minerale olie, in zijn oorspronkelijke versie en in de
versie na de wijziging ervan bij artikel 1, 8°, van het in de aanhef van het middel
bedoelde koninklijk besluit van 29 februari 2004, en artikel 421 Programmawet
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22 december 2004, dat het voormelde artikel 9 heeft vervangen met ingang van
10 januari 2005, zijn de algemene bepalingen ter omschrijving van het belastbaar
feit dat opgenomen is in de wet betreffende de algemene regeling voor accijns-
producten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daar-
op van toepassing op de accijns op minerale oliën.

Welnu, artikel 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop bepaalt, als algemene regel, dat de accijns verschuldigd wordt
bij de uitslag tot verbruik en dat de voorwaarden inzake de verschuldigdheid en
het toepasselijk tarief die zijn welke van kracht zijn op de datum van de uitslag
tot verbruik.

Volgens artikel 10 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en
de accijnstarieven inzake minerale olie, in zijn in het arrest weergegeven oor-
spronkelijke versie, in de versie gewijzigd bij artikel 322 Programmawet van
22 december 2003 en in de versie gewijzigd bij artikel 1, 9°, van het in de aanhef
van het middel bedoelde koninklijk besluit van 29 februari 2004, en volgens
artikel 422 Programmawet 27 december 2004, dat het voormelde artikel 10 heeft
vervangen vanaf de inwerkingtreding van die wet van 10 januari 2005, is de ac-
cijns op minerale oliën verschuldigd wanneer wordt aangetoond dat aan een
voorwaarde inzake eindgebruik voor de toepassing van een verlaagd tarief of het
verlenen van vrijstelling niet of niet langer wordt voldaan.

Die bepalingen impliceren niet dat de accijns, met afwijking van artikel 6 van
de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten,
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, niet ver-
schuldigd zou zijn vanaf de uitslag tot verbruik van het product waarvoor ten
onrechte het verlaagd tarief of de vrijstelling is verleend. Indien de uitlegging
moest worden gevolgd die het arrest aan de wet van 22 oktober 1997 heeft gege-
ven, dan zou dat leiden tot het absurde gevolg dat een controle, waaruit blijkt
dat een belastingplichtige in het verleden een verlaagd tarief of een vrijstelling
heeft genoten, de administratie zonder enige tijdsbeperking in staat zou stellen
accijnzen te vorderen op producten waarvoor ten onrechte een verlaagd tarief of
een vrijstelling is verleend.

In voorliggend geval is de verjaringstermijn voor de in de jaren 1998 tot 2005
verbruikte hoeveelheden derhalve ingegaan op de datum van de uitslag tot ver-
bruik van de ten onrechte vrijgestelde producten en werd die termijn, krachtens
artikel 2244 Burgerlijk Wetboek, enkel gestuit door de rechtsvordering die de
verweerder voor het hof van beroep heeft ingesteld op 16 december 2010, zodat
het arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat de rechtsvordering tot invor-
dering van de ontdoken rechten niet — zelfs niet gedeeltelijk — verjaard was
(schending van alle in de aanhef van het middel bedoelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Artikel 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop bepaalt, in het eerste lid, als algemene regel dat
de accijns verschuldigd wordt bij de uitslag tot verbruik in het land van
de accijnsproducten, waarbij de voorwaarden inzake de verschuldigd-
heid en het toepasselijk tarief die zijn welke van kracht zijn op de da-
tum van de uitslag tot verbruik en, in het tweede lid, dat als uitslag tot
verbruik van dergelijke producten wordt beschouwd iedere vorm van
onttrekking, ook op onregelmatige wijze, van deze producten aan een
schorsingsregeling, iedere fabricage, ook op onregelmatige wijze, van
deze producten buiten een schorsingsregeling en elke invoer, ook op on-
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regelmatige wijze, van die producten, wanneer ze niet onder een schor-
singsregeling worden geplaatst.

Krachtens de in het middel vermelde opeenvolgende versies van
artikel 9 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de
accijnstarieven inzake minerale olie (oorspronkelijk opschrift) en
krachtens artikel 421 Programmawet 27 december 2004, dat het voor-
melde artikel heeft vervangen, is de accijns op minerale oliën of op
energieproducten, ongeacht de algemene bepalingen ter omschrijving
van het belastbaar feit opgenomen in de voormelde wet van 10 juni 1997,
eveneens verschuldigd wanneer een van de in artikel 5 van de wet van
22 oktober 1997 of in artikel 417 van de wet van 27 december 2004 ge-
noemde belastbare feiten zich voordoet, waardoor de accijns verschul-
digd wordt tegen het tarief van de gelijkwaardige motorbrandstof, te
weten het bestemmen voor gebruik, het aanbieden voor verkoop of het
gebruik als motorbrandstof, als additief of als vulstof in motorbrand-
stoffen, van producten die niet zijn opgenomen in de lijst van belastba-
re minerale oliën van artikel 3 van de wet van 22 oktober 1997 of in de
lijst van belastbare energieproducten van artikel 415 Programmawet
27 december 2004. In dat geval is de accijns met name verschuldigd door
de persoon die het belastbaar feit heeft gesteld en wiens hoedanigheid
van accijnsplichtige is bevestigd door de Programmawet van
22 december 2003, die daartoe, in artikel 9 van de wet van 22 oktober
1997, een tweede lid heeft ingevoegd, dat zelf ook herhaald wordt in
artikel 421, tweede lid, Programmawet 27 december 2004.

Artikel 10 van de voormelde wet van 22 oktober 1997, in zijn in het
middel vermelde opeenvolgende versies, daarna artikel 422 Program-
mawet 27 december 2004, bepaalt dat de accijnzen op minerale oliën of
op energieproducten zijn verschuldigd wanneer wordt aangetoond dat
aan een voorwaarde inzake eindgebruik voor de toepassing van een ver-
laagd tarief of het verlenen van vrijstelling niet of niet langer wordt
voldaan. In dit geval zijn de accijnzen verschuldigd door de persoon die
de minerale olie of de energieproducten voorhanden heeft, wiens hoeda-
nigheid van accijnsplichtige is bevestigd door de Programmawet
22 december 2003, die daartoe, in artikel 10 van de wet van 22 oktober
1997, een tweede lid heeft ingevoegd, dat zelf ook herhaald wordt in
artikel 422, tweede lid, Programmawet 27 december 2004.

Uit het geheel van die bepalingen volgt dat, ongeacht de uitslag tot
verbruik in het land, dat het belastbare feit is waardoor de accijns
krachtens de algemene regeling verschuldigd wordt voor alle categorie-
ën accijnsproducten, ook accijns verschuldigd is voor bepaalde andere
feiten, eigen aan de minerale oliën en andere energieproducten, met na-
me, krachtens artikel 10 van de wet van 22 oktober 1997 en artikel 422
Programmawet 27 december 2004, in geval van minerale oliën die tegen
het nultarief in verbruik zijn gesteld op grond van artikel 7 van de wet
van 22 oktober 1997 of artikel 419 Programmawet 24 december 2004, een
werkelijk eindverbruik van die vrijgestelde oliën dat niet overeen-
stemt met dat waarvoor het nultarief is toegepast, wanneer het accijn-
starief inzake dat werkelijk eindverbruik hoger is of, indien dat tarief
aan het eindverbruik voorafgaat, het feit dat aan een voorwaarde inza-
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ke het eindverbruik, voor de toepassing van het nultarief, niet of niet
langer is voldaan.

Het middel dat aanvoert dat de accijns op de minerale oliën in alle
gevallen verschuldigd wordt tegen het tarief dat van toepassing is op
het werkelijk eindgebruik van die oliën, op de datum van hun uitslag
tot verbruik in het land, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

11 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
Kirkpatrick en de heer T’Kint.

N° 514

1° KAMER — 12 september 2014
(AR C.11.0430.N)

1° KOOPHANDEL. KOOPMAN. – HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST. –
HANDELSAGENTUURWET. – EUROPESE UNIE. – ARTIKELEN 3 EN 7.2, EVO. –
RICHTLIJN 86/653/EEG VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1986. – DWINGEND

RECHT. – RUIMERE BESCHERMING DAN HET MINIMUM VAN DE RICHTLIJN. – RECHT

VAN EEN ANDERE LIDSTAAT. – TOEPASSELIJKHEID. – HOF VAN JUSTITIE. –
PREJUDICIËLE VRAAG. – UITLEGGING. – VOORWAARDEN.

2° EUROPESE UNIE. – PREJUDICIELE GESCHILLEN. – ARTIKELEN 3 EN 7.2,
EVO. – RICHTLIJN 86/653/EEG VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1986. –
HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST. – HANDELSAGENTUURWET. – DWINGEND

RECHT. – RUIMERE BESCHERMING DAN HET MINIMUM VAN DE RICHTLIJN. – RECHT

VAN EEN ANDERE LIDSTAAT. – TOEPASSELIJKHEID. – HOF VAN JUSTITIE. –
PREJUDICIËLE VRAAG. – UITLEGGING. – VOORWAARDEN. 

3° PREJUDICIEEL GESCHIL. – EUROPESE UNIE. – ARTIKELEN 3 EN 7.2, EVO. –
RICHTLIJN 86/653/EEG VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1986. –
HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST. – HANDELSAGENTUURWET. – DWINGEND

RECHT. – RUIMERE BESCHERMING DAN HET MINIMUM VAN DE RICHTLIJN. – RECHT

VAN EEN ANDERE LIDSTAAT. – TOEPASSELIJKHEID. – HOF VAN JUSTITIE. –
PREJUDICIËLE VRAAG. – UITLEGGING. – VOORWAARDEN.

1°, 2° en 3° De artikelen 3 en 7, lid 2, van het Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening openge-
steld te Rome op 19 juni 1980, moeten aldus worden uitgelegd dat het door
partijen bij een handelsagentuurovereenkomst gekozen recht van een lid-
staat van de Europese Unie dat de door richtlijn 86/653/EEG van de Raad van
18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten
inzake zelfstandige handelsagenten opgelegde minimumbescherming biedt,
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door de in een andere lidstaat gevestigde rechter bij wie de zaak aanhangig
is uitsluitend opzij mag worden geschoven voor de lex fori op grond dat de
regels die de situatie van zelfstandige handelsagenten beheersen van dwin-
gend recht zijn in de rechtsorden van deze lidstaat, indien de aangezochte
rechter, rekening houdend met de aard en het voorwerp van deze dwingende
bepalingen, omstandig vaststelt dat de wetgever van de lidstaat waar de
zaak wordt behandeld, het in het kader van de omzetting van de richtlijn
van fundamenteel belang heeft geacht om de handelsagent in de betrokken
rechtsorde een bescherming te bieden die ruimer is dan die waarin deze richt-
lijn voorziet (1). (Art. 18, 20 en 21 Wet Handelsagentuurovereenkomst;
art. 3 en 7, § 2, EVO; Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december
1986)

(UNAMAR N.V. T. NAVIGATION MARITIME BULGARE, VENNOOTSCHAP 
NAAR BULGAARS RECHT)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 23 december 2010.

Bij arrest van 5 april 2012 heeft het Hof iedere nadere uitspraak aan-
gehouden tot het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak zal
hebben gedaan over de hiernavolgende prejudiciële vraag:

“Moeten, mede in acht genomen de kwalificatie naar Belgisch recht
van de in het geding zijnde artikelen 18, 20 en 21 van de wet van 13 april
1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomt als bepalingen van
bijzonder dwingend recht in de zin van artikel 7.2 EVO, de artikelen 3
en 7.2 EVO, al dan niet in samenhang gelezen met richtlijn 86/653/EEG
van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetge-
vingen in de Lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten, aldus wor-
den uitgelegd dat zij toelaten dat de bepalingen van bijzonder dwingend
recht van het land van de rechter die een ruimere bescherming bieden
dan het door richtlijn 86/653/EEG opgelegde minimum, worden toege-
past op de overeenkomst, ook indien blijkt dat het op de overeenkomst
toepasselijke recht het recht van een andere EU-lidstaat is waarin te-
vens de minimumbescherming die geboden wordt door voormelde richt-
lijn 86/653/EEG werd geïmplementeerd ?”

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij arrest van
17 oktober 2013 – C-184/12 – deze prejudiciële vraag beantwoord.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Tussen de eiseres en de verweerster die een Bulgaarse vennootschap
is, werd vanaf 2005 voor de uitbating van verweersters containerlijn-

(1) Cass. 5 april 2012, AR C.11.0430.N, AC 2012, nr. 219, met concl. van advocaat-gene-
raal DUBRULLE.
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dienst Bulcon een schriftelijke agentuurovereenkomst afgesloten.
Deze handelsagentuur werd bij overeenkomst van 22 december 2008 een
laatste maal verlengd tot 31 maart 2009.

In deze overeenkomst was bepaald dat zij wordt beheerst door het
Bulgaars recht en dat elk geschil met betrekking tot de overeenkomst
door de Arbitragekamer bij de Bulgaarse kamer van koophandel en in-
dustrie te Sofia zal worden beslecht.

De eiseres die van oordeel was dat de handelsagentuur onrechtmatig
werd beëindigd, dagvaardde de verweerster op 25 februari 2009 voor de
rechtbank van koophandel te Antwerpen teneinde betaling te bekomen
van diverse in de Belgische wet op de handelsagentuur van 13 april 1995
bepaalde schadevergoedingen, met name een opzeggingsvervangende
vergoeding, een uitwinningsvergoeding en een bijkomende schadever-
goeding wegens ontslag personeel, hetzij van een totaal bedrag aan ver-
goedingen van 849.557,05 euro.

Op 13 maart 2009 ging de verweerster op haar beurt over tot dagvaar-
ding van de eiseres voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen in
betaling van achtergehouden vrachtgelden ten bedrage van 327.207,87
euro.

Na samenvoeging van beide zaken, oordeelde de rechtbank van koop-
handel te Antwerpen bij vonnis van 12 mei 2009 dat, wat betreft de door
de eiseres ingestelde vordering tot betaling van schadevergoedingen, de
door de verweerster ingeroepen exceptie van afwezigheid van rechts-
macht op grond van een arbitragebeding ongegrond was. 

In dat vonnis van 12 mei 2009 oordeelde de rechtbank van koophandel
dat: 

— artikel 27 Belgische handelsagentuurwet een onmiddellijk, toepas-
bare, eenzijdige collisieregel is die de keuze van buitenlands recht bui-
tenspel zet; 

— de agentuurwet weliswaar niet behoort tot de Belgische internati-
onale openbare orde maar in elk geval moet worden toegepast; 

— geschillen die binnen de werkingssfeer van de agentuurwet vallen,
derhalve niet vatbaar zijn voor arbitrage tenzij het Belgische recht of
een equivalent buitenlands recht in de agentuurovereenkomst toepas-
selijk wordt verklaard;

— aangezien de tussen partijen gesloten overeenkomst aan het Bul-
gaarse recht is onderworpen en niet blijkt dat de in de richtlijn 86/653/
EEG vervatte rechtsregels volgens dat recht ook gelden voor han-
delsagenten die overeenkomsten tot verstrekking van diensten tot
stand brengen, de door de verweerster voorgedragen excepties van af-
wezigheid van rechtsmacht falen.

Op 24 juni 2009 stelde de verweerster hoger beroep in tegen voormeld
vonnis en voerde aan dat de rechtbank zich, bij toepassing van het ar-
bitragebeding, zonder rechtsmacht had dienen te verklaren. 

Omdat de eiseres de in de handelsagentuurovereenkomst bedongen
bankgarantie op eerste verzoek van 250.000 euro niet had verlengd, ging
de verweerster daarnaast ook over tot dagvaarding van eiseres in kort
geding teneinde betaling te bekomen van deze som van 250.000 euro.
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Deze vordering werd ingewilligd bij beschikking van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 13 mei 2009 en bij
arrest van 28 oktober 2009 bevestigd door het hof van beroep te Antwer-
pen.

16. Bij arrest van 23 december 2010 doet het hof van beroep te Antwer-
pen uitspraak over het hoger beroep tegen het vonnis van 12 mei 2009.

Het hof van beroep veroordeelt de eiseres tot betaling van het saldo
van de vrachtgelden ten bedrage van 77.207,87 euro te vermeerderen met
de verwijlrente aan de wettelijke rentevoet en tot de kosten. 

Verder verklaart het hof van beroep de door de verweerster ingeroe-
pen exceptie van afwezigheid van rechtsmacht gegrond en verklaart
zich zonder rechtsmacht om te oordelen over de door de eiseres tegen
de verweerster ingestelde vordering tot betaling van schadevergoedin-
gen.

III. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— artikel 2 van het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging
van buitenlandse scheidsrechtelijke uitspraken, gesloten te New York op 10 juli
1958, goedgekeurd bij Wet van 5 juli 1975;

— de artikelen 3 en 7 van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uit overeenkomst, ondertekend te Rome op 19 juni 1980 en
goedgekeurd bij Wet van 14 juli 1987 (B.S. 9 oktober 1987);

— de artikelen 18, 20, 21, 22, 23 en 27 Wet van 13 april 1995 betreffende de han-
delsagentuurovereenkomst;

— artikel 1676 Gerechtelijk Wetboek.

Bestreden beslissing

De appelrechters oordelen dat het arbitragebeding opgenomen in de overeen-
komst tussen de partijen en waardoor de door eiseres tegen verweerster inge-
stelde vordering naar Bulgaars recht dient beoordeeld te worden door de door de
contractpartijen aangewezen arbitragekamer in de Kamer van Koophandel en
Industrie te Sofia – Bulgarije – bestaanbaar is met de Belgische interne rechts-
orde zodat dit arbitragebeding rechtsgeldig is en de Belgische rechter derhalve
zonder rechtsmacht is om van deze vordering van eiseres tegen verweerster
strekkende tot betaling van de door de Belgische handelsagentuurwet bepaalde
schadevergoedingen kennis te nemen. Het hof van beroep verklaart op die
grondslag het hoger beroep van verweerster gegrond en, opnieuw rechtdoende,
verklaart zich zonder rechtsmacht om te oordelen over de door eiseres tegen
verweerster ingestelde vordering tot betaling van schadevergoeding en wel op
grond van de volgende overwegingen:

“I. De eerste rechter heeft op oordeelkundige gronden, die door [eiseres] niet
weerlegd en door het [hof van beroep] overgenomen worden, geoordeeld dat de
door [eiseres] ingeroepen verzaking van [verweerster] aan het arbitragebeding
niet bewezen is.

II. [Eiseres] beweert dat de door haar vanaf 2005 jaarlijks met [verweerster]
voor de duur van één jaar gesloten schriftelijke handelsagentuurovereenkom-
sten de eenvoudige voortzetting zijn van de door [verweerster] voor de uitbating
van Bulcon containerlijndienst sinds 1994 met Kersten Hunik nv gesloten han-
delsagentuur.
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Dit door [verweerster] betwist gegeven wordt niet bewezen door de door [eise-
res] ingeroepen feiten en neergelegde stukken: uit niets blijkt dat [eiseres] in
de handelsrelatie met [verweerster] de rechtsgeldige opvolger van de op
31 februari 2005 ontbonden Kersten Hunik nv was.

Daaruit volgt dat het [hof van beroep] voor de beoordeling van de vordering
tot betaling van schadevergoedingen ervan uitgaat dat de litigieuze handelsre-
latie ontstond in 2005 en wel door jaarlijks gesloten handelsagentuurovereen-
komsten voor de duur van één jaar, waarvan de laatste periode in de regel
eindigde op 31 december 2008 maar die door een aanhangsel d.d. 22 december 2008
verlengd werd tot 31 maart 2009.

III. In al deze (in de Engelse taal opgestelde) schriftelijke overeenkomsten is
bepaald (vrije vertaling door het [hof van beroep]) dat zij volledig beheerst wor-
den door het Bulgaars recht en dat elk geschil m.b.t. deze overeenkomsten zal
beslecht worden door de Arbitragekamer bij de Bulgaarse kamer van Koophan-
del en Industrie te Sofia.

IV. Wat betreft het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het ingeroepen ar-
bitragebeding, heeft de eerst rechter in het bestreden vonnis correct toepassing
gemaakt van het te New York gesloten verdrag van 10 mei 1958 betreffende ‘de
erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechtelijke uitspra-
ken’ en verwezen naar de desbetreffend relevante cassatierechtspraak.

Artikel 2.1 van het bij wet van 5 juni 1975 goedgekeurde Verdrag van 10 juni
1958 houdende erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechter-
lijke uitspraken, opgemaakt te New York, bepaalt dat iedere Verdragssluitende
Staat de schriftelijke overeenkomst erkent waarbij partijen zich verbinden aan
een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde geschillen
welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar
aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en be-
treffende een geschil dat vatbaar is voor arbitrage. Artikel 2.3 van het Verdrag
bepaalt dat de rechter van een Verdragssluitende Staat bij wie een geschil aan-
hangig wordt gemaakt ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst als be-
doeld in dit artikel hebben aangegaan, partijen op verzoek van een hunner naar
arbitrage verwijst, tenzij hij constateert dat genoemde overeenkomst vervallen
is, niet van kracht is of niet kan worden toegepast. De verplichting te verwijzen
geldt enkel voor geschillen die vatbaar zijn voor arbitrage. Artikel 2 van het
Verdrag wijst niet uitdrukkelijk de wet aan op grond waarvan moet worden be-
paald of het geschil vatbaar is voor arbitrage. Die verdragsbepaling laat evenwel
toe dat de rechter aan wie de vraag wordt onderworpen, de vraag aan zijn recht-
stelsel toetst en zodoende de grenzen bepaalt waarbinnen private rechtspraak
over bepaalde materies bestaanbaar is met zijn interne rechtsorde. Zij belet niet
dat de rechter de mogelijkheid van het beroep op arbitrage mede laat afhangen
van voorwaarden die los staan van de toestand van partijen of van het voorwerp
van het geschil en biedt ook de mogelijkheid aan de rechter de dwingende regels
van zijn interne rechtsorde te betrekken. Wanneer de arbitrageovereenkomst
aan een vreemde wet is onderworpen, moet de rechter die kennis neemt van een
exceptie van rechtsmacht, de arbitrage uitsluiten wanneer het geschil krach-
tens alle relevante rechtsregels van de lex fori niet aan de rechtsmacht van de
nationale rechter mag worden onttrokken’ (cfr. Cass. 14 januari 2010, C.08.503.N).

V. De Belgische wet betreffende de handelsagentuur is niet van openbare orde
en behoort dan ook zeker niet tot de Belgische internationale openbare orde.

VI. Artikel 27 van de Belgische agentuurwet d.d. 13 april 1995, die de Richtlijn
86/653/EEG implementeert in de Belgische rechtsorde, luidt: ‘Onverminderd de
toepassing van internationale verdragen die België heeft gesloten, is elke acti-
viteit van een handelsagent met hoofdvestiging in België onderworpen aan de
Belgische wet en behoort (zij) tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken’.

VII. Op de litigieuze overeenkomst is het in Rome gesloten verdrag d.d. 19 juni
1980 inzake ‘het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst’
(verder afgekort als EVO), en waardoor ook België verbonden is, van toepassing.
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In het arrest Ingmar (d.d. 9 november 2000) heeft het Europees Hof van Justitie
geoordeeld dat, indien een handelsagent gevestigd in de Europese Unie, een
agentuurovereenkomst sluit met een principaal gevestigd in een derde land en
partijen het recht van dat land van toepassing verklaren, de dwingende bepalin-
gen van de richtlijn (waaronder deze die de handelsagent bepaalde rechten ver-
lenen na de beëindiging van de agentuurovereenkomst) ondanks de rechtskeuze
steeds van toepassing zijn.

Het [hof van beroep] dient dan ook na te gaan of in het door partijen gekozen
Bulgaars recht de dwingende bepalingen van de handelsagentuurrichtlijn geïm-
plementeerd zijn.

VIII. Er bestaat geen betwisting over het feit dat Bulgarije lid is van de EU en
het [hof van beroep] oordeelt, mede op grond van de overgelegde stukken, dat de
bescherming die de voormelde agentuurrichtlijn aan de handelsagent biedt, ook
geïmplementeerd is in het door partijen toepasselijk verklaarde Bulgaars recht.

Onder deze (minimale) bescherming valt immers niet de tussen de partijen ge-
voerde discussie of een handelsagent die overeenkomsten tot verstrekking van
diensten tot stand brengt al dan niet onder toepassing van de in de Bulgaarse
wetgeving geïmplementeerde EU richtlijn 86/653/EEG valt.

Bovendien oordeelt het [hof van beroep], zij het ten overvloede, dat op grond
van de overgelegde stukken en waaronder de door (partijen geraadpleegde) be-
voegde derden ter verduidelijking van de Bulgaarse wetgeving verstrekte toe-
lichtingen (stuk 18 [verweerster] en stuk 16 [eiseres]), [eiseres] als scheepsagent
van [verweerster] wel onder toepassing valt van de in de Bulgaarse wetgeving
geïmplementeerde EU handelsagentuurrichtlijn.

Het [hof van beroep] oordeelt verder dat volgens deze Bulgaarse wetgeving een
handelsagent in de door de Richtlijn bepaalde omstandigheden ook recht heeft
op een uitwinningsvergoeding en dat daarin de in de Richtlijn bepaalde duur van
de opzeggingstermijn gerespecteerd wordt.

IX. Bij toepassing van artikel 7 EVO dient dan ook voor de beslechting van de
door [eiseres] ingestelde vordering geen gevolg te worden toegekend aan de bij-
zonder dwingende bepalingen (de door de eerste rechter aangehaalde
artikelen 18, 20 en 21) van de Belgische handelsagentuurwet: immers ook in het
door partijen gekozen Bulgaars recht wordt, zoals hoger onder VIII aangetoond,
aan [eiseres] als scheepsagent van [verweerster] de (minimale) bescherming van
de handelsagentuur Richtlijn geboden en om die reden moet de wilsautonomie
van partijen (rechtskeuze van Bulgaars recht) primeren op het recht van een an-
dere EU-lidstaat, in casu België.

Verder vindt artikel 3 EVO op onderhavig geschil geen toepassing.
Uit de hoger onder VII tot en met IX gedane overwegingen volgt dan ook dat

bij toepassing van artikel 27 van de Belgische handelsagentuurwet de rechtsvor-
dering van [eiseres] naar Bulgaars recht dient beoordeeld te worden.

De vaststelling dat dit Bulgaars recht de handelsagent niet volledig dezelfde
bescherming (rechten bij beëindiging van de overeenkomst) biedt als de Belgi-
sche handelsagentuurwet is daarom dan ook rechtens irrelevant.

Nu [verweerster] een Bulgaarse rederij was met zetel te Varna, houdt voormel-
de rechtskeuze van Bulgaars recht ook een ‘wetsontduiking’ in.

X. Zoals de eerste rechter terecht besloot, blijkt uit de parlementaire werk-
zaamheden – zie Parlementaire Handelingen Senaat, vergadering van woensdag
8 maart 1995, waar rapporteur Vandenberghe als volgt antwoordde op een vraag
van de heer Hatry of de voorgestelde tekst van artikel 27 handelsagentuurwet
uitsloot dat bij handelsagentuur een geldig arbitragebeding kon gesloten wor-
den: ‘…Voor mij is het duidelijk dat deze clausule enkel tot doel heeft de be-
voegdheid ratione loci te regelen. Het voorbeeld van de heer Hatry draait rond
de bevoegdheid ratione materiae. Het is niet de bedoeling van artikel 27 de ar-
bitrage a priori uit te sluiten, maar enkel en alleen te bepalen dat naar gemeen
recht de Belgische rechtbanken bevoegd zijn’ – voorafgaand aan de wet van
13 april 1995 dat de tekst van artikel 27 Belgische agentuurwet er niet aan in de
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weg staat dat zulke agentuurgeschillen aan arbitrage kunnen onderworpen wor-
den.

XI. Nu, zoals hoger geoordeeld, de litigieuze handelsagentuur rechtsgeldig aan
Bulgaars recht onderworpen werd en de arbiters dit recht zullen dienen toe te
passen, vermochten partijen door het in de overeenkomst opgenomen arbitrage-
beding en dus vóór het ontstaan van enig geschil de beslechting daarvan aan een
arbitraal oordeel te onderwerpen.

XII. Bij toepassing van artikel 2.3 van het Verdrag van 10 juni 1958 houdende
erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspra-
ken, opgemaakt te New York, dient op grond van de hoger uiteengezette
rechtsanalyse dan ook besloten te worden dat het litigieus arbitragebeding
rechtsgeldig is. Derhalve is de Belgische rechter zonder rechtsmacht om van
deze vordering kennis te nemen.” (bestreden arrest, blz. 5 t.e.m 10)

Overeenkomstig artikel 1676, 1°, kan elk geschil dat reeds is ontstaan of nog
kan ontstaan uit een bepaalde rechtsstrekking, waarover een dading mag wor-
den aangegaan, bij overeenkomst aan arbitrage worden onderworpen. Overeen-
komstig het derde lid van datzelfde artikel laat het bepaalde in de voorgaande
leden de uitzonderingen die elders in de wet voorkomen onverlet.

Aangevoerde grieven

Overeenkomstig artikel 1676, 1°, Gerechtelijk Wetboek kan elk geschil dat
reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrekking, waar-
over een dading mag worden aangegaan, bij overeenkomst aan arbitrage worden
onderworpen. Overeenkomstig het derde lid van datzelfde artikel laat het be-
paalde in de voorgaande leden de uitzonderingen die elders in de wet voorkomen
onverlet.

Artikel 2.1 van het Verdrag van New York van 10 juni 1958 bepaalt dat iedere
verdragssluitende staat de schriftelijke overeenkomsten erkent waarbij partij-
en zich verbinden aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of
bepaalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden
kunnen rijzen naar aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechts-
betrekking en betreffende een geschil dat vatbaar is voor arbitrage. Artikel 2.3
van datzelfde verdrag bepaalt verder dat de rechter van een verdragssluitende
staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt ten aanzien waarvan partijen
een overeenkomst als bedoeld in dat artikel hebben aangegaan, partijen op ver-
zoek van een hunner naar arbitrage verwijst, tenzij hij constateert dat de ge-
noemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet kan worden
toegepast. De verplichting te verwijzen geldt enkel voor geschillen die vatbaar
zijn voor arbitrage.

Artikel 2 van dit verdrag wijst niet uitdrukkelijk de wet aan op grond waar-
van moet worden bepaald of het geschil vatbaar is voor arbitrage. Die verdrags-
bepaling laat evenwel toe dat de rechter aan wie de vraag wordt onderworpen,
de vraag aan zijn rechtstelsel toetst en zodoende de grenzen bepaalt waarin pri-
vate rechtspraak over bepaalde materies bestaanbaar is met zijn interne rechts-
orde. Zij belet niet dat de rechter de mogelijkheid van het beroep op arbitrage
mede laat afhangen van voorwaarden die los staan van de toestand van partijen
of van het voorwerp van het geschil en biedt ook de mogelijkheid aan de rechter
de dwingende regels van zijn interne rechtsorde te betrekken. Wanneer de ar-
bitrageovereenkomst aan een vreemde wet is onderworpen, moet de rechter die
kennis neemt van een exceptie van rechtsmacht, de arbitrage uitsluiten wan-
neer het geschil krachtens alle relevante rechtsregels van de lex fori niet aan de
rechtsmacht van de nationale rechter mag worden onttrokken. Hieruit vloeit
voort dat de Belgische rechter de vraag of een geschil vatbaar is voor arbitrage
dient te beoordelen volgens de lex fori om te bepalen in hoeverre in bepaalde aan-
gelegenheden arbitrage kan worden toegestaan.

Luidens artikel 27 Belgische Agentuurwet van 13 april 1995 is elke activiteit
van een handelsagent met hoofdvestiging in België onderworpen aan de Belgi-
sche wet en behoort zij tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken onver-
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minderd de toepassing van internationale verdragen die België heeft gesloten.
De artikelen 18, 20, 21, 23, 24 en 27 Belgische Agentuurwet zijn van dwingend
recht, ook in zoverre ze een bescherming bieden aan de agent die verder reikt
dan de minimale bescherming welke werd opgelegd door de Europese Agentuur-
richtlijn (EU-Richtlijn 86/653/EEG). Overeenkomstig artikel 3.1 van het Verdrag
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten,
ondertekend te Rome op 19 juli 1980 en goedgekeurd bij Wet van 14 juli 1987 wor-
den overeenkomsten beheerst door het recht dat partijen hebben gekozen. Over-
eenkomstig artikel 3.3 van datzelfde verdrag laat de keuze door de partijen van
een buitenlands recht, al dan niet gepaard gaande met de aanwijzing van een
buitenlandse rechter, wanneer alle overige elementen van het geval op het tijd-
stip van deze keuze met één enkel land zijn verbonden, onverlet de bepalingen
waarvan volgens het recht van dit land niet bij overeenkomst mag worden afge-
weken, hierna “dwingende bepalingen” te noemen. Artikel 7.2 van datzelfde ver-
drag bepaalt: “Dit verdrag laat de toepassing onverlet van de bepalingen van het
recht van het land van de rechter die ongeacht het op de overeenkomst toepas-
selijke recht het geval dwingend beheersen”. Artikel 7.1 van datzelfde verdrag
bepaalt: “Bij de toepassing ingevolge dit verdrag van het recht van een bepaald
land kan gevolg worden toegekend aan de dwingende bepalingen van het recht
van een ander land waarmede het geval nauw is verbonden, indien en voor zover
deze bepalingen volgens het recht van het laatstgenoemde land toepasselijk zijn
ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst. Bij de beslissing of aan deze
dwingende bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt rekening gehouden
met hun aard en strekking, alsmede met de gevolgen die uit de toepassing of
niet-toepassing van deze bepalingen zouden voortvloeien”.

De appelrechters zijn evenwel te dezen van oordeel dat bij toepassing van
artikel 7 van voormeld Verdrag van Rome voor de beslechting van de door eise-
res ingestelde vordering geen gevolg dient te worden toegekend aan de bijzon-
dere dwingende bepalingen van de Belgische handelsagentuurwet omdat ook in
het door partijen gekozen Bulgaars recht aan eiseres als scheepsagent de mini-
male bescherming van de handelsagentuurrichtlijn geboden wordt en dat om die
reden de wilsautonomie van de partijen welke een rechtskeuze hebben gedaan
van het Bulgaarse recht moet primeren op het recht van een andere EU-lidstaat,
in casu België. Op grond daarvan oordelen de appelrechters dat de rechtsvorde-
ring van eiseres dient beoordeeld te worden naar Bulgaars recht en dat de vast-
stelling dat dit Bulgaars recht de handelsagent niet volledig dezelfde
bescherming bij de beëindiging van de overeenkomst biedt als de Belgische han-
delsagentuurwet daarom ook rechtens irrelevant is. De appelrechters onderzoe-
ken vervolgens of het in het door de partijen gekozen Bulgaars recht de
dwingende bepalingen van de handelsagentuurrichtlijn geïmplementeerd zijn.
Het hof van beroep overweegt in dit verband: “Onder deze (minimale) bescher-
ming valt immers niet de tussen partijen gevoerde discussie of een handelsagent
die overeenkomsten tot het verstrekken van diensten tot stand brengt al dan
niet onder toepassing van de in de Bulgaarse wetgeving geïmplementeerde EU
richtlijn 86/653/EG valt”. Het hof van beroep beslist verder dat de vaststelling
dat het Bulgaarse recht de handelsagent niet volledig dezelfde bescherming
biedt als de Belgische handelsagentuurwet rechtens irrelevant is.

Aldus beslissen de appelrechters dat de vraag of een geschil vatbaar is voor
arbitrage door de rechter niet dient getoetst te worden aan zijn intern rechts-
stelsel doch enkel dient na te gaan of het door de partijen gekozen rechtstelsel
van een andere EU-lidstaat de minimale bescherming biedt welke is voorzien in
de EU-richtlijn. In zoverre de appelrechters aldus schijnen aan te nemen dat en-
kel de minimale bepalingen van de EU-agentuurrichtlijn behoren tot de regels
van Belgisch dwingend recht, schenden zij de artikelen 18, 20, 21, 23, 24 en 27 van
de Belgische agentuurwet nu elk van deze bepalingen van dwingend recht zijn
ook in zoverre zij een ruimere bescherming bieden dan minimaal opgelegd door
de EU-richtlijn 86/653/EEG. In zoverre de appelrechters oordelen dat de rechter
de vraag of een geschil vatbaar is voor arbitrage niet dient te toetsen aan zijn
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intern rechtsstelsel, dit wil zeggen te dezen de Belgische handelsagentuurwet,
zijnde de EU-richtlijn 86/653/EEG zoals zij in België werd omgezet, doch enkel
aan de minimale bepalingen van de EU-richtlijn zelf en derhalve bij dat oordeel
geen rekening dient te worden gehouden met die bepalingen van de Belgische
handelsagentuurwet die aan de agent een grotere bescherming bieden dan de mi-
nimale bepalingen van de EU-richtlijn, dan schenden de appelrechters artikel 2
van het Verdrag van New York, de artikelen 3 en 7 Verdrag van 19 juni 1980, de
artikelen 18, 20, 21, 22, 23 en 27 Handelsagentuurwet alsook artikel 1676 Gerech-
telijk Wetboek. Artikel 7.2 van het Verdrag van 19 juni 1980 spreekt immers en-
kel van bepalingen van het recht van het land van de rechter die ongeacht het
op de overeenkomst toepasselijke recht, het geval dwingend beheersen. De
artikelen 18, 20, 21, 22, 23 en 27 Handelsagentuurwet zijn van dwingend recht en
artikel 2, lid 3, Verdrag van New York sluit niet uit dat de rechter de vraag of
een geschil vatbaar is voor arbitrage toetst aan zijn eigen rechtstelsel.

IV. BESLISSING VAN HET HOF

1. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij arrest van
17 oktober 2013 – C-184/12 – verklaard voor recht:

“De artikelen 3 en 7, lid 2, van het Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening
opengesteld te Rome op 19 juni 1980, moeten aldus worden uitgelegd dat
het door partijen bij een handelsagentuurovereenkomst gekozen recht
van een lidstaat van de Europese Unie dat de door richtlijn 86/653/EEG
van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetge-
vingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten opgelegde
minimumbescherming biedt, door de in een andere lidstaat gevestigde
rechter bij wie de zaak aanhangig is uitsluitend opzij mag worden ge-
schoven voor de lex fori op grond dat de regels die de situatie van zelf-
standige handelsagenten beheersen van dwingend recht zijn in de
rechtsorde van deze lidstaat, indien de aangezochte rechter, rekening
houdend met de aard en het voorwerp van deze dwingende bepalingen,
omstandig vaststelt dat de wetgever van de lidstaat waar de zaak wordt
behandeld, het in het kader van de omzetting van de richtlijn van fun-
damenteel belang heeft geacht om de handelsagent in de betrokken
rechtsorde een bescherming te bieden die ruimer is dan die waarin deze
richtlijn voorziet”.

2. De appelrechters die oordelen dat:
— “bij toepassing van artikel 7 EVO (…) voor de beslechting van de

door (de eiseres) ingestelde vordering (dan ook) geen gevolg (dient) te
worden toegekend aan de bijzonder dwingende bepalingen (de door de
eerste rechter aangehaalde artikelen 18, 20 en 21) van de Belgische han-
delsagentuurwet: immers ook in het door partijen gekozen Bulgaars
recht wordt, zoals hoger (…) aangetoond, aan (de eiseres) als scheepsa-
gent van de verweerster de (minimale) bescherming van de handelsa-
gentuur Richtlijn geboden en om die reden moet de wilsautonomie van
partijen (rechtskeuze van Bulgaars recht) primeren op het recht van
een andere EU-lidstaat, in casu België”,

— “nu, zoals hoger geoordeeld, de litigieuze handelsagentuur rechts-
geldig aan Bulgaars recht onderworpen werd en de arbiters dit recht
zullen dienen toe te passen, (…) partijen (vermochten) door het in de
overeenkomst opgenomen arbitragebeding en dus vóór het ontstaan
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van enig geschil de beslechting daarvan aan een arbitraal oordeel te on-
derwerpen”, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

3. Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het zich zonder rechts-
macht verklaart om te oordelen over de door de eiseres tegen de ver-
weerster ingestelde vordering tot betaling van schadevergoedingen 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 feiten-
rechter over.

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

12 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  —
Advocaten: de heer Verbist en mevr. De Baets.

N° 515

1° KAMER — 12 september 2014 

(AR C.12.0413.N)

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. — SCHENKING ONDER DE LEVENDEN. —
VORMVEREISTEN. — TOEPASSING M.B.T. DE HANDGIFT. — UITWERKING. — VOOR-
WAARDE.

De regel van artikel 931 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de hand-
gift van roerende goederen tussen levenden, die tot stand komt door de louter
materiële overhandiging, met het inzicht om te schenken, van de zaak aan
de begiftigde, die aanvaardt (1); wanneer een schenking inzake roerende
goederen nietig is wegens de miskenning van de vormvereisten bepaald in
artikel 931 Burgerlijk Wetboek, kan de uitvoering van die schenking niet gel-
den als handgift, tenzij is aangetoond dat de schenker op het ogenblik van
de overhandiging met een nieuwe begiftigingsinzicht handelde (2). (Art. 931
BW)

(R. T. B.)

(1) Cass. 22 april 2010, AR C. 08.0602.N, AC 2010, nr. 271.
(2) Cass. 14 mei 1981, AC 1980-81, nr. 526.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 29 april 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— De artikelen 894, 931, 932, eerste lid, 938, 1319, 1320, 1322, 1339, 1341, 1347, 1353
Burgerlijk Wetboek.

Bestreden beslissing

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond, beves-
tigt het vonnis a quo van 23 juni 2009, waarbij de vordering van eiseres in beta-
ling van 7.065 euro, meer de wettelijke verwijlrente vanaf 15 april 2008 en de
gerechtelijke rente vanaf 20 mei 2008 tot aan de datum van uiteindelijke beta-
ling, ongegrond wordt verklaard, op volgende gronden:

“1. Tussen de partijen is op 11 februari 2002 te Wevelgem een overeenkomst op-
gesteld en ondertekend met als titel ‘betreft: schenking in contanten’ en lui-
dend als volgt:

‘Ik, (eiseres), wonende te Stationsstraat, D., schenk hierbij 285.000 bef (7.065
euro) in contanten aan (verweerder), wonende te Larstraat, L. Deze persoonlijke
schenking doe ik uit eigen wil en vraag hiervoor geen vergoeding of terugbeta-
ling in welke soort dan ook.’

(stuk 1 van (verweerder))
Op 15 februari 2002 heeft (eiseres) 7.065 euro in contanten van haar rekening ge-

haald (stuk 1 van (eiseres)) en op 23 februari 2002 werd op naam van (verweerder)
een moto Honda X11 geleverd voor de prijs van 7.064,97 euro (stuk 2 van (eiseres)).

(Verweerder) werd bij aangetekende brief van 15 april 2008 — meer dan 6 jaar
na de overeenkomst van 11 februari 2002 — aangetekend in gebreke gesteld om
het bedrag van 7.065 euro, vermeerderd met de intrest, terug te betalen aan (ei-
seres) (stuk 3 van (eiseres)), wat door hem werd betwist (stuk 4 van (eiseres)).

Tussen de partijen bestaat er geen betwisting dat het bedrag van 7.065 euro
aan (verweerder) door (eiseres) werd gegeven.

Naar de stelling van (eiseres) betrof het een som die diende te worden terug-
betaald, naar de overtuiging van (verweerder) een handgift.

(Eiseres) doet er het stilzwijgen toe waarom zij meer dan 6 jaar heeft gewacht
alvorens het bedrag van 7.065 euro terug te vragen.

2.2. De handgift wordt door de wet niet gedefinieerd. Algemeen is aanvaard dat
het een vormvrije schenking is die tot stand komt door de loutere materiële
overhandiging animus donandi aan de begiftigde, die dit aanvaardt, van een li-
chamelijk roerend goed of van een onlichamelijk roerend goed waarvan het
recht in de titel is geïncorporeerd.

Voor de geldigheid van de handgift moeten geen echte vormvereisten nage-
leefd worden. Er dient zelfs geen geschrift te worden opgemaakt maar niets
staat dit in de weg. Het is geen plechtig contract maar een zakelijk contract.

Met de eerste rechter is het (hof van beroep) van oordeel dat uit de libellering
van de onderhandse overeenkomst van 11 februari 2002 — die ad probationem is
opgemaakt — duidelijk de wil tot vrijgevigheid in hoofde van (eiseres) en ten
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voordele van (verweerder) — die dit heeft aanvaard — blijkt. Ook de traditio, de
materiële overdracht van de contanten komt op grond van het samenlezen van
de diverse stukken als bewezen voor.

Ten onrechte stelt (eiseres) dat artikel 931 Burgerlijk Wetboek werd geschon-
den en het geschrift van 11 februari 2002 derhalve nietig is aangezien dit
artikel niet van toepassing is op de handgift, waarop het de belangrijkste uit-
zondering vormt (zie en vgl.: Puelinckx-Coene M., Geelhand N. en Buyssens F.,
Giften 1993-1998, TPR 1999/2, nrs. 137 e.v., p. 868 e.v.).

Van een vermogensverschuiving zonder oorzaak of een onverschuldigde beta-
ling is geen sprake: uit het samenlezen van de diverse stukken blijkt onbetwist-
baar dat (eiseres) het bedrag van 7.065 euro aan (verweerder) gaf om er de moto
Honda mee te kopen, die enkele dagen na de overeenkomst geleverd werd.

2.3. De vordering van (eiseres) tot het doen terugbetalen van 7.065 euro, meer
wettelijke intrest vanaf 15 april 2008 is derhalve niet gegrond.” (arrest p. 3-5)

De eerste rechter besloot in het vonnis a quo van 23 juni 2009 tot ongegrond-
heid van de vordering van eiseres op volgende gronden:

“3. De Rechtbank is van oordeel dat de vordering toelaatbaar doch ongegrond
is.

Het bestaan van een handgift is immers overduidelijk bewezen door het door
(eiseres) en (verweerder) op 11 februari 2002 ondertekende document.

Artikel 931 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op een handgift.

Een handgift tussen feitelijk samenwonende partners moet bewezen worden
overeenkomstig het gemeen recht (art. 1341 e.v. Burgerlijk Wetboek) (J. Du
Mongh & V. Allaerts & I. Samoy, “Overzicht van rechtspraak (2000-2007) — De
feitelijke: samenwoning”, Tijdschrift voor Familierecht, 2008, p. 37; zie ook G.
Van Elder, “De l'importance de la preuve écrite du don manuel en droit civil et
en droit fiscal”, Recueil général de l'enregistrement et du notariat, nr. 25.095, p.
9). Dit betekent dat een handgift ter waarde van meer dan 375,- euro dient te
worden bewezen door middel van een onderhandse akte. Welnu, het door (ver-
weerder) neergelegde stuk is een onderhandse akte die het bewijs levert van het
bestaan van de handgift.

Uit de onderhandse akte van 11 februari 2002 blijkt naar het oordeel van de
Rechtbank duidelijk de wil tot vrijgevigheid van (eiseres).

Alhoewel in de onderhandse akte van 11 februari 2002 de ‘traditio’ (d.w.z. de fy-
sieke overhandiging) niet wordt vastgesteld, is de Rechtbank van oordeel dat
deze traditio niettemin is bewezen door de eigen bekentenis van (eiseres) dat zij
aan (verweerder) een som van 7.065,- euro geleend heeft, wat eveneens een tradi-
tio impliceert (lening is immers net als een handgift een zakelijk contract,
d.w.z. het contract komt pas tot stand mits overhandiging van hetgeen wordt
uitgeleend).

Ook kan redelijkerwijze niet worden betwist dat (verweerder) hetgeen (eise-
res) hem uit vrijgevigheid wilde schenken, aanvaard heeft.

Meteen wordt ook de argumentatie van (eiseres), als zou er sprake zijn van
vermogensverschuiving zonder oorzaak of van een onverschuldigde betaling, als
ongegrond afgewezen. Het bestaan van een handgift sluit deze rechtsgronden om
tot terugvordering over te gaan, immers uit.

Grieven

1. Overeenkomstig artikel 894 Burgerlijk Wetboek is een schenking een akte
waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak
ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanvaardt.

Krachtens artikel 931 Burgerlijk Wetboek, worden alle akten houdende schen-
king onder de levenden verleden voor notaris, in de gewone contractvorm, en
wordt daarvan, op straffe van nietigheid, een minuut gehouden.
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Naar luid van artikel 932, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bindt de schenking
onder de levenden de schenker niet en heeft generlei gevolg, dan van de dag
waarop zij in uitdrukkelijke bewoordingen is aangenomen.

Krachtens artikel 938 Burgerlijk Wetboek is de behoorlijk aangenomen schen-
king voltrokken door de enkele toestemming van de partijen, en gaat de eigen-
dom van de geschonken goederen over op de begiftigde, zonder dat enige andere
overgave vereist is.

2. De vormvereisten van artikel 931 Burgerlijk Wetboek zijn, tijdens het leven
van de schenker, voorgeschreven op straffe van absolute nietigheid, nu, overeen-
komstig artikel 1339 Burgerlijk Wetboek, de schenker de gebreken van een
schenking onder de levenden niet kan verhelpen door enige akte van bevesti-
ging, en de schenking die nietig is wat de vorm betreft, in de wettelijke vorm
opnieuw moet worden gedaan. De rechter dient desnoods ambtshalve de nietig-
heid van de schenking op te werpen.

Een schenking bij gewone onderhandse akte is dan ook absoluut nietig, en
deze schenking kan niet bevestigd of bekrachtigd worden door de vrijwillige uit-
voering ervan. De nietigheid van de onderhandse schenking tast de rechtshan-
deling zelf aan, en niet louter het geschrift als bewijs van de schenking, zodat
deze schenking ook niet door bekentenis of eed kan bewezen worden.

De nietigheid van de schenking bij onderhandse akte heeft tot gevolg dat aan
deze rechtshandeling geen enkel juridisch gevolg meer kan verbonden worden,
en dat het geschonkene moet teruggegeven worden. 

3. De vormvereisten van artikel 931 Burgerlijk Wetboek zijn echter niet van
toepassing op de handgift van roerende goederen tussen levenden, die tot stand
komt door de louter materiële overhandiging, met het inzicht om te schenken,
van de zaak aan de begiftigde, die aanvaardt.

Nu de schenking hetzij rechtstreeks, via de plechtige overeenkomst bepaald
in artikel 931 Burgerlijk Wetboek, hetzij via het zakelijk contract van handgift,
kan plaatsvinden, is een schenkingsbelofte zonder enig juridisch gevolg.

4. Krachtens artikel 1341 Burgerlijk Wetboek, moet een akte voor notaris of
een onderhandse akte worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde
van 375 euro te boven gaan, zelfs betreffende vrijwillige bewaargeving. Het be-
wijs door getuigen wordt niet toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten
en evenmin omtrent hetgeen men zou beweren vóór, tijdens of sinds het opma-
ken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of een waarde van minder dan 375
euro.

Overeenkomstig artikel 1319, eerste lid van dit wetboek, levert de authentieke
akte tussen de contracterende partijen en hun erfgenamen of rechtverkrijgen-
den een volledig bewijs op van de overeenkomst die erin is vervat. Krachtens
artikel 1322, eerste lid, van hetzelfde wetboek heeft een onderhandse akte, die
erkend is door degenen tegen wie men zich daarop beroept of die wettelijk voor
erkend wordt gehouden, tussen de ondertekenaars van de akte en tussen hun erf-
genamen en rechtverkrijgenden dezelfde bewijswaarde als een authentieke ak-
te.

Luidens artikel 1347 Burgerlijk Wetboek lijdt de regel van artikel 1341 van dat
wetboek uitzondering wanneer er een begin van bewijs met geschriften voorhan-
den is. Overeenkomstig artikel 1353 Burgerlijk Wetboek is bewijs door vermoe-
dens alleen toegelaten in de gevallen de wet het bewijs door getuigen toelaat.

Een begin van bewijs door geschrift is, luidens artikel 1347, tweede lid, Bur-
gerlijk Wetboek, elke geschreven akte die uitgaat van degene tegen wie de vor-
dering wordt ingesteld of van de persoon die hem vertegenwoordigt en waardoor
het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt.

Deze bewijsregeling geldt eveneens voor de handgift, zodat voor het bewijs van
een handgift van roerende goederen waarvan de waarde het bij artikel 1341 Bur-
gerlijk Wetboek bedoelde bedrag overschrijdt, in beginsel een onderhandse akte
vereist is.



1862 ARRESTEN VAN CASSATIE   12.9.14 - N° 515

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1862  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
5. Wanneer een schenking inzake roerende goederen nietig is, wegens misken-
ning van de bij artikel 931 Burgerlijk Wetboek bepaalde vormvereisten, kan de
uitvoering van die schenking niet gelden als schenking van hand tot hand, zo
niet is aangetoond dat de schenker, bij het overhandigen van de voorwerpen aan
de begiftigde, met een nieuwe bedoeling van begiftiging heeft gehandeld.

Partijen kunnen, met het oog op het bewijs van de handgift, zgn. ad probatio-
nem, een door hen ondertekend geschrift opstellen dat de overhandiging, met
het inzicht om te schenken, van de zaak aan de begiftigde vaststelt, evenals de
aanvaarding ervan door de begiftigde. 

Dergelijke wederzijdse erkenning van het bestaan van de handgift, veronder-
stelt dat het geschrift wordt opgemaakt nadat de handgift heeft plaatsgevon-
den. Wanneer het geschrift werd opgemaakt voordat de handgift heeft
plaatsgevonden, dan vormt deze onderhandse akte immers de titel van de schen-
king, en is zij nietig, nu niet voldaan is aan de vormvereisten van artikel 931
Burgerlijk Wetboek. Minstens houdt dergelijke akte louter een schenkingsbe-
lofte in, die juridisch van geen waarde is.

Ingevolge de nietigheid van de schenking bij onderhandse akte, kan het be-
staan van een schenking, zoals bevestigd door artikel 1339, in fine, Burgerlijk
Wetboek, slechts bewezen worden door het bestaan van een andere, nieuwe
schenking, die wel rechtsgeldig werd uitgevoerd, hetzij naar de vormen van
artikel 931 Burgerlijk Wetboek, hetzij als handgift, en die het bewijs vereist van
een nieuwe bedoeling te begiftigen.

Het bij artikel 1341 Burgerlijk Wetboek vereiste schriftelijk bewijs, bij een
handgift, van de wil om te schenken ten tijde van de overhandiging van de goe-
deren, kan, wanneer die goederen ook het voorwerp uitmaken van een voordien
tot stand gekomen nietige schenking bij onderhandse akte, niet geleverd wor-
den op grond van die nietige onderhandse schenkingsakte, nu aldus niet een
nieuw begiftigingsoogmerk, los van- en onderscheiden van de nietige onder-
handse schenking is aangetoond, en aldus alleszins niet is aangetoond dat op het
tijdstip van de overhandiging van de goederen, een begiftigingsoogmerk be-
stond.

6. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt 

— dat tussen partijen niet in betwisting is dat eiseres, nadat zij, op 15 februari
2002, 7.065 euro in contanten van haar rekening had afgehaald, het bedrag aan
verweerder heeft gegeven, en dat met dit bedrag een moto op naam van verweer-
der werd gekocht;

— dat tussen eiseres en verweerder op 11 februari 2002 een onderhandse over-
eenkomst is opgesteld met als titel “betreft: schenking in contanten”, en luiden-
de als volgt: “Ik, (eiseres) (…) schenk hierbij 285.000 bef (7.065 euro) in contanten
aan (verweerder) (…). Deze persoonlijke schenking doe ik uit eigen wil en vraag
hiervoor geen vergoeding of terugbetaling in welke soort dan ook.”;

— dat verweerder voorhoudt dat de overhandigde geldsom een handgift be-
treft, terwijl de gelden volgens eiseres dienden terugbetaald te worden.

Het bestreden arrest oordeelt dat het geschrift van 11 februari 2002 ad proba-
tionem is opgemaakt, en dat hieruit duidelijk de wil tot vrijgevigheid van eise-
res blijkt ten voordele van verweerder. Na vaststelling dat ook de materiële
overdracht van de contanten bewezen voorkomt, evenals de aanvaarding door
verweerder, besluit het bestreden arrest dat de handgift bewezen is.

7. Eiseres betwistte in conclusie dat de door verweerder aangevoerde handgift
kon bewezen worden op grond van de overeenkomst van 11 februari 2002, nu deze
overeenkomst een absoluut nietige schenking bij onderhandse akte is
(artikel 931 Burgerlijk Wetboek), de beweerde handgift op dat ogenblik nog niet
had plaatsgevonden, en de overhandiging gebeurde in uitvoering van de nietige
schenking (appelconclusie eiseres, neergelegd 10 december 2009, pp. 3-5, sub 2.1
tot 3). Eiseres vorderde de nietigverklaring van de schenking en de terugplaat-
sing van partijen in hun oorspronkelijke rechtstoestand (ibid., p. 7, onderaan).
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Het bestreden arrest oordeelt dat eiseres ten onrechte stelt dat artikel 931
Burgerlijk Wetboek werd geschonden en het geschrift van 11 februari 2002 der-
halve nietig is, aangezien dit artikel niet van toepassing is op de handgift, waar-
op het de belangrijkste uitzondering vormt.

8. Het bestreden arrest kon niet wettig oordelen dat de onderhandse overeen-
komst van 11 februari 2002 ad probationem werd opgemaakt, m.n. tot bewijs van
de handgift, en dat hieruit de wil tot vrijgevigheid van eiseres bij de beweerde
handgift blijkt.

Uit de bewoordingen van het geschrift van 11 februari 2002 blijkt geen beves-
tiging, erkenning, of vaststelling van een handgift, m.n. de materiële over-
dracht van de gelden aan verweerder met begiftigingsoogmerk en de
aanvaarding ervan door verweerder, en kan het begiftigingsoogmerk van eiseres
op het tijdstip van de handgift onmogelijk worden afgeleid, nu het geschrift da-
teert van 11 februari 2002, en de handgift ten vroegste op 15 februari 2002, na af-
haling van de contanten door eiseres van haar rekening, plaats kon gevonden
hebben, zodat het bestreden arrest, door niettemin dit geschrift als bewijsover-
eenkomst te weerhouden van de handgift,

— aan dit geschrift een uitlegging geeft die niet verenigbaar is met de inhoud
en bewoordingen ervan, en derhalve de bewijskracht van dit stuk miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek), 

— op onmogelijke wijze het schriftelijk bewijs weerhoudt van een rechtsfeit,
m.n. het begiftigingsinzicht van eiseres bij de handgift, dat op het tijdstip van
het geschrift nog niet had plaatsgevonden (schending van de artikelen 894, 1319,
eerste lid, 1322, eerste lid, 1341, 1347 en 1353 Burgerlijk Wetboek),

— de regel miskent dat het begiftigingsinzicht bij de handgift moet bestaan
op het tijdstip van de materiële overhandiging van het geschonkene aan de be-
giftigde (schending van artikel 894 Burgerlijk Wetboek), evenals de regel mis-
kent dat een schenkingsbelofte zonder enig juridisch gevolg is (schending van
de artikelen 894 en 931 Burgerlijk Wetboek).

9. Het bestreden arrest kon niet wettig de door eiseres opgeworpen nietigheid
van het geschrift van 11 februari 2002 wegens schending van artikel 931 Burger-
lijk Wetboek verwerpen.

Nu uit de bewoordingen van het geschrift van 11 februari 2002 blijkt dat “hier-
bij” werd geschonken, m.n. bij het geschrift/de overeenkomst zelf, en dat derhal-
ve het geschrift zelf de titel van de schenking vormt, geeft het bestreden arrest,
door dit geschrift niet als een onderhandse schenking te beschouwen, aan dit ge-
schrift een uitlegging die niet verenigbaar is met de inhoud en bewoordingen er-
van, en miskent het derhalve de bewijskracht van dit stuk (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek), en miskent het bovendien de
artikelen 932, eerste lid, en 938 Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat een aan-
genomen schenking voltrokken is door de enkele toestemming van de partijen.

Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig de door eiseres opgeworpen
absolute nietigheid van de schenking van 11 februari 2002 evenals het hieruit
blijkend begiftigingsinzicht van eiseres, wegens miskenning van de vormvereis-
ten van artikel 931 Burgerlijk Wetboek, verwerpen (schending van de
artikelen 931 en 1339 Burgerlijk Wetboek), en kon dan ook evenmin wettig oor-
delen dat de overdracht van de gelden aan verweerder niet is gebeurd in uitvoe-
ring van de absoluut nietige onderhandse schenking van 11 februari 2002
(schending van de artikelen 894, 931 en 1339 Burgerlijk Wetboek).

Nu uit het bestreden arrest niet blijkt dat eiseres op het tijdstip van de mate-
riële overhandiging van de gelden aan verweerder handelde met een nieuw vrij-
gevigheidsoogmerk, onderscheiden van- en los van het vrijgevigheidsinzicht dat
in de onderhandse akte van 11 februari 2002 is uitgedrukt, kon het niet wettig
besluiten tot het bestaan van een geldige handgift (schending van de
artikelen 894, 931 en 1339 Burgerlijk Wetboek).
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 894 Burgerlijk Wetboek is een schenking onder
de levenden een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepe-
lijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde,
die ze aanneemt.

Krachtens artikel 931 Burgerlijk Wetboek, worden alle akten houden-
de schenking onder de levenden verleden voor notaris, in de gewone
contractvorm, en wordt daarvan, op straffe van nietigheid, een minuut
gehouden.

2. De regel van artikel 931 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing
op de handgift van roerende goederen tussen levenden, die tot stand
komt door de louter materiële overhandiging, met het inzicht om te
schenken, van de zaak aan de begiftigde, die aanvaardt.

Wanneer een schenking inzake roerende goederen nietig is wegens de
miskenning van de vormvereisten bepaald in artikel 931 Burgerlijke
Wetboek, kan de uitvoering van die schenking niet gelden als handgift,
tenzij is aangetoond dat de schenker op het ogenblik van de overhandi-
ging met een nieuwe begiftigingsinzicht handelende.

3. De appelrechter stelt vast dat:

— tussen de partijen op 11 februari 2002 een overeenkomst is opge-
steld en ondertekend “betreft: schenking in contanten” die als volgt
luidt: “Ik [de eiseres], wonende te (...) schenk hierbij 285.000 bef (7.065
euro) in contanten aan [de verweerder], wonende te (...). Deze persoon-
lijke schenking doe ik uit eigen wil en vraag hiervoor geen vergoeding
of terugbetaling in welke soort dan ook”.

— de eiseres naderhand op 15 februari 2002 een bedrag van 7.065 euro
in contanten van haar rekening heeft gehaald, waarover partijen het
eens zijn dat het aan de verweerder werd gegeven.

Op grond van deze vaststellingen oordeelt de appelrechter dat een
handgift voorhanden is aangezien de materiële overdracht bewezen is
en het begiftigingsinzicht blijkt uit de overeenkomst van 11 februari
2002.

4. De appelrechter die aldus beslist tot de geldigheid van de handgift
op grond van het begiftigingsinzicht bestaande op het ogenblik van het
opstellen van de voorafgaande overeenkomst van schenking, die niet
voldeed aan de door artikel 931 Burgerlijk Wetboek bepaalde vormver-
eisten, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

5. 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.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

12 september 2014  — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: mevr.
Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Van Ingelgem, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. Geinger.

N° 516

1° KAMER. — 12 september 2014 
(AR C.13.0232.N)

1° UITVINDINGSOCTROOI. — ALGEMEEN. — BUITENLANDS OCTROOI. — NOG

NIET DEFINITIEVE BESLISSING TOT VERNIETIGING DOOR DE BUITENLANDSE RECH-
TER. — BEOORDELING IN BELGIË DOOR DE VOORZITTER VAN DE OGENSCHIJNLIJKE

RECHTEN VAN DE HOUDER. — ERNSTIGE BETWISTING VAN KWESTIEUS OCTROOI. —
OGENSCHIJNLIJKE GELDIGHEID VAN DE TITEL. — GEVOLG.

2° UITVINDINGSOCTROOI. — EUROPEES OCTROOI. — NIETIGVERKLARING

VERLEEND VOOR EEN BEPAALDE STAAT. — BEOORDELING VAN DE OGENSCHIJN-
LIJKE GELDIGHEID VAN HET OCTROOI IN EEN ANDERE STAAT. — GEVOLG.

3° MERKEN. — INTERNATIONALE VERDRAGEN. — EUROPEES OCTROOI. —
NIETIGVERKLARING VERLEEND VOOR EEN BEPAALDE STAAT. — BEOORDELING

VAN DE OGENSCHIJNLIJKE GELDIGHEID VAN HET OCTROOI IN EEN ANDERE STAAT.
— GEVOLG.

4° UITVINDINGSOCTROOI. — ALGEMEEN. — OGENSCHIJNLIJKE GELDIGHEID

VAN HET OCTROOI. — BEOORDELING DOOR DE VOORZITTER. — DOOR DE PARTIJEN

INGEROEPEN FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN. — WIJZE.

5° BESLAG. — ALLERLEI. — BESCHRIJVEND BESLAG. — OCTROOI. — OGEN-
SCHIJNLIJKE GELDIGHEID VAN HET OCTROOI. — BEOORDELING DOOR DE VOORZIT-
TER. — DOOR DE PARTIJEN INGEROEPEN FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN. — WIJZE.

1° Om de ogenschijnlijke rechten van de houder van een buitenlands octrooi
te beoordelen, kan de voorzitter dit octrooi, samen met de overige daartoe
dienstige elementen, nog steeds in aanmerking nemen, ook al werd dit octrooi
vernietigd bij een beslissing van een buitenlandse rechter, waartegen een
rechtsmiddel met schorsende werking werd ingesteld, waaromtrent nog geen
definitieve uitspraak werd gedaan; in geval van ernstige betwisting van het
kwestieuze octrooi kan hij de ogenschijnlijke geldigheid van de titel evenwel
niet aannemen door louter te verwijzen naar de schorsende werking van het
rechtsmiddel dat tegen de beslissing tot vernietiging van het octrooi werd
aangewend (1). (Art. 1369bis/1, § 3, eerste lid, 1), Gerechtelijk Wetboek) 

2° en 3° Uit de artikelen 2, § 2, en 138, § 1, van het Verdrag inzake de verlening
van Europese octrooien volgt dat, hoewel de nietigverklaring van een Euro-
pees octrooi, verleend voor een bepaalde Staat, enkel uitwerking heeft op het

(1) Zie concl. OM.
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territorium van die Staat en dienvolgens geen rechtsgevolgen sorteert in een
andere Staat, deze nietigverklaring en de daaraan ten grondslag liggende
motieven pertinent kunnen zijn bij de beoordeling van de ogenschijnlijke
geldigheid van het octrooi in een andere staat waarvoor het werd ver-
leend (1). (Art. 2, § 2, en 138, § 1, Europese octrooiverdrag)

4° en 5° Artikel 1369bis/1, § 3, eerste lid, 1), Gerechtelijk Wetboek verplicht de
voorzitter om de ogenschijnlijke geldigheid van het octrooi, dat ten grondslag
ligt van het beschrijvend beslag, te beoordelen, rekening houdend met alle
door de partijen ingeroepen feiten en omstandigheden die verband houden
met de geldigheid van dit octrooi (2). (Art. 1369bis, § 3, eerste lid, 1), Ge-
rechtelijk Wetboek)

(SYRAL BELGIUM N.V. T. ROQUETTE FRERES S.A., VENNOOTSCHAP NAAR 
FRANS RECHT)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem:

I. SITUERING

1. Het huidig geschil kadert in een beschrijvend beslag inzake namaak
dat verweerster lastens eiseres legde wegens beweerde inbreuk op haar
octrooien.

2. Eiseres tekende daartegen derdenverzet aan dat bij arrest van het
hof van beroep te Gent van 22 december 2009 gegrond werd verklaard,
maar welke beslissing door uw Hof bij arrest van 29 september 2011 (op
grond van de Taalwet Gerechtszaken) werd vernietigd.

3. Op verwijzing verklaarde het hof van beroep te Antwerpen, bij arrest
van 1 februari 2013, het derdenverzet tegen de toelating tot beschrijvend
beslag ongegrond, na verwerping van de door eiseres aangevoerde grief
dat verweerster niet over ogenschijnlijk geldige octrooirechten beschik-
te gelet op de vaststellingen gedaan door de Franse rechtbank, i.v.m. het
ingeroepen Franse octrooi, en door de Engelse gerechten, i.v.m. het En-
gels luik van het ingeroepen Europees octrooi.

4. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan
dat, op basis van vier onderdelen, het bestreden arrest verwijt, door het
Franse vonnis van nietigverklaring van het Franse octrooi van verweer-
ster evenals de uitspraken van de Engelse gerechten over het Engels luik
van haar Europees octrooi buiten beschouwing te laten bij de beoorde-
ling van de prima facie-geldigheid van dat octrooi alhier, de artikelen 33,
§ 1, 36 en 37 van de Verordening 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoer-
legging van beslissingen in burgerlijke — en handelszaken, evenals de
artikelen 2, § 2, en 138, § 1, van het Verdrag inzake de verlening van Eu-
ropese octrooien en art. 1369bis/1, § 3, lid 1, 1, van het Gerechtelijk Wet-
boek te schenden.

(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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II. BESPREKING VAN HET MIDDEL

1. Overeenkomstig artikel 1369bis/1, § 3, lid 1, 1, Ger.W. onderzoekt de
voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van
maatregelen tot beschrijving, of het intellectueel eigendomsrecht waar-
van de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is.

2. Binnen de context van de beoordeling van de taken van de rechter in
kort geding na een vernietiging van een octrooi door de bodemrechter,
werd in dat kader onlangs nog door uw Hof geoordeeld (1) dat de rechter
in kort geding die geadieerd wordt om zich over een voorlopige maatre-
gel houdende verbod van octrooi — inbreuk uit te spreken, redelijkerwij-
ze rekening mag houden met de bescherming geboden door een octrooi
bij de beoordeling van de ogenschijnlijke rechten die de maatregel ver-
antwoorden, zelfs als werd dat octrooi door de bodemrechter vernietigd
bij beslissing in eerste aanleg, zolang er niet op definitieve wijze beslist
werd over het hoger beroep tegen het vonnis dat de vernietiging van het
octrooi uitspreekt.

3. Eén en ander bevestigt m.i. de zienswijze ter zake dat de rechter in
kort geding wel nog rekening mag houden met de bescherming geboden
op basis van een octrooi, ook al werd het vernietigd, en dit zolang de ver-
nietiging niet definitief en onherroepelijk is (gelet op de zwaarwichtige
gevolgen van de vernietiging van een octrooi, het precaire karakter er-
van gelet op het hoger beroep, en ook gelet op het feit dat een voorzie-
ning in cassatie i.g.v. vernietiging van een octrooi, per uitzondering, wel
schorsende werking heeft) (2).

4. Voormeld arrest ligt m.i. eveneens in de lijn van uw arrest van
5 januari 2012 (3) m.b.t. art. 106 van het Europees Octrooiverdrag en de
gevolgen daarvan op de ogenschijnlijke rechten van de octrooihouder,
zolang geen eindbeslissing in de oppositieprocedure is tussengekomen.

Een kortgedingrechter kan zich dus op de prima facie-geldigheid van
een dergelijk octrooi beroepen om, niettegenstaande de vernietigingsbe-
slissing, toch verbodsmaatregelen op te leggen. Gelet op de schorsende
werking van het hoger beroep tegen een beslissing houdende nietigver-
klaring van een octrooi, en door de niet-uitvoerbaarheid bij voorraad
van een dergelijke beslissing, is het gezag van gewijsde van de vernieti-
gingsbeslissing slechts voorwaardelijk.

5. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie
blijkt bovendien dat de erkenning van een buitenlandse beslissing “ten
gevolge dient te hebben dat de beslissingen het gezag en het effect wor-
den verleend die zij genieten in het land waar zij zijn gewezen”. Derhalve
moet een krachtens artikel 33 van verordening nr. 44/2001 erkende
buitenlandse beslissing in de aangezochte staat in beginsel dezelfde wer-
king hebben als zij in de staat van herkomst heeft (4).

(1) Cass. 24 juni 2013, AR C.12.0450.F, AC 2013, nr. 392 met concl. van advocaat-gene-
raal Genicot.

(2) K. WAGNER, noot onder Cass. 24 juni 2013, 1430 e.v., RAGB 2013/20.
(3) Cass. 5 januari 2012, AR C.11.0101.N, AC 2012, nr. 10.
(4) Hof van Justitie, 15 november 2012, zaak C-456/11, punt 34; zie ook datzelfde Hof

4 februari 1988, arrest Hoffman, 145/86, Jur. 645, punten 10 en 11.
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6. Dit houdt in dat men het gezag van gewijsde van een buitenlandse
beslissing erkent (1), te meer daar uit artikel 36 van verordening nr. 44/
2001 blijkt dat overeenkomstig het beginsel van wederzijds vertrouwen
“in geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juistheid” van
de door het gerecht van de lidstaat van herkomst gegeven beslissing (2).
Uit het arrest van het Hof van Justitie van 28 april 2009 in de zaak
Apostolides (3) volgt tevens dat er geen reden is om bij de tenuitvoerleg-
ging van een beslissing aan deze beslissing rechten toe te kennen die deze
in het nationale recht van de betrokken lidstaten niet heeft.

7. Waar de prima facie-geldigheid van het octrooi als dusdanig traditi-
oneel meestal wordt aanvaard niettegenstaande een nietigverklaring in
eerste aanleg door een rechtbank of een administratie (4), rijst m.i. ech-
ter de vraag of dit een niet te formalistische redenering is (die voorbij-
gaat aan de realiteit van een Europese titel — weliswaar uiteenvallend
in een bundel van nationale octrooien — waarbij (vreemde) uitspraken
over, in wezen, hetzelfde octrooi, eenvoudigweg worden genegeerd) en of
de rechter wel voldoet aan zijn plicht om de ogenschijnlijke geldigheid
te beoordelen door louter vast te stellen dat er nog geen definitieve uit-
spraak hierover is gedaan.

8. In die context mag (kan) niet worden voorbijgegaan aan de vaststel-
ling dat een en ander meer en meer bekritiseerd wordt in de rechts-
leer (5), en dat ook in de rechtspraak tot nu er al enkele beslissingen
waren die de prima facie-geldigheid van een in eerste aanleg (in het bui-
tenland) vernietigde titel niet voldoende achten voor het toestaan van
voorlopige maatregelen (6) of om meer uitgebreid in te gaan op prima fa-
cie-geldigheid, zonder die echter af te wijzen (7).

9. De geldigheid van een octrooi dat voorlopig nietig is verklaard, is
een vermoeden iuris tantum. De rechter die de prima facie-geldigheid
moet beoordelen mag aldus, op grond van de feiten en argumenten aan-
gebracht door de partijen, dit vermoeden als weerlegd beschouwen. Inge-

(1) R. JAFFERALI, « Le règlement Bruxelles I dans la jurisprudence des cours suprê-
mes (2010-2012) Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni », TBH 2013,
(357), 391, nr. 59.

(2) Hof van Justitie 15 november 2012, zaak C-456/11, punt 37.
(3) Ibidem, punt 42; zie ook Hof van Justitie, 28 april 2009, Apostolides, C-420/07,

Jurispr. I-3571, punt 66.
(4) P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van

rechtspraak 2007-2010”, TBH 2011, (393), 429-430; B. REMICHE en V. CASSIERS, Droit des bre-
vets d'invention et du sauvoir-faire, Brussel, Larcier, 2010, 565-566, en rechtspraak aldaar.

(5) Zie o.m.: S. MOMBAERTS, Nietigheid van octrooien, Jura Fabronis, 2011-12, 644;
S. VAN DEN BRANDE, “De prima facie-geldigheid van octrooien als voorwaarde in kort-
geding”, noot onder Brussel 26 oktober 2010, RABG 2011, 39; S. WUYTS, De prima facie-
geldigheid van Europese octrooien bevestigd door het Hof van Cassatie, wat nu?, noot
bij Cass. 5 januari 2012, RABG 2012, 1404; J.D. LINDEMANS, Biosimilars en Belgische
octrooiverschillen (zoals) in kortgeding: een geïnformatiseerd magistraat is meer
waard, IRDI 2013, (150), 152-157.

(6) Antwerpen 23 mei 2007, IRDI 2007, 261, met noot B. VANDERMEULEN, “Het opper-
vlakkig onderzoek naar de prima facie-geldigheid van (Europese) octrooien”, IRDI 2007,
277.

(7) Vz. Kh. Antwerpen 16 november 2010, IRDI 2010, 483; K. ROOSE, noot onder die
beslissing, kluwerpatentblog.



N° 516 - 12.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1869

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1869  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
volge artikel 1369bis/1, § 3, lid 1, Ger.W. moet hij daarbij rekening houden
met alle elementen die hem door partijen worden aangereikt om tot een
oordeel over de ogenschijnlijke geldigheid te komen. Hieraan wordt m.i.
geen afbreuk gedaan door de beslissing van uw Hof d.d. 12 april 2012 (1)
dat uit de tekst van artikel 1369bis/1, § 3 en § 5, Gerechtelijk Wetboek
volgt dat de vervulling van de voorwaarden vereist voor het verkrijgen,
naast de beschrijving, van beslagmaatregelen, moet worden vastgesteld
op het ogenblik dat de bedoelde maatregelen worden gelast en dat de
rechter op derdenverzet de vervulling van die voorwaarde niet vermag af
te leiden uit de elementen verkregen ingevolge de gelaste maatregelen
van beschrijving en beslag.

10. Als dusdanig kon in casu de nietigheid van het Engelse luik van het
Europees octrooi eveneens wel degelijk, op grond van de artikelen 2, § 2,
en 138, § 1, van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooi-
en (2), die betrekking hebben op de rechtsgevolgen ervan in elk van de
Verdragsluitende staten, een ernstig vermoeden van niet-geldigheid van
het Belgisch deel van dit octrooi inhouden, zodat een rechter dit als vol-
doende pertinent kon beschouwen om te besluiten tot de niet prima fa-
cie-geldigheid van dit Belgische deel van het octrooi. Dat dit niet
gebeurde omdat de appelrechter vasthield aan het territorialiteitsprin-
cipe dat eigen is aan het octrooirecht (elk octrooi geldt maar in zijn
staat) en ook Europese octrooien, na centrale verlening, eigenlijk te be-
schouwen zijn als nationale octrooien die uiteenvallen in een bundel van
nationale octrooirechten, is m.i. weliswaar niet foutief, maar gaat blijk-
baar wel in tegen een waar te nemen tendens in de recente rechtspraak
van gespecialiseerde hoogste hoven in Europa en rechtsleer om deze
grenzen, wat het Europees octrooi betreft, te doorbreken en werkelijk
rekening te houden met de beslissingen over hetzelfde octrooi verleend
voor een andere EOB-lidstaat (3).

11. Op basis van de hierboven toegelichte elementen ben ik dan ook van
oordeel dat de appelrechter, in geval van ernstige betwisting van het oc-
trooi en bij het terzijde laten van sterke aanwijzingen daartoe, zijn be-
slissing in deze niet naar recht verantwoordt, en dat het eerste en het
derde onderdeel van het enig middel m.i. derhalve gegrond zijn.

12. De door verweerster m.b.t. het derde onderdeel van het middel op-
geworpen gronden van niet-ontvankelijkheid (bij gebrek aan belang en
ingevolge vermenging van recht en feiten) dienen naar mijn oordeel te
worden verworpen, daar, enerzijds, ingevolge het antwoord op het eerste
onderdeel de m.b.t. het derde onderdeel uitgeoefende kritiek wel dege-
lijk belang vertoont, en, anderzijds, geen onderzoek van feiten zich op-
dringt wat de mogelijke impact van de Engelse uitspraken betreft.

(1) Cass. 26 april 2012, AR C.11.0393.N, AC 2012, nr. 261; zie ook Cass. 25 november 2011,
AR C.10.0559.F, AC 2011, nr. 646.

(2) Goedgekeurd bij wet van 8 juli 1977, zoals gewijzigd bij de akte van herziening
van 29 november 2000, vastgesteld bij Beslissing van de Raad van Bestuur van 28 juni
2001 en goedgekeurd bij wet van 21 april 2007.

(3) Zie C. DECONINCK, Over cijfers en letterlijke inbreuken, noot onder Cass.
3 februari 2012, TBH 2013, (278), 280, nr. 5 en rechtspraak aldaar.
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III. CONCLUSIE

Nu de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, conclu-
deer ik tot vernietiging.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 1 februari 2013, gewezen op verwijzing na cassatie bij
arrest van het Hof van 29 september 2011.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 6 juni 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Artikel 1369bis/1, § 3, eerste lid, 1), Gerechtelijk Wetboek verplicht
de voorzitter om de ogenschijnlijke geldigheid van het octrooi, dat ten
grondslag ligt van het beschrijvend beslag, te beoordelen rekening hou-
dend met alle door de partijen ingeroepen feiten en omstandigheden die
verband houden met de geldigheid van dit octrooi. 

Zo kan hij om de ogenschijnlijke rechten van de houder van een
buitenlands octrooi te beoordelen, dit octrooi, samen met de overige
daartoe dienstige elementen, nog steeds in aanmerking nemen, ook al
werd dit octrooi vernietigd bij een beslissing van een buitenlandse
rechter, waartegen een rechtsmiddel met schorsende werking werd in-
gesteld, waaromtrent nog geen definitieve uitspraak werd gedaan.

In geval van ernstige betwisting van het kwestieuze octrooi kan hij
de ogenschijnlijke geldigheid van de titel evenwel niet aannemen door
louter te verwijzen naar de schorsende werking van het rechtsmiddel
dat tegen de beslissing tot vernietiging van het octrooi werd aange-
wend. 

2. De appelrechter stelt vast dat: 
— de eiseres aanvoert dat de rechtbank van eerste aanleg te Rijsel op

24 mei 2012 het gehele Franse octrooi, met inbegrip van conclusie 19,
nietig heeft verklaard wegens gebrek aan nieuwheid en dat dit een uit-
gebreid gemotiveerd vonnis was;

— de verweerster erop wijst dat tegen dit vonnis een rechtsmiddel
werd aangewend dat krachtens de Franse procedureregels schorsende
werking heeft.
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3. Door te oordelen dat “in casu onder de voorvermelde omstandighe-
den de nietigverklaring (voorlopig) geen juridische uitwerking heeft en
dat [de verweerster] zich als octrooihouder kan blijven beroepen op de
exclusieve rechten die voortvloeien uit haar Franse octrooi”, verant-
woordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Derde onderdeel

Gronden van niet-ontvankelijkheid

Gegrondheid

8. Artikel 2, § 2, van het Verdrag inzake de verlening van Europese
octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973 en goedgekeurd
bij wet van 8 juli 1977, zoals gewijzigd bij de Akte van herziening van
29 november 2000, vastgesteld bij Beslissing van de Raad van Bestuur
van 28 juni 2001 en goedgekeurd bij wet van 21 april 2007, bepaalt dat het
Europees octrooi dezelfde rechtsgevolgen heeft in elk van de Verdrags-
luitende Staten waarvoor het wordt verleend en aan dezelfde regeling
is onderworpen als een in die Staat verleend nationaal octrooi, tenzij
het Verdrag anders bepaalt.

Krachtens artikel 138, § 1, van het voormeld Verdrag kan een Euro-
pees octrooi met rechtsgevolgen in een Verdragsluitende Staat slechts
nietig worden verklaard in de aldaar bepaalde gevallen zodat de geldig-
heid van een Europees octrooi in elke Verdragsluitende Staat waarvoor
het octrooi werd verleend op grond van dezelfde criteria moet worden
getoetst.

Hieruit volgt dat, hoewel de nietigverklaring van een Europees oc-
trooi, verleend voor een bepaalde Staat, enkel uitwerking heeft op het
territorium van die Staat en dienvolgens geen rechtsgevolgen sorteert
in een andere Staat, deze nietigverklaring en de daaraan ten grondslag
liggende motieven pertinent kunnen zijn bij de beoordeling van de
ogenschijnlijke geldigheid van het octrooi in een andere staat waar-
voor het werd verleend.

9. Artikel 1369bis/1, § 3, eerste lid, 1), Gerechtelijk Wetboek verplicht
de voorzitter om de ogenschijnlijke geldigheid van het octrooi, dat ten
grondslag ligt van het beschrijvend beslag, te beoordelen, rekening
houdend met alle door de partijen ingeroepen feiten en omstandigheden
die verband houden met de geldigheid van dit octrooi.

10. Door te oordelen dat de vernietiging van een bepaald luik van een
Europees octrooi enkel territoriale werking heeft en op die grond de de-
finitieve uitspraken van de Engelse rechtbanken waarbij het Engelse
luik van het Europees octrooi nietig werd verklaard, terzijde te laten
bij de beoordeling van de ogenschijnlijke geldigheid van het Belgische
luik van het Europees octrooi, verantwoordt de appelrechter zijn be-
slissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
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Dictum

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

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

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

12 september 2014  — 1° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  —
Advocaten: mevr. De Baets en mevr. Grégoire.

N° 517

1° KAMER — 12 september 2014 
(AR C.13.0287.N)

HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. — EINDE (OPZEGGING. HUUR-
HERNIEUWING. ENZ). — AANVRAAG TOT HERNIEUWING VAN DE ONDERHUURDER.
— STILZWIJGEN VERHUURDER. — GEVOLG. 

Uit de bepalingen van de artikelen 11, II, tweede lid, en 14, eerste en tweede
lid, Handelshuurwet volgt dat de verhuurder, die een aanvraag tot hernieu-
wing van de hoofdhuurder gedurende drie maanden onbeantwoord laat, ge-
let op de bepalingen van artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet, de
huurhernieuwing niet meer kan beletten, maar dat zulks niet geldt wanneer
de aanvraag tot hernieuwing van een onderhuurder uitgaat; artikel 14,
tweede lid, bepaalt in fine immers uitdrukkelijk dat de verhuurder die tijdens
de periode van drie maanden bepaald in artikel 14, eerste lid, nog geen stand-
punt heeft ingenomen ten opzichte van de aanvraag tot huurhernieuwing
van de onderhuurder, zulks nog kan doen tijdens het geding voor de rechter;
aangezien de verhuurder niet verplicht is zijn antwoord binnen drie maan-
den te rekenen vanaf de aanvraag tot hernieuwing aan de onderhuurder
kenbaar te maken, kan uit zijn stilzwijgen niet afgeleid worden dat hij ak-
koord gaat met de aanvraag tot huurhernieuwing van de onderhuurder (1);
bij stilzwijgen van de verhuurder is de onderhuurder dan ook gehouden de
hoofdhuurder en de verhuurder te dagvaarden binnen de termijnen bepaald
in artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet (2). (Art. 11, II, tweede lid, en 14,
eerste en tweede lid, Handelshuurwet)

(GB RETAIL ASSOCIATES N.V. T. AVA N.V. IN AANWEZIGHEID VAN 
TANIS B.V.B.A. E.A.)

(1) Cass. 16 maart 1990, AR nr. 6419, AC 1989-90, nr. 428; zie in verband met het stil-
zwijgen van de hoofdhuurder ook Cass. 22 maart 2013, AR C.12.0315.N, AC 2013, nr. 205,
met concl. OM.

(2) Cass. 7 april 1989, AR nr. 5997, AC 1988-89, nr. 440.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van koophandel te Brugge van 28 februari 2013, gewezen op
verwijzing na cassatie bij arrest van het Hof van 3 december 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.

Eerste middel

Tweede middel

Geschonden wetsbepalingen

— artikel 11, II, tweede lid en 14, eerste en tweede lid van de wet van 30 april
1951, dat is afdeling 2bis, genaamd “Regels betreffende de handelshuur in het bij-
zonder”, van hoofdstuk II van titel VIII van boek III Burgerlijk Wetboek (hierna
Handelshuurwet)

Aangevochten beslissing

De rechtbank van koophandel te Brugge oordeelt dat het recht van eiseres op
huurhernieuwing vervallen is en de hoofdhandelshuurovereenkomst ten einde
liep op 31/01/2005 op volgende gronden: 

“In de hypothese dat (eiseres) zich rechtstreeks op het artikel 3, derde alinea,
hoofdhandelshuurovereenkomst zou kunnen beroepen, quod non, dan nog zou dit
geen afbreuk hebben gedaan aan haar verplichting als onderhuurder om de dag-
vaardingsformaliteiten van artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet na te leven.
Zoals S. Mosselmans, referendaris bij het Hof van Cassatie schrijft in commen-
taar bij het Cassatiearrest van 13/11/2003 (…) moet de discussie over de voorwaar-
den (modaliteiten) ‘open’ blijven.

Verder: de tekst van het artikel 3, derde alinea voorziet een verzaking door de
eigenaar/verhuurder aan het recht om zich tegen huurhernieuwingsaanvraag te
verzetten, doch houdt absoluut geen verzaking in betreffende de aanvraagfor-
maliteiten.

De eigenaar/verhuurder (verweerster), kon ten tijde van het aangaan van de
hoofdhandelshuurovereenkomst, niet op rechtsgeldige wijze verzaken aan de na-
leving door de hoofdhuurder Comm. V Redevco Retail Belgium (...) van de aan-
vraagformaliteiten van artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet (…).

De contractuele verzaking aan het recht om zich tegen de huurhernieuwings-
aanvraag te verzetten, die derhalve op zich niet volstaat, ontslaat de begunstig-
de van deze voorgehouden verzaking niet van de verplichting om de wettelijke
formaliteiten na te leven.

De eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat de onderhuurder (eiseres)
gerechtigd zou zijn om zich te beroepen op het artikel 3, derde alinea van het
hoofdhandelshuurcontract.

Reeds op 17 november 2003 had Redevco middels aangetekend schrijven laten
weten dat zij haar handelshuurovereenkomst niet wenste te hernieuwen. Het is
duidelijk dat Redevco als hoofdhuurder — in artikel 14, tweede lid, Handels-
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huurwet “één van hen”, toen reeds afwijzend heeft geantwoord. Alsdan had (ei-
seres) binnen de dertig dagen moeten dagvaarden, quod non.

De algemene regel is dus als volgt: heeft een van beiden afwijzend geantwoord,
dan moet de huurder binnen dertig dagen na het antwoord beiden dagvaarden.
Is het eerste van de twee antwoorden afwijzend, dan doet dit de termijn lopen”
(…).

Het is derhalve onjuist te stellen dat de betrachte verzaking van het recht zich
te verzetten tegen de huurhernieuwingsaanvraag zou impliceren dat partijen
zijn afgeweken van artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet. Aan de te volgen pro-
cedure kon niet worden verzaakt.

Ten onrechte wordt dan ook gelet op het bovenstaande voorgehouden dat het
cassatiearrest d.d. 21/03/2003 niet van toepassing zou zijn in casu.

Het Hof van Cassatie besliste in dit arrest immers dat de verhuurder geen af-
stand kan doen van de formaliteiten voorzien in artikel 14, eerste lid, Handels-
huurwet (en bij uitbreiding dus ook niet van artikel 14, tweede lid,
Handelshuurwet).

Aldus stelt het Hof van Cassatie in haar arrest:
“Overwegende dat artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet bepaalt hoe de huur-

der, voor het einde van de lopende huurperiode, zijn recht op huurhernieuwing
kan uitoefenen;

Dat die bepaling van dwingend recht is ten voordele van de verhuurder;
Dat de verhuurder van die dwingende bepaling geen afstand kan doen vóór het

aanvangen van de daarin bepaalde termijn voor de aanvang van de huurhernieu-
wing;

Dat een overeenkomst van huurhernieuwing die het aanvangen van die ter-
mijn voor de huurhernieuwingsaanvraag, de huurder niet vrijstelt van de ver-
plichting binnen de in artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet bepaalde termijn
de huurhernieuwing te vragen;

Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de huurder in het geval van een over-
eenkomst over een huurhernieuwing gesloten voor de in het vermelde artikel 14,
eerste lid, bepaalde termijn vrijgesteld is van de verplichting nog een aanvraag
tot huurhernieuwing te doen binnen die termijn, faalt naar recht”.

Evident zijn deze cassatiearresten (met name d.d. 21/03/2003 en 19/06/2002) te-
vens relevant voor onderhavig geschilpunt met betrekking tot de toepassing
van artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet (…). 

Het Hof van Cassatie bevestigde opnieuw haar rechtspraak bij arrest d.d. 28/
01/2005.

Het Hof van Cassatie heeft overigens herhaaldelijk bevestigd dat artikel 14
Handelshuurwet strekt tot bescherming van de verhuurder (cfr. Cass. 22 maart
2006) (…)”.

Grieven

1. Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet bepaalt: “De huurder die het recht op
hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks op straffe van verval bij exploot
van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder
brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het
eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid
de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur
aan te gaan en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met
de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen,
indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft van zijn met
redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of
van het aanbod van een derde”.

Artikel 11, II, tweede lid, van diezelfde wet bepaalt: “Het niet-aanvragen van
de hernieuwing door de hoofdhuurder of het verwerpen van zijn aanvraag om re-
denen die hem alleen betreffen, doet geen afbreuk aan het recht van de onder-
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huurder op hernieuwing, mits de aanvraag die hij regelmatig aan de
hoofdhuurder heeft gericht, op dezelfde dag en in dezelfde vormen ter kennis van
de verhuurder wordt gebracht.”

2. Uit die laatste wetsbepaling volgt dat de aanvraag van de onderhuurder “re-
gelmatig” gericht moet zijn aan de hoofdhuurder en “in dezelfde vormen” ter
kennis moet gebracht worden van de verhuurder. 

Hieruit volgt dat de aanvraag van de onderhuurder gedaan moet worden bin-
nen de termijn en overeenkomstig de vormvoorschriften die in artikel 14, eerste
lid, Handelshuurwet voorgeschreven zijn voor een aanvraag uitgaande van de
hoofdhuurder. 

Dat betekent dat de aanvraag van de onderhuurder de vermelding moet bevat-
ten dat respectievelijk de verhuurder en de hoofdhuurder geacht zullen worden
met de hernieuwing van de huur onder de gestelde voorwaarden in te stemmen,
indien zij niet binnen drie maanden kennis geven van hun met redenen omklede
weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod
van een derde.

3. De rechtbank heeft vastgesteld dat: 
— eiseres conform artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet bij aangetekende

brief van 17 oktober 2003 aan de commanditaire vennootschap Redevco Retail
Belgium de eerste huurhernieuwing aanvroeg;

— dat eiseres overeenkomstig artikel 11, II, tweede lid, Handelshuurwet van
de huurhernieuwingsaanvraag een kopie ter kennis bracht aan verweerster bij
aangetekende brief van 17 oktober 2003.

Bijgevolg heeft de rechtbank vastgesteld dat eiseres aan de voorwaarden van
artikel 11, II, tweede lid, juncto artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet heeft vol-
daan. 

4. De rechtbank oordeelt dat eiseres vervallen is verklaard van haar recht op
huurhernieuwing omdat zij niet tot dagvaarding is overgegaan van verweerder
binnen de vervaltermijn bepaald in artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet. 

Artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet bepaalt: “Komen partijen niet tot
overeenstemming, dan moet de onderhuurder, die, om zijn rechten ten opzichte
van de verhuurder te vrijwaren, zijn aanvraag, zoals bepaald in artikel 11, II,
tweede lid, ter kennis van de verhuurder heeft gebracht, de hoofdhuurder en de
verhuurder dagvaarden binnen dertig dagen na het afwijzend antwoord van een
van beiden, of, indien een van hen niet heeft geantwoord, binnen dertig dagen
na het verstrijken van de termijn van drie maanden”. 

5. In tegenstelling tot wat de rechtbank overweegt, is artikel 14, tweede lid,
Handelshuurwet te dezen niet van toepassing. 

Artikel 14, tweede lid, van diezelfde wet bepaalt uitdrukkelijk dat de onder-
huurder, de hoofdhuurder en de hoofdverhuurder moet dagvaarden indien partij-
en niet tot overeenstemming zijn gekomen. 

Te dezen heeft de rechtbank vastgesteld dat de hoofdverhuurder (verweerder)
niet heeft gereageerd op de hernieuwingsaanvraag van eiseres. In dit geval is
niet voldaan aan de voorwaarde voor de toepassing van artikel 14, tweede lid,
Handelshuurwet volgens dewelke partijen niet tot overeenstemming komen,
wat veronderstelt dat de verhuurder gereageerd heeft op de huurhernieuwings-
aanvraag (hetzij bevestigend, hetzij afwijzend). 

Indien de hoofdverhuurder niet reageert op de huurhernieuwingsaanvraag van
de onderhuurder geldt het vermoeden van artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet,
krachtens dewelke de verhuurder geacht zal worden in te stemmen met de her-
nieuwing van de huur indien hij niet binnen drie maanden kennis geeft van zijn
weigering. 

6. In de interpretatie die de rechtbank geeft aan vermelde wetsbepalingen zou
er een tegenstrijdigheid ontstaan. 

In artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet wordt aan de onderhuurder de ver-
plichting opgelegd om in zijn aanvraag te vermelden dat de verhuurder en de
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hoofdhuurder, bij ontstentenis van antwoord, geacht zullen worden in te stem-
men met de hernieuwing van de huur. Aangezien eiseres deze vermelding in haar
aanvraag tot huurhernieuwing heeft opgenomen, werd de verhuurster (verweer-
ster) geacht in te stemmen met de hernieuwing van de huur. Wanneer de ver-
huurder geacht wordt in te stemmen met de huurhernieuwing, kan niet
tezelfdertijd vereist worden dat de onderhuurder deze nog moet dagvaarden. 

7. Daarnaast sluit de door de rechtbank voorgestelde interpretatie van de ver-
melde wettelijke bepalingen niet aan bij de ratio legis ervan. 

Artikel 11, II, tweede lid, Handelshuurwet nuanceert in sterke mate het begin-
sel van de relativiteit van overeenkomsten (artikel 1165 Burgerlijk Wetboek)
doordat het een rechtstreeks vorderingsrecht toekent aan de onderhuurder te-
gen de verhuurder bij een aanvraag tot huurhernieuwing. 

Dit recht strekt tot bescherming van de onderhuurder wanneer hij geconfron-
teerd wordt met de situatie waarbij de hoofdhuurder de hernieuwing van zijn
huurovereenkomst niet aanvraagt of verkrijgt. Wanneer de hoofdhuurder de
hernieuwing van zijn huurovereenkomst niet aanvraagt, of deze wordt gewei-
gerd door de verhuurder, zal de onderhuurder in beginsel ook geen huurhernieu-
wing kunnen bekomen. 

Artikel 11, II, tweede lid, Handelshuurwet voorziet in een oplossing voor dit
probleem en strekt dus overduidelijk tot bescherming van de onderhuurder. 

8. De onderhuurder krijgt dit rechtstreekse vorderingsrecht tegen de hoofd-
verhuurder enkel onder bepaalde voorwaarden die beschreven staan in
artikel 11, II, tweede lid en artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet. 

De rechtbank heeft vastgesteld dat eiseres aan de formaliteiten in vermelde
bepalingen heeft voldaan.

Dit betekent dat de rechtbank aanneemt dat de aanvraag van eiseres tot huur-
hernieuwing gericht aan de hoofdhuurder en de verhuurder de vermelding bevat
dat respectievelijk de verhuurder en de hoofdhuurder geacht zullen worden met
de hernieuwing van de huur onder de gestelde voorwaarden in te stemmen, in-
dien zij niet binnen drie maanden kennis geven van hun met redenen omklede
weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod
van een derde. 

In dit geval bepaalt artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet dat wanneer de ver-
huurder de aanvraag tot hernieuwing van de huurder gedurende drie maanden
onbeantwoord laat, hij de huurhernieuwing niet meer kan beletten. 

9. De onderhuurder moet de hoofdverhuurder niet dagvaarden wanneer hij
reeds de formaliteiten van artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet heeft vervuld
en de hoofdverhuurder gedurende minstens drie maanden niet reageert op de
hernieuwingsaanvraag. De toepassing van artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet
maakt immers elke vereiste tot dagvaarding overbodig en zonder voorwerp. Het
zou tegenstrijdig zijn enerzijds te vereisen dat de onderhuurder in zijn aanvraag
vermeldt dat de verhuurder en de hoofdhuurder bij ontstentenis van antwoord
geacht worden in te stemmen met de huurhernieuwing en anderzijds te vereisen
dat indien de verhuurder en de onderhuurder niet hebben geantwoord binnen de
antwoordtermijn van drie maanden de verhuurder en de hoofdhuurder moet dag-
vaarden binnen een door de wet bepaalde periode. Dergelijke interpretatie zou
leiden tot een tegenstrijdigheid in de toepassing van artikel 11, II, tweede lid en
artikel 14, eerste en tweede lid, Handelshuurwet, wat niet de bedoeling van de
wetgever kan geweest zijn.

Door te oordelen dat het recht op huurhernieuwing van eiseres vervallen is
doordat ze verweerder niet heeft gedagvaard terwijl deze haar aanvraag drie
maanden onbeantwoord liet, geeft de rechtbank een verkeerde interpretatie van
de artikelen 11, II, tweede lid, 14, eerste en tweede lid, Handelshuurwet en
schendt zij vermelde wetsbepalingen, zodat de aangevochten beslissing niet
naar [recht] verantwoord is.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

1. Krachtens artikel 11, II, tweede lid, Handelshuurwet doet het niet-
aanvragen van de hernieuwing door de hoofdhuurder of het verwerpen
van zijn aanvraag om redenen die hem alleen betreffen, geen afbreuk
aan het recht van de onderhuurder op hernieuwing, mits de aanvraag
die hij regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht, op dezelfde dag en
in dezelfde vormen ter kennis van de verhuurder wordt gebracht.

Krachtens artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet moet de huurder die
het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, zulks op straffe van
verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief
ter kennis van de verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden,
ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende huur. De
kennisgeving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven
waaronder de huurder zelf bereid is de nieuwe huur aan te gaan en de
vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de her-
nieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stem-
men, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft
ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel
van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

Krachtens artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet moet, wanneer par-
tijen niet tot overeenstemming komen, de onderhuurder, die, om zijn
rechten ten opzichte van de verhuurder te vrijwaren, zijn aanvraag, zo-
als bepaald in artikel 11, II, tweede lid ter kennis van de verhuurder
heeft gebracht, de hoofdhuurder en de verhuurder dagvaarden binnen
dertig dagen na het afwijzend antwoord van een van beiden, of, indien
een van hen niet heeft geantwoord, binnen dertig dagen na het verstrij-
ken van de termijn van drie maanden. De verhuurder die zijn houding
ten opzichte van de onderhuurder niet heeft bepaald, kan in de loop der
instantie en binnen de termijnen die hem door de rechter worden toe-
gestaan, zijn recht van terugneming inroepen of de hernieuwing afhan-
kelijk stellen van andere voorwaarden.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de verhuurder, die een aanvraag tot
hernieuwing van de hoofdhuurder gedurende drie maanden onbeant-
woord laat, gelet op de bepalingen van artikel 14, eerste lid, Handel-
shuurwet, de huurhernieuwing niet meer kan beletten, maar dat zulks
niet geldt wanneer de aanvraag tot hernieuwing van een onderhuurder
uitgaat. Artikel 14, tweede lid, bepaalt in fine immers uitdrukkelijk
dat de verhuurder die tijdens de periode van drie maanden van
artikel 14, eerste lid, nog geen standpunt heeft ingenomen ten opzichte
van de aanvraag tot huurhernieuwing van de onderhuurder, zulks nog
kan doen tijdens het geding voor de rechter.

Aangezien de verhuurder niet verplicht is zijn antwoord binnen de
drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag tot hernieuwing aan de on-
derhuurder kenbaar te maken, kan uit zijn stilzwijgen niet afgeleid
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worden dat hij akkoord gaat met de aanvraag tot huurhernieuwing van
de onderhuurder.

Bij stilzwijgen van de verhuurder is de onderhuurder dan ook gehou-
den de hoofdhuurder en de verhuurder te dagvaarden binnen de termij-
nen bepaald in artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet.

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

Eerste middel

Vordering tot bindendverklaring.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

12 september 2014  — 1° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  —
Advocaten: de heer Maes, mevr. De Baets en de heer Verbist.

N° 518

1° KAMER — 12 september 2014 

(AR C.13.0544.N)

1° VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — WAM 1989. —
ARTIKEL 29BIS, § 1, VIJFDE LID. — AARD.

2° OPENBARE ORDE. — VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — WAM 1989.
— ARTIKEL 29BIS, § 1, VIJFDE LID. — AARD.

1° en 2° Artikel 29bis, § 1, vijfde lid, WAM 1989, zoals hier van toepassing, be-
paalt dat slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die de
enige oorzaak was van het ongeval, zich niet kunnen beroepen op de bepa-
lingen van het eerste lid; deze bepaling die de verzekeraar toelaat zich te be-
vrijden van zijn verplichting tot vergoeding van de bedoelde slachtoffers,
raakt de openbare orde niet (1). (Art. 29bis, § 1, eerste en vijfde lid, WAM
1989)

(H. T. BALOISE BELGIUM N.V.)

(1) Zie Cass. 17 mei 2000, AR P.00.0087.F, AC 2000, nr. 300.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 22 maart 2013, op verwij-
zing door het arrest van het Hof van 17 september 2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. In haar brief van 2 augustus 2002 gericht aan de raadsman van de
eiser schrijft de verweerster: “We herinneren u eraan dat we onze ver-
zekerde geenszins aansprakelijk achten. We vergoeden dus enkel op ba-
sis van artikel 29bis WAM zodat er voor de materiële schade geen
vergoeding betaald wordt”.

2. Door te oordelen dat uit de gevoerde briefwisseling op generlei wij-
ze de uitdrukkelijke of stilzwijgende wil van de verweerster blijkt om
afstand te doen van het recht om zich te beroepen op de onverschoon-
bare fout, geeft het bestreden vonnis aan de brief van 2 augustus 2002
een uitleg die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en miskent
het bijgevolg de bewijskracht ervan.

Het middel is in zoverre gegrond.

3. Artikel 29bis, § 1, vijfde lid, WAM, zoals hier van toepassing, be-
paalt dat slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die
de enige oorzaak was van het ongeval, zich niet kunnen beroepen op de
bepalingen van het eerste lid.

Deze bepaling die de verzekeraar toelaat zich te bevrijden van zijn
verplichting tot vergoeding van de bedoelde slachtoffers, raakt niet de
openbare orde.

4. De appelrechters die oordelen dat de verweerster geen afstand kon
doen van haar recht om zich te beroepen op een onverschoonbare fout
van de eiser omdat artikel 29bis, § 1, vijfde lid, WAM, van openbare orde
is, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Limburg,
rechtszitting houdende in hoger beroep.

12 september 2014  — 1° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Geinger en mevr. Maes.

N° 519

1° KAMER — 12 september 2014 
(AR C.13.0567.N)

VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — BIJ EEN VERKEERSONGEVAL

BETROKKEN MOTORRIJTUIG. — BEGRIP. — VOORWAARDE. 

De loutere aanwezigheid van een motorrijtuig op het ogenblik van een ver-
keersongeval volstaat niet om te besluiten dat dit motorrijtuig bij het ongeval
betrokken is in de zin van artikel 29bis, § 1, WAM-wet, zoals te dezen van
toepassing; een motorrijtuig is wel betrokken in de zin van die wetsbepaling
wanneer het enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, dit is wanneer
het zonder hiervoor een noodzakelijk element te zijn geweest, een invloed
heeft gehad op het verkeersongeval (1). (Art. 29bis, § 1, WAM 1989)

(VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN T. AXA BELGIUM N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem: 

I. SITUERING

De betwisting in deze betreft de draagwijdte van het begrip “betrok-
kenheid” van een motorrijtuig bij een verkeersongeval in de zin van
artikel 29bis, § 1, WAM 1989.

II. BESPREKING VAN HET MIDDEL

1. De WAM-wet bevat geen definitie van het begrip “betrokken bij een
verkeersongeval”. De interpretatie van dat begrip wordt aan de recht-
spraak overgelaten, maar de wetgever heeft daarbij wel benadrukt dat
het begrip ruim moest worden geïnterpreteerd (in het belang van de
zwakke weggebruiker) (2).

2. In die zin heeft uw Hof reeds verschillende malen geoordeeld dat een
motorvoertuig “betrokken” is in de zin van art. 29bis WAM-wet, wanneer
het enige actieve of passieve rol heeft gespeeld in het verkeersongeval.

(1) Zie concl. OM.
(2) Parl. St. Senaat 1993-1994, nr. 980-3, 14-15, nr. 11; zie ook D. WUYTS, Wanneer is een

motorrijtuig “betrokken” bij en verkeersongeval in de zin van art. 29bis WAM-wet?, noot
onder pol. rb. Gent 29 januari 2007, RW 2007-08, (1423), 1426 in fine.
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3. Zo is een motorrijtuig betrokken bij een verkeersongeval indien zijn
aanwezigheid enig verband houdt met de totstandkoming ervan (1), of
wanneer het enige rol heeft gespeeld in het ongeval (2). Hiervoor is vol-
gens uw Hof niet vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen
de aanwezigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeers-
ongeval (3). In het verlengde van voormelde arresten oordeelde uw Hof
d.d. 21 juni 2010 (4) in die zin verder dat waar de loutere aanwezigheid
van een motorrijtuig op het ogenblik van een verkeersongeval niet vol-
staat om te besluiten dat dit motorrijtuig bij het ongeval betrokken is
in de zin van art. 29bis, § 1, WAM-wet, het wel betrokken is in de zin van
die wetsbepaling wanneer het enige rol heeft gespeeld in het verkeerson-
geval, d.i. wanneer het zonder hiervoor een noodzakelijk element te zijn
geweest, een invloed heeft gehad op het ongeval. Met zijn arresten van
30 september 2010 (5) en 28 april 2011 (6) voegt het Hof daaraan toe dat
een voertuig bij een ongeval betrokken is wanneer er tussen het voertuig
en het ongeval enig verband bestaat (ongeacht of de eigenaar van het
voertuig al dan niet een fout heeft begaan die aan hem te wijten is).

4. Volgens de eiseres kan de rol die het voertuig speelt evenwel niet het
resultaat zijn van een louter subjectief element in hoofde van het slacht-
offer, zoals de bedoeling om de tram te halen. Er anders over oordelen
zou volgens haar leiden tot een te ruime interpretatie van het begrip “be-
trokkenheid”.

5. Zoals reeds eerder gesteld heeft de wetgever bij de invoering van het
begrip “betrokkenheid” een ruime interpretatie van dat begrip voor ogen
gehad. In het licht daarvan vinden we trouwens een aantal uitspraken
terug die een louter subjectief verband tussen het motorrijtuig en het
verkeersongeval voldoende achten om te beslissen dat het motorrijtuig
betrokken was bij het verkeersongeval. Dat kan gaan over een auto die
“betrokken” is, wanneer het slachtoffer, terecht of ten onrechte, oor-
deelt dat de auto hem de pas zou afsnijden op het fietspad (7), of over een
lijnbus, wanneer het slachtoffer haastig de rijbaan oversteekt om die
nog te halen en daarbij wordt aangereden door een derde voertuig (8),
maar ook over een taxi, wanneer een fietser zijn evenwicht verliest bij
het horen — op een smalle baan — van het voertuig achter zich en daar-
bij achterom kijkt (9), of nog over een vuilniswagen, wanneer het slacht-
offer zonder te kijken de straat oversteekt om daarin zijn afval te
deponeren (10). Zodra een motorrijtuig aldus een rol heeft gespeeld in
een verkeersongeval, ongeacht of die rol objectief dan wel louter subjec-

(1) Cass. 9 januari 2006, AR C.04.0519.N, AC 2006, nr. 21.
(2) Cass. 3 oktober 2008, AR C.07.0130.N.
(3) Cass. 22 oktober 2009, AR C.08.0420.N, AC 2009, nr. 604, en Cass. 15 maart 2010, AR

C.09.0472.N.
(4) Cass. 21 juni 2010, AR C.09.0640.N, AC 2010, nr. 443.
(5) Cass. 30 september 2010, AR C.09.0545.F, AC 2010, nr. 567.
(6) Cass. 28 april 2011, AR C.10.0492.F, AC 2011, nr. 286.
(7) Pol. Gent 8 oktober 1998, Verkeersrecht 1999, 120, nr. 99/32.
(8) Pol. Antwerpen 16 juni 2005, T. Pol. 2007, 15 (bevestigd door Rechtbank van eerste

aanleg Antwerpen van 4 oktober 2006, ibid., 17).
(9) Pol. Brugge 9 november 2007, VAV 2008, 46.
(10) Zie impliciet Cass. 22 oktober 2009, AR C.08.0420.N, AC 2009, nr. 604.
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tief is, is dat motorrijtuig “betrokken” bij het verkeersongeval. Bij be-
twisting over de betrokkenheid van het motorrijtuig bij het
verkeersongeval zal het slachtoffer weliswaar het bewijs dienen te leve-
ren dat het voertuig (rechtstreeks of onrechtstreeks) een zekere rol
heeft gespeeld bij de totstandkoming van het verkeersongeval (1). De
vraag of een motorrijtuig enige rol heeft gespeeld in een verkeersongeval
wordt echter door de rechter onaantastbaar in feite beoordeeld, zonder
dat deze evenwel aan de door hem vastgestelde feiten gevolgen mag ver-
binden die daarmee in geen enkel verband staan of die, op grond van die
feiten, onmogelijk kunnen worden verantwoord (2).

6. Waar in casu niet betwist wordt dat het slachtoffer het kruispunt
schuin overstak omdat hij een naderende tram wenste te halen en de ap-
pelrechters ervan uitgaan dat de tram aldus wel degelijk een rol heeft
gespeeld en invloed heeft gehad op het ongeval, waardoor hij erin “be-
trokken” was in de zin van artikel 29bis WAM-wet, komt het mij voor dat
zij hun beslissing naar recht verantwoorden, en dat het middel derhalve
niet kan worden aangenomen.

III. CONCLUSIE: VERWERPING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 14 maart 2013.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 20 mei 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 29bis, § 1, WAM, zoals hier van toepassing, bepaalt dat bij
een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, met uit-
zondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk
slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke
letsels of het overlijden vergoed wordt door de verzekeraar die de aan-
sprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het
motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

(1) Parl. St. Senaat 1993-1994, nr. 980-3, 14, nr. 11; zie ook A. DECROËS, “De vergoeding
van de zwakke weggebruikers (Art. 29bis WAM-wet)”, RW 2000-2001 (1257), 1260; E. BRE-
WAEYS, “De vergoeding van de zwakke weggebruikers en de ‘betrokkenheid van het
motorrijtuig’”, noot onder Cass. 9 januari 2006, VAV 2006, 631.

(2) Cass. 21 juni 2010, AR C.09.0640.N, AC 2010, nr. 443.
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2. De loutere aanwezigheid van een motorrijtuig op het ogenblik van
een verkeersongeval volstaat niet om te besluiten dat dit motorrijtuig
bij het ongeval betrokken is in de zin van voormelde wetsbepaling.

Een motorrijtuig is wel betrokken in de zin van die wetsbepaling wan-
neer het enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, dit is wanneer
het zonder hiervoor een noodzakelijk element te zijn geweest, een in-
vloed heeft gehad op het verkeersongeval.

De vraag of een motorrijtuig enige rol heeft gespeeld in het verkeers-
ongeval wordt voor het overige door de rechter onaantastbaar in feite
beoordeeld, zonder evenwel dat deze aan de door hem vastgestelde fei-
ten gevolgen mag verbinden die daarmee in geen enkel verband staan
of die, op grond van die feiten, onmogelijk kunnen worden verant-
woord. 

3. De appelrechters die oordelen dat niet betwist wordt dat voetgan-
ger Goovaerts het kruispunt overstak omdat hij een naderende tram
wenste te halen en de tram bijgevolg betrokken was in het ongeval in
de zin van artikel 29bis, § 1, WAM, verantwoorden hun beslissing naar
recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

12 september 2014  — 1° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr.
De Baets.

N° 520

3° KAMER — 15 september 2014
(AR C.13.0017.N)

1° ADVOCAAT. — KOSTEN. — KOSTEN EN ERELONEN. — VERHAALBAARHEID. —
NIEUWE WET. — TOEPASSING. — CRITERIA.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE. — KOSTEN. — ADVOCAAT. — KOSTEN EN ERELONEN.
— VERHAALBAARHEID. — NIEUWE WET. — WERKING IN DE TIJD. — HANGENDE

ZAKEN. — BEGRIP.

3° RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — ADVOCAAT. — KOSTEN. — KOSTEN EN

ERELONEN. — VERHAALBAARHEID. — NIEUWE WET. — TOEPASSING. — CRITE-
RIA.

4° GERECHTSKOSTEN. — ALGEMEEN. — RECHTSPLEGING IN CASSATIE. — EI-
SER IN CASSATIE. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VOOR HET CASSATIEGEDING.
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— RECHTER NAAR WIE DE ZAAK VERWEZEN WORDT. — DESBETREFFENDE BE-
VOEGDHEID.

5° RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — GERECHTSKOSTEN. — RECHTSPLE-
GING IN CASSATIE. — EISER IN CASSATIE. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VOOR

HET CASSATIEGEDING. — RECHTER NAAR WIE DE ZAAK VERWEZEN WORDT. —
DESBETREFFENDE BEVOEGDHEID.

1°, 2° en 3° Artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij
artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, is, vanaf
haar inwerkingtreding, onmiddellijk van toepassing op de hangende zaken;
onder hangende zaken worden de zaken bedoeld waarover, in de betreffende
aanleg, nog uitspraak moet worden gedaan bij de inwerkingtreding van de
nieuwe wet; hieruit volgt dat in hoger beroep geen rechtsplegingsvergoeding
overeenkomstig de nieuwe wet kan worden toegekend voor de procedure ge-
voerd in eerste aanleg onder de toepassing van de oude wet (1). (Art. 1022
Gerechtelijk Wetboek; Artt. 13 en 14 van de wet van 21 april 2007 betref-
fende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan
de bijstand van een advocaat; Art. 10 KB 26 oktober 2007 tot vaststelling
van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022
van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van in-
werkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 be-
treffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden
aan de bijstand van de advocaat)

4° en 5° De rechtsplegingsvergoeding geldt enkel voor de partij die gelijk krijgt
in het geschil ten gronde; gelet op de eigen aard van het cassatiegeding is
hiervoor geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd en kan de rechter op
verwijzing na cassatie geen rechtsplegingsvergoeding toekennen voor de pro-
cedure gevoerd voor het Hof (2). (Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek)

(S. T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden:

1. Eiser tot cassatie komt op tegen een vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Turnhout van 14 mei 2012, gewezen in laatste aanleg.
Door eiser worden er twee middelen aangevoerd.

2. WAT BETREFT HET EERSTE MIDDEL

In het eerste middel wordt de schending aangevoerd van:

— Artikelen 19, 1017, eerste lid, en 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek; 

(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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— Artikelen 7, 13 en 14 van de wet van 21 april 2007 betreffende de ver-
haalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand
van een advocaat;

— Artikelen 2, 8 en 10 van het Koninklijk besluit van 26 oktober 2007
tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding, bedoeld
in artikel 1022 van het 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.

a. Probleemstelling

De rechtsvraag in het eerste middel betreft het aspect temporele wer-
king van de bepalingen van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. 

b. Bespreking

Luidens artikel 1022, eerste lid Gerechtelijk Wetboek is de rechtsple-
gingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en de
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Deze bepa-
ling werd ingevoerd door artikel 7 van de wet van 21 april 2007 dat
artikel 1022, eerste lid Gerechtelijk Wetboek wijzigde. De inwerkingtre-
ding had plaats op 1 januari 2008 (1). Luidens artikel 13 van de wet van
21 april 2007 zijn de bepalingen van de wet van toepassing op de zaken die
hangende zijn op het ogenblik dat de wet in werking treedt.

De wijzigende bepalingen van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek zijn
derhalve onmiddellijk van toepassing op de hangende zaken. Uw Hof oor-
deelde dat onder hangende zaken begrepen dienden te worden deze zaken
waar nog uitspraak moest worden gedaan bij de inwerkingtreding van de
nieuwe wet (2).

Het is van belang er op te wijzen dat ingevolge artikel 1, tweede lid van
het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 de rechtsplegingsvergoeding
per aanleg wordt toegekend. Dit heeft zijn implicaties. 

De onmiddellijke toepasbaarheid op hangende zaken, maakt een toe-
passing uit van artikel 3 Gerechtelijk Wetboek (3). Uw Hof interpreteert
deze bepaling als volgt: in de regel is een nieuwe wet niet enkel van toe-
passing op toestanden ontstaan na de inwerkingtreding ervan, maar ook
op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich
voordoen of die voortduren onder de nieuwe wet. Van deze regel wordt

(1) Artikel 14 van de wet van 21 april 2007 en artikel 10 van het koninklijk besluit
van 26 oktober 2007.

(2) Cass. 25 maart 2010, AR C.08.0483.N, AC 2010, nr. 216; Cass. 23 december 2010, AR
C.09.0432.F, AC 2010, nr. 766 en Cass. 19 mei 2011, AR C.10.0573.F, AC 2011, nr. 329.

(3) Hand. Kamer 2007-08, 4 maart 2008, 48-49 en P. TAELMAN en S. VOET, “De verhaal-
baarheid van de advocatenhonoraria: analyse van een aantal knelpunten na één jaar
toepassing”, in P. VAN ORSHOVEN en B. MAES (eds.) De proceswetten van 2007… revisited!,
Brugge, die Keure, 2009, 131.
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enkel afgeweken indien de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet
afbreuk zou doen aan vorige toestanden die definitief zijn voltrok-
ken (1).

Uit het voorgaande volgt dat de nieuwe wet niet geldt voor de zaken
waar in een vorige aanleg uitspraak werd gedaan over de rechtsplegings-
vergoeding bij toepassing van de op dat tijdstip geldende wetgeving en
met het op dat ogenblik toepasselijke tarief. De nieuwe bepalingen vin-
den enkel toepassing voor de rechtsplegingsvergoedingen die onder de
nieuwe wet worden gevorderd. Zij is tevens van toepassing op de gevallen
waar in de vorige aanleg de vorderingen strekten tot vergoeding van de
kosten en erelonen als element van de schade (2).

Het middel is gegrond.

3. WAT BETREFT HET TWEEDE MIDDEL

In het tweede middel wordt de schending aangevoerd van:

Artikelen 1017, eerste lid, 1022, eerste lid, 1110 en 1111, van het Gerech-
telijk Wetboek. 

In het tweede middel betreft het de vraag of de bodemrechter de in het
ongelijk gestelde partij kan veroordelen tot een rechtsplegingsvergoe-
ding voor de procedure voor het Hof van Cassatie.

Het antwoord op deze vraag blijkt uit de rechtspraak van Uw Hof. 

Vooreerst is er het arrest van 27 juni 2008 (3). Uw Hof oordeelde dat de
kenmerken die eigen zijn aan het cassatieberoep uitsluiten dat in de
artikel 1111 Gerechtelijk Wetboek bedoelde kosten de rechtsplegingsver-
goeding van artikel 1022 van hetzelfde wetboek begrepen wordt. Immers,
zoals Uw Hof het stelde houdt de vergoeding waarvan sprake in het laat-
ste genoemde artikel verband met de aard en de omvang van het voor de
bodemrechter voorgebrachte geschil. De begroting ervan hangt af van
criteria die gelieerd zijn aan de zaak zelf. Het Hof zou derhalve genood-
zaakt zijn om over te gaan tot een onderzoek waar het niet bevoegd voor
is. 

In de toepassing van artikel 1111 Gerechtelijk Wetboek kan Uw Hof
derhalve geen vergoeding in de zin van artikel 1022 van hetzelfde wet-
boek toekennen.

Een tweede arrest verduidelijkte een ander aspect. Indien Uw Hof deze
vergoeding niet kan toekennen gelet op de eigenheid van de cassatiepro-
cedure kan de bodemrechter na verwijzing dit dan wel doen?

Uw Hof beantwoordde deze vraag in het arrest van 21 oktober 2010 (4).
Uw Hof oordeelde dat geen enkele wetsbepaling voorziet dat de bodem-
rechter, naar wie de zaak verwezen wordt, voor het cassatiegeding een
rechtsplegingsvergoeding kan toekennen. 

(1) Cass. 9 september 1993, AR 9426, AC 1993, nr. 337.
(2) Cass. 19 mei 2011, AR C.10.0573.F, AC 2011, nr. 329.
(3) Cass. 17 juni 2008, AR C.05.0328.F, AC 2008, nr. 416.
(4) Cass. 21 oktober 2010, AR F.08.0035.F, AC 2010, nr. 623.
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Uit deze rechtspraak vloeit dan ook voort dat artikel 1022 Gerechtelijk
Wetboek niet van toepassing is voor de procedure voor het Hof van Cas-
satie. De rechtsplegingvergoeding geldt alleen voor de partij die gelijk
krijgt in het geschil ten gronde (1).

Het middel is gegrond.

4. CONCLUSIE

Cassatie.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Turnhout van 14 mei 2012 op verwijzing na arrest van
het Hof van 6 mei 2010.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 30 juni 2014
verwezen naar de derde kamer.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 30 juni 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

4. Artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij
artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid
van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advo-
caat, bepaalt dat de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tege-
moetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het
gelijk gestelde partij.

Krachtens artikel 14 van de wet van 21 april 2007 bepaalt de Koning de
datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van die wet en ge-
beurt de inwerkingtreding uiterlijk op 1 januari 2008.

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007
treden de artikelen 1 tot en met 13 van de wet van 21 april 2007 en dat
koninklijk besluit zelf in werking op 1 januari 2008.

(1) G. DE FOESTRAETS, “Répétibilité des frais et honoraires d’avocat dans l’instance
de cassation”, JT, 2009, 6, nr. 33.
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Artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid
van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat
bepaalt dat de artikelen 2 tot 12 van die wet van toepassing zijn op de
zaken die hangende zijn op het moment dat ze in werking treden.

5. Krachtens deze bepalingen is de wet van 21 april 2007, vanaf haar in-
werkingtreding, onmiddellijk van toepassing op de hangende zaken.

Onder hangende zaken worden de zaken bedoeld waarover, in de be-
treffende aanleg, nog uitspraak moet worden gedaan bij de inwerking-
treding van de nieuwe wet.

6. Hieruit volgt dat in hoger beroep geen rechtsplegingsvergoeding
overeenkomstig de nieuwe wet kan worden toegekend voor de procedu-
re gevoerd in eerste aanleg onder de toepassing van de oude wet.

7. De appelrechters die de eiser veroordelen tot een rechtsplegings-
vergoeding met toepassing van de wet van 21 april 2007 voor de proce-
dure in eerste aanleg gevoerd voor de vrederechter en beslecht bij
vonnis van 28 mei 2003, hetzij vóór de inwerkingtreding van de nieuwe
wet, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

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

9. De rechtsplegingsvergoeding geldt enkel voor de partij die gelijk
krijgt in het geschil ten gronde.

Gelet op de eigen aard van het cassatiegeding is hiervoor geen rechts-
plegingsvergoeding verschuldigd en kan de rechter op verwijzing na
cassatie geen rechtsplegingsvergoeding toekennen voor de procedure
gevoerd voor het Hof.

10. Door de eiser te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding met
toepassing van de wet van 21 april 2007 voor de procedure gevoerd voor
het Hof, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Kosten

11. Wanneer cassatie wordt uitgesproken zonder verwijzing doet het
Hof uitspraak over de kosten krachtens artikel 1111, laatste lid, Ge-
rechtelijk Wetboek.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de rechtsplegingsver-
goeding voor de procedure voor de vrederechter bepaalt overeenkom-
stig de wet van 21 april 2007 en het de eiser veroordeelt tot een
rechtsplegingsvergoeding voor de procedure gevoerd voor het Hof.

Zegt dat er geen grond tot verwijzing is.
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Bepaalt de rechtsplegingsvergoeding voor de verweerster in de proce-
dure in eerste aanleg lastens de eiser op 163,61 euro.

Veroordeelt de verweerster tot de kosten van de procedure voor het
Hof.

Bepaalt deze kosten op 1.171,58 euro.

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

15 september 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en verslaggever: mevr.
Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. Geinger.

N° 521

3° KAMER — 15 september 2014
(AR C.14.0116.N)

1°.ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ARBEIDSONGE-
SCHIKTHEIDSVERZEKERING. — ONGEVAL. — AANSPRAKELIJKE DERDE. —
VERZEKERINGSINSTELLING. — GETROFFENE. — TOEKENNING VAN UITKERING. —
WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING. — VOORWAARDEN. — OMVANG.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — ALGE-
MEEN. — ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING. — ONGEVAL. — AANSPRAKE-
LIJKE DERDE. — VERZEKERINGSINSTELLING. — GETROFFENE. — TOEKENNING

VAN UITKERING. — VORDERING IN GEMEEN RECHT. — OMVANG.

3° RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — OPDRACHT VAN

DE RECHTER. — BESLISSING. — TOEKOMSTIGE SCHADE. — KAPITALISATIE. —
RENTE. — AMBTSHALVE MIDDEL. — GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK. —
GEVOLG.

4° VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — WAM 1989. —
ARTIKEL 29BIS, § 1, EERSTE LID. — VERKEERSONGEVAL. — MEERDERE MOTOR-
RIJTUIGEN BETROKKEN. — VERZEKERAARS. — SLACHTOFFER. — SCHADE. —
VERPLICHTING TOT VERGOEDING. — GEVOLG. — INDEPLAATSSTELLING. — RE-
GRESVORDERING. — OMVANG.

5° INDEPLAATSSTELLING. — WAM-VERZEKERING. — WAM 1989. —
ARTIKEL 29BIS, § 1, EERSTE LID. — VERKEERSONGEVAL. — MEERDERE MOTOR-
RIJTUIGEN BETROKKEN. — VERZEKERAARS. — SLACHTOFFER. — SCHADE. —
VERPLICHTING TOT VERGOEDING. — GEVOLG. — INDEPLAATSSTELLING. — RE-
GRESVORDERING. — OMVANG.

6°. VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — WAM 1989. —
ARTIKEL 29BIS, § 4 EERSTE LID, EN § 5. — VERKEERSONGEVAL. — MEERDERE MO-
TORRIJTUIGEN BETROKKEN. — VERZEKERAARS. — SLACHTOFFER. — SCHADE. —
VERPLICHTING TOT VERGOEDING. — GEVOLG.

1° en 2° De voorwaarden voor de toekenning van de prestaties van de van de
verzekeringsinstelling waarvoor laatstgenoemde krachtens artikel 136, § 2,
vierde lid ZIV-wet over een recht van indeplaatsstelling beschikt, alsook het
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bedrag van die prestaties, worden geregeld door de wet op de ziekte- en in-
validiteitsverzekering; de vordering van de verzekeringsinstelling mag niet
meer bedragen dan de som die krachtens het gemeen recht verschuldigd is en
die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoedt; het slachtoffer dat pres-
taties van de verzekeringsinstelling heeft verkregen voor de schade uit ar-
beidsongeschiktheid, kan voor diezelfde schade slechts aanspraak maken op
een vergoeding naar gemeen recht, voor zover deze vergoeding meer bedraagt
dan de prestaties van de verzekeringsinstelling, en dit tot beloop van het ver-
schil tussen de beide bedragen; het verschil tussen de prestaties van de ver-
zekeringsinstelling en de vergoeding naar gemeen recht moet berekend
worden volgens de regels eigen aan elk stelsel.

3° Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste
verweerster voor haar toekomstig loonverlies een gekapitaliseerde vergoeding
vordert begroot op 805.171,74 euro en volgens de eiseres voor deze schadepost
slechts voorbehoud kan worden verleend, minstens de gevorderde vergoeding
dient herleid te worden tot 282.496,15 euro; het bestreden vonnis dat aan de
eerste verweerster voor het toekomstig loonverlies een maandelijkse rente toe-
kent, zonder partijen in de mogelijkheid te stellen hieromtrent verweer te
voeren, miskent het recht van verdediging.

4° en 5° Uit artikel 29bis, § 1, eerste lid WAM 1989 en artikel 1251, 3° Burgerlijk
Wetboek volgt dat wanneer bij een verkeersongeval meerdere motorrijtuigen
betrokken zijn, de respectieve verzekeraars het slachtoffer moeten vergoeden
en de last in beginsel elk voor een gelijk deel moeten dragen; diegene die tot
vergoeding van het slachtoffer overgaat, heeft op grond van artikel 1251, 3°,
Burgerlijk Wetboek, een regresvordering tegen de andere aansprakelijk-
heidsverzekeraars voor wat hij boven zijn deel betaalt aan het slachtoffer.

6° Uit de wetsgeschiedenis van artikel 29bis WAM 1989 blijkt dat het de bedoe-
ling was van de wetgever dat de last van voormelde schade uiteindelijk moet
gedragen worden door degene die in gemeen recht aansprakelijk is voor het
ongeval, behoudens in zoverre het slachtoffer zelf schuld heeft aan het on-
geval; hieruit volgt dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van een betrokken
motorrijtuig wiens verzekerde geheel aansprakelijk is voor het ongeval, defi-
nitief de vergoeding moet dragen.

(P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. T. V. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 30 september 2013.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 19 augustus 2014 ver-
wezen naar de derde kamer.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM bepaalt dat bij een verkeerson-
geval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaat-
sen bedoeld in artikel 2, § 1, met uitzondering van de stoffelijke schade
en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken mo-
torrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechtheb-
benden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met
inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed wordt door de verze-
keraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de
houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

2. Artikel 136, § 2, eerste lid, Ziektewet bepaalt dat de bij deze wet be-
paalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade voortvloei-
end uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens
een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het ge-
meen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend.

Artikel 136, § 2, vierde lid, Ziektewet bepaalt dat de verzekeringsin-
stelling rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende. Deze inde-
plaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende
prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische
wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschul-
digd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeelte-
lijk vergoeden.

3. Hieruit volgt dat:

— de voorwaarden voor de toekenning van de prestaties van de verze-
keringsinstelling waarvoor laatstgenoemde krachtens voormelde wets-
bepaling over een recht van indeplaatsstelling beschikt, alsook het
bedrag van die prestaties, ge-regeld worden door de wet op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering;

— de vordering van de verzekeringsinstelling niet meer mag bedragen
dan de som die krachtens het gemeen recht verschuldigd is en die de-
zelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoedt;

— het slachtoffer dat prestaties van de verzekeringsinstelling heeft
verkregen voor de schade uit arbeidsongeschiktheid, voor diezelfde
schade slechts aanspraak kan maken op een vergoeding naar gemeen
recht, voor zover deze vergoeding meer bedraagt dan de prestaties van
de verzekeringsinstelling, en dit tot beloop van het verschil tussen de
beide bedragen;
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— het verschil tussen de prestaties van de verzekeringsinstelling en
de vergoeding naar gemeen recht moet berekend worden volgens de re-
gels eigen aan elk stelsel.

4. Het bestreden vonnis oordeelt dat:
— de eiseres op grond van artikel 29bis WAM gehouden is tot vergoe-

ding van de schade die de eerste verweerster heeft geleden ingevolge
het ongeval van 20 mei 2002;

— de vergoeding die uit hoofde van loonverlies in de periode van tij-
delijke arbeidsongeschiktheid aan de eerste verweerster toekomt, be-
groot moet worden op basis van het bruto-bedrag van het normaal
verdiend loon, verminderd met de sociale bijdragen, het gewaarborgd
inkomen en de door het ziekenfonds uitgekeerde dagvergoedingen;

— op het aldus berekend verschil tussen het loonverlies naar gemeen
recht en de prestaties van het ziekenfonds, nog een bedrag van 20% in
mindering moet worden gebracht voor de fiscale lasten “rekening hou-
dende met de loonschaal en een goedgunstiger belastingregime op de
vervangingsinkomsten”.

5. De appelrechters die aldus de gemeenrechtelijke vergoeding die
aan de eerste verweerster toekomt voor loonverlies in de periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, berekenen door de prestaties van het
ziekenfonds in mindering te brengen van het brutoloonverlies en ver-
volgens de verminderde fiscale lasten hiervan af te trekken, verant-
woorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede middel

Tweede onderdeel

9. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eerste verweerster voor haar toekomstig loonverlies een gekapitali-
seerde vergoeding vordert begroot op 805.171,74 euro en volgens de eise-
res voor deze schadepost slechts voorbehoud kan worden verleend,
minstens de gevorderde vergoeding dient herleid te worden tot
282.496,15 euro.

10. Het bestreden vonnis dat aan de eerste verweerster voor het toe-
komstig loonverlies een maandelijkse rente toekent, zonder partijen in
de mogelijkheid te stellen hieromtrent verweer te voeren, miskent het
recht van verdediging.

Het onderdeel is gegrond.

Derde middel

11. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM bepaalt dat bij een verkeerson-
geval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaat-
sen bedoeld in artikel 2, § 1, met uitzondering van de stoffelijke schade
en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken mo-
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torrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechtheb-
benden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met
inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed wordt door de verze-
keraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de
houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

12. Krachtens artikel 1251, 3°, Burgerlijk Wetboek, gebeurt de inde-
plaatstelling van rechtswege ten voordele van hem, die met anderen of
voor anderen, tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij
had deze te voldoen.

13. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer bij een verkeersongeval
meerdere motorrijtuigen betrokken zijn, de respectieve verzekeraars
het slachtoffer moeten vergoeden en de last in beginsel elk voor een ge-
lijk deel moeten dragen.

Diegene die tot vergoeding van het slachtoffer overgaat, heeft op
grond van artikel 1251, 3°, Burgerlijk Wetboek, een regresvordering te-
gen de andere aansprakelijkheidsverzekeraars voor wat hij boven zijn
deel betaalt aan het slachtoffer.

14. Artikel 29bis, § 4, eerste lid, WAM bepaalt dat de verzekeraar of
het gemeenschappelijk waarborgfonds in de rechten van het slachtoffer
treedt tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden.

Artikel 29bis, § 5, van die wet bepaalt dat de regels betreffende de bur-
gerrechtelijke aansprakelijkheid van toepassing blijven op alles wat
niet uitdrukkelijk bij dit artikel is geregeld.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling was van de wetge-
ver dat de last van voormelde schade uiteindelijk moet gedragen wor-
den door degene die in gemeen recht aansprakelijk is voor het ongeval,
behoudens in zoverre het slachtoffer zelf schuld heeft aan het ongeval.

15. Hieruit volgt dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van een be-
trokken motorrijtuig wiens verzekerde geheel aansprakelijk is voor
het ongeval, definitief de vergoeding moet dragen.

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

Vierde middel

16. Met de overname van de redenen van het beroepen vonnis en de re-
denen die het bestreden vonnis zelf vermeldt, verwerpen en beantwoor-
den de appelrechters het verweer van de eiser met betrekking tot de
onvoorzienbaarheid van de komst van de motorrijder voor de bestuur-
der D.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

17. Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordelen de appelrechters
niet alleen dat de bestuurder D. geen fout heeft begaan omdat de mo-
torrijder door diens voertuig niet werd gehinderd. Zij oordelen ook dat
de bestuurder D. zich bij het oprijden van de rijbaan, zo reeds zou vast-
staan dat op dat ogenblik de motorfiets zichtbaar naderde, alleszins
niet moest verwachten dat die van zijn rijvak zou afwijken.
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Het middel berust in zoverre op een onvolledige lezing van het bestre-
den vonnis en mist bijgevolg feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de vor-
dering van de eerste verweerster wegens loonverlies tijdens de periode
van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

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

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
zetelend in hoger beroep.

15 september 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 522

3° KAMER — 15 september 2014

(AR S.12.0006.N)

1° SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — NABURIGE RECHTEN. — OVER-
DRACHT. — GEVOLG.

2° AUTEURSRECHT. — SOCIALE ZEKERHEID. — NABURIGE RECHTEN. — OVER-
DRACHT. — GEVOLG.

1° en 2° De vergoeding die de door een arbeidsovereenkomst verbonden uitvoe-
rende kunstenaar ontvangt van zijn werkgever, voor de overdracht van zijn
vermogensrechten waartoe hij zich bij het sluiten van de arbeidsovereen-
komst had verbonden, is een tegenprestatie voor de overdracht van rechten
met betrekking tot een in uitvoering van de arbeidsovereenkomst geleverde
prestatie; die vergoeding is bijgevolg, in de regel, een voordeel waarop de
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn
werkgever en maakt aldus deel uit van het loon op basis waarvan de socia-
lezekerheidsbijdragen berekend worden. (Art. 14, § § 1 en 2 RSZ-wet;
Art. 23, eerste en tweede lid Algemene Beginselenwet Sociale Zeker-
heid; Art. 35, § 3, eerste lid Auteurswet 1994)

(R.S.Z. T. INTERNATIONAL PROM ORCHESTRA V.Z.W.)
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent van 6 januari 2011.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 14, § 1, RSZ-Wet en artikel 23, eerste lid, Alge-
mene Beginselenwet Sociale Zekerheid, worden de bijdragen voor soci-
ale zekerheid berekend op basis van het loon van de werknemer.

Krachtens artikel 14, § 2, RSZ-Wet en artikel 23, tweede lid, Algeme-
ne Beginselenwet Sociale Zekerheid wordt het begrip loon bepaald bij
artikel 2 Loonbeschermingswet. De laatstgenoemde bepaling verstaat
onder “loon” het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen
waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten
laste van de werkgever.

Overeenkomstig artikel 35, § 3, eerste lid, Auteurswet 1994 kunnen de
vermogensrechten, wanneer een uitvoerende kunstenaar een prestatie
levert ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut, wor-
den overgedragen aan de werkgever voor zover uitdrukkelijk in die
overdracht van rechten is voorzien en voor zover de prestatie binnen
het toepassingsgebied van de overeenkomst of het statuut valt.

2. Uit de voormelde wetsbepalingen en hun onderlinge samenhang
volgt dat de vergoeding die de door een arbeidsovereenkomst verbonden
uitvoerende kunstenaar van zijn werkgever ontvangt, voor de over-
dracht van zijn vermogensrechten waartoe hij zich bij het sluiten van
de arbeidsovereenkomst had verbonden, een tegenprestatie is voor de
overdracht van rechten met betrekking tot een in uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst geleverde prestatie. Die vergoeding is bijgevolg, in
de regel, een voordeel waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe-
trekking recht heeft ten laste van zijn werkgever en maakt aldus deel
uit van het loon op basis waarvan de socialezekerheidsbijdragen bere-
kend worden.

3. De appelrechters die, nadat zij hebben vastgesteld dat de dienstbe-
trekking van de uitvoerende kunstenaars de deelname aan de uitvoe-
ringen van een musical als voorwerp had waarvan de opnames werden
gecommercialiseerd, dat de afstand van naburige rechten was opgeno-
men in de bijlagen A — bijzondere bepalingen bij de arbeidsovereen-
komst en dat de vergoeding van 400 euro per maand forfaitair werd
betaald gedurende de effectieve tewerkstelling, oordelen dat de vergoe-
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ding voor de overdracht van naburige rechten aan de werkgever niet als
loon kan worden aangemerkt, schenden de aangevoerde wetsbepalin-
gen.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger be-

roep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

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

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

15 september 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en verslaggever: mevr
Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer De Bruyn en de
heer Verbist.

N° 523

2° KAMER — 16 september 2014
(AR P.13.0412.N)

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 37. — ARTIKEL 37BIS, § 1. — OVERTREDING. — SCHULDIGVERKLARING.
— UITDRUKKELIJKE VERMELDING DAT DE OVERTREDING WERD BEGAAN BINNEN

DE DRIE JAAR NA EEN DEFINITIEVE VEROORDELING VOOR EENZELFDE OVERTRE-
DING. — VEROORDELING IN STAAT VAN WETTELIJKE HERHALING. — VERSCHRIJ-
VING.

2° HERHALING. — WEGVERKEERSWET. — ARTIKEL 37. — ARTIKEL 37BIS, § 1. —
OVERTREDING. — SCHULDIGVERKLARING. — UITDRUKKELIJKE VERMELDING DAT

DE OVERTREDING WERD BEGAAN BINNEN DE DRIE JAAR NA EEN DEFINITIEVE VER-
OORDELING VOOR EENZELFDE OVERTREDING. — VEROORDELING IN STAAT VAN

WETTELIJKE HERHALING. — VERSCHRIJVING.

1° en 2° Wanneer het bestreden vonnis de eiser schuldig verklaart aan de over-
treding van artikel 37bis, § 1, 1°, Wegverkeerswet, met de uitdrukkelijke ver-
melding van de omstandigheid dat hij de overtreding heeft begaan binnen de
drie jaar nadat hij bij een in kracht van gewijsde getreden vonnis veroor-
deeld werd voor eenzelfde overtreding, omstandigheid vermeld in
artikel 37bis, § 2, van die wet welke een grond van bijzondere herhaling
vormt en hem veroordeelt in staat van wettelijke herhaling wegens deze fei-
ten tot een geldboete van 400 euro, verhoogd met 45 opdeciemen, bij gebrek
aan betaling te vervangen door een rijverbod van 30 dagen, met uitstel van
tenuitvoerlegging gedurende 1 jaar voor een gedeelte van 200 euro verhoogd
met 45 opdeciemen of een vervangend rijverbod van 15 dagen en hem verval-
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len verklaart van het recht alle motorvoertuigen te besturen gedurende 3
maanden, dan is deze straf naar recht verantwoord op grond van de bijzon-
dere herhaling bepaald in artikel 37, § 2, Wegverkeerswet; met de vermelding
dat de eiser zich in staat van wettelijke herhaling bevindt, bedoelt het bestre-
den vonnis dan kennelijk de bijzondere herhaling in de zin van die wetsbe-
paling.

(C.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Tongeren van 30 januari 2013.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de
artikelen 54, 55 en 56 Strafwetboek: het bestreden vonnis oordeelt dat
de eiser in staat van wettelijke herhaling is en grondt onder meer hier-
op de opgelegde bestraffing, hierin begrepen het verval van het recht
tot sturen en het slagen in een medische en psychologisch proef om her-
steld te worden in het recht van sturen; uit de stukken kan evenwel
niet worden afgeleid dat de eiser zich in staat van wettelijke herhaling
bevindt.

2. Het bestreden vonnis verklaart de eiser schuldig aan de overtre-
ding van artikel 37bis, § 1, 1°, Wegverkeerswet, met de omstandigheid
dat hij de overtreding heeft begaan binnen de drie jaar nadat hij bij een
in kracht van gewijsde getreden vonnis van de correctionele rechtbank
te Hasselt van 1 april 2009 veroordeeld werd voor dezelfde overtreding,
omstandigheid vermeld in artikel 37bis, § 2, van die wet, welke een
grond van bijzondere herhaling vormt. 

3. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser wegens deze feiten tot
een geldboete van 400 euro, verhoogd met 45 opdeciemen, bij gebrek aan
betaling te vervangen door een rijverbod van 30 dagen, met uitstel van
tenuitvoerlegging gedurende 1 jaar voor een gedeelte van 200 euro ver-
hoogd met 45 opdeciemen of een vervangend rijverbod van 15 dagen. Het
verklaart de eiser eveneens vervallen van het recht alle motorvoertui-
gen te besturen gedurende 3 maanden. Deze straf is naar recht verant-
woord op grond van de bijzondere herhaling bepaald in artikel 37, § 2,
Wegverkeerswet. Met de vermelding dat de eiser zich in staat van wet-
telijke herhaling bevindt, bedoelt het bestreden vonnis kennelijk de
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bijzondere herhaling in de zin van die wetsbepaling welke het trouwens
uitdrukkelijk vermeldt.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

16 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Houbrechts (bij de
balie te Tongeren).

N° 524

2° KAMER — 16 september 2014
(AR P.13.0452.N)

WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 62. — OPSPORING EN VASTSTELLING VAN DE MISDRIJVEN. — BEVOEGDE

PERSONEN. — POLITIEBEAMBTE. — BEGRIP.

Uit de samenhang tussen artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet, artikel 3, 1°,
Wegverkeersreglement, de artikelen 116 tot 118 van de wet van 7 december
1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus en de artikelen 3 en 7 van de wet van 26 april 2002 houdende de
essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politie-
diensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de poli-
tiediensten, volgt dat de vermelding door de opsteller van een inzake het
toezicht op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan opgesteld
proces-verbaal van de hoedanigheid “politiebeambte”, noodzakelijk impli-
ceert dat hij behoort tot het operationele kader van de federale en lokale po-
litie en hij bijgevolg bevoegd is voor het toezicht op de Wegverkeerswet en de
uitvoeringsbesluiten ervan en dit ongeacht zijn graad.

(J.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Antwerpen van 21 februari 2013.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.

Raadsheer Alain Bloch 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 149 Grondwet, de
artikelen 21, 22, 23 en 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring, de artikelen 29 en 68 Wegverkeerswet en artikel 8.4 Wegverkeers-
reglement: het vonnis oordeelt dat de strafvordering niet verjaard is;
de feiten dagtekenen van 27 juni 2011; de strafvordering verjaart na ver-
loop van één jaar; de enige nuttige stuitingsdaad is het proces-verbaal
van 26 maart 2012; dit is evenwel getekend door een politiebeambte,
zonder dat daarbij wordt vastgesteld dat deze de hoedanigheid heeft van
officier of agent van gerechtelijke politie; het proces-verbaal komt dus
niet in aanmerking als stuitingsdaad; het vonnis is niet naar recht ver-
antwoord, minstens verhindert het aldus het toezicht van het Hof over
de verjaring.

2. Overeenkomstig artikel 22, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering wordt de verjaring gestuit door daden van onder-
zoek of vervolging. Daarvoor komen alleen regelmatige daden, gesteld
door een bevoegd persoon, in aanmerking.

3. Artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet bepaalt dat de overheidsper-
sonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op
de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, de overtredin-
gen vaststellen door processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang
het tegendeel niet bewezen is. Artikel 3, 1°, Wegverkeersreglement be-
paalt dat het personeel van het operationele kader van de federale en
lokale politie bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de naleving van
de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Artikel 116 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge-
ïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalt dat
de politiediensten bestaan uit twee kaders, namelijk een operationeel
kader en een administratief en logistiek kader. Het operationele kader
bestaat volgens artikel 117 van deze wet uit politieambtenaren en agen-
ten van politie. Het administratief en logistiek kader bestaat volgens
artikel 118 van deze wet uit personeelsleden die, behoudens ingeval van
een hier niet toepasselijke uitzondering, geen politieopdrachten mogen
uitvoeren. Artikel 3 van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële
elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiedien-
sten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de po-
litiediensten bepaalt de graden en de titels van het operationele kader.
Artikel 7 van deze wet bepaalt de graden van het administratief en lo-
gistiek kader.
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4. Uit de samenhang tussen die bepalingen volgt dat de vermelding
door de opsteller van een inzake het toezicht op de Wegverkeerswet en
de uitvoeringsbesluiten ervan opgesteld proces-verbaal van de hoeda-
nigheid “politiebeambte”, noodzakelijk impliceert dat hij behoort tot
het operationele kader van de federale en lokale politie en bijgevolg be-
voegd is voor het toezicht op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbe-
sluiten ervan en dit ongeacht zijn graad.

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

5. Het bestreden vonnis kan dan ook wettig oordelen dat de strafvor-
dering niet is verjaard.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Dictum

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

16 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.

N° 525

2° KAMER — 16 september 2014
(AR P.13.1000.N)

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — VEROORDE-
LING MET PROBATIEUITSTEL. — HERROEPING. — TEGENSPREKELIJK VONNIS. —
TERMIJN VAN HOGER BEROEP. — KENNISGEVING AAN DE GEDAAGDE. — VER-
PLICHTING.

2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 13. — RECHT OP DAADWERKELIJKE RECHTSHULP — VEROORDELING MET

PROBATIEUITSTEL. — HERROEPING. — TEGENSPREKELIJK VONNIS. — TERMIJN

VAN HOGER BEROEP. — KENNISGEVING AAN DE GEDAAGDE. — VERPLICHTING.

3° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN VEROORDE-
LING. — PROBATIEUITSTEL. — HERROEPING — TEGENSPREKELIJK VONNIS.
— TERMIJN VAN HOGER BEROEP. — KENNISGEVING AAN DE GEDAAGDE. — VER-
PLICHTING.

4° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — VEROORDELING MET

PROBATIEUITSTEL. — HERROEPING. — TEGENSPREKELIJK VONNIS. — TERMIJN

VAN HOGER BEROEP. — KENNISGEVING AAN DE GEDAAGDE. — VERPLICHTING.

1°, 2°, 3° en 4° Noch de artikelen 6.1 en 13 EVRM, noch artikel 203, § 1, Wet-
boek van Strafvordering, noch enige andere bepaling, noch enig algemeen
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rechtsbeginsel leggen de overheid de verplichting op om aan de gedaagde,
wiens probatieuitstel met een tegensprekelijk vonnis werd herroepen, kennis
te geven van de termijn van het hoger beroep; de daadwerkelijke toegang tot
de appelrechters vereist een dergelijke kennisgeving niet.

(V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 16 april 2013.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eer-
lijk proces: het arrest verklaart eisers hoger beroep ten onrechte on-
ontvankelijk wegens laattijdigheid; de eiser werd immers niet formeel
en expliciet ingelicht over de vormen en termijnen die bij het aanteke-
nen van hoger beroep moeten worden geëerbiedigd, zodat een onontvan-
kelijkverklaring van zijn hoger beroep eisers recht op toegang tot de
rechter miskent.

Minstens dient aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële
vraag te worden gesteld: “Schendt artikel 203 Wetboek van Strafvorde-
ring het gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 10 en 11 Grondwet en
het recht op toegang tot een rechter vervat in artikel 6.1 EVRM, in de
mate dat het hoger beroep van een beklaagde vervalt uiterlijk vijftien
dagen na de uitspraak, ook indien de beklaagde niet werd ingelicht over
de formaliteiten en termijnen die moeten worden geëerbiedigd bij het
aantekenen van hoger beroep, terwijl wanneer de betekening van het
bij verstek gewezen vonnis geen melding maakt van het recht om ver-
zet aan te tekenen en evenmin van de termijnen om dat recht uit te oe-
fenen, het verzet dat te laat is aangetekend niet zonder miskenning van
het recht van toegang tot de rechter onontvankelijk kan worden ver-
klaard wegens laattijdigheid?”

2. Artikel 14, § 2, derde lid, Probatiewet bepaalt dat tegen de beslis-
singen over de vordering tot herroeping van probatie-uitstel kan wor-
den opgekomen met alle rechtsmiddelen waarin het Wetboek van
Strafvordering voorziet.

Krachtens artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering vervalt het
recht van hoger beroep van een veroordeelde tegen een wat hem betreft



1902 ARRESTEN VAN CASSATIE   16.9.14 - N° 525

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1902  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
op tegenspraak gewezen vonnis indien zijn verklaring van hoger beroep
niet is gedaan op de griffie van het gerecht dat het vonnis heeft gewezen
uiterlijk vijftien dagen na de dag van de uitspraak.

3. Het recht op toegang tot de rechter, dat een onderdeel is van het
door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op eerlijk proces, belet niet
dat het instellen van rechtsmiddelen wordt onderworpen aan ontvanke-
lijkheidsvoorwaarden, met name wat betreft de termijn. Dergelijke re-
gels zijn gericht op een goede rechtsbedeling en het weren van de
risico’s van rechtsonzekerheid. Zij mogen evenwel het recht op het aan-
wenden van een rechtsmiddel niet op zodanige wijze beperken dat de
kern ervan wordt aangetast.

4. Ingeval van een tegensprekelijke procedure strekkende tot herroe-
ping van het probatie-uitstel kent de gedaagde het tijdstip waarop het
gerecht uitspraak zal doen en kan hij die uitspraak bijwonen.
Artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt in duidelijke be-
woordingen de alsdan toepasselijke beroepstermijn. Aldus kent de ge-
daagde, ook als hij niet werd bijgestaan door een raadsman, met
zekerheid de einddatum van de termijn om tegen een op tegenspraak
gewezen vonnis hoger beroep in te stellen.

Noch de artikelen 6.1 en 13 EVRM, noch artikel 203, § 1, Wetboek van
Strafvordering, noch enige andere bepaling, noch enig algemeen
rechtsbeginsel leggen de overheid de verplichting op om aan de gedaag-
de, wiens probatie-uitstel met een tegensprekelijk vonnis werd herroe-
pen, kennis te geven van de termijn van het hoger beroep. De
daadwerkelijke toegang tot de appelrechters vereist een dergelijke
kennisgeving niet.

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

5. Het verzet van een gedaagde strekt ertoe hem de mogelijkheid te
bieden een zaak opnieuw voor de rechter te brengen die bij verstek uit-
spraak heeft gedaan, met het oog op een op tegenspraak gevoerd onder-
zoek, door dezelfde rechter, van die zaak. Het wezen en de doelstelling
van het verzet bestaan erin de gedaagde de mogelijkheid te bieden ten
volle zijn recht van verdediging uit te oefenen, welke gedaagde als ge-
volg van zijn niet-verschijnen mogelijkerwijze niet alle elementen van
een zaak kent of zich daarover althans niet heeft kunnen verklaren.

Het hoger beroep van een gedaagde strekt ertoe om de beslissing
waarvan de inhoud of sommige aspecten door de gedaagde worden aan-
gevochten, aan een hoger rechtscollege voor te leggen.

Een gedaagde wiens probatie-uitstel bij verstekbeslissing werd her-
roepen, kan niet noodzakelijk kennis nemen van de datum van die be-
slissing of van de datum van de betekening ervan. Een gedaagde wiens
probatie-uitstel bij op tegenspraak gewezen beslissing werd herroepen,
kan kennis nemen van de datum waarop het gerecht uitspraak zal doen
en kan die uitspraak bijwonen.

De rechtstoestand waarin een gedaagde wiens probatie-uitstel bij te-
gensprekelijke beslissing werd herroepen, valt dan ook niet te vergelij-
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ken met die van een gedaagde wiens probatie-uitstel werd herroepen bij
verstekbeslissing.

De prejudiciële vraag wordt bijgevolg niet gesteld.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

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

16 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. De Clerck (bij de
balie te Gent).

N° 526

2° KAMER — 16 september 2014
(AR P.13.1847.N)

MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — RECHTVAARDI-
GING. — OVERMACHT. — BEGRIP.

Voor de toepassing van artikel 71 Strafwetboek, dat bepaalt dat er geen mis-
drijf is wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het ogenblik van het feit
in staat van krankzinnigheid was of wanneer hij gedwongen werd door een
macht die hij niet heeft kunnen weerstaan, is vereist dat de dader niet in de
mogelijkheid verkeert de dwang te voorzien of te vermijden; de dwang moet
hem opgelegd zijn, wat betekent dat hij zelf niet op actieve of passieve wijze
mag hebben bijgedragen tot het ontstaan ervan (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 18 oktober 2013.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

(1) Zie: Cass. 28 november 1984, AR 3670, AC 1984-1985, nr. 198; VANHOUDT en CALLE-
WAERT, Belgisch Strafrecht, Gent, Story-Scientia, 1968, nr. 817, p. 429.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel 

3. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de
artikelen 5 en 71 Strafwetboek en de artikelen 12, 14, § 1, 20 en 56.1 Af-
valstoffendecreet. 

Eerste onderdeel 

4. Het onderdeel voert aan dat het arrest de door de eiser ingeroepen
overmacht niet aanvaardt en daartoe oordeelt dat overmacht niet al-
leen kan voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de wil van de mens om
die niet te voorzien of te vermijden was, maar ook dat vereist is dat de
beklaagde niet zelf op actieve of passieve wijze heeft bijgedragen tot
het ontstaan ervan; aldus geeft het arrest aan het begrip overmacht een
onjuiste invulling daar het uitsluit dat ook een gebeurtenis die het ge-
volg is van de wilstoestand van een persoon overmacht zou uitmaken,
namelijk morele overmacht. 

5. Artikel 71 Strafwetboek bepaalt: “Er is geen misdrijf wanneer de
beschuldigde of de beklaagde op het tijdstip van de feiten leed aan gees-
tesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden
heeft tenietgedaan of ernstig heeft aangetast, of wanneer hij gedwon-
gen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan” (1). 

6. Die bepaling houdt in dat de dader niet in de mogelijkheid mag ver-
keren de dwang of de overmacht te voorzien of te vermijden en dat de
dwang of overmacht hem moet opgelegd zijn, wat betekent dat hij zelf
niet op actieve of passieve wijze mag hebben bijgedragen tot het ont-
staan ervan. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Dictum

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

16 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Jespers (bij de
balie te Antwerpen).

(1) Te lezen als “Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde of de beklaagde op
het ogenblik van het feit in staat van krankzinnigheid was of wanneer hij gedwongen
werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan” (Verbeterend arrest, AR
P.14.1560.N, van 16 december 2014).
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N° 527

2° KAMER — 16 september 2014
(AR P.13.1871.N)

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. — BE-
OORDELINGSVRIJHEID. — WEGVERKEER. — BEWIJSWAARDE VAN PROCES-VER-
BAAL TOT BEWIJS VAN HET TEGENDEEL. — BEPERKING

2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 62. — OPSPORING EN VASTSTELLING VAN DE MISDRIJVEN. — BEWIJS-
WAARDE VAN PROCES-VERBAAL TOT BEWIJS VAN HET TEGENDEEL. — BEPERKING

3° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — GESCHRIFTEN. — BEWIJSWAARDE. — WEGVER-
KEERSWET. — ARTIKEL 67TER. — INBREUK. — BEOORDELING. — VASTSTELLIN-
GEN MET BETREKKING TOT DE OVERTREDING OP DE WEGVERKEERSWET BEGAAN

DOOR EEN MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN RECHTSPERSOON

4° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 67. — ARTIKEL 67TER. — INBREUK. — BEOORDELING. — VASTSTELLIN-
GEN MET BETREKKING TOT DE OVERTREDING OP DE WEGVERKEERSWET BEGAAN

DOOR EEN MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN RECHTSPERSOON.
— BEWIJSWAARDE

1° en 2° De bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel die de wet
hecht aan het krachtens artikel 62 Wegverkeerswet opgestelde proces-ver-
baal, geldt alleen voor de persoonlijk door de opsteller binnen de perken van
zijn bevoegdheidsopdracht gedane zintuiglijke vaststellingen betreffende de
bestanddelen van het misdrijf en de ermee verbonden omstandigheden, met
inbegrip van de vermelding dat een afschrift van het proces-verbaal aan de
overtreder werd gezonden en van de datum waarop dit gebeurde (1).

3° en 4° Bij de beoordeling of een beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan
de door artikel 67ter Wegverkeerswet bedoelde misdrijven, hebben ook de
door een verbalisant gedane vaststellingen met betrekking tot de overtreding
op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan begaan door een mo-
torvoertuig ingeschreven op naam van een rechtspersoon, bijzondere bewijs-
waarde; de omstandigheid dat deze overtreding zich in de tijd noodzakelijk
vóór de door artikel 67ter Wegverkeerswet bedoelde misdrijven voltrekt, doet
daaraan geen afbreuk.

(GLOE B.V.B.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Mechelen van 11 oktober 2013.

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

(1) Zie: Cass. 15 mei 1933, Pas. 1933, I, 231; Cass. 16 januari 2001, AR P.99.042.N, AC
2001, nr. 28.
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Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 62, eerste lid, Wegver-
keerswet: het vonnis kent bijzondere bewijswaarde toe aan de vermel-
ding door de politie in een proces-verbaal, dat een afschrift van een
ander proces-verbaal samen met een bijgevoegd antwoordformulier
verstuurd werd, terwijl de bijzondere bewijswaarde alleen geldt voor de
vaststelling van de overtreding; op het ogenblik van de beweerde toe-
zending was er nog geen sprake van de overtreding die aan de eiseres
wordt verweten, namelijk het verzuim het antwoordformulier terug te
sturen en de bestuurder te identificeren; deze inbreuk kan pas gesteld
worden na ontvangst van de documenten; de vermelding van toezending
heeft geen betrekking op de vaststelling van enige overtreding, laat
staan op deze die aan de eiseres wordt verweten.

2. Artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet bepaalt: “De overheidsper-
sonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op
de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de over-
tredingen vast door processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang
het tegendeel niet is bewezen.”

Het achtste lid van dat artikel bepaalt: “Een afschrift van die proces-
sen-verbaal wordt aan de overtreders gezonden binnen een termijn van
veertien dagen, te rekenen van de datum van vaststelling van de mis-
drijven”.

3. De bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel die de wet
hecht aan het krachtens artikel 62 Wegverkeerswet opgestelde proces-
verbaal, geldt alleen voor de persoonlijk door de opsteller binnen de
perken van zijn bevoegdheidsopdracht gedane zintuiglijke vaststellin-
gen betreffende de bestanddelen van het misdrijf en de ermee verbonden
omstandigheden, met inbegrip van de vermelding dat een afschrift van
het proces-verbaal aan de overtreder werd gezonden en van de datum
waarop dit gebeurde.

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

4. Bij de beoordeling of een beklaagde zich schuldig heeft gemaakt
aan de door artikel 67ter Wegverkeerswet bedoelde misdrijven, hebben
ook de door een verbalisant gedane vaststellingen met betrekking tot
de overtreding op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan
begaan door een motorvoertuig ingeschreven op naam van een rechts-
persoon, bijzondere bewijswaarde. De omstandigheid dat deze overtre-
ding zich in de tijd noodzakelijk vóór de door artikel 67ter
Wegverkeerswet bedoelde misdrijven voltrekt, doet daaraan geen af-
breuk.
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het evenzeer naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

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

16 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Verdonck (bij de
balie te Brugge).

N° 528

2° KAMER. — 16 september 2014
(AR P.14.0124.N)

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING DOOR DE

RAADKAMER. — VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. — VERSTEK-
VONNIS WAARBIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK ZICH UITSPREEKT OVER DE GE-
GRONDHEID VAN DE STRAFVORDERING. — VERZET TEGEN HET VERSTEKVONNIS.
— ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET. — HOGER BEROEP TEGEN DE EERDERE

VERWIJZINGSBESCHIKKING — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
RECHTSMACHT.

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

RECHTSPLEGING DOOR DE RAADKAMER. — VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE

RECHTBANK. — VERSTEKVONNIS WAARBIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK ZICH

UITSPREEKT OVER DE GEGRONDHEID VAN DE STRAFVORDERING. — VERZET TEGEN

HET VERSTEKVONNIS. — ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET. — HOGER BEROEP

TEGEN DE EERDERE VERWIJZINGSBESCHIKKING. — KAMER VAN INBESCHULDI-
GINGSTELLING. — RECHTSMACHT.

1° en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling die geroepen is om met toepas-
sing van artikel 135, § 2 Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over
het hoger beroep met betrekking tot de verwijzingsbeschikking van de raad-
kamer, heeft daarover geen rechtsmacht meer wanneer het vonnisgerecht
waarvoor de zaak aanhangig werd gemaakt reeds over de gegrondheid van
de strafvordering uitspraak heeft gedaan; dit is het geval wanneer een ver-
stekvonnis ingevolge het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde,
voor niet bestaande wordt gehouden omdat ingevolge het verzet de zaak de-
finitief aanhangig is bij de vonnisrechter (1).

(1) Zie: Cass. 14 september 2004, AR P.04.0940.N, AC 2004, nr. 411.
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(S. T. SOGETI BELGIUM N.V. E.A.)

ARREST.

I. BESTREDEN BESLISSING

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 december 2013.

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

Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert in al zijn onderdelen onder meer schending aan
van artikel 149 Grondwet. 

2. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksge-
rechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvorde-
ring. 

In zoverre het schending van die grondwettelijke bepaling aanvoert,
faalt het middel in al zijn onderdelen naar recht.

Eerste onderdeel

3. Het middel voert schending aan van artikel 135, § 2, Wetboek van
Strafvordering: het arrest oordeelt dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling geen rechtsmacht meer heeft om uitspraak te doen over het ho-
ger beroep tegen de verwijzingsbeschikking daar de correctionele
rechtbank bij verstek uitspraak gedaan heeft over de strafvordering en
eisers verzet tegen dat verstekvonnis daaraan geen afbreuk doet; inge-
volge het ontvankelijk verklaren van het verzet, moet het verstekvon-
nis in hoofde van de eiser voor niet-bestaande worden gehouden,
waardoor de correctionele rechtbank nog niet ten gronde heeft geoor-
deeld over de zaak zodat de kamer van inbeschuldigingstelling uit-
spraak diende te doen. 

4. Overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, kan
de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen tegen de verwijzingsbe-
schikking van de raadkamer onder meer in geval van onregelmatigheid
van die beschikking. Dit hoger beroep moet krachtens de derde para-
graaf van hetzelfde artikel ingesteld worden binnen de vijftien dagen
na de beschikking, tenzij overmacht bewezen is. 

5. De kamer van inbeschuldigingstelling die geroepen is om met toe-
passing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering uitspraak te
doen over het hoger beroep met betrekking tot de verwijzingsbeschik-
king van de raadkamer, heeft daarover geen rechtsmacht meer wanneer
het vonnisgerecht waarvoor de zaak aanhangig werd gemaakt, reeds
over de gegrondheid van de strafvordering uitspraak heeft gedaan. Het



N° 529 - 16.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1909

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1909  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
staat dan de beklaagde om tegen die uitspraak de door de wet bepaalde
rechtsmiddelen aan te wenden. 

6. Wanneer de vonnisrechter tegen de verwezen beklaagde bij verstek
uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvordering, doet de om-
standigheid dat dit verstekvonnis door het ontvankelijk verklaren van
het daartegen gedane verzet voor niet-bestaande wordt gehouden, geen
afbreuk aan het feit dat de procedure ten gronde wordt voortgezet. Dit
zou niet mogelijk zijn geweest zonder dat er voordien ten gronde voor
de vonnisrechter een uitspraak was geweest. Hieruit volgt dat ingevol-
ge het verzet de zaak definitief aanhangig is bij de vonnisrechter en de
kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmacht meer heeft om in
hoger beroep uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

16 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer
Maffei, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Timperman,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer De Meester (bij de balie te
Antwerpen).

N° 529

2° KAMER — 16 september 2014

(AR P.14.1289.N)

1° VREEMDELINGEN. — ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBERO-
VING. — BEROEP. — VRIJHEIDSBEROVING OP GROND VAN EEN ANDERE AUTONOME

TITEL OP HET OGENBLIK VAN DE BEOORDELING. — GEVOLG.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VREEMDELINGEN. — ADMINISTRATIEVE

MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. — BEROEP. — VRIJHEIDSBEROVING OP

GROND VAN EEN ANDERE AUTONOME TITEL OP HET OGENBLIK VAN DE BEOORDE-
LING. — GEVOLG.

1° en 2° Het onderzoeksgerecht dat op grond van artikel 72 Vreemdelingenwet
verzocht wordt uitspraak te doen over de wettigheid van een administratieve
beslissing van vrijheidsberoving van een vreemdeling, dient vast te stellen
dat dit rechtsmiddel zonder voorwerp is indien de vreemdeling niet langer
krachtens die beslissing, maar op grond van een andere autonome titel van
zijn vrijheid is beroofd. 
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(L. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN JUSTITIE, BELAST MET ASIEL 
EN MIGRATIE, MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN 

ARMOEDEBESTRIJDING)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

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

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 13.1 van de Richtlijn
2008/115/EG van 16 december 2008 van het Europees Parlement en de
Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten
voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun
grondgebied verblijven (hierna Terugkeerrichtlijn) en artikel 72
Vreemdelingenwet: het arrest verwerpt eisers hoger beroep zonder eni-
ge inhoudelijke beoordeling en gaat dus niet na of de maatregel van
vrijheidsberoving in overeenstemming is met de wet; daardoor mist dit
rechtsmiddel elke doeltreffendheid, welke nochtans is vereist door
artikel 13.1 Terugkeerrichtlijn; geen enkele wetsbepaling ontslaat het
onderzoeksgerecht van de door artikel 72 Vreemdelingenwet bedoelde
wettigheidscontrole indien de verweerder een nieuwe titel van vrij-
heidsberoving heeft genomen en de vreemdeling op grond daarvan op-
gesloten blijft; anders oordelen impliceert dat de verweerder op ieder
ogenblik de rechtsgang kan afbreken door het nemen van een nieuwe
administratieve beslissing, waardoor hij elke rechterlijke controle on-
mogelijk zou kunnen maken en elke foutieve vrijheidsberoving eenvou-
dig en definitief kan worden toegedekt; die toetsing heeft zijn belang
voor een eventuele schade-eis van de eiser wegens onrechtmatige vrij-
heidsberoving.

2. Artikel 13.1 Terugkeerrichtlijn bepaalt: “Aan de betrokken onder-
daan van een derde land wordt een doeltreffend rechtsmiddel van be-
roep of bezwaar toegekend, dat hij bij een bevoegde rechterlijke of
administratieve autoriteit of bij een onpartijdig samengestelde be-
voegde instantie waarvan de onafhankelijkheid is gewaarborgd, kan
aanwenden tegen de in artikel 12, lid 1, bedoelde besluiten in het kader
van de terugkeer”. De bepaling houdt geen verband met de toetsing
door een rechterlijke autoriteit van de door een administratieve auto-
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riteit bevolen maatregel van vrijheidsberoving teneinde de terugkeer
te kunnen voorbereiden of de verwijderingsprocedure uit te voeren.

In zoverre het middel schending van die bepaling aanvoert, faalt het
naar recht.

3. Het onderzoeksgerecht dat op grond van artikel 72 Vreemdelingen-
wet verzocht wordt uitspraak te doen over de wettigheid van een admi-
nistratieve beslissing van vrijheidsberoving van een vreemdeling, dient
vast te stellen dat dit rechtsmiddel zonder voorwerp is indien de vreem-
deling niet langer krachtens die beslissing, maar op grond van een an-
dere autonome titel van zijn vrijheid is beroofd. Het door artikel 72
Vreemdelingenwet bedoelde wettigheidsonderzoek heeft immers
slechts betrekking op de bekritiseerde titel van vrijheidsberoving.

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

4. De overheid kan niet willekeurig, maar slechts in de in de Vreem-
delingenwet bepaalde gevallen een nieuwe titel van vrijheidsberoving
uitvaardigen. 

De vreemdeling kan vervolgens op grond van artikel 72 Vreemdelin-
genwet en volgens de daarin bepaalde procedure het onderzoeksgerecht
verzoeken om de wettigheid van de nieuwe titel van vrijheidsberoving
te onderzoeken.

In zoverre het middel aanvoert dat de overheid naar eigen inzicht op
ieder ogenblik de rechtsgang kan afbreken en aldus elke rechterlijke
controle onmogelijk kan maken, faalt het naar recht.

5. Uit de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht op grond van
artikel 72 Vreemdelingenwet de wettigheid van een administratieve be-
slissing van vrijheidsberoving van een vreemdeling niet langer kan
toetsen omdat zijn vrijheidsberoving niet meer op die titel is gegrond,
volgt niet dat de betrokkene de onrechtmatigheid van die titel en de
daarop gesteunde vrijheidsberoving niet meer kan laten toetsen door
de burgerlijke of de strafgerechten.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

16 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
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Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Geens (bij de balie
te Antwerpen).

N° 530

2° KAMER — 17 september 2014
(AR P.14.0690.F)

1° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. — BESTANDDELEN. — MATERIËLE BE-
STANDDELEN. — OVERHANDIGING VAN DE ZAAK. — BEGRIP.

2° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BE-
STANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — MATERIEEL BESTANDDEEL. — MIS-
BRUIK VAN VERTROUWEN. — OVERHANDIGING VAN DE ZAAK. — BEGRIP.

3° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. — BESTANDDELEN. — MATERIËLE BE-
STANDDELEN. — AANNEMINGSOVEREENKOMST. — AAN DE AANNEMER GESTORTE

VOORSCHOTTEN. — NIET-UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

4° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BE-
STANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — MATERIEEL BESTANDDEEL. — MIS-
BRUIK VAN VERTROUWEN. — AANNEMINGSOVEREENKOMST. — AAN DE AANNEMER

GESTORTE VOORSCHOTTEN. — NIET-UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

1° en 2° Misbruik van vertrouwen, dat afbreuk doet aan de eigendom, houdt
in dat de overhandiging van de zaak een precair karakter heeft. (Art. 491,
Strafwetboek)

3° en 4° Behoudens andersluidend beding tussen de partijen bij de overeen-
komst, worden voorschotten aan een ondernemer die zich ertoe verbonden
heeft een werk te verrichten ter uitvoering van die overeenkomst, in eigen-
dom overgedragen; wat dat betreft is de omstandigheid dat de aanneming de
levering van stukken inhoudt irrelevant; bij gebrek aan interversie van het
bezit maakt de niet-uitvoering van de overeenkomst geen misbruik van ver-
trouwen uit (1). (Art. 491, Strafwetboek)

(M. E.A. T. B.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 maart 2014. 

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan. 

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

(1) HENRI-D. BOSLY, “L’abus de confiance”, in Les infractions contre les biens, Larcier,
2008, p. 213; A. DE NAUW, Initiation au droit spécial, Story-Scientia, 1987, p. 348.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Het middel, dat schending aanvoert van artikel 491 Strafwetboek,
verwijt het arrest dat het de buitenvervolgingstelling bevestigt, hoe-
wel de bedragen die de eisers hebben gestort aan de vennootschap waar-
van de verweerder afgevaardigd bestuurder was, in strijd met de
contractuele verbintenissen niet werden gebruikt voor het vooropge-
stelde doel en niet werden teruggegeven.

Misbruik van vertrouwen, dat afbreuk doet aan het eigendomsrecht,
houdt in dat de afgifte van de zaak een precair karakter heeft.

Behoudens andersluidend beding tussen de contractanten, wat door
de eisers niet wordt aangevoerd, worden voorschotten aan een onderne-
mer, die zich ertoe verbonden heeft een werk te verrichten ter uitvoe-
ring van dit contract, in eigendom overgedragen. Wat dat betreft is de
omstandigheid dat de aanneming de levering van stukken inhoudt irre-
levant.

Bij gebrek aan de verandering van de titel van het bezit maakt de
niet-uitvoering van de overeenkomst geen misbruik van vertrouwen
uit.

De appelrechters oordelen dat de voorschotten en de cheque ten defi-
nitieve titel aan de vennootschap werden overhandigd en dat de ver-
weerder ze voor rekening van de vennootschap in eigendom heeft
ontvangen. Ze vermelden ook dat het precaire karakter van de afgifte
ontbreekt wanneer, zoals te dezen, de gelden eerst worden overgedra-
gen en de persoon die eigenaar van die gelden is geworden zijn verplich-
tingen vervolgens niet nakomt.

De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt aldus haar be-
slissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

De eisers verwijten het arrest dat het niet op hun conclusie ant-
woordt, waarin wordt aangevoerd dat de gelden voor andere doeleinden
dan de uitvoering van de bestelde werken werden gebruikt.

Zoals uit het antwoord op het eerste middel blijkt, hebben de appel-
rechters naar recht beslist dat een bestanddeel van het misdrijf ont-
brak aangezien de voorschotten ten definitieve titel werden gestort en
activa van de vennootschap zijn geworden.

Het arrest geeft aldus de redenen van de door de kamer van inbeschul-
digingstelling bevolen buitenvervolgingstelling op.

Daaruit volgt dat de appelrechters niet meer dienden te antwoorden
op het voormelde verweer, dat door hun beslissing ondoeltreffend is ge-
worden.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Dictum

Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

17 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt,
eerste voorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Remy,
de heer Barthélemy, de heer Rouard, de heer Materne en de heer Zarrouk
(bij de balie te Dinant).

N° 531

2° KAMER — 17 september 2014
(AR P.14.0751.F)

WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 67. — ARTIKEL 67TER. — OVERTREDING. — MOTORVOERTUIG INGE-
SCHREVEN OP NAAM VAN EEN RECHTSPERSOON. — PROCES-VERBAAL. — VRAAG

OM INLICHTINGEN. — MEDEDELING VAN INLICHTINGEN. — TERMIJN. — AANVANG.
— VERHOOR VAN DE PERSOON DIE HET VOERTUIG ONDER ZICH HEEFT.

Wanneer een overtreding tegen de Wegverkeerswet is begaan met een motor-
voertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke
personen die deze vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de be-
stuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet ken-
nen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft; de
mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen
vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift
van het proces-verbaal werd verstuurd; indien de persoon die het voertuig
onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten, moet
hij eveneens de identiteit van de bestuurder meedelen; het verhoor van de
persoon die het voertuig onder zich heeft door de politie, staat gelijk aan de
hierboven bedoelde vraag om inlichtingen, bij gebrek aan een andere wijze
van mededeling (1). (Art. 67ter, Wegverkeerswet)

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN T. QUINT B.V.B.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Namen van 18 maart 2014.

De eiser voert in de verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest
is gehecht, een middel aan. 

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

(1) Zie Cass. 25 januari 2012, AR P.11.0856.F, AC 2012, nr. 65.



N° 531 - 17.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1915

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1915  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

De eiser verwijt het arrest dat het de verweerster vrijspreekt van de
overtreding: verzuim van het meedelen van de identiteit van de be-
stuurder van het voertuig waarvan zij het gebruik had, na vaststelling
van een snelheidsovertreding.

Krachtens artikel 67ter, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet zijn,
wanneer een overtreding van deze wet is begaan met een voertuig inge-
schreven op naam van een rechtspersoon, de natuurlijke personen die
deze vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder
op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen,
de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft. De me-
dedeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te reke-
nen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het
afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.

Krachtens het derde lid van die bepaling moet hij, indien de persoon
die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik
van de feiten, eveneens de identiteit van de bestuurder meedelen.

Het verhoor van de aansprakelijke persoon door de politie staat ge-
lijk aan de hierboven bedoelde vraag om inlichtingen, bij gebrek aan
een andere wijze van mededeling.

Het vonnis stelt vast dat de vraag om inlichtingen werd gericht aan
een leasingmaatschappij die het voertuig aan de verweerster had ver-
huurd.

Het vermeldt voorts dat de zaakvoerder van de verweerster, toen hij
door de politie werd ondervraagd, heeft aangegeven dat hij niet in staat
was de bestuurder van het voertuig op de dag van de feiten te identifi-
ceren.

De rechtbank in hoger beroep, die oordeelt dat de telastlegging niet
bewezen was op grond dat de verweerster geen proces-verbaal of vraag
om inlichtingen werd toegezonden, na evenwel eerst te hebben aange-
nomen dat haar zaakvoerder werd gehoord zonder dat deze de identiteit
van de bestuurder op het ogenblik van de overtreding heeft kunnen
meedelen, verantwoordt haar beslissing niet naar recht.

In zoverre is het middel gegrond. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Namen, an-
ders samengesteld.
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17 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt,
eerste voorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.

N° 532

2° KAMER — 17 september 2014

(AR P.14.0814.F)

1° FOLTERING. ONMENSELIJKE BEHANDELING. — VERNEDERENDE BEHAN-
DELING. — MATERIEEL BESTANDDEEL. — KRENKEND OF VERNEDEREND KARAK-
TER. — BEGRIP.

2° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BE-
STANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — MATERIEEL BESTANDDEEL. — VER-
NEDERENDE BEHANDELING. — KRENKEND OF VERNEDEREND KARAKTER. —
BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 3. — VERBOD OP ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE STRAFFEN OF BE-
HANDELINGEN. — VERNEDERENDE BEHANDELING. — MATERIEEL BESTANDDEEL.
— KRENKEND OF VERNEDEREND KARAKTER. — BEGRIP.

1°, 2° en 3° Het arrest van het hof van beroep dat, na erop te hebben gewezen
dat de afzonderingsmaatregel van een gedetineerde werd genomen nadat hij
had geweigerd medische onderzoeken te ondergaan in het kader van een
screening op tuberculose, een pathologie waaraan hij bleek te lijden, vervol-
gens oordeelt dat het ontzeggen van de wandeling en van bepaalde bezoeken
gedurende een lange periode, een louter profylactische maatregel was die
weliswaar een reëel ongemak heeft betekend maar die geen krenkend of ver-
nederend karakter had, en dat aldus de beperkingen die de gedetineerde in
de uitoefening van zijn rechten zijn opgelegd hem niet méér hebben beproefd
dan het onvermijdelijke leed dat samengaat met ziek worden in de gevange-
nis, beslist naar recht dat het materieel bestanddeel van het misdrijf verne-
derende behandeling niet bewezen is. (Art. 3, EVRM; artt. 417bis, 3°, en
417quinquies, eerste lid, Strafwetboek)

(O. T. S. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 april 2014. 

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

De eiser voert schending aan van artikel 3 EVRM, de artikelen 417bis,
3°, en 417quinquies, eerste lid, Strafwetboek en de artikelen 1319, 1320 en
1322 Burgerlijk Wetboek. Het middel verwijt het arrest dat het oordeelt
dat er onvoldoende bezwaren bestaan die de verwijzing van de verweer-
ders naar het vonnisgerecht verantwoorden wegens inbreuken op de
voormelde strafbepalingen.

In zoverre het middel een miskenning van de bewijskracht van de ak-
ten aanvoert, zonder de bedoelde akte aan te geven, noch de vermelding
in het arrest aan te geven die onverenigbaar zou zijn met de bewoordin-
gen ervan, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

In zoverre het middel opkomt tegen het oordeel van de appelrechters
over de feiten of van het Hof een onderzoek van feiten vergt, waarvoor
het geen bevoegdheid heeft, is het evenmin ontvankelijk.

De eiser voert aan dat hij in de strafinrichting waar hij was opgeslo-
ten langdurig werd afgezonderd om medische redenen. Hij voert aan dat
het verlies van rechten dat daaruit is voortgevloeid door de appelrech-
ters niet kon worden omschreven als een noodzakelijk ongemak in het
licht van het beoogde doel. Die rechten, die door de Europese Gevange-
nisregels worden gewaarborgd, zoals het recht om bezoek te krijgen of
om een activiteit uit te oefenen, kunnen, volgens het middel, een gede-
tineerde niet worden ontnomen zonder dat dit een onterende behande-
ling uitmaakt waarvan het hof van beroep het bestaan had moeten
vaststellen.

Volgens de appelrechters werd de afzonderingsmaatregel genomen
nadat de eiser had geweigerd een screening op tuberculose te onder-
gaan, een pathologie waaraan hij bleek te lijden.

Het arrest oordeelt dat het ontzeggen van de wandeling en van be-
paalde bezoeken gedurende een lange periode een louter profylactische
maatregel was: die maatregel betekende een reëel ongemak maar had
geen krenkend of vernederend karakter omdat hij in verhouding stond
tot de noodzaak om de gezondheid van de gedetineerden, het personeel
en de bezoekers van de inrichting te vrijwaren.

Het hof van beroep heeft aldus geoordeeld dat de beperkingen die de
eiser in de uitoefening van zijn rechten zijn opgelegd, hem niet méér
hebben beproefd dan het onvermijdelijke leed dat samengaat met ziek
worden in de gevangenis.

Het arrest beslist dus naar recht dat het materieel bestanddeel van
het misdrijf niet bewezen is.

In zoverre het middel voor het overige opkomt tegen de beslissing be-
treffende het ontbreken van een moreel bestanddeel, vertoont het geen
belang en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

17 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt,
eerste voorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Nève
(bij de balie te Luik) en de heer Cohen (bij de balie te Brussel).

N° 533

1° KAMER — 18 september 2014
(AR C.12.0237.F)

1° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE

FEITENRECHTER. — VORDERING TOT VEROORDELING TOT EEN RECHTSPLEGINGS-
VERGOEDING IN EERSTE AANLEG VAN 5.000 EURO. — VEROORDELING TOT EEN

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VAN 5.500 EURO.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL, BE-
SCHIKKINGSBEGINSEL GENAAMD. — GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN.
— PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — VORDERING TOT VEROORDELING TOT

EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING IN EERSTE AANLEG VAN 5.000 EURO. — VER-
OORDELING TOT EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VAN 5.500 EURO.

1° en 2° Het arrest, dat de eiser veroordeelt om aan de tweede en derde ver-
weersters een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van 5.500 euro te be-
talen, terwijl zij in hun laatste conclusie zijn veroordeling vorderden tot een
rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van 5.000 euro, doet uitspraak ul-
tra petita en miskent het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel ge-
naamd, zoals het is vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek. (Art. 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek; algemeen rechtsbeginsel,
beschikkingsbeginsel genaamd)

(GENERALI BELGIUM N.V. E.A. T. CHEMINEES & FEUX B.V.B.A. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 7 juni 2011.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(…)

Derde middel

Het arrest, dat de eiser veroordeelt om aan de tweede en derde ver-
weersters een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van 5.500 euro
te betalen, terwijl zij in hun laatste conclusie vorderden om hem te ver-
oordelen tot een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van 5.000 eu-
ro, doet uitspraak ultra petita en miskent het algemeen rechtsbeginsel,
beschikkingsbeginsel genaamd, zoals het is vastgelegd in artikel 1138,
2°, Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
(…)

Dictum

Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt

om aan de tweede verweerster 349.360 euro te betalen en aan de tweede
en derde verweersters een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg
van 5.500 euro te betalen, en in zoverre het uitspraak doet over de ap-
pelkosten tussen de eiser en de tweede verweerster.

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

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van de memorie van antwoord van

de eerste verweerster; houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent aan de feitenrechter over.

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

18 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Nudelholc en de heer Mahieu.

N° 534

1° KAMER — 18 september 2014
(AR C.13.0144.F)

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — BIJZONDERE AAN-
SPRAKELIJKHEID. — BURENHINDER. — SCHADE. — RAMING. — LATER FEIT

ZONDER ENIG VERBAND MET DE FOUT EN DE SCHADE.

De rechter die de schade uit burenhinder beoordeelt, mag geen rekening hou-
den met latere gebeurtenissen, die geen verband houden met het feit, het ver-
zuim of met de gedraging die de hinder hebben veroorzaakt, noch met de
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schade zelf, die de toestand van de getroffenen zouden hebben verbeterd;
wanneer die gebeurtenissen daarentegen wel degelijk verband houden met
dat feit, met dat verzuim of met die gedraging of met de schade zelf, moet de
rechter ze in aanmerking nemen om de omvang van de schade te beoorde-
len (1). (Art. 544 BW) 

(D. T. V. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 19 januari 2012.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 544, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest “verklaart het hoofdberoep en het incidenteel beroep ontvankelijk;
verleent [de eerste verweerster] akte van haar hervatting van het geding; ver-
klaart het hoofdberoep ten dele gegrond, en in dit stadium, het incidenteel ho-
ger beroep niet-gegrond in de mate die [in de redenen] wordt verduidelijkt;
wijzigt bijgevolg het vonnis van de eerste rechter, behalve in zoverre dat de
hoofdvordering en de vordering tot tussenkomst van [L.V. en van de eerste ver-
weerster], alsook de vordering tot vrijwillige tussenkomst van de [tweede en
derde verweerders], ontvankelijk heeft verklaard; doet voor het overige opnieuw
uitspraak en verklaart de oorspronkelijke hoofdvordering en de vorderingen tot
vrijwillige tussenkomst [ten dele] gegrond en veroordeelt [de eiser] tot betaling
aan [de eerste verweerster] van 4.302 euro plus 6 pct. btw en 15.804,68 euro, ver-
meerderd met compensatoire interest tegen de opeenvolgende wettelijke rente-
voeten, vanaf 21 februari 1997 op 4.302 euro plus btw en vanaf 30 november 1998
op 15.804,68 euro, tot op de datum van het arrest, en vervolgens met moratoire
interest tot de algehele betaling.”

Het arrest steunt op de onderstaande redenen:
“Op principieel vlak geeft de omvang van het herstel van dat bijzondere scha-

degeval, tussen de partijen, aanleiding tot een afwijkende analyse betreffende
de wettelijke basis die aan de vordering van [de eerste verweerster] ten grond-
slag ligt; 

[De eiser] voert, net als het vonnis van de eerste rechter, aan dat enkel
artikel 544 Burgerlijk Wetboek de terechte grondslag van de vordering vormt,
terwijl [de eerste verweerster] in hoofdorde doelt op de verplichting tot volledig
herstel van de door de schuld [van de eiser] veroorzaakte schade, zoals is ver-
meld in artikel 1382 Burgerlijk Wetboek;

(1) Cass. 3 december 1981 (AC 1981-82, nr. 224); zie Cass. 27 januari 2014, AR
C.93.0057.F, AC 1994, nr. 53.



N° 534 - 18.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1921

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1921  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
Volgens [de eiser], die elke fout van zijnentwege betwist, kan [de eerste ver-
weerster], op grond van de compensatie van abnormale burenhinder (artikel 544
Burgerlijk Wetboek), niet het volledige herstel van haar schade vorderen; 

Er wordt geen bewijs geleverd van de [aan de eiser] verweten fout; de, eventu-
ele, fout van degenen die aan de bouw hebben meegewerkt dient niet te worden
onderzocht, aangezien zij niet bij de zaak betrokken zijn;

Daarentegen staat vast dat de ongemakken in het pand van de [echtgenoten
V.] door het slopen en opnieuw optrekken van het pand [van de eiser] de gewone
buurtschapsnadelen ruimschoots overschrijden; 

De grens van die overschrijding kan worden getrokken tussen, enerzijds, de
nadelen tijdens de werkzaamheden (die zonder compensatie moeten worden ge-
dragen) en, anderzijds, de ongemakken in de letterlijke zin, die aanleiding geven
tot compensatie, dat wil zeggen een volledig herstel, in zoverre het niet langer
gaat om gewone buurtschapsnadelen; 

De vordering, zoals die door de [de eerste verweerster] is verwoord, kan niet
worden aangenomen;

Hoewel uit de tegensprekelijke vaststellingen van de gerechtsdeskundige,
maar ook uit het proces-verbaal van vergelijking van oktober 1992, inderdaad
blijkt dat de litigieuze ongemakken het goed wel degelijk onbewoonbaar hebben
gemaakt, was die toestand vooralsnog slechts tijdelijk en beperkt tot de tijd die
nodig was voor de tegensprekelijke vaststelling ervan en voor de uitvoering van
het door de deskundige voorgestelde werk, dat op technisch vlak niet wordt be-
kritiseerd;

Het hof [van beroep] overweegt dat de beoordeling van de schade van [de eerste
verweerster] bijgevolg met de volgende gegevens rekening moet houden:

— hoewel het bestaan van de ongemakken al van bij het proces-verbaal van
vergelijking van oktober 1992 is vastgesteld, heeft [de eiser] geen enkele maat-
regel voor het onmiddellijk herstel ervan voorgesteld noch genomen, ook al
houdt hij nu staande dat hij zijn aansprakelijkheid toentertijd niet heeft be-
twist;

— uit de briefwisseling van 1994 tussen de landmeters […] die respectievelijk
voor de aannemer […] en voor de echtgenoten V. optraden, blijkt dat [eisers]
aansprakelijkheid niet werd erkend, ook al was zij overduidelijk;

— de rechtspleging over de zaak zelf werd ingeleid in mei 1995 en diende te
worden vervolledigd door een tweede dagvaarding, tegen [de eiser], in 1997, hoe-
wel laatstgenoemde vrijwillig in de zaak was kunnen tussenkomen, omdat hij
de zoon was van P.D., die bij vergissing was gedagvaard; 

— de beslissing om de deskundige aan te stellen […] werd pas genomen op
22 mei 2001, zonder dat de verlopen tijd tussen de indiening van de zaak en de
behandeling ervan door de rechtbank van eerste aanleg te wijten is aan de echt-
genoten V.;

— hoewel de heren D. tegen die beslissing beroep hebben ingesteld dat heeft
geleid tot het arrest van dit hof [van beroep] van 23 april 2004, werd het [gerech-
telijk] deskundigenonderzoek zoals gebruikelijk benaarstigd zodat het eindver-
slag op 5 mei 2002 kon worden afgesloten;

— de echtgenoten V. kan althans niet worden verweten het einde van het des-
kundigenonderzoek te hebben afgewacht om de omvang van het uit te voeren
werk te kennen;

— de door de deskundige voorgestelde werken zijn voorts nogal ingrijpend
maar vergden volgens hem slechts vijftien werkdagen;

— er moet worden aangenomen dat bij die duur ook nog de tijd moet worden
bijgeteld om een aannemer te vinden;

— zo ook moet worden aangenomen dat de echtgenoten V., gelet op de zicht-
bare aard van de ongemakken, […] en ook vanwege hun hoge leeftijd, zich nooit
konden voorstellen in die omstandigheden in het goed te blijven; de deskundige
heeft bovendien gewezen op de precaire staat van het goed;
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— daarentegen hoeft, voor de beoordeling van de vergoedbare genotsderving,
geen rekening te worden gehouden met de gehele periode (15 november 1993-
31 mei 1995) tussen het vertrek van de echtgenoten V. en het tijdstip waarop de
zaak bij de eerste rechter aanhangig werd gemaakt; redelijkerwijs hadden zij
reeds vanaf januari 1994 hun zaak ten gronde, ja zelfs in kort geding, kunnen in-
leiden;

— tot slot noopt de reeds precaire staat van het pand nr. 54 [van de echtgeno-
ten V.], die door de gerechtsdeskundige is geobjectiveerd, over te gaan tot een
weging van de omvang van de vergoeding waarop [de eerste verweerster] aan-
spraak kan maken;

Derhalve wijkt het hof van [beroep], ten dele, af van de door de gerechtsdes-
kundige voorgestelde benadering en is van mening dat het vergoedbare tijdvak
van de genotsstoornis loopt van 31 mei 1995, tijdstip van de gedinginleidende
dagvaarding, tot 2 mei 2002, tijdstip van afsluiting van het deskundigenverslag,
verlengd met twee maanden voor het zoeken naar een aannemer en de daadwer-
kelijke uitvoering van het werk, zijnde in totaal 85 maanden; 

De huurwaarde van het geteisterde goed, die een geschikte grondslag voor de
raming van de genotsstoornis vormt, werd geschat op 8.925 euro per jaar, wat [de
eerste verweerster] aanvaardt en [de eiser] niet betwist;

De vooraf bestaande precaire staat van het goed impliceert dat herstellings-
werkzaamheden hoe dan ook uitgevoerd hadden moeten worden waardoor ze al-
thans een overmatige aftakeling van het gebouw hadden kunnen verhinderen;
het feit dat dergelijke werkzaamheden niet te gelegener tijd werden uitgevoerd,
vormt een nalatigheid waarvan de gevolgen niet ten laste [van de eiser] kunnen
worden gelegd;

Bijgevolg oordeelt het hof [van beroep], door een beoordeling ex aequo et bono,
daar gegevens ontbreken om ze beter te bepalen, dat de vergoeding van de ge-
notsstoornis beperkt moet worden tot 25 pct., op de hierboven aangenomen
grondslag, zijnde 8.925 euro per twaalf maanden, d.w.z. 743,75 euro voor 85 maan-
den of 63.218,75 euro, waarvan 25 pct. gelijk is aan 15.804,68 euro;

Compensatoire interest is verschuldigd, op 4.302 euro plus 6 pct. btw, tegen de
opeenvolgende wettelijke rentevoeten vanaf 21 februari 1997; er bestaat geen
grond om de loop van die interest vast te leggen vanaf de datum van neerlegging
van het deskundigenverslag op 4 juni 2002, zoals de eerste rechter heeft beslist,
aangezien de schade van de echtgenoten V. ten minste reeds op 21 februari 1997
tot uiting was gekomen;

Voor de genotsstoornis daarentegen is die interest pas verschuldigd vanaf een
gemiddelde datum, zijnde 30 november 1998”.

De gevolgtrekking die het arrest uit al die vaststellingen maakt, ligt dus, in
wezen, vervat in de voormelde reden, die luidt als volgt: “Derhalve wijkt het hof
van [beroep], ten dele af van de door de gerechtsdeskundige voorgestelde bena-
dering en is het van mening dat het vergoedbare tijdvak van de genotsstoornis
loopt van 31 mei 1995, tijdstip van de gedinginleidende dagvaarding, tot 2 mei
2002, tijdstip van afsluiting van het deskundigenverslag, verlengd met twee
maanden voor het zoeken naar een aannemer en de daadwerkelijke uitvoering
van het werk, zijnde in totaal 85 maanden”.

Grieven

1. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof zijn het herstel van de schade, de
raming ervan en de vaststelling van de modaliteiten ervan feitenkwesties die
behoren tot de onaantastelijke beoordeling van de bodemrechter.

Het Hof dient echter na te gaan of de bodemrechter, bij de uitoefening van die
beoordelingsbevoegdheid, de wettelijke regels betreffende het herstel van de
schade naleeft.

Inzonderheid mag de bodemrechter geen rekening houden met gebeurtenissen
van na de fout, en meer algemeen, van na het schadeveroorzakende feit, die niets
te maken hebben met die fout of dat feit en die de toestand van de benadeelde
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zouden hebben verbeterd of verergerd. Deze elementen worden immers geacht
geen verband te houden met het te herstellen nadeel.

2. In deze zaak, om de hierboven vermelde redenen die geacht worden hier in-
tegraal te zijn weergegeven, overweegt het arrest met name: 

“De rechtspleging over de zaak zelf werd ingeleid in mei 1995 en diende te wor-
den vervolledigd door een tweede dagvaarding, tegen [de eiser], in 1997, hoewel
laatstgenoemde vrijwillig in de zaak was kunnen tussenkomen, omdat hij de
zoon was van P.D., die bij vergissing was gedagvaard; […]

Voor de beoordeling van de vergoedbare genotsderving [hoeft] geen rekening
te worden gehouden met de gehele periode (15 november 1993-31 mei 1995) tussen
het vertrek van de echtgenoten V. en het tijdstip waarop de zaak bij de eerste
rechter aanhangig werd gemaakt; redelijkerwijs hadden zij reeds vanaf januari
1994 hun zaak ten gronde, ja zelfs in kort geding, kunnen inleiden; […]

Derhalve wijkt het hof van [beroep] ten dele af van de door de gerechtsdeskun-
dige voorgestelde benadering en is van mening dat het vergoedbare tijdvak van
de genotsstoornis loopt van 31 mei 1995, tijdstip van de gedinginleidende dag-
vaarding, tot 2 mei 2002, tijdstip van afsluiting van het deskundigenverslag, ver-
lengd met twee maanden voor het zoeken naar een aannemer en de
daadwerkelijke uitvoering van het werk, zijnde in totaal 85 maanden; 

De huurwaarde van het geteisterde goed, die een geschikte grondslag voor de
raming van de genotsstoornis vormt, werd geschat op 8.925 euro per jaar, wat [de
eerste verweerster] aanvaardt en [de eiser] niet betwist;

Bijgevolg oordeelt het hof [van beroep], door een beoordeling ex aequo et bono,
daar gegevens ontbreken om ze beter te bepalen, dat de vergoeding van de ge-
notsstoornis beperkt moet worden tot 25 pct., op de hierboven aangenomen
grondslag, zijnde 8.925 euro per twaalf maanden, d.w.z. 743,75 euro voor 85 maan-
den of 63.218,75 euro, waarvan 25 pct. gelijk is aan 15.804,68 euro”.

Aldus stelt het arrest het begin van het tijdvak van vergoedbare schade vast,
niet op het tijdstip waarop de rechtspleging tegen de eiser werd ingesteld, zijnde
21 februari 1997, maar op het tijdstip waarop de rechtspleging tegen zijn vader
werd ingesteld, zijnde 31 mei 1995, louter op grond dat de eiser “vrijwillig in de
zaak was kunnen tussenkomen”.

Die eventualiteit (eisers vrijwillige tussenkomst in de zaak betreffende zijn
vader) is echter een latere omstandigheid die geen verband houdt met de fout of
met het litigieuze schadeveroorzakende feit.

3. Het arrest dat voor de raming van de schade van [de eerste verweerster] een
gegeven in aanmerking neemt dat geen verband met die schade vertoont,
schendt bijgevolg de wettelijke regels betreffende het herstel van de schade
(schending van de artikelen 544, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek).

(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Het arrest overweegt dat “[eisers] aansprakelijkheid is aangetoond
[…] op grond van artikel 544 Burgerlijk Wetboek”.

In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek, is het niet ontvankelijk.

Voor het overige erkent artikel 544 Burgerlijk Wetboek aan elke ei-
genaar het recht op een normaal genot van zijn zaak; de eigenaar van
een onroerend goed die door een daad, een verzuim of een gedraging het
evenwicht tussen de eigendommen verbreekt door een naburige eige-
naar te belasten met hinder die de gewone ongemakken van het nabuur-
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schap te buiten gaat, is hem een billijke en passende compensatie
verschuldigd die het verbroken evenwicht herstelt.

De rechter die de schade uit burenhinder beoordeelt, mag geen reke-
ning houden met latere gebeurtenissen die geen verband houden met
het feit, het verzuim of de gedraging die de stoornis hebben veroor-
zaakt, noch met de schade zelf, die de toestand van de getroffenen zou-
den hebben verbeterd; wanneer die gebeurtenissen daarentegen wel
degelijk verband houden met dat feit, dat verzuim of die gedraging of
met de schade zelf, moet de rechter ze in aanmerking nemen om de om-
vang van het nadeel te beoordelen.

Het arrest stelt vast dat “[de rechtsvoorgangers van de eerste ver-
weerster] […] eigenaars waren van een pand in de […] S…straat 54” dat
“dat goed grenst aan een pand in de S…straat 52, dat toebehoorde [aan
de eiser]”, dat “laatstgenoemde, tussen september 1991 en september
1992, aanzienlijke werkzaamheden laat uitvoeren voor het slopen en op-
nieuw optrekken van zijn goed”, dat “uit het proces-verbaal van verge-
lijking van 26 oktober 1992 is gebleken dat er stoornis ontstaan is in het
pand van de [rechtsvoorgangers van de eerste verweerster]”, die “het
pand in 1993 hebben verlaten omdat zij het onbewoonbaar achtten” dat
“zij de rechtspleging over de zaak zelf op 31 mei 1995 hebben ingesteld
tegen [de] vader [van de eiser], wegens een vergissing betreffende de
exacte identiteit van de eigenaar”, dat “zij vervolgens [de eiser] op
21 februari 1997 hebben doen dagvaarden tot gedwongen tussenkomst”
en dat “zij vorderden dat hij zou worden veroordeeld om het vereiste
werk uit te voeren om een einde te maken aan de verschillende onge-
makken in hun pand […] alsook om […] schadevergoeding te betalen”.

Het arrest overweegt dat “de ongemakken in het pand van de [echt-
genoten V.] door het slopen en opnieuw optrekken van het pand [van de
eiser] de gewone buurtschapsnadelen ruimschoots overschrijden”, en
dat, hoewel “de litigieuze ongemakken het goed onbewoonbaar hebben
gemaakt, […] die toestand vooralsnog slechts tijdelijk [was] en beperkt
tot de tijd die nodig was voor de tegensprekelijke vaststelling ervan en
voor de uitvoering van het door de deskundige voorgestelde werk”.

Het voegt daaraan toe dat, “voor de beoordeling van de vergoedbare
genotsderving geen rekening [hoeft] te worden gehouden met de […] pe-
riode (15 november 1993-31 mei 1995) tussen het vertrek van de [de
rechtsvoorgangers van de eerste verweerster] en het tijdstip waarop de
zaak bij de eerste rechter aanhangig werd gemaakt” en dat “het ver-
goedbare tijdvak van de genotsderving loopt van 31 mei 1995, tijdstip
van de gedinginleidende dagvaarding, tot 2 mei 2002, tijdstip van afslui-
ting van het deskundigenverslag, verlengd met twee maanden voor het
zoeken naar een aannemer en de daadwerkelijke uitvoering van het
werk”.

Het arrest dat, om het begin van het vergoedbare tijdvak vast te stel-
len op 31 mei 1995, overweegt dat er geen grond bestaat om acht te slaan
op de omstandigheid dat de gedinginleidende dagvaarding “diende te
worden vervolledigd door een tweede dagvaarding, tegen [de eiser], [op
21 februari] 1997” aangezien “laatstgenoemde vrijwillig in de zaak was
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kunnen tussenkomen, omdat hij de zoon was van [degene die] bij ver-
gissing was gedagvaard”, houdt rekening met een gebeurtenis van na
het schadeveroorzakende feit, die wel degelijk verband houdt met de
schade die de eerste verweerster heeft geleden.

Het verantwoordt bijgevolg naar recht zijn beslissing om de eiser te
veroordelen tot betaling van 15.804,68 euro aan de eerste verweerster.

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

(…)

Dictum

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

18 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaat:
Mevr. Grégoire.

N° 535

1° KAMER. — 18 september 2014
(AR C.13.0379.F)

1° BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — KANTONNEMENT. — GEVOLGEN. — BE-
WAREND DERDENBESLAG. — TOEPASSELIJKE REGEL.

2° BESLAG. — UITVOEREND BESLAG. — BEWAREND DERDENBESLAG. — KAN-
TONNEMENT. — VORDERING TOT BEVRIJDING VAN DE GEKANTONNEERDE GELDBE-
DRAGEN. — TOEPASSELIJKE REGEL.

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTEL-
PLICHT. — VERSCHEIDENE DADERS. — HOOFDELIJKHEID. — KANTONNEMENT. —
GEDEELTELIJKE BETALING VAN DE EIGEN SCHULD DOOR EEN SCHULDENAAR IN SO-
LIDUM. — VERREKENING. — DOOR DIE SCHULDENAAR OPGEWORPEN EXCEPTIES.
— GEVOLG VOOR DE SCHULD WAARTOE DE MEDESCHULDENAARS IN SOLIDUM GE-
HOUDEN ZIJN.

1° Indien het kantonnement dat plaatsvindt op bewarend beslag tot gevolg
heeft dat de bezittingen waarop het beslag betrekking heeft, worden bevrijd,
komen de gekantonneerde geldbedragen in de plaats van de in beslag geno-
men goederen; daaruit volgt dat het bewarend beslag blijft bestaan en dat de
gevolgen ervan overgaan op de gekantonneerde geldbedragen; dat geldt ook
voor een kantonnement dat plaatsvindt op bewarend derdenbeslag. (Artt.
1403 en 1405 Gerechtelijk Wetboek)

2° Wanneer geldbedragen werden gekantonneerd na een bewarend derdenbe-
slag en de beslagleggende schuldeiser de bevrijding van de in zijn voordeel
krachtens een uitvoerbare titel gekantonneerde geldbedragen wenst, zijn de
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regels betreffende de omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag
van toepassing. (Artt. 1403 en 1405 Gerechtelijk Wetboek)

3° De gedeeltelijke betaling van de eigen schuld door een schuldenaar in soli-
dum wordt in de regel eerst wordt verrekend met de interest van de schuld
waartoe de medeschuldenaars in solidum jegens de schuldeiser gehouden
zijn als volledige vergoeding van diens schade, zonder dat de door die schul-
denaar in solidum opgeworpen excepties die het bedrag beperken van zijn
eigen schuld, een invloed hebben op het bedrag, door het te verminderen, van
de schuld waartoe de medeschuldenaars in solidum gehouden zijn jegens de
schuldeiser als volledige vergoeding van diens schade noch, bijgevolg, op de
eigen schuld van de overige medeschuldenaars in solidum (1). (Artt. 1254
en 1382 BW) 

(SOGINVEST N.V. IN VEREFFENING T. B. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 18 februari 2013.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert vier middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— De artikelen 1405, vijfde lid, en 1497 Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest zegt dat de geldbedragen die [de verweerder sub 2] had ge-
kantonneerd op onwettige wijze ten voordele van de eiseres werden bevrijd en
veroordeelt de eiseres om die bedragen, zijnde 1.615.427,96 euro vermeerderd met
moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet sinds de inning ervan, terug te
betalen aan de Deposito- en Consignatiekas op een rekening ten name [van de
verweerder sub 2], en dit om de volgende redenen:

“5.2. Regelmatigheid van de bevrijding van de door [de verweerder sub 2] ge-
kantonneerde geldbedragen 

[De verweerders sub 1 en 2] betogen dat de bedragen die [de verweerder sub 2]
bij de Deposito- en Consignatiekas had gekantonneerd, na bewarend derdenbe-
slag, niet mochten worden betaald aan de gerechtsdeurwaarder die de titel ten
uitvoer legde waarover de eiseres reeds beschikte (arrest van het hof van
Luxemburg van 20 maart 2008) maar die ten uitvoer wordt gelegd nadat het von-
nis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 25 januari 2011 afwijzend
had beschikt op het derdenverzet van [de verweerders] tegen de beschikking van
dezelfde rechtbank van 1 oktober 2009 dat het arrest van 20 maart 2008 met uit-
voerbare kracht in België bekleedt.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 535.
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Het bewarend derdenbeslag werd gelegd op 10 maart 2010. Het kantonnement
dateert van 22 maart 2010.

Het vonnis van 25 januari 2011 werd op 22 maart 2011 betekend aan [de verweer-
ster], op 30 maart 2011[aan de verweerder sub 3] en op 12 april 2011 [aan de ver-
weerder sub 2].

Het kantonnement op bewarend beslag strekt ertoe de bezittingen te bevrij-
den waarop het beslag betrekking heeft door een werkelijke indeplaatsstelling
uit te voeren.

De gevolgen van het beslag worden overdragen op de gekantonneerde geldbe-
dragen. Het kantonnement maakt geen einde aan het beslag.

Indien geldbedragen worden gekantonneerd ten gevolge van een bewarend der-
denbeslag, zal de beslagleggende schuldeiser die wenst dat de gekantonneerde
bedragen in zijn voordeel worden bevrijd, zich moeten schikken naar de regels
betreffende de omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag.

De bevrijding van de gekantonneerde geldbedragen ten voordele van de beslag-
leggende schuldeiser maakt een einde aan het bewarend beslag en vormt een ge-
dwongen tenuitvoerlegging op de gekantonneerde bedragen die aldus worden
toegekend aan de beslagleggende schuldeiser.

Artikel 1497 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: ‘In geval van bewarend beslag, is
er geen grond tot nieuw beslag voorafgaand aan de tenuitvoerlegging. Er wordt
daartoe, in voorkomend geval, overgegaan door middel van de uitvoerbare titel
die de beslaglegger bezit of zal bezitten, en na bevel krachtens die titel’.

De heel algemene bewoordingen van artikel 1497 Gerechtelijk Wetboek impli-
ceren dat die bepaling moet worden nageleefd telkens als een bewarend beslag
wordt omgezet in een uitvoerend beslag, ongeacht het voorwerp van het beslag.

De omzetting van het bewarend beslag kan slechts gebeuren op grond van een
uitvoerbare titel en na een bevel krachtens die titel.

De schuldeiser moet zich schikken naar artikel 1497 Gerechtelijk Wetboek
door een bevel tot betaling te betekenen vóór de omzetting van elk bewarend
beslag, zelfs wanneer het gaat om de omzetting van een bewarend beslag in een
uitvoerend derdenbeslag.

Het bevel is een onontbeerlijke voorafgaande voorwaarde voor elke omzetting
van een beslag, met inbegrip van het uitvoerend beslag. 

Het bevel is een akte van tenuitvoerlegging en die akte is onontbeerlijk om
een bewarend beslag om te zetten in een uitvoerend beslag, aangezien het gaat
om de enige akte van tenuitvoerlegging die door de beslagleggende schuldeiser
wordt gesteld. De betekening van de beslissing die de uitvoerende titel vormt,
is geen akte van tenuitvoerlegging; door de betekening wordt een partij op de
hoogte gebracht van de rechterlijke beslissing die haar veroordeelt.

Bij ontstentenis van bevel kan de betekening van de uitvoerbare titel op zich
dus een bewarend beslag niet omzetten in een uitvoerend beslag. Zelfs als de be-
tekening van een uitvoerbare titel kon worden beschouwd als een akte van ten-
uitvoerlegging, quod non, dan zou de omzetting van het bewarend beslag slechts
tot beloop van de in de uitvoerbare titel uitgesproken veroordelingen kunnen
gebeuren.

Gerechtsdeurwaarder L., die handelde in opdracht van de eiseres, heeft op
10 maart 2010 een bewarend derdenbeslag gelegd in de handen van verscheidene
banken, waaronder Puilaetco Dewaay Private Bankers.

Na dat beslag werden geldbedragen en effecten die toebehoorden [aan de ver-
weerder sub 2] in beslag genomen in de handen van Puilaetco Dewaay Private
Bankers.

[De verweerder sub 2] is overgegaan tot een kantonnement en heeft aldus de
in beslag genomen goederen bevrijd. Er diende een bedrag van 1.615.427,96 euro
te worden gekantonneerd om tot waarborg te strekken voor de oorzaken van het
beslag in hoofdsom, interesten en kosten.
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[Hij] heeft dat bedrag betaald aan gerechtsdeurwaarder L. opdat genoemd be-
drag met een bijzondere bestemming bij de Deposito- en Consignatiekas gekan-
tonneerd zou worden.

Het proces-verbaal van kantonnement werd op 22 maart 2010 opgesteld door
gerechtsdeurwaarder L.

Dat kantonnement heeft geleid tot een werkelijke indeplaatsstelling zodat de
door [de verweerder sub 2] gekantonneerde geldbedragen in de plaats zijn geko-
men van de in beslag genomen goederen en de gevolgen van het bewarend beslag
van 10 maart 2010 zijn overgedragen op de gekantonneerde geldbedragen.

De bevrijding van de door [de verweerder sub 2] gekantonneerde geldbedragen
kon bijgevolg slechts gebeuren met inachtneming van de rechtspleging tot om-
zetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag.

Met toepassing van artikel 1497 Gerechtelijk Wetboek kon de eiseres pas over
de gekantonneerde geldbedragen beschikken nadat zij [aan de verweerder sub 2]
een bevel tot betaling had doen betekenen.

In deze zaak werd geen enkel bevel betekend.
Bij ontstentenis van bevel was de eiseres niet gerechtigd de bevrijding van de

gekantonneerde geldbedragen in haar voordeel te verkrijgen. Bij ontstentenis
van bevel bleef het bewarend derdenbeslag een bewarend beslag en niets verant-
woordde dus dat de eiseres zich de gekantonneerde geldbedragen, die bij de De-
posito- en Consignatiekas hadden moeten blijven, rechtstreeks toe-eigende.

De betekening van het vonnis van 25 januari 2011 volstond op zich niet om de
bevrijding van de geldbedragen ten voordele van de eiseres toe te staan, temeer
daar dat vonnis geen enkele veroordeling had uitgesproken.

Het vonnis van 25 januari 2011 ‘verklaart de vorderingen ontvankelijk; ver-
klaart het derdenverzet [van de verweerders] niet-gegrond; veroordeelt hen tot
de rechtsplegingsvergoeding die voor de eiseres werd bepaald op 1200 euro; laat
de overige kosten te hunnen laste; wijst de vordering van de eiseres voor het
overige af’. De beschikking van 1 oktober 2009 ‘verklaart het arrest van 20 maart
2008 [III] van de 9de kamer van het hof van beroep te Luxemburg uitvoerbaar in
België’. Op grond van die titel gebeurden de betekeningen van 22, 30 maart en
12 april 2011. 

Bijgevolg heeft de eiseres met schending van artikel 1497 Gerechtelijk Wet-
boek verkregen dat de gekantonneerde geldbedragen in haar voordeel werden
bevrijd, zodat die geldbedragen integraal moeten worden teruggegeven aan de
Deposito- en Consignatiekas.

Op dat punt is het hoger beroep gegrond.
Met toepassing van artikel 1293 Burgerlijk Wetboek moet de eiseres de ont-

vangen bedragen teruggeven, maar zij mag echter geen enkele compensatie je-
gens [de verweerder sub 2] aanvoeren.

Het beroepen vonnis steunt op artikel 1405, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek
dat luidt als volgt: ‘opvraging van de gelden door de deurwaarder kan niet ge-
schieden dan met toestemming van de schuldenaar tegen wie het beslag is ge-
daan of krachtens een beslissing die niet meer vatbaar is voor een gewoon
rechtsmiddel’. Het feit dat de opvraging slechts kan gebeuren ‘krachtens een be-
slissing die niet meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel’ impliceert niet
dat de regels betreffende de omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag
niet meer van toepassing zouden zijn.

Artikel 1405 Gerechtelijk Wetboek preciseert dat een opvraging krachtens een
eenzijdige beslissing of feitelijkheid van de partij die de geldbedragen heeft ge-
kantonneerd slechts kan gebeuren wanneer het kantonnement in de vereiste
vorm is gedaan. Dat artikel ontslaat de partij die de bedragen wil bevrijden
(zonder instemming van de partij die heeft gekantonneerd) niet van de verplich-
ting om voorafgaandelijk een bevel te doen betekenen.

Artikel 1405, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek legt inhoudelijke voorwaarden
vast om een gekantonneerd geldbedrag te bevrijden, terwijl artikel 1497 van dat



N° 535 - 18.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1929

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1929  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
wetboek de onontbeerlijke vormvoorwaarden vastlegt die moeten worden nage-
leefd om de geldbedragen te kunnen bevrijden.

De door de eiseres verkregen titel voldoet wel degelijk aan de inhoudelijke
voorwaarden, maar de loutere betekening van de beslissing, zonder betekening
van een bevel, voldoet niet aan de vormvoorwaarden”.

Grieven

Artikel 1405 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: in de gevallen van de
artikelen 1403 en 1404, en met de eraan verbonden gevolgen, kan de schuldenaar
in handen van de optredende gerechtsdeurwaarder een toereikend bedrag in con-
signatie geven om tot waarborg te strekken voor de oorzaken van het beslag in
hoofdsom, interesten en kosten. De deurwaarder maakt proces-verbaal op van
de bewaargeving der gelden in zijn handen en overhandigt een afschrift ervan
aan de schuldenaar. Hij is ertoe gehouden deze gelden binnen drie dagen op een
rekening te storten, die hij bij de Deposito- en Consignatiekas voor zich laat
openen en waarop de naam van de beslagene wordt vermeld. Van deze storting
maakt de ambtenaar van de Deposito- en Consignatiekas melding op het origi-
neel van het exploot houdend het proces-verbaal van de bewaargeving der gel-
den, waarvan de deurwaarder de minuut bewaart.

Krachtens artikel 1405, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek kan opvraging van de
gelden door de deurwaarder niet geschieden dan met toestemming van de schul-
denaar tegen wie het beslag is gedaan of krachtens een beslissing die niet meer
vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel. Die bepaling legt geen enkel vormve-
reiste op voor de opvraging van de gelden. De opvraging van de gelden is moge-
lijk zodra de schuldenaar daarmee instemt, ofwel krachtens een beslissing die
niet meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel. 

Artikel 1497 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: in geval van bewarend beslag, is er
geen grond tot nieuw beslag voorafgaand aan de tenuitvoerlegging. Er wordt
daartoe, in voorkomend geval, overgegaan door middel van de uitvoerbare titel
die de beslaglegger bezit of zal bezitten, en na bevel krachtens die titel.

Geen enkele wettelijke bepaling zegt dat artikel 1497 Gerechtelijk Wetboek
moet worden toegepast op het in artikel 1405 van dat wetboek bedoelde kanton-
nement. Het Gerechtelijk Wetboek vereist dus niet dat er een bevel moet wor-
den betekend vóór de opvraging van de geldbedragen. Indien de gevolgen van het
beslag behouden blijven met betrekking tot het gekantonneerde bedrag is de
noodzaak van de omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag na bete-
kening van een bevel, als bedoeld in artikel 1497 Gerechtelijk Wetboek, immers
geenszins een gevolg van het beslag. Bovendien laat de overgang van de gevolgen
van een bewarend beslag op de in consignatie gegeven geldbedragen het beslag
zelf niet onverkort bestaan, zodat het niet mogelijk is het om te zetten in een
uitvoerend beslag. Tot slot vormt de opvraging van de gekantonneerde geldbe-
dragen geen gedwongen tenuitvoerlegging.

De betekening van een bevel bij de opvraging van de gekantonneerde geldbe-
dragen is overigens niet dienstig, aangezien het bevel tot doel heeft de schulde-
naar te waarschuwen dat zijn activa verkocht zullen worden in het kader van
een gedwongen tegeldemaking, zodat hij in staat wordt gesteld een betaling te
doen teneinde die tegeldemaking te voorkomen.

Doordat het bestreden arrest toepassing maakt van artikel 1497 Gerechtelijk
Wetboek en beslist dat de eiseres, bij ontstentenis van bevel, niet gerechtigd
was de bevrijding van de gekantonneerde bedragen in haar voordeel te verkrij-
gen, voegt het aan artikel 1405 een voorwaarde toe die in die bepaling niet is ver-
vat (schending van de artikelen 1405, vijfde lid, en 1497 Gerechtelijk Wetboek).

(…)
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Vierde middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1208, 1220, 1254, 1382, 1383, 1984,
1989, 1991 en 1992 Gerechtelijk Wetboek;

— de artikelen 1395, 1489 en 1498 Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 62 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zo-

als het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 18 juli 1991;
— artikel 451 Wetboek van koophandel;
— artikel 23 Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest zegt dat de door CLC en Sonages gedane betalingen moe-
ten worden toegerekend op de datum van de betaling, eerst en vooral op de door
die partijen verschuldigde interest en voor het overige op het in hoofdsom ver-
schuldigde bedrag, dat het hoogste bedrag dat door de eiseres op datum van
31 december 2012 van [de verweerster en van de derde verweerder] zou kunnen
worden gevorderd, voor elk van hen 1.641.578,63 euro bedraagt (onder voorbehoud
van hetgeen zal worden voorbehouden voor het gedeelte van de zaak waarvoor
de heropening van het debat wordt bevolen) en veroordeelt de eiseres toe beta-
ling [aan de tweede verweerder] van 76.225,80 euro, vermeerderd met moratoire
interest vanaf de neerlegging van de conclusie op 26 september 2011 tot de alge-
hele betaling, om de onderstaande redenen:

“5.5. Toerekening van de door de eiseres ontvangen bedragen
5.5.1. De eiseres heeft een betaling van CLC en ook een betaling van Sonages

ontvangen.
De eiseres heeft zich tevens de bedragen toegeëigend die door [de tweede ver-

weerder] waren gekantonneerd.
5.5.2. Artikel 1244, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldenaar

de schuldeiser niet kan verplichten betaling te ontvangen van een gedeelte van
een schuld, al is die schuld ook deelbaar.

Bij gedeeltelijke betaling wordt de toerekening van die betaling met name ge-
regeld door artikel 1254 Burgerlijk Wetboek, dat als volgt luidt: ‘De schuldenaar
van een schuld die interest geeft of rentetermijnen opbrengt, kan, buiten de toe-
stemming van de schuldeiser, de betaling die hij doet, niet toerekenen op het
kapitaal eerder dan op de rentetermijnen of de interesten; de betaling die op het
kapitaal en de interesten gedaan wordt, maar waarmee de gehele schuld niet is
gekweten, wordt in de eerste plaats op de interesten toegerekend’.

De gedeeltelijke betaling van een schuld die interest geeft, wordt dus meteen
toegerekend, maar bij voorrang op de interest en, voor het overige, op het kapi-
taal. Die regel van de prioritaire toerekening op de interest geldt dus ook voor
compensatoire interest inzake aansprakelijkheid uit overeenkomst.

De eiseres betoogt dat, indien een medeschuldenaar in solidum een gedeelte-
lijke betaling doet, die toerekening van die betaling vertraagd wordt zolang de
schuldenaar niet de volledige betaling van zijn schuld heeft ontvangen. De me-
deschuldenaars in solidum van de betalende schuldenaar, zouden dus niet ge-
rechtigd zijn zich te beroepen op de gedeeltelijke betaling en zouden gehouden
blijven tot betaling van de volledige schuldvordering.

Die zienswijze druist in tegen artikel 1254 Burgerlijk Wetboek. Uit die bepa-
ling volgt geenszins dat de toerekening zou moeten worden uitgesteld tot op het
ogenblik waarop de schuldeiser volledig betaald is.

De gedeeltelijke betaling wordt meteen toegerekend en de schuldeiser kan de
tenuitvoerlegging van zijn schuldvordering tegen de verschillende schuldenaars
in solidum slechts voortzetten na aftrek van de gedeeltelijke betaling die hij
ontvangen heeft. Een volledige of gedeeltelijke betaling door een van de schul-
denaars doet de schuldvordering van de overige schuldenaars tot beloop van het
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verschuldigde bedrag tenietgaan. De volledige betaling van de door een mede-
schuldenaar verschuldigde schuld doet niet noodzakelijkerwijs de gehele schuld
jegens de overige schuldenaars tenietgaan, aangezien de omvang van de verbin-
tenis, in het geval van de verbintenis in solidum, kan verschillen naar gelang
van de schuldenaars.

De schuldeiser beschikt over een keuzerecht. Hij kan zich wenden tot een
schuldenaar van zijn keuze en van hem de volledige vergoeding van zijn schade
vorderen, zonder dat die schuldenaar tegen eerstgenoemde het voordeel van de
verdeling, met name het feit dat er medeschuldenaars zijn, kan aanvoeren.

Indien de vervolgde schuldenaar de schuldeiser volledig vergoedt, worden de
overige schuldenaars bevrijd jegens de schuldeiser. Wanneer de uitgekozen
schuldenaar echter in gebreke blijft (of de schuldeiser slechts ten dele vergoedt),
zal laatstgenoemde zich tot eender welke van de overige schuldeisers kunnen
wenden, ja zelfs tot meer dan één van hen, teneinde het geheel (of het saldo van
zijn schuldvordering) te vorderen.

Enkel een volledige betaling van de schuldvordering van de eiseres zal de vol-
ledige bevrijding van alle medeschuldenaars in solidum tot gevolg hebben. Daar-
entegen staat het vast dat de schuldeiser, indien hij een gedeeltelijke betaling
ontvangt, van de medeschuldenaar in solidum slechts het resterende bedrag kan
vorderen. De gedeeltelijke betaling wordt meteen toegerekend, zonder te wach-
ten op een volledige betaling van de schuldvordering. Uiteraard mag de schuld-
eiser de voldoening waarop hij recht heeft niet meer dan één keer verkrijgen.

Het overlijden van een schuldenaar in solidum leidt tot de verdeling van zijn
schuld onder zijn erfgenamen.

5.5.3. In deze zaak zijn [de verweerders] de erfgenamen van wijlen R.B., elk tot
beloop van een derde.

R.B. werd erkend als medeschuldenaar in solidum ten aanzien van de eiseres
en was dus op die grond gehouden tot betaling van de gehele schuld.

Als gevolg van de verdeling van de schuld is elk van de [verweerders] jegens
hem, uit hoofde van de verbintenis tot de schuld, slechts gehouden tot een derde
van de gehele schuld.

Elk van de [verweerders] is jegens de eiseres dus slechts gehouden tot een der-
de van de hoofdsom van 1.852.258,10 euro, zijnde 617.419,37 euro, vermeerderd met
interest.

De eiseres heeft een betaling van 770.393,29 euro van de vennootschap CLC ont-
vangen op 5 oktober 2009 en een betaling van 534.602,23 euro van de vennootschap
Sonages op 18 november 2010. Die twee betalingen vormen een gedeeltelijke be-
taling van een schuld die interest geeft en moeten dus worden toegerekend over-
eenkomstig artikel 1154 (lees: 1254) Burgerlijk Wetboek.

De vennootschappen CLC en Sonages zijn in een toestand van samenloop ge-
treden, respectievelijk toen eerstgenoemde in beheer onder toezicht werd ge-
plaatst en bij de faillietverklaring van laatstgenoemde. CLC werd op 12 mei 1982
in beheer onder toezicht geplaatst en Sonages werd op 21 mei 1985 failliet ver-
klaard.

Het ontstaan van die toestanden van samenloop had voor hen tot gevolg dat
de interest is opgehouden te lopen. Zowel het vonnis van 5 juli 2005 als het arrest
van 20 maart 2008 bevestigen logischerwijs dat die twee vennootschappen slechts
voor de periode voordat zij in samenloop zijn getreden, tot interest gehouden
zijn. Het bedrag van de schuld van CLC en Sonages werd dus definitief vastge-
legd ten gevolge van de omstandigheid dat zij in samenloop zijn getreden. 

De toerekening van de gedeeltelijke betalingen van die vennootschappen moet
dus rekening houden met het feit dat die vennootschappen geen interest dienen
te betalen na het tijdstip waarop zij in samenloop zijn getreden.

In werkelijkheid bestaan de schulden van de medeschuldenaars uit drie soor-
ten bedragen.
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Vooreerst zijn de medeschuldenaars gehouden tot betaling van een bedrag in
hoofdsom, dat door de Luxemburgse beslissingen is vastgesteld op 1.852.258,10
euro. Dat bedrag is identiek voor elke medeschuldenaar.

Dat bedrag in hoofdsom heeft interesten gegeven, maar er moet een onder-
scheid worden gemaakt tussen twee categorieën interest, namelijk gekapitali-
seerde interest en niet-gekapitaliseerde interest.

De eiseres heeft op 22 november 2004 een kapitalisatie van interest verkregen.
Dat betekent dat vanaf 22 november 2004, elke op die datum vervallen interest
zelf interest is beginnen op te brengen tegen dezelfde rentevoet als het kapitaal.

CLC en Sonages hebben niets met die kapitalisatie te maken, aangezien die
twee vennootschappen niet kunnen worden gehouden tot betaling van interest
die ontstaan is nadat zij in samenloop zijn getreden.

Naast het kapitaal van de gekapitaliseerde interest, bestaat de schuld van de
medeschuldenaars ook uit niet-gekapitaliseerde interest. Aldus, aangezien alle
op 22 november 2004 vervallen interest werd gekapitaliseerd, vormen de interest
uit het kapitaal en de intrest uit de na 22 november 2004 gekapitaliseerde inte-
rest, niet-gekapitaliseerde interesten.

De door de eiseres ontvangen bedragen moeten worden toegerekend met in-
achtneming van de wijze waarop de schuld van de medeschuldenaars aldus is ge-
structureerd.

CLC heeft op 5 november 2009 een bedrag van 770.393,29 euro betaald aan de ei-
seres.

Dat bedrag moet, met toepassing van de regels betreffende de toerekening van
de betaling, bij voorrang worden toegerekend op de door CLC verschuldigde in-
terest en het resterende bedrag moet worden toegerekend op het kapitaal.

De door CLC verschuldigde interest, vastgelegd op 12 mei 1982, bedroeg
355.299,36 euro.

De betaling van CLC werd dus bij voorrang toegerekend op die interest en
daardoor kon het volledige bedrag van de interest worden betaald.

Het saldo van het toe te rekenen bedrag bedroeg 770.393,29 euro – 355.297,36 euro
= 415.095,93 euro. Dat saldo kon slechts op het kapitaal worden toegerekend.

CLC was slechts gehouden tot betaling van het kapitaal en van de interest tot
12 mei 1982. Voor zover de interest volledig werd betaald door de betaling van
CLC, kan het saldo van het betaalde bedrag slechts worden toegerekend op het
kapitaal, het enige andere bedrag dat CLC verschuldigd is. Na die betaling be-
droeg het kapitaal dus 1.852.258,10 euro – 415.095,93 euro = 1.435.162,17 euro.

Die betaling van CLC is dus alle medeschuldenaars in solidum ten goede geko-
men en heeft hen bevrijd tot beloop van dat bedrag.

Vervolgens heeft Sonages op 18 november 2010 534.602,23 euro betaald.
De door Sonages verschuldigde interest, vastgelegd op 21 mei 1985, bedroeg

956.767,43 euro.
Aangezien CLC het volledige bedrag van de op 12 mei 1982 verschuldigde be-

drag had betaald, bedroeg de door Sonages verschuldigde interest nog slechts
956.767,43 euro – 355.297,36 euro = 601.470,07 euro.

De betaling van Sonages diende vooreerst te worden toegerekend op de door
haar verschuldigde interest. Na de betaling door Sonages bedroeg de op 21 mei
1985 verschuldigde interest 601.470,07 euro – 543.602,23 euro = 66.867,84 euro. 

Elk van de erfgenamen van R.B. was slechts tot een derde van de volledige
schuld gehouden.

De betalingen van CLC en van Sonages leidden tot de vermindering van de vol-
ledige schuld van de medeschuldenaars, en leidden bijgevolg ook tot de vermin-
dering van de schuld van elk van de erfgenamen van R.B., naar rato van hun
aandeel in de volledige schuld.

Aldus, indien de betaling van CLC tot beloop van 415.095,93 euro op het kapi-
taal werd toegerekend, waardoor het aldus van 1.852.258,10 euro tot 1.437.162,17
euro verminderde, heeft die betaling verhoudingsgewijs hetzelfde gevolg gehad
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op het vlak van de individuele schuld van de erfgenamen van R.B., zodat het
door elk van de erfgenamen verschuldigde bedrag in kapitaal verminderd is van
617.419,37 euro tot 479.054,06 euro.

De betalingen van CLC en van Sonages die op de interest konden worden toe-
gerekend, hebben geleid tot een daling van de door de overige medeschuldenaars
verschuldigde interest. 

Aangezien de door CLC en Sonages betaalde interest deel uitmaakte van de
interest die op 20 november 2004 werd gekapitaliseerd, hadden die betalingen tot
gevolg dat de interest opgehouden heeft interest op te brengen.

De betalingen van CLC en van Sonages moeten meteen worden toegerekend,
op het tijdstip van de betaling (artikel 1254 Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden vonnis weigert ten onrechte de betalingen van CLC en van So-
nages toe te rekenen.

De toerekening van de betalingen van meer dan 1,2 miljoen euro mag niet wor-
den uitgesteld. Indien de eiseres een eenmalige en volledige betaling wilde ver-
krijgen, diende zij de door CLC en Sonages voorgestelde gedeeltelijke
betalingen te weigeren. Zij mag echter geen voordeel halen uit de toestand door
enerzijds het genot te hebben van het ontvangen kapitaal, en anderzijds elke
toerekening van die betalingen te weigeren.

Daaruit volgt dat het maximumbedrag dat de eiseres van [de verweerster en
van de derde verweerder] zou kunnen vorderen op datum van 31 december 2012,
voor elk van hen 1.617.692,73 euro bedraagt.

Dat bedrag moet echter worden vermeerderd met de rechtsplegingskosten
waartoe de erfgenamen van R.B. zijn veroordeeld. De eiseres begroot die kosten
op 71.657,69 euro, zijnde 23.885,90 euro per erfgenaam-medeschuldenaar.

Daaruit volgt dat het maximumbedrag dat de eiseres van [die verweerders] zou
kunnen vorderen op datum van 31 december 2012, voor elk van hen 1.641.578,63
euro bedraagt.

[De tweede verweerder] had van zijn kant 1.615.427,96 euro gekantonneerd op
22 maart 2010.

De eiseres heeft zich zonder enige formaliteit de interest uit de gekantonneer-
de geldbedragen toegeëigend. Op 13 mei 2011 heeft de Deposito- en Consignatie-
kas aan gerechtsdeurwaarder L. een bedrag van 1.631.298,86 euro betaald, dat
gerechtsdeurwaarder L. integraal aan de eiseres heeft doorgestort.

Aldus werd de interest uit de gekantonneerde geldbedragen, zijnde 15.870,90
euro, aan de eiseres betaald.

Op 22 maart 2010 bedroeg het door [die verweerder] verschuldigde bedrag
1.515.316,26 euro, waaraan nog 23.885,90 euro rechtsplegingskosten dienen te wor-
den gevoegd, zijnde een totaalbedrag van 1.539.202,16 euro.

De eiseres dient dus te worden veroordeeld tot terugbetaling [aan de tweede
verweerder] van een bedrag van 1.615.427,96 euro – 1.539.202,16 euro = 76.225,80 eu-
ro. [Die verweerder] vordert moratoire interest waarvan hij de aanvangsdatum
niet bepaalt. Die interest begint dus te lopen vanaf de neerlegging van de con-
clusie waarin die vordering is vervat (op 26 september 2011)”.

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 1395 Gerechtelijk Wetboek neemt de beslagrechter kennis
van alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuit-
voerlegging. 

Artikel 1489 van dat wetboek bepaalt dat alleen de beslagrechter bevoegd is
om de geschillen over de regelmatigheid van de rechtspleging van bewarend be-
slag te beslechten. De beschikking van de beslagrechter brengt geen nadeel toe
aan de zaak zelf.
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In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging kan iedere belanghebbende
partij zich op grond van artikel 1498 Gerechtelijk Wetboek wenden tot de beslag-
rechter, evenwel zonder dat het instellen van die vordering schorsende kracht
heeft.

Wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verscheidene
personen is eenieder jegens de getroffene die geen fout heeft begaan, gehouden
tot de volledige vergoeding van de schade (de artikelen 1142, 1146, 1147, 1149, 1150,
1151, 1382, 1383 en, voor zover nodig, 1984, 1989, 1991, 1992 Burgerlijk Wetboek en
62 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen). In hun verhou-
ding met de schuldeiser is elk van hen altijd gehouden tot de volledige schuld.
De schuldeiser kan van een of meerdere schuldeisers de volledige schuld vorde-
ren op de wijze die hij opportuun acht, namelijk cumulatief dan wel successie-
velijk.

Anders dan met de hoofdelijke verbintenis, impliceert de verbintens in soli-
dum dat elke schuldenaar gehouden is, niet tot hetgeen de andere schuldenaar
die veroordeeld is om dezelfde schade te vergoeden, gehouden is, maar tot de
identieke zaak waartoe laatstgenoemde gehouden is. De schuldenaar die het ge-
heel of een gedeelte van zijn schuld betaalt, betaalt zijn eigen schuld en niet de
schuld van een andere schuldenaar.

Daaruit volgt dat elk van de schuldenaars in solidum tegen de schuldeisers de
excepties kan opwerpen die kenmerkend zijn voor zijn eigen schuld zoals als
deze is ontstaan. De overige schuldeisers kunnen geen excepties opwerpen die
aan de persoon van sommige van de overige medeschuldenaars eigen zijn
(artikel 1208 Burgerlijk Wetboek alsook de voornoemde bepalingen waarin het
beginsel van de verbintenis in solidum is vervat).

Krachtens artikel 1254 Burgerlijk Wetboek kan de schuldenaar van een schuld
die interest geeft of rentetermijnen opbrengt, geenszins, buiten de toestemming
van de schuldeiser, de betaling die hij doet, toerekenen op het kapitaal veeleer
dan op de rentetermijnen of de interesten; de betaling die op het kapitaal en de
interesten gedaan wordt, maar waarmee de gehele schuld niet is gekweten,
wordt in de eerste plaats op de interesten toegerekend.

Krachtens zowel artikel 451 Wetboek van koophandel (zoals het van toepas-
sing was vóór de Faillissementswet van 8 augustus 1997) als artikel 23 Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997 houdt de rente van schuldvorderingen die niet
gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht, pand of hypotheek, op te lopen
vanaf het vonnis van faillietverklaring, doch alleen ten aanzien van de boedel.
Daaruit volgt dat moratoire interest op een niet-bevoorrechte schuldvordering
blijft lopen na het vonnis van faillietverklaring van de schuldenaar. De schuld-
eisers kunnen de schuldenaar na de sluiting van het faillissement aanspreken
voor de interest die na het vonnis van faillietverklaring vervallen is.

Uit de voornoemde bepalingen volgt dat, wanneer de rente ophoudt te lopen
jegens een andere in solidum gehouden schuldenaar, de door die andere schulde-
naar gedane betaling weliswaar eerst wordt toegerekend op de interest en ver-
volgens op het door die schuldenaar verschuldigde bedrag, maar dat de overige
schuldenaars jegens wie de rente is blijven lopen, tot de gehele schuld gehouden
blijven (zonder dat die schuldeiser meer dan de volledige schade kan vorderen)
en dat de omstandigheid dat de rente ophoudt te lopen en de daaruit voortvloei-
ende toerekening van de betaling met het kapitaal hen niet ten goede zal ko-
men.

Het bestreden arrest stelt vast dat de vennootschappen CLC en Sonages in een
toestand van samenloop zijn getreden, respectievelijk toen CLC op 12 mei 1982
onder toezicht werd geplaatst en bij de faillietverklaring van Sonages op 21 mei
1985, dat het ontstaan van die toestanden van samenloop voor hen tot gevolg
heeft gehad dat de rente is opgehouden te lopen en dat het bedrag van de schuld
van CLC en Sonages dus werd bevroren doordat de beide vennootschappen in een
toestand van samenloop zijn getreden.
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Het bestreden arrest stelt voorts vast dat CLC op 5 oktober 2009 770.393,29 euro
aan de eiseres heeft betaald en dat Sonages op 18 november 2010 534.602,23 heeft
betaald.

Het beslist dat die betalingen bij voorrang toegerekend moeten worden op de
interest waartoe die schuldenaars gehouden zijn (en die ophield te lopen op het
tijdstip van het ontstaan van de toestanden van samenloop) en dat het resteren-
de bedrag moet worden toegerekend op het kapitaal, zodat die betalingen alle
schuldenaars in solidum en hen tot passend beloop bevrijden. Het komt tot de
slotsom dat de betalingen van CLC en van Sonages leidden tot de vermindering
van de volledige schuld van de medeschuldenaars, en bijgevolg ook leidden tot
de vermindering van de schuld van elk van de erfgenamen van R.B., naar rato
van hun aandeel in de volledige schuld.

Zodoende komt de omstandigheid dat de rente ophoudt te lopen jegens de
schuldenaars CLC en Sonages ten goede aan de erfgenamen van schuldenaar B.,
aangezien zij ertoe geleid heeft dat de door CLC en Sonages gedane betalingen
op het kapitaal konden worden toegerekend, en zulks ook jegens de [verweer-
ders].

Het arrest dat beslist dat de interest definitief is opgehouden te lopen jegens
de schuldenaars CLC en Sonages en dat de betalingen van CLC en Sonages die
bij voorrang werden toegerekend op de interest en vervolgens op het kapitaal —
welke toerekening het rechtstreekse gevolg was van de omstandigheid dat de

interest is opgehouden te lopen —, ten goede komen aan de [verweerders], mis-
kent de beginselen betreffende de verbintenissen in solidum en schendt de
artikelen 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1254, 1382, 1383 en, voor zover nodig, ,
1984, 1989, 1991, 1992 Burgerlijk Wetboek en 62 van de gecoördineerde wetten op
de handelsvennootschappen, alsook de artikelen 451 Wetboek van koophandel en
23 Faillissementswet van 8 augustus 1997. Aldus brengt de beslissing van het hof
van beroep nadeel toe aan de zaak zelf, zodat het hof zijn rechtsmacht te buiten
is gegaan (schending van de artikelen 1395, 1489 en 1498 Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 1395 Gerechtelijk Wetboek neemt de beslagrechter kennis
van alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuit-
voerlegging. 

Artikel 1489 van dat wetboek bepaalt dat alleen de beslagrechter bevoegd is
om de geschillen over de regelmatigheid van de rechtspleging van bewarend be-
slag te beslechten. De beschikking van de beslagrechter brengt geen nadeel toe
aan de zaak zelf.

In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging kan iedere belanghebbende
partij zich op grond van artikel 1498 Gerechtelijk Wetboek wenden tot de beslag-
rechter, evenwel zonder dat het instellen van die vordering schorsende kracht
heeft.

Wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verscheidene
personen is eenieder jegens de getroffene die geen fout heeft begaan, gehouden
tot de volledige vergoeding van de schade (de artikelen 1142, 1146, 1147, 1149, 1150,
1151, 1382, 1383 en, voor zover nodig, 1984, 1989, 1991, 1992 Burgerlijk Wetboek en
62 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen). In hun verhou-
ding met de schuldeiser is elk van hen altijd gehouden tot de volledige schuld.
De schuldeiser kan van een of meerdere schuldeisers de volledige schuld vorde-
ren op de wijze die hij opportuun acht, namelijk cumulatief dan wel successie-
velijk.

Anders dan met de hoofdelijke verbintenis, impliceert de verbintens in soli-
dum dat elke schuldenaar gehouden is, niet tot hetgeen de andere schuldenaar
die veroordeeld is om dezelfde schade te vergoeden, gehouden is, maar tot de
identieke zaak waartoe laatstgenoemde gehouden is. De schuldenaar die het ge-
heel of een gedeelte van zijn schuld betaalt, betaalt zijn eigen schuld en niet de
schuld van een andere schuldenaar.
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Bij overlijden van een van de schuldenaars wordt de schuld verdeeld tussen de
erfgenamen, die op hun beurt gehouden zullen zijn voor de volledige schuld
(artikel 1220 Burgerlijk Wetboek). Daaruit volgt dat, wanneer een schuldenaar
een gedeelte van de schuld betaalt, dit niet noodzakelijkerwijs leidt tot de ver-
mindering van de schuld van de erfgenamen van een andere schuldenaar. Zolang
de schade niet volledig vergoed is, blijven de erfgenamen van die andere schul-
denaar gehouden tot hun aandeel in de totale schuld en de schuldeiser kan deze
of gene van de erfgenamen van die schuldenaar vervolgen voor zijn gehele aan-
deel in de totale schuld. Daaruit volgt dat een partij die aansprakelijk is tot be-
loop van een derde van de gehele schade, niet kan aanvoeren dat hij zijn
verbintenis tot betaling kan reduceren zolang hij geen bedrag heeft betaald dat
overeenstemt met dat derde van de gehele schuld van zijn rechtsvoorganger en
zolang de getroffene niet het volledige bedrag van zijn schuldvordering heeft te-
ruggekregen.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat:
— bij arrest van het hof van beroep te Luxemburg van 20 maart 2008 de partij-

en Sonages, CLC en de [verweerders] in solidum werden veroordeeld tot betaling
aan de eiseres van 1.852.258,10 euro in hoofdsom, te vermeerderen met interest
vanaf 1 januari 1981;

— als gevolg van de verdeling van de schuld elk van de [verweerders] jegens
de eiseres slechts gehouden is tot een derde van de hoofdsom van 1.852.258,10 eu-
ro, zijnde 617.419,37 euro, te vermeerderen met interest;

— de eiseres een betaling van 770.393,29 euro van de vennootschap CLC heeft
ontvangen op 5 oktober 2009 en een betaling van 534.602,23 euro van de vennoot-
schap Sonages op 18 november 2010.

Aangezien de eiseres recht heeft op een volledige vergoeding, elk van de schul-
denaars gehouden is tot een eigen schuld en niet tot een gezamenlijke schuld,
en de schuldenaars in solidum zijn gehouden tot betaling van de volledige
schuld, heeft de eiseres, die een gedeeltelijke betaling van de schuld heeft ont-
vangen, het recht om de betaling van het resterende bedrag te vorderen van een
van de schuldenaars van haar keuze, met dien verstande dat de [verweerders]
slechts gehouden zijn binnen de grenzen van het derde van het bedrag waartoe
[hun rechtsvoorganger] gehouden was. Daaruit volgt dat de eiseres deze of gene
van de [verweerders] kan vervolgen voor het bedrag van 617.419,37 euro, te ver-
meerderen met interest, zolang zij geen volledige vergoeding heeft ontvangen.

Het bestreden arrest beslist dat de betalingen van CLC en van Sonages leidden
tot de vermindering van de volledige schuld van de medeschuldenaars, en bijge-
volg ook leidden tot de vermindering van de schuld van elk van de [verweerders],
naar rato van hun aandeel in de volledige schuld. Het beslist dat, indien de be-
taling van CLC tot beloop van 415.095,93 euro op het kapitaal werd toegerekend,
waardoor het aldus van 1.852.258,10 euro tot 1.437.162,17 euro verminderde, die be-
taling verhoudingsgewijs hetzelfde gevolg heeft gehad op het vlak van de indi-
viduele schuld van [verweerders], zodat het door elk van de erfgenamen
verschuldigde bedrag in kapitaal verminderd is van 617.419,37 euro tot 479.054,06
euro. Nog steeds volgens dat arrest volgt daaruit dat het maximumbedrag dat
de eiseres van [de verweerster en van de derde verweerder] zou kunnen vorderen
op datum van 31 december 2012, voor elk van hen 1.617.692,73 euro bedraagt. Met
betrekking tot [de tweede verweerder] beslist het dat het door [hem] verschul-
digde bedrag, op 22 maart 2010, zijnde het tijdstip waarop [die verweerder] een
bedrag van 1.615.427,96 euro had gekantonneerd, 1.515.316,27 euro bedroeg en dat
de eiseres dus dient te worden veroordeeld om [hem] een bedrag van 1.615.427,96
euro – 1.539.202,16 euro = 76.225,80 euro terug te betalen. 

Het bestreden arrest dat beslist dat de [verweerders] slechts gehouden zijn tot
betaling van hun aandeel in de aldus verminderde schuld en de eiseres veroor-
deelt tot teruggave [aan de tweede verweerder] van 76.225,80 euro, hoewel de ei-
seres nog geen volledige vergoeding van haar schade heeft ontvangen, miskent
het beginsel volgens hetwelk elk van de schuldenaars in solidum gehouden is tot
een eigen schuld en niet tot een gemeenschappelijke schuld, zodat de verminde-
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ring van de schuld van een schuldenaars niet noodzakelijkerwijs ten goede komt
aan de rechtverkrijgenden van de overige schuldenaars zolang de schade niet
volledig is vergoed. Doordat dat arrest aldus de beginselen betreffende de ver-
bintenissen in solidum miskent, schendt het de artikelen 1142, 1146, 1147, 1149,
1150, 1151, 1220, 1382, 1383 en, voor zover nodig, 1984, 1989, 1991, 1992 Burgerlijk
Wetboek en 62 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. Al-
dus brengt de beslissing van het hof van beroep nadeel toe aan de zaak zelf, zodat
het hof zijn rechtsmacht te buiten is gegaan (schending van de artikelen 1395,
1489 en 1498 Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens de artikelen 1403 en 1405 Gerechtelijk Wetboek kan de
schuldenaar tegen wie bewarend beslag is gedaan in handen van de op-
tredende gerechtsdeurwaarder een toereikend bedrag in consignatie ge-
ven om tot waarborg te strekken voor de oorzaken van het beslag in
hoofdsom, interesten en kosten, waarbij de gerechtsdeurwaarder ertoe
gehouden is die geldbedragen binnen drie dagen op een rekening te stor-
ten, die hij bij de Deposito- en Consignatiekas voor zich laat openen en
waarop de naam van de beslagene wordt vermeld. 

Indien het kantonnement dat plaatsvindt op bewarend beslag tot ge-
volg heeft dat de bezittingen worden bevrijd waarop het beslag betrek-
king heeft, komen de gekantonneerde geldbedragen in de plaats van de
in beslag genomen goederen. Daaruit volgt dat het bewarend beslag
blijft bestaan en dat de gevolgen ervan overgedragen worden op de ge-
kantonneerde geldbedragen. 

Dat geldt ook voor een kantonnement dat plaatsvindt op bewarend
derdenbeslag. 

Uit het bovenstaande volgt dat, wanneer geldbedragen werden gekan-
tonneerd na een bewarend derdenbeslag en de beslagleggende schuldei-
ser de bevrijding van de in zijn voordeel krachtens een uitvoerbare titel
gekantonneerde geldbedragen wenst, de regels gelden betreffende de
omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag. 

Luidens artikel 1497, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is er, in geval
van bewarend beslag, geen grond tot nieuw beslag voorafgaand aan de
tenuitvoerlegging. Er wordt daartoe, in voorkomend geval, overgegaan
door middel van de uitvoerbare titel die de beslaglegger bezit of zal be-
zitten, en na bevel krachtens die titel.

Het bestreden arrest stelt vast dat de tweede verweerder, na een door
de eiseres uitgevoerd bewarend derdenbeslag in de handen van een bank
ten laste van de tweede verweerder, door toedoen van een gerechtsdeur-
waarder een bedrag van 1.615.427,96 euro heeft doen kantonneren bij de
Deposito- en Consignatiekas om tot waarborg te strekken voor de oor-
zaken van het beslag in hoofdsom, interesten en kosten.

Het arrest dat overweegt dat “dat kantonnement heeft geleid tot een
werkelijke indeplaatsstelling zodat de […] gekantonneerde geldbedra-
gen in de plaats zijn gekomen van de in beslag genomen goederen, [dat]
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de gevolgen van het bewarend [derden]beslag […] zijn overgedragen op
de gekantonneerde geldbedragen”, dat “de bevrijding van [die] geldbe-
dragen […] bijgevolg slechts [kon] gebeuren met inachtneming van de
rechtspleging tot omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag”,
dat artikel 1497 Gerechtelijk Wetboek bijgevolg van toepassing was en
dat de eiseres, aangezien er in deze zaak geen enkel bevel was betekend,
“niet gerechtigd [was] de bevrijding van de gekantonneerde geldbedra-
gen in haar voordeel te verkrijgen”, verantwoordt naar recht zijn be-
slissing om de eiseres te veroordelen tot teruggave van de
gekantonneerde geldbedragen, zijnde 1.615.427,96 euro vermeerderd met
moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet sinds de ontvangst
van die geldbedragen, aan de Deposito- en Consignatiekas op een reke-
ning ten name van de tweede verweerder. 

Het middel kan niet worden aangenomen.

(…)

Vierde middel

Eerste onderdeel

Betreffende de eerste door de verweerders tegen het onderdeel opge-
worpen grond van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel preciseert niet
hoe het arrest de bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd,
schendt.

Het middel dat het arrest verwijt te beslissen dat de rente definitief
ophoudt te lopen jegens de schuldenaars CLC en Sonages en dat de ver-
weerders voordeel halen uit de door die schuldenaars gedane betalin-
gen, die bij voorrang werden toegerekend op de interest en vervolgens
op het kapitaal, de verweerders ten goede komen, preciseert hoe de
artikelen 1142, 1146, 1149, 1150, 1151, 1254, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
zijn geschonden.

Betreffende de tweede door de verweerders tegen het middel opgewor-
pen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel voert de schending
niet aan van de wetsbepalingen naar Luxemburgs recht die bepalen dat
de rente ophoudt te lopen jegens de vennootschappen CLC en Sonages.

In strijd met hetgeen waarvan de grond van niet-ontvankelijkheid
uitgaat, komt het middel niet op tegen de beslissing van het arrest dat
het ontstaan van de toestanden van samenloop van de vennootschappen
CLC en Sonages, doordat de eerste in beheer onder toezicht werd ge-
plaatst en de tweede failliet werd verklaard, jegens hen ertoe geleid
heeft dat de rente is opgehouden te lopen.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangeno-
men.

Gegrondheid van het onderdeel

Krachtens artikel 1382 Burgerlijk Wetboek is, wanneer de schade is
veroorzaakt door de samenlopende fouten van verscheidene personen,
in beginsel eenieder jegens de getroffene die geen fout heeft begaan, ge-
houden tot de volledige vergoeding van de schade.



N° 535 - 18.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1939

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1939  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
Artikel 1254 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldenaar van een
schuld die interest geeft of rentetermijnen opbrengt, buiten de toe-
stemming van de schuldeiser, de betaling die hij doet, niet kan toere-
kenen op het kapitaal veeleer dan op de rentetermijnen of de
interesten; de betaling die op het kapitaal en de interesten gedaan
wordt, maar waarmee de gehele schuld niet is gekweten, wordt in de
eerste plaats op de interesten toegerekend.

Uit die bepalingen volgt dat, in de regel, de gedeeltelijke betaling van
de eigen schuld door een schuldenaar in solidum eerst wordt toegere-
kend op de interest van de schuld waartoe de medeschuldenaars in soli-
dum jegens de schuldeiser gehouden zijn als volledige vergoeding van
diens schade, zonder dat de door die schuldenaar in solidum opgeworpen
excepties die het bedrag van zijn eigen schuld beperken, een in min in-
vloed hebben op het bedrag van de schuld waartoe de medeschuldenaars
in solidum gehouden zijn jegens de schuldeiser als volledige vergoeding
van diens schade noch, bijgevolg, op de eigen schuld van de overige me-
deschuldenaars in solidum.

Het arrest stelt vast dat “de medeschuldenaars [in solidum] gehouden
[zijn] tot betaling van een bedrag in hoofdsom, dat […] is vastgesteld
op 1.852.258,10 euro”, dat “dat bedrag in hoofdsom […] interesten heeft
gegeven”, dat “elk van de [verweerders] […] jegens de eiseres […] dus
slechts gehouden [is] tot een derde van [dat bedrag in] hoofdsom […],
vermeerderd met interest”, dat “de [eiseres] […] een betaling van
770.393,29 euro van de vennootschap CLC [heeft] ontvangen op 5 oktober
2009 en een betaling van 534.602,23 euro van de vennootschap Sonages op
18 november 2010”, dat “die twee betalingen […] een gedeeltelijke beta-
ling [vormen] van een schuld die interest geeft”, dat “[die vennoot-
schappen […] in een toestand van samenloop [zijn] getreden,
respectievelijk toen eerstgenoemde in beheer onder toezicht werd ge-
plaatst en bij de faillietverklaring van laatstgenoemde”, dat “CLC […]
op 12 mei 1982 in beheer onder toezicht [werd] geplaatst en Sonages […]
op 21 mei 1985 failliet [werd] verklaard”, dat “het ontstaan van die toe-
standen van samenloop […] voor hen tot gevolg [had] dat de interest is
opgehouden te lopen” dat “die twee vennootschappen slechts voor de pe-
riode voordat zij in samenloop zijn getreden, tot interest gehouden
zijn”, en dat “de door CLC verschuldigde interest, […] op 12 mei 1982,
[…] 355.299,36 euro [bedroeg]”.

Het arrest schendt de artikelen 1254, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek,
wanneer het overweegt dat “de toerekening van de gedeeltelijke beta-
lingen van die vennootschappen […] rekening [moet] houden met het
feit dat die vennootschappen geen interest dienen te betalen na het
tijdstip waarop zij in samenloop zijn getreden”, dat, “[het] bedrag [van
770.393,29 euro dat op 5 oktober 2009 door CLC aan de eiseres is betaald
op 5 oktober 2009], met toepassing van de regels betreffende de toereke-
ning van de betaling, bij voorrang [moet] worden toegerekend op de
door CLC verschuldigde interest en het resterende […] op het kapitaal”,
en uit die overwegingen afleidt dat “de betaling van CLC […] bij voor-
rang [werd] toegerekend op [de] interest [van 355.297,36 euro] en […] het
volledige bedrag [daardoor] van de interest [kon] worden betaald”, dat
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“het saldo van het toe te rekenen bedrag, […] [dat] 415.095,93 euro [be-
droeg], […] slechts op het kapitaal [kon] worden toegerekend […] [dat],
na die betaling […] dus […] 1.437.162,17 euro [bedroeg]”, dat “die betaling
van CLC […] alle medeschuldenaars in solidum ten goede [is] gekomen
en […] hen bevrijd [heeft] tot beloop van dat bedrag” en dat “die beta-
ling verhoudingsgewijs hetzelfde gevolg gehad op het vlak van de indi-
viduele schuld van de [verweerders], zodat het door elk van de
erfgenamen verschuldigde bedrag in kapitaal verminderd is van
617.419,37 euro tot 479.054,06 euro”.

In zoverre is het middel gegrond.

Het tweede onderdeel van het vierde middel hoeft niet nader onder-
zocht te worden. Het kan immers niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het zegt dat de compensa-
toire interest die werd toegekend door het arrest van het hof van beroep
van het Groothertogdom Luxemburg van 20 maart 2008 niet uitvoerbaar
is voor de periode van 1 november 1993 tot 7 juli 2005, dat enkel de op
22 november 2004 vervallen interest kan worden gekapitaliseerd, met
uitsluiting van later vervallen interest, dat het maximumbedrag dat de
eiseres van de eerste verweerster en van de derde verweerder zou kun-
nen vorderen op datum van 31 december 2012, voor elk van hen
1.617.692,73 euro bedraagt, en het de eiseres veroordeelt tot betaling van
76.225,80 euro aan de tweede verweerder;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;

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

Veroordeelt de eiseres tot een vierde van de kosten en houdt de ove-
rige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over; 

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

18 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Fettweis
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Verbist en de heer Van
Ommeslaghe.

N° 536

1° KAMER — 18 september 2014
(AR C.13.0445.F)

1° VORDERING IN RECHTE. — GEMEENTE. — COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN

SCHEPENEN. — GEMEENTERAAD. — MACHTIGING. — NEERLEGGING VAN DE

MACHTIGING. — TERMIJN.
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2° GEMEENTE. — VORDERING IN RECHTE. — COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN

SCHEPENEN. — GEMEENTERAAD. — MACHTIGING. — NEERLEGGING VAN DE

MACHTIGING. — TERMIJN.

3° VORDERING IN RECHTE. — RECHTSPERSONEN. — ONBEVOEGD ORGAAN. —
UITWERKING. — BEGINSEL.

4° GEMEENTE. — VORDERING IN RECHTE. — ONBEVOEGD ORGAAN. — UITWER-
KING. — BEGINSEL.

5° VORDERING IN RECHTE. — RECHTSPERSONEN. — ONBEVOEGD ORGAAN. —
UITWERKING. — BEGINSEL. — UITZONDERING. — GRENZEN. — UITWERKING.

6° GEMEENTE. — VORDERING IN RECHTE. — ONBEVOEGD ORGAAN. — UITWER-
KING. — BEGINSEL. — UITZONDERING. — GRENZEN. — UITWERKING.

1° en 2° De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester
en schepenen om in rechte op te treden kan tot de sluiting van het debat wor-
den gegeven (1). (Art. 123, 8°, en 270, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet)

3° en 4° De omstandigheid dat het orgaan dat voor de rechtspersoon optreedt
niet bevoegd is, heeft een weerslag op de ontvankelijkheid van de rechtsvor-
dering omdat het voormelde orgaan niet de vereiste hoedanigheid heeft.
(Art. 703 Gerechtelijk Wetboek)

5°en 6° De rechtspersoon kan, vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn
of van de verjaringstermijn die van toepassing is op de rechtsvordering, het
initiatief van zijn onbevoegd orgaan bekrachtigen; mits de bekrachtiging de
door derden verkregen rechten niet benadeelt, heeft zij op het ogenblik van
het instellen van de rechtsvordering, waardoor die ontvankelijk wordt, te-
rugwerkende kracht. (Art. 998, tweede lid, BW; art. 848, eerste en derde
lid, Gerechtelijk Wetboek)

(STAD BRUSSEL T. V. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 4 december 2012.

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

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

(1) Cass. 5 september 2003, AR C.02.0539.F, AC 2003, nr. 417.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 123, 8°, van de nieuwe gemeentewet is het college
van burgemeester en schepenen belast met het voeren van de rechtsge-
dingen waarbij de gemeente hetzij als eiseres, hetzij als verweerster be-
trokken is.

Uit artikel 270, tweede lid, van die wet vloeit voort dat, buiten de in
het eerste lid bepaalde uitzonderingen, die hier niet van toepassing
zijn, het college de rechtsvorderingen instelt waarbij de gemeente als
eiseres is betrokken, na daartoe door de gemeenteraad te zijn gemach-
tigd.

De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemees-
ter en schepenen om in rechte op te treden kan tot de sluiting van het
debat worden gegeven.

Artikel 703 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtspersonen in
rechte optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen.

De omstandigheid dat het orgaan dat voor de rechtspersoon optreedt
niet bevoegd is, heeft een weerslag op de ontvankelijkheid van de
rechtsvordering omdat het voormelde orgaan niet de vereiste hoedanig-
heid heeft.

Uit de artikelen 1998, tweede lid, Burgerlijk Wetboek en 848, eerste en
derde lid, Gerechtelijk Wetboek vloeit evenwel voort dat de rechtsper-
soon, vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn of van de verja-
ringstermijn die van toepassing is op de rechtsvordering, het initiatief
van zijn onbevoegd orgaan kan bekrachtigen.

Mits de bekrachtiging de door derden verkregen rechten niet bena-
deelt, heeft zij op het ogenblik van het instellen van de rechtsvorde-
ring, waardoor die ontvankelijk wordt, terugwerkende kracht.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de oorspronkelijke vordering is
ingesteld door de eiseres, vertegenwoordigd door M. L., directeur-gene-
raal, en dat de syntheseconclusie in hoger beroep is genomen in naam
van de stad Brussel, vertegenwoordigd door haar college van burge-
meester en schepenen, waarbij de gemeenteraad haar heeft gemachtigd
in rechte op te treden.

Het bestreden arrest dat beslist, enerzijds, dat M. L. niet de hoedanig-
heid had om in naam van de eiseres op te treden en dat de oorspronke-
lijke vordering was ingesteld door een onbevoegd orgaan, en,
anderzijds, dat “het feit dat [de eiseres], in de loop van de procedure in
hoger beroep, door haar college van burgemeester en schepenen lijkt op
te treden, de oorspronkelijke nietigheid van de rechtsvordering niet
dekt”, schendt alle hierboven aangegeven wettelijke bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
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Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van
het middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het ho-

ger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

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

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg

Waals-Brabant, zitting houdende in hoger beroep.

18 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
Foriers.

N° 537

1° KAMER — 19 september 2014
(AR C.12.0375.N)

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — BTW-AMBTENAREN. —
ONDERZOEKSBEVOEGDHEDEN. — ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS. — NIET

BIJ WET BEPAALDE CONTROLEMAATREGELEN. — TOESTEMMING VAN DE BELAS-
TINGPLICHTIGE. — GEVOLG.

Indien door of namens een belastingplichtige toestemming werd gegeven tot
het uitvoeren van een niet bij wet bepaalde controlemaatregel, zoals de ko-
piename op eigen informatiedragers van de harde schijf van de computer van
de belastingplichtige welke zijn omzet registreert, vermag de administratie
het aldus verzamelde bewijs te gebruiken (1). (Art. 61 btw-wetboek)

(LIDIMA N.V. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:

1. Bij een BTW-controle door de BBI op 14 december 1992 in de uitba-
tingszetel van eiseres, dancing Dockside te Hasselt, werd vastgesteld dat
niet alle aankopen van goederen werden aangetekend in het boek voor
inkomende facturen en dat niet alle ontvangsten voortkomende uit haar
belastbare bedrijvigheid in het dagboek van ontvangsten waren opgeno-
men. 

Tijdens deze controle was door de ambtenaren van de BBI een kopie ge-
maakt van de computerbestanden die zich op dat ogenblik op het infor-

(1) Zie concl. OM.



1944 ARRESTEN VAN CASSATIE   19.9.14 - N° 537

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1944  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
maticasysteem van eiseres bevonden, die gegevens bevatten over de
ontvangsten van eiseres over de periode van 20 juli tot 13 december 1992.

Op 27 december 1994 werd door de gewestelijke directeur van de BBI te
Antwerpen een ambtelijke aanslag gevestigd voor een bedrag van
16.838.334 BEF (417.411,40 EUR) BTW, alsmede een boete van 33.676.000
BEF (834.806,23 EUR).

Op 24 januari 1995 werd door Mevrouw V., ontvanger van het eerste ont-
vangkantoor van de BTW te Hasselt, een dwangbevel uitgevaardigd, dat
op 9 februari 1995 werd geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de Heer
M. V., adjunct-directeur van de administratie van de BTW, Registratie
en Domeinen te Hasselt.

Bij akte van verzet van 3 maart 1995 vorderde eiseres de nietigverkla-
ring van het dwangbevel.

Bij het thans bestreden arrest heeft het hof van beroep te Antwerpen
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt bevestigd, het-
welk het verzet tegen het dwangbevel slechts gegrond verklaarde in zo-
verre eiseres een geldboete was opgelegd.

(…)

4. Eiseres voert in het tweede middel aan dat het bestreden arrest niet
wettig heeft beslist dat BTW-ambtenaren de bevoegdheid hebben om met
toestemming van de belastingplichtige computergegevens te kopiëren
op eigen informatiedragers en deze vervolgens mee te nemen.

Volgens het tweede middel bestond daartoe, vóór de wijziging van
artikel 61, § 1, BTW-wetboek, bij Wet van 28 december 1992, geen wette-
lijke grondslag.

Door te oordelen dat de BTW-ambtenaren dienaangaande wel een con-
trole- en onderzoeksbevoegdheid bezitten, zouden de appelrechters bijge-
volg de artikelen 61, 62, 62bis, 63 BTW-wetboek, hebben geschonden,
alsmede het legaliteitsbeginsel zoals vervat in artikel 170 G.W., al dan
niet in samenhang gelezen met het gebonden karakter van de onder-
zoeksbevoegdheden van de fiscus.

5. Gelet op het legaliteitsbeginsel kan de fiscale administratie op het
vlak van de fiscale controle inderdaad geen andere onderzoeksbevoegd-
heden hebben dan diegene die haar uitdrukkelijk door de wet werden toe-
bedeeld.

Inzake BTW bepalen de artikelen 59 e.v. BTW-wetboek de controle- en
onderzoeksbevoegdheid van de administratie.

Wanneer de fiscale administratie echter met toestemming van de be-
lastingplichtige gegevens in haar bezit krijgt, dan kan de administratie,
ongeacht het bepaalde in de artikelen 59 e.v. BTW-wetboek, vrij gebruik
maken van deze gegevens.

De artikelen 59 e.v. BTW-wetboek verbieden niet dat een belasting-
plichtige vrijwillig fiscaal relevante informatie verschaft aan de admi-
nistratie, ook al gebeurt dit naar aanleiding van een fiscale controle,
noch dat de administratie de belasting heft op grond van de aldus beko-
men informatie.
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Zo niet zou het voor de belastingplichtige die een ‘zwarte boekhouding’
voert, volstaan deze vrijwillig ter beschikking te stellen van de fiscus
om aan de belastingheffing te ontsnappen.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat ook voor het aanwenden door
de administratie van gegevens die de belastingplichtige haar spontaan
heeft bezorgd, een wettelijk grondslag is vereist, faalt het naar recht.

6. In het BTW-wetboek, zoals van toepassing op het ogenblik van de
controle op 14 december 1992, en dus vóór de inwerkingtreding van de
Wet van 28 december 1992, werden de onderzoeksbevoegdheden op het
vlak van de BTW als volgt bepaald:

Krachtens artikel 61, § 1, is eenieder verplicht de boeken en stukken
die hij ingevolge dit wetboek of de ter uitvoering ervan gegeven regelen
heeft gehouden, opgemaakt of ontvangen, zonder verplaatsing, ter inza-
ge voor te leggen op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met
de controle op de heffing van de belasting over de toegevoegde waarde,
teneinde deze ambtenaren in staat te stellen de voldoening na te gaan
van de door de betrokkenen of door anderen verschuldigde belasting. Be-
lastingplichtigen zijn tot die verplichting ook gehouden ten aanzien van
de handelsboeken, boekingsstukken, bestelbons, verzendingsstukken en
contracten betreffende hun beroepswerkzaamheid.

Krachtens artikel 61, § 3, zijn belastingplichtigen gehouden op ieder
verzoek van de ambtenaren belast met de controle op de heffing van de
belasting over de toegevoegde waarde, mondeling of schriftelijk alle in-
lichtingen te verschaffen die hun gevraagd worden om de voldoening van
de door hen of door anderen verschuldigde belasting na te gaan.

Overeenkomstig artikel 61, § 5, kunnen facturen en andere stukken
welke de verschuldigdheid van een belasting of een geldboete aantonen
of ertoe bijdragen die aan te tonen, door de ambtenaren van de adminis-
tratie tegen afgifte van een ontvangstbewijs worden behouden. Dat ver-
mogen bestaat niet ten aanzien van handelsboeken.

7. Voormelde bepalingen, in het bijzonder artikel 61, § 5, bevatten de
wettelijke grondslag voor de controle en onderzoeksdaad die erin be-
staat de computergegevens van een belastingplichtige te kopiëren
(back-up) en vervolgens mee te nemen. 

Voor de toepassing van artikel 61, § 5, BTW-wetboek, kunnen compu-
tergegevens immers gekwalificeerd worden als «stukken» die de verschul-
digdheid van een belasting of een geldboete aantonen of ertoe bijdragen
die aan te tonen.

Op grond van die bepaling, die een aan de tijd aangepaste evolutieve
interpretatie behoeft, vermocht de administratie derhalve de computer-
gegevens van eiseres te kopiëren en mee te nemen voor verder onder-
zoek.

De omstandigheid dat de mogelijkheid om een kopie te nemen van de
stukken die door middel van een geïnformatiseerd systeem worden ge-
houden, opgemaakt, uitgereikt, ontvangen of bewaard, uiteindelijk
slechts bij Wet van 28 december 1992, als zodanig uitdrukkelijk in de wet
werd opgenomen, doet hieraan geen afbreuk.
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Zoals het bestreden arrest terecht aangaf (p. 9, laatste alinea), hield
artikel 61 BTW-wetboek, de verplichting in om alle gegevens, bestemd
om de juiste heffing van de belasting na te gaan, mee te delen aan de ad-
ministratie op hun verzoek. In die bepaling werd geen onderscheid ge-
maakt naargelang de aard van de inlichtingen of de vorm waarin ze
werden bijgehouden zodat de administratie op grond van die bepaling
ook het recht had zich computergegevens ter inzage voor te leggen, en
bijgevolg ook gerechtigd was om hiervan een kopie te nemen.

In zoverre het middel aanvoert dat de BTW-ambtenaren, vóór de wijzi-
ging van artikel 61 BTW-wetboek, bij Wet van 28 december 1992, geen be-
voegdheid hadden om computerbestanden van de belastingplichtige te
kopiëren op een eigen drager en die kopie vervolgens mee te nemen, faalt
het naar recht, temeer daar dit in de onderhavige zaak met de toestemming
van de belastingplichtige was gebeurd.

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

(…)

Besluit: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 28 februari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 maart 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Tweede middel

2. Indien door of namens een belastingplichtige toestemming werd ge-
geven tot het uitvoeren van een niet bij wet bepaalde controlemaatre-
gel, vermag de administratie het aldus verzamelde bewijs te gebruiken.

3. De appelrechters die oordelen dat het feit dat de ambtenaren, met
toestemming van de belastingplichtige, op eigen informatiedragers een
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kopie hebben genomen van de harde schijf van de computer van de
eiseres die de tap- en registratieomzet registreert, niet leidt tot de on-
rechtmatigheid van het verkregen bewijsmateriaal, verantwoorden
hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

19 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Maes en de heer De Bruyn.

N° 538

1° KAMER — 19 september 2014

(AR F.12.0206.N)

1° INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE-
DIET. — BEDRIJFSVOORHEFFING. — NIET-BETALING. — AANSPRAKELIJKHEID

VAN DE BESTUURDERS. — DRAAGWIJDTE.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — NIET-BETALING VAN

DE BELASTING. — AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS. — MOGELIJKE

RECHTSGRONDEN.

1° De in artikel 442quater, § 1, WIB92 bepaalde aansprakelijkheid van be-
stuurders voor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd door vennootschappen en
bepaalde rechtspersonen houdt in dat de bedoelde bestuurder, van rechtswe-
ge, hoofdelijk mede gehouden is de door de vennootschap of rechtspersoon
verschuldigde bedrijfsvoorheffing te voldoen wanneer hij een fout heeft be-
gaan bij het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon die heeft ge-
leid tot de tekortkoming aan de betalingsverplichting door de vennootschap
of de rechtspersoon; de vordering van de fiscus tegen de bedoelde bestuurder
op grond van deze bepaling is geen aansprakelijkheidsvordering die strekt
tot schadevergoeding (1). (Art. 442quater, § 1, WIB92)

2° Artikel 93undecies C, § 1, BTW-Wetboek sluit niet uit dat de bedoelde be-
stuurder op een andere wettelijke grondslag aansprakelijk wordt gesteld
voor een fout die verband houdt met het niet-betalen door de vennootschap

(1) Zie concl. OM.
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of de rechtspersoon van de BTW-schulden (1). (Art. 93undecies C, § 1, btw-
wetboek)

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

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Bij dagvaarding van 28 augustus 2007 vorderde eiser van de verweer-
ders, in hun hoedanigheid van bestuurders van de NV Jean-Marie Trans-
port, welke vennootschap op 23 januari 2007 in faling was verklaard, de
betaling van de achterstallige belastingschulden van deze vennootschap,
met name de bedrijfsvoorheffing en de BTW-schulden.

Deze vordering stoelde op de artikelen 442bis, 442quater van het WIB92,
93undecies C, van het btw-wetboek, 265, 332, 530 en 633 van het Wetboek
van Vennootschappen, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij tussenarrest van 19 november 2009 oordeelde het hof van beroep te
Antwerpen dat de bestuurdersaansprakelijkheid van de verweerders we-
gens de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap,
die dateert van na de inwerkingtreding van artikel 442quater van het
Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, enkel kan worden beoordeeld vol-
gens deze laatste bepaling. Omdat het faillissement nog steeds niet was
afgesloten, werden de debatten heropend. Wat de aansprakelijkheid van
de verweerders betreft voor de niet- betaalde BTW-schuld, oordeelden de
appèlrechters dat deze kwestie eveneens overeenkomstig de nieuwe aan-
sprakelijkheidsregeling voorzien in artikel 93undecies C, van het btw-
wetboek, diende te worden beoordeeld. De debatten werd ook op dat vlak
heropend teneinde de partijen toe te laten een standpunt in te nemen
omtrent de gevolgen van deze bijzondere aansprakelijkheidsregeling in-
zake BTW op de vordering van de eiser.

Bij tussenarrest van 6 mei 2010 verklaarde het hof van beroep de vorde-
ring van de eiser met betrekking tot de niet-doorgestorte BTW niet ont-
vankelijk omdat er door eiser geen aangetekende verzending was
verstuurd naar de verweerders conform artikel 93undecies C, van het
btw-wetboek. Volgens de appèlrechters kan deze BTW-schuld niet langs
de “commune weg” voor de invordering van belastingen worden ingevor-
derd en kan eiser zich niet beroepen op de andere wettelijke fiscale be-
palingen die zij aanvoert. De procedure werd opgeschort wat betreft de
omvang van de aan de eiser toekomende schadevergoeding wegens de
niet-betaalde bedrijfsvoorheffing tot de curator de verdeling heeft uitge-
voerd van het beschikbare actief van het faillissement van de NV Jean-
Marie Transport.

Tegen beide tussenarresten voert eiser twee middelen tot cassatie aan.

2. In het eerste onderdeel van het eerste middel voert eiser aan dat het
hof van beroep niet wettig heeft beslist dat een vordering op grond van
artikel 442quater van het WIB92 strekt tot betaling van een schadever-
goeding die gelijk is aan de niet-ingehouden en niet-doorgestorte be-
drijfsvoorheffing en aldus de juridische aard miskent van dit bijzonder

(1) Zie concl. OM.
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aansprakelijkheidsregime dat immers geen aansprakelijkheidsregeling
op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek heeft ingevoerd,
maar wel een hoofdelijke derdenaansprakelijkheid heeft ingesteld,
waarbij een bestuursfout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, die geleid heeft tot de tekortkoming vanwege de vennootschap
of rechtspersoon aan de betalingsverplichting van de bedrijfsvoorhef-
fing, enkel een toepassingsvoorwaarde vormt om de bestuurders hoofde-
lijk gehouden te verklaren in de zin van artikel 1200 van het Burgerlijk
Wetboek voor de onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing (1).

3. De artikelen 442quater, van het WIB92, en 93undecies C, van het btw-
wetboek, zoals ingevoerd bij Programmawet van 20 juli 2006, voeren een
nieuwe aansprakelijkheidsregeling in waardoor bestuurders van ven-
nootschappen en bestuurders van bepaalde rechtspersonen hoofdelijk
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de betaling van de bedrijfs-
voorheffing en BTW die deze vennootschappen en rechtspersonen nalie-
ten te betalen.

Als voorwaarde voor de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijk-
heid van de artikelen 442quater, van het WIB92, en 93undecies C, van het
btw-wetboek, geldt dat de tekortkoming begaan door de vennootschap of
rechtspersoon te wijten is aan een fout in hoofde van de bestuurders in
de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan
bij het besturen van die vennootschap of rechtspersoon. De herhaalde
niet-betaling van de belastingschulden wordt hierbij op weerlegbare wij-
ze vermoed voort te vloeien uit een dergelijke fout, tenzij wanneer de
niet-betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding
hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijk ak-
koord, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding.

4. Bij toepassing van de gemeenrechtelijke principes vóór de invoering
van artikel 442quater, schakelde de rechtspraak in de meeste gevallen de
schade van de fiscus gelijk met de niet-betaalde bedrijfsvoorheffing, zo-
dat de fiscus geen bijzondere schade, te onderscheiden van de bedrijfs-
voorheffing zelf, diende te bewijzen (2). 

Helemaal eensgezind was deze rechtspraak evenwel niet. In andere uit-
spraken werd de vordering van de fiscus afgewezen op grond van de over-
weging dat de door hem geleden schade geen aparte schade vormt,
verschillend van die welke bestaat in de niet-voldane bedrijfsvoorhef-
fing. Andere uitspraken kenden de fiscus slechts een ex aequo et bono be-
grote schadevergoeding toe, op grond van het motief dat onmogelijk kon
worden gezegd vanaf wanneer de bestuurder moest weten dat de onder-
neming reddeloos verloren was en hij aangifte van faillissement diende
te doen (3).

(1) Schending van de artikelen 393, § 2, 442quater van het WIB92, 1200, 1202, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

(2) Cfr. de rechtspraak geciteerd door B. VAN DEN BERGH, “Bestuurdersaansprake-
lijkheid wegens niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing: het privaatrecht neemt het roer
over van het fiscaal recht”, RW 2010-11, p. 154, nr. 7.

(3) B. VAN DEN BERGH, “Bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet-doorgestorte
bedrijfsvoorheffing: het privaatrecht neemt het roer over van het fiscaal recht”, RW
2010-11, p. 154, nr. 7.
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Met de invoering van artikel 442quater WIB92 heeft de wetgever deze
discussie beslecht, met de invoering van de regel dat de bestuurder voor
de tekortkoming (i.e. de betaling van de bedrijfsvoorheffing) hoofdelijk
aansprakelijk is. 

Elke bestuurder is bovendien hoofdelijk aansprakelijk. Auteur De
Geyter merkt in dit verband op dat “vóór de invoering van
artikel 442quater WIB (1992) dit enkel mogelijk was indien de rechter de
bestuurders in solidum had veroordeeld” (1).

5. De bestuurdersaansprakelijkheid voorzien in de artikelen 442quater,
van het WIB92, en 93undecies C, van het btw-wetboek, wordt gekoppeld
aan een onrechtmatig handelen van de bestuurder, waarbij die (vermoe-
de) fout slechts als toepassingsvoorwaarde geldt voor het inroepen van
de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de openstaande
belastingschulden. 

De artikelen 442quater, van het WIB92, en 93undecies C, van het btw-
wetboek, voeren aldus een vorm van derdenaansprakelijkheid in waarbij
naast de eigenlijke belastingschuldige ook andere personen ertoe gehou-
den zijn de verbintenissen van deze eigenlijke belastingschuldige uit te
voeren. Op deze manier heeft de fiscus de mogelijkheid om zich op een
bijkomende schuldenaar te verhalen, de zgn. derde-aansprakelijke (2).

Het aansprakelijkheidsregime van de artikelen 442quater, van het
WIB92, en 93undecies C, van het btw-wetboek, voert derhalve een wette-
lijke passieve hoofdelijkheid in zoals bedoeld in artikel 1200 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

De “aansprakelijkheid” waarvan sprake in de artikelen 442quater, van
het WIB92, en 93undecies C, van het btw-wetboek, duidt derhalve op een
hoofdelijke verplichting tot betaling van de openstaande belastingschul-
den, die echter niet mag worden vereenzelvigd met de civielrechtelijke
aansprakelijkheidsnotie (3).

6. De bedoeling van de wetgever om de bestuurders een hoofdelijke ge-
houdenheid tot betaling van de bedrijfsvoorheffingsschulden op te leg-
gen, vindt volgens auteur Delanote bevestiging in artikel 442quater, § 4,
van het WIB92, in de mate dat daarin wordt gesteld dat de hoofdelijke
aansprakelijkheid slechts kan worden ingeroepen “voor de betaling” van
de schulden (in hoofdsom en intresten) inzake bedrijfsvoorheffing. 

De auteur wijst erop dat in het initiële voorontwerp van programma-
wet uitdrukkelijk werd gesteld dat de bestuurders “hoofdelijk gehouden
zijn tot de betaling van de bovenbedoelde belastingen”. Slechts op aan-
raden van de Raad van State (4) werd het “hoofdelijk gehouden zijn” in

(1) S. DE GEYTER, “Aansprakelijkheid van bestuurders en vereffenaar VZW voor sys-
tematisch onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing”, noot onder Brussel 13 september
2006, TFR 2007, 384.

(2) M. DELANOTE, “Belastingontduiking en problemen van fiscale invordering”, in
M. MAUS en J. ROZIE (eds.), Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Antwerpen,
Intersentia, 2011,713-714.

(3) M. DELANOTE, “Invordering van belastingschulden op het vlak van de inkomsten-
belastingen en de BTW”, AFT, 2007, nr. 12, 23.

(4) Parl. Doc., Kamer, 2517/001, p. 88.
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het wetsontwerp vervangen door “hoofdelijk aansprakelijk”, doch deze
terminologische aanpassing kan er volgens de auteur niet op duiden dat
de wetgever heeft willen afstappen van zijn doelstelling een passieve
hoofdelijkheid in te stellen lastens de bestuurders voor de betaling van
de openstaande bedrijfsvoorheffing. 

Zo werd in de verantwoording bij een later ingediend amendement nog
expliciet gesteld dat de bestuurders op grond van de nieuwe bepaling
“hoofdelijk gehouden (kunnen) zijn tot de betaling van de fiscale
schuld” (1). 

De auteur merkt ook op dat met dezelfde Programmawet van 20 juli
2006 in artikel 442ter van het WIB92, een nieuwe (hoofdelijke) aansprake-
lijkheid werd ingevoerd teneinde fraude met “kasgeldvennootschappen”
te bestrijden. 

Binnen deze context werd er nooit aan getwijfeld dat het wel degelijk
om een specifieke derdenaansprakelijkheid gaat die geen uitstaans heeft
met de civielrechtelijke aansprakelijkheid (2).

Ook volgens auteur Jansen is de aansprakelijkheid bedoeld in
artikel 442quater, van het WIB92, hoofdelijk waardoor ieder van de be-
stuurders zal gehouden zijn tot de betaling van het geheel van de fiscale
schuld. De aansprakelijkheid wordt specifiek fiscaal geregeld zodat het
bijgevolg niet meer over een schadevergoeding gaat, maar over een be-
lastingschuld, die op basis van het vonnis of arrest door de ontvanger
kan worden ingevorderd lastens de bestuurders (3).

7. De visie van de auteurs die menen dat de artikelen 442quater, van het
WIB92, en 93undecies C, van het btw-wetboek, slechts een bijzondere va-
riant vormen op de civielrechtelijke aansprakelijkheid zodat deze bepa-
lingen volledig verkocht zijn met het leerstuk van de onrechtmatige
daad, is hoofdzakelijk gegrond op de in de wettekst gebruikte termino-
logie, in het bijzonder de verwijzing naar artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek (4).

Artikel 442quater, § 4, van het WIB92, spreekt die zuiver civielrechtelij-
ke benadering uitdrukkelijk tegen in de mate daarin wordt gesteld dat
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennoot-
schap of van de rechtspersoon slechts kan worden ingeroepen voor de be-
taling, in hoofdsom en interesten, van de schulden inzake

(1) Parl. Doc., Kamer, 2005-06, DOC 51 2517/002, p. 5, voorlaatste alinea.
(2) M. DELANOTE, o.c, AFT, 23-24.
(3) T. JANSEN, “Bestuurders toch aansprakelijk voor niet betaalde BV en BTW”,

Fisc.Act., 2006, nr. 23, p. 3.
(4) Zie T. AFSCHRIFT, “Les dispositions fiscales des lois du 20 juillet 2006 (première

partie). Responsabilité des dirigeants pour certaines dettes fiscales de la société et
l’obligation solidaire de paiement dans certains cas de fraude à la TVA”, JT, 2006, 733,
nr. 5; G. DE WIT en N. BOUVERET, “La nouvelle responsabilité des dirigeants d’entrepri-
ses en matière TVA: leçons du passé et perspectives futures”, RGF, 2007, afl. 1, 20;
D. DESCHRIJVER, “Enkele vraagpunten met betrekking tot het nieuwe stelsel inzake de
aansprakelijkheid van bestuurders in fiscale zaken”, RGCF, 2008, 198-199, waarin m.i.
ten onrechte wordt gesteld dat hoofdelijkheid niet kan gelden tussen primair en secun-
dair aansprakelijke personen. Krachtens de wet kan een hoofdelijkheid immers worden
ingesteld tussen om het even welke personen.
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bedrijfsvoorheffing. Aldus brengt deze bepaling duidelijk tot uitdruk-
king dat de wetgever een passieve hoofdelijkheid voor ogen stond in de
zin van artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Waar de artikelen 442quater, van het WIB92, en 93undecies C, van het
btw-wetboek, kaderen in de strijd tegen fiscale fraude, vormt een rege-
ling die een hoofdelijke derdenaansprakelijkheid invoert een veel effici-
ënter invorderingswapen dan wanneer een aansprakelijkheidsregime
wordt ingevoerd dat stoelt op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Het hof van beroep kwalificeerde de vordering op grond van
artikel 442quater van het WIB92 derhalve onterecht als een civielrechte-
lijke aansprakelijkheidsvordering die aanleiding geeft tot de betaling
van een schadevergoeding en negeert zodoende dat deze bepaling een der-
denaansprakelijkheid heeft ingevoerd waarbij de bestuurders op grond
van een hoofdelijke verbintenis gehouden zijn tot de betaling van een be-
lastingschuld, te weten bedrijfsvoorheffing.

Het onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.

9. In het tweede onderdeel voert eiser aan dat het hof van beroep, door
te oordelen dat geen uitspraak kan worden gedaan over de omvang van
de aan de eiser toekomende schadevergoeding zolang het faillissement
nog niet is afgesloten, en op die grond de procedure op te schorten, de re-
gel miskent dat de schuldeiser van een hoofdelijke verbintenis de schul-
denaars kan aanspreken die hij verkiest, zonder dat deze het voorrecht
van de schuldsplitsing kunnen inroepen, alsook de regel dat vervolgin-
gen tegen een van de schuldenaars gericht de schuldeiser niet belet ook
tegen de overigen vervolgingen in te stellen (1).

10. Waar artikel 442quater van het WIB92 een (passieve) hoofdelijke
aansprakelijkheid invoert in de zin van artikel 1200 van het Burgerlijk
Wetboek, kan de eiser, als schuldeiser van een hoofdelijke verbintenis,
van de hoofdelijk aansprakelijke bestuurders degene aanspreken die hij
verkiest, zonder dat deze het voorrecht van de schuldsplitsing tegen hem
kunnen inroepen (2).

Voor de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van
artikel 442quater van het WIB92, is het bijgevolg niet relevant of eiser
nog een dividend zal ontvangen van de curator van de faillietverklaarde
vennootschap nu hij toch rechtstreeks de hoofdelijke aansprakelijke be-
stuurders kan aanspreken die gehouden zijn integraal de vordering van
eiser te voldoen. Het recht op een eventueel dividend bij de afwikkeling
van het faillissement is derhalve zonder belang nu de bestuurder hoofde-
lijk gehouden is om de schuld van de vennootschap in hoofdsom en in-
tresten te voldoen.

11. Door te oordelen dat geen uitspraak kan worden gedaan over de om-
vang van de aan de eiser toekomende schadevergoeding zolang het fail-
lissement nog niet is afgesloten, en op die grond de procedure op te
schorten, miskent het hof van beroep bijgevolg de regel dat de schuldei-

(1) Schending van de artikelen 1200, 1202, 1203, 1204 van het Burgerlijk Wetboek,
442quater van het WIB92.

(2) Cfr. de artikelen 1203 en 1204 van het Burgerlijk Wetboek.
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ser van een hoofdelijke verbintenis de schuldenaars kan aanspreken die
hij verkiest, zonder dat deze het voorrecht van de schuldsplitsing kun-
nen inroepen, alsook de regel dat vervolgingen tegen een van de schulde-
naars gericht de schuldeiser niet belet ook tegen de overigen
vervolgingen in te stellen.

Ook het tweede onderdeel lijkt mij bijgevolg gegrond.

12. In het tweede middel voert eiser aan dat het hof van beroep niet
wettig beslist dat de aansprakelijkheid van bestuurders van vennoot-
schappen voor het niet betalen van de bedrijfsvoorheffing en van de
BTW-schulden door de vennootschap uitsluitend kan worden beoordeeld
rekening houdend met respectievelijk de artikelen 442quater, § 1, van het
WIB92 en 93undecies C, van het btw-wetboek.

Het bestreden tussenarrest van 6 mei 2010 zou volgens eiser op voor-
melde grond de aansprakelijkheidsvordering van eiser met betrekking
tot de niet-doorgestorte BTW bijgevolg niet wettig onontvankelijk ver-
klaard hebben, in de mate dat die vordering ook stoelde op de
artikelen 530 en 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (1).

13. Het verzwaarde aansprakelijkheidsregime dat in de
artikelen 442quater, § 1, WIB92 en 93undecies C, van het btw-wetboek, ligt
besloten, kadert binnen de strijd van de regering tegen de fiscale fraude. 

Met deze regeling wilde de wetgever ook rechtszekerheid bewerkstelli-
gen, gezien de uiteenlopende rechtspraak inzake aansprakelijkheidsvor-
deringen van de fiscus ten aanzien van de bestuurders inzake de niet-
inhouding en -doorstorting van bedrijfsvoorheffing (2).

De artikelen 442quater, § 1, WIB92 en 93undecies C, van het btw-wet-
boek, verhinderen echter niet dat de fiscus het bestaande arsenaal aan
maatregelen om de bedrijfsvoorheffing of andere belastingen in te vorde-
ren, verder blijft aanwenden (3).

Anders oordelen zou in strijd zijn met de ratio legis van de nieuwe re-
geling die er juist toe strekte de fiscus een bijkomend wapen te verschaf-
fen in de strijd tegen de fiscale fraude. Het kan geenszins de bedoelding
van de wetgever zijn geweest om de rechten van de fiscus te beperken.

Zulks impliceert dat de fiscus zijn vordering tot bestuurdersaanspra-
kelijkheid ook op andere bepalingen kan steunen dan de
artikelen 442quater, § 1, WIB92 en 93undecies C, btw-wetboek, zoals bij-

(1) Schending van de artikelen 442quater van het WIB92, 93undecies C, van het BTW-
wetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 530 en 633 van het Wetboek van Ven-
nootschappen.

(2) J. BEKAERT, “De nieuwe bestuurders aansprakelijkheid voor fiscale schulden:
slapeloze nachten voor de bestuurders of much ado about nothing?”, RW, 2006-07, 1750;
B. VAN DEN BERGH, “Bestuurdersaansprakeüjkheid wegens niet-doorgestorte bedrijfs-
voorheffing: het privaatrecht neemt het roer over van het fiscaal recht”, noot bij Ant-
werpen, 8 januari 2009, RW, 2010-11, 155.

(3) D. DESCHRIJVER, “Door een vennootschap of een VZW onbetaald gebleven
bedrijfsvoorheffing en/of BTW — Aspecten van de persoonlijke aansprakelijkheid van
bestuurders na de Programmawet van 20 juli 2006”, TRV, 2007, 111, nr. 54; in dezelfde zin:
S. VERTOMMEN, noot onder Kh. Mechelen 5 maart 2009, De fiscale koerier 2009, p. 621.



1954 ARRESTEN VAN CASSATIE   19.9.14 - N° 538

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1954  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
voorbeeld, ingeval van faillissement, op grond van artikel 530 van het
Wetboek van Vennootschappen (1)

Het faillissementsrechtelijk aansprakelijkheidsregime van artikel 530
van het Wetboek van Vennootschappen heeft een andere finaliteit dan de
artikelen 442quater, § 1, WIB92 en 93undecies C, btw-wetboek, vereist het
bewijs van een gekwalificeerde fout en maakt het mogelijk om het pas-
sief geheel dan wel gedeeltelijk ten laste van een bestuurder te leggen.

Het oordeel van de appèlrechters dat de aansprakelijkheid van be-
stuurders van vennootschappen voor het niet-betalen door de vennoot-
schap van de bedrijfsvoorheffing en van de BTW-schulden uitsluitend
kan worden beoordeeld rekening houdend met respectievelijk de
artikelen 442quater, § 1, van het WIB92 (2) en 93undecies C, van het btw-
wetboek (3), en dat de eiser zich niet kan beroepen “op de andere wette-
lijke fiscale bepalingen die zij aanvoer(t)” (4) is derhalve niet naar recht
verantwoord.

Het tweede middel is bijgevolg eveneens gegrond.

Besluit: vernietiging van de bestreden arresten.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Antwerpen van 19 november 2009 en 6 mei 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 27 februari 2014 een schriftelij-
ke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

(1) J. BEKAERT, “De nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid voor fiscale schulden: sla-
peloze nachten voor de bestuurders of much ado about nothing?”, RW 2006-07, p. 1755,
nr. 15: “Zoals bekend, heeft de wet van 4 september 2002 nu ook een individuele schuld-
eiser zoals de fiscus de mogelijkheid gegeven om op grond van art. 530 W.Venn. op te
treden teneinde de vergoeding te verkrijgen van zijn ‘aandeel’ in de collectieve schade.
Dit betekent dat de fiscus zijn vordering tot bestuursaansprakelijkheid zowel kan
baseren op het nieuwe artikel 442quater W.I.B. 1992 als op art. 530 W.Venn.”.

(2) 5de blad, laatste alinea, van het bestreden tussenarrest van 19 november 2009.
(3) 9de blad, 4de alinea, van het bestreden tussenarrest van 19 november 2009; 2de blad,

voorlaatste alinea, van het bestreden tussenarrest van 6 mei 2010.
(4) 3de blad, 3de punt, van het bestreden tussenarrest van 6 mei 2010.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 442quater WIB92 zijn, in geval van tekort-
koming, door een vennootschap of door een rechtspersoon bedoeld in
artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, aan haar verplichting tot het
betalen van de bedrijfsvoorheffing, de bestuurder of bestuurders van de
vennootschap of van de rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse
leiding van de vennootschap of van de rechtspersoon hoofdelijk aan-
sprakelijk voor de tekortkoming indien die te wijten is aan een fout in
de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij het
besturen van de vennootschap of de rechtspersoon.

Op grond van artikel 442quater WIB92 is de bedoelde bestuurder van
rechtswege hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschul-
digde bedrijfsvoorheffing, wanneer hij een fout heeft begaan bij het be-
sturen van de vennootschap of de rechtspersoon die heeft geleid tot de
tekortkoming aan de betalingsverplichting door de vennootschap of de
rechtspersoon.

2. De vordering van de fiscus tegen de bedoelde bestuurder op grond
van artikel 442quater WIB92 is geen aansprakelijkheidsvordering die
strekt tot schadevergoeding.

De appelrechters die anders oordelen, schenden artikel 442quater
WIB92.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Tweede onderdeel

3. Overeenkomstig artikel 1200 Burgerlijk Wetboek houdt hoofdelijk-
heid tussen schuldenaars in dat zij verplicht zijn tot een en dezelfde
zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken en de beta-
ling door een van hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuld-
eiser bevrijdt.

Krachtens artikel 1203 Burgerlijk Wetboek kan de schuldeiser van
een hoofdelijke verbintenis van de schuldenaars diegene aanspreken
die hij verkiest, zonder dat deze het voorrecht van de schuldsplitsing
tegen hem kan inroepen.

Krachtens artikel 1204 Burgerlijk Wetboek belet de vervolging tegen
een van de schuldenaars gericht, de schuldeiser niet om ook tegen de
anderen vervolgingen in te stellen.

4. De in artikel 442quater, § 1, WIB92 bepaalde aansprakelijkheid van
bestuurders voor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd door vennoot-
schappen en bepaalde rechtspersonen houdt in dat de bedoelde bestuur-
der, van rechtswege, hoofdelijk mede gehouden is de door de
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vennootschap of rechtspersoon verschuldigde bedrijfsvoorheffing te
voldoen. 

5. Na in het arrest van 19 november 2009 te hebben geoordeeld dat de
verweerders op grond van artikel 442quater WIB92 aansprakelijk dienen
te worden gesteld voor de niet-betaalde bedrijfsvoorheffing, beslissen
de appelrechters in het arrest van 6 mei 2010 om de procedure op te
schorten tot de curator de verdeling heeft uitgevoerd van het beschik-
bare actief van het faillissement van Jean-Marie Transport nv, op
grond dat zij geen definitieve uitspraak kunnen doen over de omvang
van de aan de eiser toekomende “schadevergoeding” zolang dit faillis-
sement niet is afgesloten. Zij schenden aldus de artikelen 1203 en 1204
Burgerlijk Wetboek. 

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Tweede middel

6. Overeenkomstig artikel 93undecies C, § 1, Btw-wetboek zijn, in ge-
val van tekortkoming, door een aan de btw onderworpen vennootschap
of door een rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de inter-
nationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, aan
haar verplichting tot het betalen van de belasting, van de interesten of
van de bijkomende kosten, de bestuurder of bestuurders van de ven-
nootschap of van de rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse lei-
ding van de vennootschap of van de rechtspersoon hoofdelijk
aansprakelijk voor de tekortkoming indien die te wijten is aan een fout
in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij
het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon.

Artikel 93undecies C, § 1, Btw-wetboek sluit niet uit dat de bedoelde
bestuurder op een andere wettelijke grondslag aansprakelijk wordt ge-
steld voor een fout die verband houdt met het niet-betalen door de ven-
nootschap of de rechtspersoon van de btw-schulden.

7. De appelrechters die de aansprakelijkheidsvordering van de eiser
met betrekking tot de niet-doorgestorte btw niet ontvankelijk verkla-
ren in de mate dat die vordering ook stoelt op de andere wettelijke fis-
cale bepalingen die de eiser aanvoert, schenden artikel 93undecies C, § 1,
Btw-wetboek.

Het middel is gegrond. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden arresten.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
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19 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer van Eeckhoutte.

N° 539

1° KAMER — 19 september 2014
(AR F.13.0055.N)

1° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — NIET-BETALING VAN

DE BELASTING. — AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS. — MOGELIJKE

RECHTSGRONDEN.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — NIET-BETALING VAN

DE BELASTING. — AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING TEGEN DE BESTUURDERS. —
MOGELIJKHEID TOT BETWISTING VAN DE BELASTINGSCHULD. 

1° Artikel 93undecies C, btw-wetboek dat een hoofdelijke gehoudenheid van
bestuurders instelt voor niet-betaalde BTW-schulden van de vennootschap,
doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van bestuur-
ders ten aanzien van de fiscus op grond van artikel 1382 en volgende Burger-
lijk Wetboek (1). (Art. 93undecies C, § 1, btw-wetboek)

2° De bestuurder tegen wie op grond van artikel 93undecies C, btw-wetboek
of de artikelen 1382 en volgende Burgerlijk Wetboek een aansprakelijkheids-
vordering wordt ingesteld wegens de niet-betaling van BTW-schulden door
de vennootschap, kan in het raam van de betwisting over de aansprakelijk-
heid de gegrondheid van deze belastingschulden voor de rechter aanvech-
ten (2). (Art. 93undecies C, btw-wetboek, en art. 1382 BW) 

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

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Het bestreden arrest bevestigt het vonnis a quo dat eisers veroor-
deelt tot het betalen van de BTW-schulden van de CVBA DEDEKEN-REY-
NAERT ten belope van 28.844,82 EUR op grond van artikel 93undecies C van
het btw-wetboeken ten belope van 613,689,15 EUR op grond van
artikel 1382 BW.

2. In het eerste onderdeel van het eerste middel voeren eisers het vol-
gende aan:

“Aangezien artikel 93undecies C W.BTW uitdrukkelijk verwijst naar
het foutbegrip van artikel 1382 B.W. moet worden aanvaard dat
artikel 93undecies C W.BTW een bijzondere toepassing van artikel 1382
B.W. heeft ingevoerd voor het geval bestuurders aansprakelijk worden
gesteld wegens fouten in de uitoefening van hun bestuurstaak die hebben
geleid tot tekortkomingen in het voldoen van de btw. Deze bijzondere

(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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toepassing wijkt op diverse punten af van de gemeenrechtelijke bepaling
van 1382 B.W.

Zo bepaalt artikel 93undecies, C, § 5 W.BTW uitdrukkelijk dat de
rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders slechts ontvankelijk
is indien ze wordt ingesteld na het verstrijken van een termijn van één
maand te rekenen vanaf een door de ontvanger bij ter post aangetekende
brief verzonden kennisgeving.

Te dezen wordt niet betwist dat een dergelijke kennisgeving niet werd
verstuurd voor de aansprakelijkheidsvordering jegens eisers voor een
schadevergoeding gelijk aan de btw-schulden van de CVBA voor een be-
drag van 613.689,15 euro en stelt het bestreden arrest niet het tegendeel
vast” (1).

Eisers besluiten hieruit dat “het appelgerecht bijgevolg artikel 1382
B.W. jo artikel 93undecies C W.BTW schendt door te oordelen dat de Bel-
gische Staat zich naast artikel 93undecies C W.BTW kan beroepen op
artikel 1382 B.W. zonder een voorafgaande kennisgeving conform
artikel 93undecies C, § 5 W.BTW, terwijl uit het voorgaande blijkt dat
artikel 93undecies C W.BTW van toepassing was op de aansprakelijk-
heidsvordering ingesteld door de Belgische btw-administratie op
24 december 2009 en de toepassing van artikel 93undecies C, § 5 W.BTW
bijgevolg vereist dat elke aansprakelijkheidsvordering die voldoet aan
de voorwaarden zoals beschreven in artikel 93undecies C, § 5 W.BTW
wordt voorafgegaan door een kennisgeving in de zin van
artikel 93undecies C, § 5 W.BTW” (2).

3. Bij Programmawet van 20 juli 2006 werd in artikel 93undecies C van
het btw-wetboek, de hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd van be-
stuurders voor de BTW verschuldigd door vennootschappen en bepaalde
rechtspersonen indien de nalatigheid van die vennootschappen of rechts-
personen toe te schrijven is aan een fout in de zin van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek in hoofde van die bestuurders. 

De eerste paragraaf van die bepaling stelt meer bepaald dat, in geval
van tekortkoming, door een aan de BTW onderworpen vennootschap of
door een rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, aan haar verplich-
ting tot het betalen van de belasting, van de interesten of van de bijko-
mende kosten, de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van
de rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de ven-
nootschap of van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
tekortkoming indien die te wijten is aan een fout in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij het be-
sturen van de vennootschap of de rechtspersoon. 

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgebreid naar de an-
dere bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon indien in

(1) Voorziening, 9e blad, nr. 9, tweede t.e.m. vierde alinea.
(2) Voorziening, 9e blad, nr. 10.
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hunnen hoofde een fout wordt aangetoond die heeft bijgedragen tot de in
het eerste lid bedoelde tekortkoming.

Krachtens de vierde paragraaf van de voornoemde bepaling kan de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap
of van de rechtspersoon slechts worden ingeroepen voor de betaling, in
hoofdsom en toebehoren, van de schulden inzake BTW. 

Paragraaf vijf voorziet in een verplichting tot voorafgaande kennisge-
ving aan de bestuurders: overeenkomstig deze paragraaf is de rechtsvor-
dering tegen aansprakelijke bestuurders slechts ontvankelijk indien ze
wordt ingesteld na het verstrijken van een termijn van één maand te re-
kenen vanaf een door de ontvanger bij ter post aangetekende brief ver-
zonden kennisgeving, waarin de geadresseerde verzocht wordt de nodige
maatregelen te treffen om de tekortkoming te verhelpen of aan te tonen
dat deze niet het gevolg is van een door hen begane fout. 

De invoering van dit aansprakelijkheidsregime voor bestuurders van
vennootschappen en bepaalde rechtspersonen bij niet-betaling door die
vennootschappen en rechtspersonen van de verschuldigde BTW, heeft
niet tot gevolg dat de verweerder geen gemeenrechtelijke aansprakelijk-
heidsvordering meer kan instellen op grond van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek tegen een bestuurder aan wiens fout de niet-
betaling van de BTW te wijten is. 

Artikel 93undecies C van het btw-wetboek sluit geenszins de toepassing
uit van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (noch van
andere, specifieke vennootschapsrechtelijke, faillissementsrechtelijke
of fiscale aansprakelijkheidsregimes);

Artikel 93undecies C kent een afzonderlijk bestaan, maakt geen bijzon-
dere toepassing uit van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, en sluit
zeker de toepassing van dit artikel niet uit. 

Het verzwaarde aansprakelijkheidsregime dat in artikel 93undecies C
van het btw-wetboek ligt besloten, kadert binnen de strijd van de rege-
ring tegen de fiscale fraude (1). 

Artikel 93undecies C van het btw-wetboek verhindert echter niet dat de
fiscus het bestaande arsenaal aan maatregelen om de belastingen in te
vorderen, verder blijft aanwenden (2). 

Anders oordelen zou in strijd zijn met de ratio legis van de nieuwe re-
geling die er juist toe strekte de fiscus een bijkomend wapen te verschaf-
fen in de strijd tegen de fiscale fraude. Het kan geenszins de bedoeling
van de wetgever zijn geweest om de rechten van de fiscus te beperken. 

Dit betekent dat de fiscus zijn vordering tot bestuurdersaansprakelijk-
heid ook op andere bepalingen kan steunen dan artikel 93undecies C van

(1) J. BEKAERT, “De nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid voor fiscale schulden: sla-
peloze nachten voor de bestuurders of much ado about nothing?”, RW 2006-07, 1750;
B. VAN DEN BERGH, “Bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet-doorgestorte bedrijfs-
voorheffing: het privaatrecht neemt het roer over van het fiscaal recht”, noot bij Ant-
werpen, 8 januari 2009, RW 2010-11, 155.

(2) D. DESCHRIJVER, “Door een vennootschap of een VZW onbetaald gebleven
bedrijfsvoorheffing en/of BTW — Aspecten van de persoonlijke aansprakelijkheid van
bestuurders na de Programmawet van 20 juli 2006”, TRV 2007, 111, nr. 54.
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het btw-wetboek, zoals bijvoorbeeld op grond van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en, in geval van faillissement, op grond
van artikel 530 van het Wetboek van Vennootschappen (1). 

Het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek heeft overigens een andere finaliteit
dan artikel 93undecies C van het btw-wetboek, en strekt enkel tot het
verkrijgen van een schadevergoeding.

Ingeval de verweerder, zoals in deze zaak, van de bestuurders van een
vennootschap een schadevergoeding vordert voor de door hun fouten ver-
oorzaakte schade op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek, dient bijgevolg geen toepassing te worden gemaakt van
artikel 93undecies C (§ 5) van het btw-wetboek. 

Een vordering op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek dient immers duidelijk onderscheiden te worden van een vorde-
ring op grond van artikel 93undecies C van het btw-wetboek, aangezien
beide vorderingen een ander voorwerp hebben: waar de eerstgenoemde
vordering strekt tot veroordeling van de bestuurders tot betaling van
een schadevergoeding, strekt de tweede genoemde vordering tot (hoofde-
lijke) veroordeling van de bestuurders tot betaling van de eigenlijke fis-
cale BTW-schulden zelf. 

De vordering gesteund op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek dient niet voorafgegaan te worden door een ingebrekestelling
of kennisgeving (2).

Die voorafgaande kennisgeving is enkel vereist indien de vordering ge-
steund is op artikel 93undecies C van het btw-wetboek.

Het onderdeel faalt m.i. naar recht nu het uitgaat van de verkeerde
rechtsopvatting dat artikel 93undecies C van het btw-wetboek een bij-
zondere toepassing heeft ingevoerd van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, dat artikel 93undecies C van het btw-wetboek van toepassing
was op de aansprakelijkheidsvordering ingesteld door de verweerder op
24 december 2009 en de toepassing van artikel 93undecies C, § 5 van het
btw-wetboek bijgevolg vereist dat elke aansprakelijkheidsvordering die
voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 93undecies C, § 1
van het btw-wetboek wordt voorafgegaan door een kennisgeving in de
zin van artikel 93undecies C, § 5 van het btw-wetboek.

Ik kan tevens verwijzen naar mijn conclusie in de zaak F.12.0206.N
(tweede middel) die eveneens vastgesteld is op de zitting van de eerste
kamer van 19 september 2014, en waarin eenzelfde standpunt werd inge-
nomen omtrent voorliggende problematiek.

4. In het tweede onderdeel voeren eisers aan dat, indien uw Hof van me-
ning zou zijn dat de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek wel mogelijk is zonder dat er overeenkomstig artikel 93undecies C
van het btw-wetboek een voorafgaande kennisgeving vanwege de BTW-
administratie moet zijn, dan moet worden vastgesteld dat de bepalingen
van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 93undecies C van het

(1) J. BEKAERT, l.c, 1755.
(2) Cf. Cass. 26 september 1996, AC 1996, 810.
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btw-wetboek een schending inhouden van het gelijkheidsbeginsel zoals
vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Enkel indien uw Hof echter van mening zou zijn dat het niet duidelijk
is of er sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel, verzoe-
ken eisers uw Hof een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwette-
lijk Hof.

5. De bestuurders die aansprakelijk worden gesteld op grond van
artikel 93undecies C van het btw-wetboek, voor fouten in de uitoefening
van hun bestuurstaak die hebben geleid tot een tekortkoming in de be-
taling van de BTW door de vennootschap, enerzijds, en de bestuurders die
aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 1382 van het Burger-
lijk Wetboek, voor fouten in de uitoefening van hun bestuurstaak die
hebben geleid tot een tekortkoming in de betaling van de BTW door de
vennootschap, anderzijds, maken geen voldoende vergelijkbare catego-
rieën van personen uit, zodat ze ongelijk kunnen worden behandeld. 

Op grond van artikel 93undecies C van het btw-wetboek wordt van de
bestuurder immers de betaling van de eigenlijke fiscale BTW-schuld
(van de vennootschap) gevorderd, terwijl op grond van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek van de bestuurder de vergoeding van de door zijn
fout veroorzaakte schade (en dus niet de betaling van de eigenlijke fis-
cale BTW-schuld) wordt gevorderd.

Bovendien vereist artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek het bewijs
door de administratie van het bestaan van een fout, terwijl
artikel 93undecies C van het btw-wetboek een vermoeden van fout in-
voert in geval van herhaalde niet-betaling van de BTW-schuld en dus een
omkering van de bewijslast inhoudt (in die zin dat het aan de bestuur-
ders toekomt het niet bestaan van een fout te bewijzen). 

Beide voornoemde categorieën van personen bevinden zich dan ook in
een verschillende rechtstoestand en zijn dus niet voldoende vergelijk-
baar.

Door ervan uit te gaan dat beide voornoemde categorieën van personen
zich in een identieke situatie bevinden (1), berust het tweede onderdeel
op een verkeerde rechtsopvatting en faalt het naar recht.

Bovendien bestaat voor de ongelijke behandeling van beide categorie-
ën bestuurders, in die zin dat slechts één categorie geniet van een bijko-
mende rechtsbescherming in de vorm van een voorafgaande
kennisgeving (ingebrekestelling), een objectieve en redelijke verant-
woording.

Artikel 93undecies C van het btw-wetboek voert een nieuwe vorm van
hoofdelijke aansprakelijkheid in van bestuurders tot betaling van de
BTW-schulden van de vennootschap of rechtspersoon die zij besturen. 

Daaraan wordt op grond van de tweede paragraaf van die bepaling een
vermoeden van fout van de bestuurders gekoppeld bij herhaalde niet-be-
taling van de BTW-schulden van de vennootschap of rechtspersoon, wat
een omkering van de bewijslast in het nadeel van de bestuurders met
zich meebrengt. 

(1) Voorziening, 10de blad, nr. 13.
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Gelet op de aard van de maatregel die tot hoofdelijkheid leidt, het
foutvermoeden en de daaruit voortvloeiende omkering van de bewijslast
in het nadeel van de bestuurders, houdt artikel 93undecies C van het btw-
wetboek een verzwaring van de aansprakelijkheid van de bestuurders in. 

Om het strenge karakter van deze maatregelen te matigen ten aanzien
van de bestuurders te goeder trouw, werd in de vijfde paragraaf van
artikel 93undecies C nog een preventieve maatregel voorzien op grond
waarvan de administratie verplicht is de bestuurder of de bestuurders
waarvan ze de aansprakelijkheid wil inroepen, voorafgaand te verwitti-
gen (1). 

Die preventieve maatregel heeft tot doel een voorafgaandelijk overleg
in te stellen tussen de bestuurders waarvan de aansprakelijkheid kan
worden ingeroepen en de bevoegde ontvanger om die bestuurders de mo-
gelijkheid te geven de omstandigheden van het vastgestelde gebrek te
verduidelijken, hetzij om aan te tonen dat het niet betalen te wijten is
aan andere omstandigheden en dat zij geen fout hebben begaan, hetzij
om er over te waken dat de vennootschap of de rechtspersoon het gebrek
aan betaling oplost (2). 

Om het voordeel van het foutvermoeden met omkering van de bewijs-
last ten voordele van de fiscale administratie te kunnen genieten, is een
voorafgaande kennisgeving van de bestuurder(s) door de administratie
als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering gesteld.

De verzwaarde aansprakelijkheid van de bestuurders op grond van
artikel 93undecies C van het btw-wetboek voortvloeiende uit het bestaan
van een (weliswaar weerlegbaar) vermoeden van fout van de bestuur-
der(s) (in geval van herhaalde niet-betaling van de BTW-schuld, recht-
vaardigt het bestaan van een verplichting tot voorafgaande
kennisgeving (ingebrekestelling), en maakt aldus de objectieve en rede-
lijke verantwoording uit waarom voor de ontvankelijkheid van de vor-
dering op grond van artikel 93undecies C van het btw-wetboek wél en
voor een vordering op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
niet, in de vereiste van een voorafgaande kennisgeving (ingebrekestel-
ling) is voorzien.

Het hof van beroep oordeelt dan ook wettig dat de artikelen 10 en 11
van de Grondwet klaarblijkelijk niet geschonden zijn, zodat er geen aan-
leiding toe bestaat een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwette-
lijk Hof.

Het onderdeel, dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat de be-
stuurders die aansprakelijk worden gesteld op grond van
artikel 93undecies C van het btw-wetboek, enerzijds, en de bestuurders
die aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 1382 van het Bur-
gerlijk Wetboek, anderzijds, zich in een identieke situatie bevinden, en

(1) Parl. St. Kamer, zitting 2005-2006, 2517/002, p. 6: de voorafgaande kennisgeving ver-
vat in de vijfde paragraaf van artikel 93undecies C van het btw-wetboek wordt als een
preventieve maatregel ingevoerd om het strenge karakter van deze maatregelen te
matigen ten aanzien van de bestuurders te goeder trouw.

(2) Parl. St. Kamer, zitting 2005-2006, 2517/002, p. 6.
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er geen redelijke verantwoording bestaat voor het gemaakte onder-
scheid op het vlak van de voorafgaande kennisgeving, faalt naar recht.

Uw Hof is er dan ook niet toe gehouden een prejudiciële vraag te stel-
len aan het Grondwettelijk Hof. 

6. Eisers voeren in het tweede middel aan dat het gelijkheidsbeginsel
wordt geschonden doordat zij niet de mogelijkheid krijgen om bezwaar
in te dienen tegen de belastingschuld van de CVBA en op deze manier de
omvang van de schadevergoeding waartoe zij worden veroordeeld niet
kunnen betwisten. Zij besluiten dat het appelgerecht de artikelen 84 tot
93 van het btw-wetboek, 93undecies C van hetzelfde wetboek en 10 en 11
van de Grondwet schendt. 

7. Eisers gaan er in het tweede middel van uit dat uit de artikelen 84
tot 93 van het btw-wetboeken de administratieve commentaren bij de
desbetreffende artikelen blijkt dat in principe enkel de belastingplichti-
ge de mogelijkheid heeft om ten persoonlijke titel bij de administratie
bezwaar aan te tekenen tegen een belastingschuld die volgens de admi-
nistratie in hoofde van de belastingplichtige verschuldigd is.

Uit de artikelen 84 tot 93 van het btw-wetboek (1), blijkt evenwel niet
dat in principe enkel de belastingplichtige de mogelijkheid heeft om ten
persoonlijke titel bij de administratie bezwaar aan te tekenen tegen een
belastingschuld inzake BTW. 

Die bepalingen voorzien immers nergens in een georganiseerd bezwaar-
recht tegen een BTW-schuld.

Uit een arrest van Uw Hof van 13 april 2012 (2) blijkt overigens dat er
inzake BTW geen dergelijk georganiseerd bezwaar bestaat:

“Overeenkomstig artikel 84, eerste en tweede lid, BTW-wetboek wor-
den moeilijkheden inzake de heffing van de belasting die vóór het inlei-
den van een rechtsgeding ontstaan, opgelost door de minister van
Financiën en treft hij met de belastingschuldigen dadingen, voor zover
deze niet leiden tot vrijstelling of vermindering van belasting.

Laatstgenoemde bepaling verplicht de belastingschuldige die de toe-
passing van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
betwist, niet de daarin bedoelde moeilijkheden aan de minister van Fi-
nanciën voor te leggen en het legt hem geen enkele vormvereiste noch
termijn op om dat te doen. Bijgevolg organiseert zij geen voorafgaand
administratief beroep in de zin van het voormelde artikel 1385undecies.

Een dergelijk beroep wordt evenmin krachtens artikel 84 georgani-
seerd.”

De door de eisers aangehaalde administratieve commentaar bij het
btw-wetboek, het zogenaamde “BTW-handboek”, heeft geen enkele bin-
dende juridische waarde. Bovendien blijkt uit dit handboek niet dat en-
kel de belastingplichtige de mogelijkheid heeft bezwaar aan te tekenen
tegen de BTW-schuld.

(1) En de administratieve commentaar bij de desbetreffende artikelen, nl. het BTW-
handboek, nr. 645/1-645/5.

(2) RG F.09.0056.F, AC 2012, nr. 225.
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Het middel, dat uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting dat de
artikelen 84 tot 93 van het btw-wetboek een administratief beroep orga-
niseren, faalt naar recht.

In die omstandigheden is Uw Hof niet gehouden tot prejudiciële vraag-
stelling over te gaan.

Bovendien voert verweer in de memorie van antwoord terecht aan dat
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet klaarblijkelijk niet geschonden
zijn, aangezien er geen sprake is van voldoende vergelijkbare categorie-
ën van personen.

Vooreerst maken de belastingschuldige rechtspersoon zelf en de op
grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aanspra-
kelijk gestelde bestuurders geen dergelijke vergelijkbare categorieën
uit, aangezien zij zich in wezenlijk verschillende rechtssituaties bevin-
den. 

Waar de belastingschuldige rechtspersoon zelf wordt aangesproken tot
betaling van de belastingschuld zelf, worden de bestuurders enkel aange-
sproken tot betaling van een vergoeding van de door hun fout veroor-
zaakte schade en dus niet tot betaling van de BTW-schuld zelf. 

Eisers gaan er dan ook ten onrechte van uit dat de op grond van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gestelde
bestuurders zich in een voldoende vergelijkbare situatie bevinden als de
belastingschuldige rechtspersoon zelf.

Er bestaat ook geen voldoende vergelijkbaarheid tussen de bestuurders
die strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en worden veroordeeld
tot betaling van de belastingschuld, enerzijds, en de bestuurders die bur-
gerrechtelijk (1) aansprakelijk worden gesteld en worden veroordeeld
tot betaling van een schadevergoeding, anderzijds: waar de eerstgenoem-
de bestuurders worden aangesproken tot betaling van de belastingschuld
zelf, worden de laatstgenoemde bestuurders enkel aangesproken tot be-
taling van een vergoeding van de door hun fout veroorzaakte schade en
dus niet tot betaling van de BTW-schuld zelf. 

Bovendien valt een strafrechtelijke aansprakelijkheid niet te vergelij-
ken met een burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 

Eisers gaan er dan ook ten onrechte vanuit dat zij zich als aansprake-
lijk gestelde bestuurders op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, in dezelfde situatie bevinden als de bestuurders die
strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en worden veroordeeld tot
betaling van de belastingschuld.

Tenslotte weze opgemerkt dat de door eisers geciteerde rechtspraak
van het Grondwettelijk Hof niet relevant is in het kader van de onder het
tweede middel gestelde rechtsvraag (2).

Besluit: verwerping.

(1) Op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
(2) Cf. memorie van antwoord, nr. 9.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 24 december 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 27 februari 2014 een schriftelij-
ke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 93undecies C, § 1 en § 2, Btw-wetboek, zijn de be-
stuurders die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap
hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming indien die te wijten is
aan een fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek die ze hebben
begaan bij het besturen van de vennootschap en wordt de herhaalde
niet-betaling van de voormelde belastingschuld door de vennootschap,
behoudens tegenbewijs, vermoed foutief te zijn. Volgens paragraaf 4
van deze bepaling kan deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de be-
stuurders slechts worden ingeroepen voor de betaling, in hoofdsom en
toebehoren, van de schulden inzake btw. Verder bepaalt paragraaf 5 van
deze bepaling dat de rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders
slechts ontvankelijk is indien ze wordt ingesteld na het verstrijken van
een termijn van één maand te rekenen vanaf een door de ontvanger bij
ter post aangetekende brief verzonden kennisgeving, waarin de ge-
adresseerde verzocht wordt de nodige maatregelen te treffen om de te-
kortkoming te verhelpen of aan te tonen dat deze niet het gevolg is van
een door hem begane fout.

2. Artikel 93undecies C, Btw-wetboek dat een hoofdelijke gehouden-
heid van bestuurders instelt voor niet-betaalde btw-schulden van de
vennootschap, doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke aansprake-
lijkheid van bestuurders ten aanzien van de fiscus op grond van
artikel 1382 en volgende Burgerlijk Wetboek.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat artikel 93undecies C, Btw-wetboek
van toepassing is op iedere aansprakelijkheidsvordering tegen de be-
stuurders wegens de niet-betaling van btw-schulden door de vennoot-
schap, derwijze dat ook aan een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd
op de artikelen 1382 en volgende Burgerlijk Wetboek, op straffe van niet-
ontvankelijkheid, een kennisgeving als bedoeld in artikel 93undecies C,
§ 5, Btw-wetboek, dient vooraf te gaan, faalt naar recht.
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Tweede onderdeel

4. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel roepen
artikel 93undecies C, Btw-wetboek en de artikelen 1382 en volgende Bur-
gerlijk Wetboek verschillende aansprakelijkheidsregimes in het leven.

5. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat de bestuurders die wor-
den aangesproken op grond van artikel 93undecies C, Btw-wetboek en
deze op grond van de artikelen 1382 en volgende Burgerlijk Wetboek,
zich in een identieke situatie bevinden, steunt op een onjuiste rechts-
opvatting.

Het onderdeel faalt naar recht. 

6. Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om de prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.

Tweede middel

7. De bestuurder tegen wie op grond van artikel 93undecies C, Btw-
wetboek of de artikelen 1382 en volgende Burgerlijk Wetboek een aan-
sprakelijkheidsvordering wordt ingesteld wegens de niet-betaling van
btw-schulden door de vennootschap, kan in het raam van de betwisting
over de aansprakelijkheid de gegrondheid van deze belastingschulden
voor de rechter aanvechten.

8. Het middel dat ervan uitgaat dat de bestuurder niet over de moge-
lijkheid beschikt om de belastingschuld te betwisten, berust op een on-
juiste rechtsopvatting.

Het middel faalt naar recht.

9. Gelet op het vorengaande is er geen aanleiding om de prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijke Hof te stellen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

19 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Maes en de heer van
Eeckhoutte.

N° 540

1° KAMER — 19 september 2014

(AR F.13.0143.N)

RECHTBANKEN. — ALGEMEEN. — VONNISSEN EN ARRESTEN. — MOTIVERING.
— UITSPRAAK BIJ ALGEMENE REGEL. — VERBOD. — DRAAGWIJDTE.

De omstandigheid dat de rechter de motieven van een andere rechterlijke be-
slissing overneemt, heeft niet tot gevolg dat hij aan deze beslissing de draag-
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wijdte toekent van een algemene en als regel geldende beschikking (1).
(Art. 6 Gerechtelijk Wetboek)

(C. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Het enig middel verwijt het bestreden arrest dat het uitspraak heeft
gedaan bij algemene regel, terwijl “artikel 6 van het Gerechtelijk Wet-
boek stipuleert dat de rechters in de zaken die aan hun oordeel onder-
worpen zijn, geen uitspraak mogen doen bij wege van algemene en als
regel geldende beschikking”.

Eiser had in zijn verzoekschrift tot hoger beroep verzocht om onderha-
vige zaak samen te voegen met de zaak die uiteindelijk zou resulteren in
het arrest van de vijfde kamer bis van het Hof van Beroep te Gent inzake
Nr. 2012/AR/1450 (2).

Hoewel het bestreden arrest niet inging op dat verzoek tot samenvoe-
ging bekwam eiser hetzelfde resultaat in zoverre beide arresten dezelfde
motivering vertonen.

Het bestreden arrest verwijst evenwel niet naar het arrest van de vijfde
kamer bis van het Hof van Beroep te Gent inzake Nr. 2012/AR/1450.

2. Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek impliceert dat de rechter
niet de macht heeft om algemene regels te creëren nu dit toekomt aan
de wetgever. Deze bepaling vormt aldus een verwoording van het begin-
sel van de scheiding der machten en houdt aldus een procesrechtelijke
begrenzing in van de beslissingsruimte van de rechter (3).

Directe inbreuken op artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek zijn nau-
welijks bekend en de relevantie ervan blijkt dan ook vooral uit een aan-
tal indirecte inbreuken, waarbij de rechter zijn beslissing laat steunen
op andere rechtspraak zonder te motiveren waarom hij zich bij die recht-
spraak aansluit. 

Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, is de praktische
relevantie ervan dus gelegen in de uitsluiting van het systeem van bin-
dende precedenten (4).

Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek houdt aldus het verbod in voor
de rechter om zijn oordeel te steunen op andere rechtspraak zonder te
motiveren waarom hij zich bij die rechtspraak aansluit (5).

(1) Zie concl. OM.
(2) In de toelichting wordt verkeerdelijk vermeld dat dit laatste arrest het bestre-

den arrest is.
(3) M. ADAMS, “Een rechtstheoretische glosse bij artikel 6 van het Gerechtelijk Wet-

boek”, RW 1994-95, 1088; P. VAN LERSBERGHE, Comm.Ger.R., Antwerpen, Kluwer, losbla-
dig, artikel 6 Ger.W., p. 2; M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht, Gent, Academia
Press, 2004, 17, nr. 24.

(4) M. ADAMS, “Waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten: is precedentwerking
verenigbaar met ons positieve recht?”, in Liber Amicorum TPR en Marcel Storme, TPR
2004, 15, nr. 3; S. VAN OVERBEKE, “Verwijzing naar rechtspraak in de rechterlijke beslis-
sing”, noot bij Cass. 12 april 1994, RW 1994-95, 501, punt 2; M. CASTERMANS, o.c., 17, nr. 25.

(5) Cass. 20 september 1999, AC 1999, nr. 471; Cass. 24 juni 1998, AC 1998, 753; Cass.
12 april 1994, AC 1994, nr. 170; Cass. 27 januari 1992, AC 1991-92, nr. 274.
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Artikel 6 Ger.W. verbiedt de rechter evenwel niet om in dezelfde be-
woordingen te beslissen zoals andere rechters dat voordien hadden ge-
daan in een andere beslissing. Wanneer blijkt dat de rechter op grond van
een zelfstandige overtuiging tot zijn beslissing is gekomen, ligt geen
schending voor van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek (1).

3. In casu blijkt uit de motieven van het bestreden arrest niet dat de
appelrechters hun beslissing hebben laten steunen op andere recht-
spraak zodat de appelrechters uitsluitend uitspraak hebben gedaan op
grond van hun eigen zelfstandige redenering.

De omstandigheid dat het Hof van Beroep in dezelfde zin en met dezelf-
de motivering uitspraak deed dan in een andere zaak vermag hieraan
geen afbreuk te doen.

Zelfs indien de motieven van het bestreden arrest identiek zouden zijn
aan de motieven van dat andere arrest kan dit niet leiden tot een schen-
ding van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek nu blijkt dat het bestre-
den arrest zich die motieven eigen heeft gemaakt op grond van een
zelfstandige besluitvorming. 

Het bestreden arrest verwijst in zijn motivering overigens niet naar
andere rechtspraak.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen. 
Besluit: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 12 maart 2013.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 27 februari 2014 een schriftelij-
ke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

De eiser voert aan dat de appelrechters artikel 6 Gerechtelijk Wet-
boek hebben geschonden dat hen verbiedt uitspraak te doen bij wege
van algemene en als regel geldende beschikking, door hun beslissing te
steunen op een motivering die woordelijk overeenstemt met deze gege-
ven in een andere rechterlijke beslissing.

De omstandigheid dat de rechter de motieven van een andere rechter-
lijke beslissing overneemt, heeft niet tot gevolg dat dat hij aan deze be-

(1) S. VAN OVERBEKE, o.c., 501, nr. 6.
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slissing de draagwijdte toekent van een algemene en als regel geldende
beschikking.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

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

19 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Decloedt (bij de balie te
Brugge), de heer De Bruyn en de heer De Vleeschouwer (bij de balie te
Brussel).

N° 541

3° KAMER — 22 september 2014
(AR C.13.0496.F)

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — CON-
CLUSIE NIET BEANTWOORD. CONCLUSIE NIET RELEVANT WEGENS DE BESLISSING.
— GEVOLG. — ARTIKEL 149, GRONDWET.

2° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AAN-
VANG. EINDE). — WET 10 MAART 1925 OP DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING. —
ERFDIENSTBAARHEID VAN OPENBAAR NUT. — VERGOEDING. — HUURGELD.

3° ERFDIENSTBAARHEID. — WET VAN 10 MAART 1925 OP DE ELEKTRICITEITS-
VOORZIENING. — ERFDIENSTBAARHEID VAN OPENBAAR NUT. — VERGOEDING. —
HUURGELD. — VERJARING. — TERMIJN.

1° Aangezien de appelrechters beslissen dat elk recht op een vergoeding vervalt
als gevolg van de dertigjarige verjaring, hoeven ze niet meer te antwoorden
op de conclusie die aanvoert dat, wanneer de vergoeding wordt toegekend
onder de vorm van een jaarlijks huurgeld, de vijfjarige verjaring van toepas-
sing is, vermits dat middel wegens hun beslissing dan niet relevant meer
is (1). (Art. 2262, BW; art.17, Wet 10 maart 1925; art. 149, Grondwet) 

2° en 3° De betaling van een jaarlijks huurgeld is slechts een wijze van vergoe-
ding bepaald bij artikel 17 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteits-
voorziening dat op de feiten van toepassing is; de verjaring van de vordering
tot vergoeding heeft derhalve de verjaring tot gevolg van de vordering tot be-
taling van een jaarlijks huurgeld (2). (Art. 2262, BW; art. 17, Wet 10 maart
1925) 

(LE MIDI N.V. T. ELIA ASSET N.V.)

(1) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 541.
(2) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 541.
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ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van koophandel te Verviers van 3 december 2012. 

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 16 juli 2014 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 17 juli 2014
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-ge-
neraal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord. 

II. CASSATIEMIDDEL

In haar verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht voert de eiseres een middel aan:

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
vordering tot vergoeding van de eiseres werd ingediend op 29 maart
2010.

Het bestreden vonnis stelt dat de eiseres “haar vordering tot vergoe-
ding steunt op artikel 17 van de wet van 10 maart 1925 op de elektrici-
teitsvoorziening; dat mast nr.12, grondslag van de hoofdvordering, in
1927 werd opgericht zodat het vertrekpunt van de verjaringstermijn in
die periode te situeren is, aangezien het koninklijk besluit dat desbe-
treffend een erfdienstbaarheid van openbaar nut toekent, dateert van
5 december 1927; dat het eventueel recht op het bekomen van een finan-
ciële tegemoetkoming voor de erfdienstbaarheid van openbaar nut die
op het perceel in kwestie werd toegewezen, inderdaad ontstaan is op het
tijdstip waarop die erfdienstbaarheid werd toegekend, namelijk op
5 december 1927; dat de rechtsvorderingen krachtens artikel 2262 van
het Burgerlijk Wetboek verjaren door verloop van dertig jaar, tenzij
voor de gevallen waarin de wet een kortere verjaringstermijn voor-
schrijft” en dat “het recht op het bekomen van een vergoeding in 1957
vervallen is”.

Het bestreden vonnis dat beslist dat elk recht op het bekomen van een
vergoeding als gevolg van de dertigjarige verjaring sinds 1957 vervallen
was, diende niet meer te antwoorden op de conclusie van de eiseres die
aanvoerde dat de vijfjarige verjaring van toepassing is wanneer de ver-
goeding wordt toegekend onder de vorm van een jaarlijks huurgeld,
aangezien dat middel ingevolge de genomen beslissing niet meer rele-
vant was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel 

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de eiseres zich voor de appelrechters heeft beroepen op artikel 21 van
het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de geweste-
lijke elektriciteitsmarkt en het bestreden vonnis past dat artikel niet
toe.

In zoverre het onderdeel de schending van die wetsbepaling aanvoert,
is het nieuw en mitsdien niet-ontvankelijk. 

Voor het overige zijn de ondernemingen die het recht hebben op het
aanleggen van de elektrische lijnen van het elektrisch transportnet-
werk en alle aansluitingen hierop boven of onder private onbebouwde
gronden krachtens het hier toepasselijk artikel 17 van de wet van
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, gehouden de eigenaars en
de huurders te vergoeden voor het nadeel dat uit de toepassing van de
artikelen 14 en 15 mocht voortspruiten en die vergoedingen mogen wor-
den verleend onder de vorm van een jaarlijks huurgeld dat vooraf be-
taalbaar is.

De betaling van een jaarlijks huurgeld is slechts een modaliteit van
de vergoeding bepaald bij voornoemd artikel 17. De verjaring van de
vordering tot vergoeding heeft derhalve de verjaring tot gevolg van de
vordering tot betaling van een jaarlijks huurgeld.

In zoverre ontvankelijk, faalt het middel dat in dit onderdeel betoogt
dat, bij gebrek aan betaling van een eenmalige en forfaitaire vergoe-
ding, de opeenvolgende eigenaars van de betrokken gronden (of de
huurders of de houders van de reële rechten die aan die goederen ver-
bonden zijn), recht hebben op een jaarlijks betaalbare schuldvordering
die door verloop van vijf jaren verjaart, naar recht. 

Dictum

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

22 september 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Geinger en de heer Maes.

N° 542

3° KAMER — 22 september 2014
(AR C.13.0547.F)

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

CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN. — VERMELDING VAN DE MIDDELEN. —
MEER DAN ÉÉN VERWEERDER. — MIDDEL INGESTELD TEGEN EEN VERWEERDER.
— UITWERKING TEN AANZIEN VAN EEN ANDERE VERWEERDER. — GEVOLG. —
ONTVANKELIJKHEID. 
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De grond van niet-ontvankelijkheid die door een verweerder wordt opgewor-
pen tegen het cassatieberoep van de eisende partij, waarvan een middel, in-
dien één van zijn onderdelen gegrond zou zijn, als gevolg daarvan met name
de vernietiging zou meebrengen van de beschikkingen van het bestreden ar-
rest dat haar ertoe veroordeelt om die verweerder te vrijwaren van alle an-
dere veroordelingen in de kosten die tegen hem zijn uitgesproken, kan niet
worden aangenomen. (Art. 1080, Gerechtelijk Wetboek)

(N. T. B. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 11 juni 2013. 

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 17 juli 2014
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL

In haar verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht, voert de eiseres een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Het door de verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijk-
heid van het cassatieberoep: de eiseres voert geen middel aan dat hem
aanbelangt:

De eiseres werpt tot staving van het cassatieberoep een middel op dat,
als één van zijn onderdelen gegrond zou zijn, van aard zou zijn de ver-
nietiging mede te brengen, bij wijze van gevolg, van de beschikkingen
van het bestreden arrest die haar veroordelen de verweerder te vrijwa-
ren van alle tegen hem uitgesproken veroordelingen tot de kosten.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

22 september 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Grégoire en de heer Van Ommeslaghe.
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N° 543

2° KAMER — 23 september 2014
(AR P.12.1800.N)

VERZET. — STRAFZAKEN. — VERZET VAN EEN BEKLAAGDE DIE ZICH BURGERLIJ-
KE PARTIJ HEEFT GESTELD TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE. — DEVOLUTIEVE

KRACHT. — GEVOLG.

De rechter op verzet kan enkel kennis nemen van de zaak binnen de perken
van datgene dat hem door de verzetdoende partij wordt voorgelegd; hieruit
vloeit voort dat de rechter op verzet van een beklaagde die zich burgerlijke
partij heeft gesteld tegen een medebeklaagde, geen kennis kan nemen van de
strafvordering tegen deze medebeklaagde, maar dit belet niet dat de rechter
op verzet oordeelt over de feiten ten laste van deze medebeklaagde waarop de
vordering van de burgerlijke partij is gesteund (1). (Art. 187 Wetboek van
Strafvordering)

(H. T. P.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 27 september 2012.

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

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de
artikelen 10, 11 en 149 Grondwet, artikel 66 Strafwetboek en de
artikelen 187 en 227 Wetboek van Strafvordering: de verweerster werd
in het verstekarrest van 22 november 2011 vrijgesproken terwijl haar
zaak in de verzetsprocedure op strafgebied niet meer aan bod kwam; de
eiser werd voor het voldongen feit van een vrijspraak op strafgebied ge-
plaatst zonder dat hij heeft deelgenomen aan de behandeling van de
zaak; aldus werd hem de mogelijkheid ontnomen om zijn verdediging te
voeren.

2. Krachtens artikel 187, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan
hij die bij verstek veroordeeld is, tegen het vonnis in verzet komen bin-
nen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop het is betekend.

(1) R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de uitg., 2010, p. 1481, nr. 3662,
p. 1485, nr. 3675 en p. 1488, nr. 3681.
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Krachtens artikel 187, derde lid, Wetboek van Strafvordering, kan de
burgerlijke partij alleen in verzet komen overeenkomstig de bepaling
van het eerste lid.

De rechter op verzet kan enkel kennis nemen van de zaak binnen de
perken van datgene dat hem door de verzetdoende partij wordt voorge-
legd.

Hieruit vloeit voort dat de rechter op verzet van een beklaagde die
zich burgerlijke partij heeft gesteld tegen een medebeklaagde, geen
kennis kan nemen van de strafvordering tegen deze medebeklaagde. Dit
belet niet dat de rechter op verzet oordeelt over de feiten ten laste van
deze medebeklaagde waarop de vordering van de burgerlijke partij ge-
steund is.

3. Anders dan waarvan het middel uitgaat, heeft de eiser in de verzet-
sprocedure deelgenomen aan het debat over de feiten die ten laste wer-
den gelegd aan de verweerster en waarop zijn vordering is gesteund, en
werd hem niet de mogelijkheid ontnomen om zijn verdediging te voeren
in de verzetsprocedure.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de

behandeling op verzet voor de appelrechters gebeurde in aanwezigheid
van het openbaar ministerie.

Het middel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest. 
5. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 66

Strafwetboek schendt.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
6. Voor het overige is de aangevoerde schending van de artikelen 10,

11 en 149 Grondwet afgeleid uit de andere door het middel vergeefs aan-
gevoerde onwettigheden. 

In zoverre is het middel evenmin ontvankelijk.

Tweede middel

7. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en misken-
ning van de algemene rechtsbeginselen van het recht op tegenspraak en
het gezag van strafrechtelijk gewijsde: de appelrechters konden geen
uitspraak meer doen over de strafvordering ten aanzien van de eiser en
miskennen bijgevolg het gezag van gewijsde van het vonnis van de eer-
ste rechter; zij miskennen eveneens het recht op een eerlijk proces en
op tegenspraak van de eiser.

8. Anders dan waarvan het middel uitgaat, doen de appelrechters
geen uitspraak over de tegen de eiser ingestelde strafvordering.

Het middel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest en
mist bijgevolg feitelijke grondslag.

9. De appelrechters die op het hoger beroep van de verweerster de fei-
ten ten laste van de eiser kwalificeren in het kader van de beoordeling
van haar burgerrechtelijke rechtsvordering, miskennen het gezag van
strafrechtelijk gewijsde van het beroepen vonnis niet, noch het recht
op een eerlijk proces en het recht van verdediging van de eiser.
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Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Derde middel

10. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de
artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek: het arrest is niet regelmatig
met redenen omkleed daar de rechter de schade niet ex aequo et bono
mag begroten wanneer deze exact kan bepaald worden of de burgerlijke
partij onvoldoende gegevens voorbrengt om de schade te bewijzen.

11. Anders dan het middel ervan uitgaat, bepalen de appelrechters de
apotheekkosten en de vergoeding voor de geneeskundige prestaties niet
in billijkheid, maar oordelen zij dat de gevorderde kosten niet volledig
verschuldigd zijn omdat niet alle kosten in oorzakelijk verband staan
met de door de eiser veroorzaakte schade.

Het middel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest en
mist bijgevolg feitelijke grondslag.

12. De aangevoerde schending van artikel 149 Grondwet is afgeleid uit
de hiervoor vergeefs aangevoerde onwettigheid.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

13. Voor het overige oordeelt het arrest dat bij gebrek aan een andere
bruikbare berekeningsmethode enkel een bepaling in billijkheid moge-
lijk is. 

Het middel mist in zoverre eveneens feitelijke grondslag. 

Vierde middel

14. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de
artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek: de appelrechters kennen af-
zonderlijke bedragen toe voor licht blijvende psychische restschade en
blijvende invaliditeit; deze posten dekken duidelijk dezelfde schade.

15. Het middel komt op tegen de feitelijke beoordeling van de appel-
rechters met betrekking tot het bestaan van de schade in hoofde van de
verweerster.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

16. De aangevoerde schending van artikel 149 Grondwet is afgeleid uit
de hiervoor vergeefs aangevoerde onwettigheid.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Vijfde middel

17. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, de
artikelen 13 en 149 Grondwet en artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek: de
appelrechters motiveren niet op welke basis zij de rechtsplegingsver-
goeding bepalen; overdreven vorderingen kunnen niet als basis dienen
voor de berekening van de rechtsplegingsvergoeding.

18. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat de eiser verweer heeft gevoerd over het bedrag van de verschuldigde
rechtsplegingsvergoeding.

Het middel is in zoverre nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
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19. De aangevoerde schending van artikel 6.1 EVRM en artikel 149
Grondwet is afgeleid uit de hiervoor vergeefs aangevoerde onwettigheid.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
20. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 13

Grondwet schendt.
Het middel is in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

21. 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.
Bepaalt de kosten op 97,41 euro.

23 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal.  — Advocaat: mevr. Janssens (bij de
balie te Mechelen).

N° 544

2° KAMER — 23 september 2014
(AR P.13.1410.N)

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — DERDE DIE DE SCHULDEISER BE-
TAALT. — OVEREENKOMST. — SCHULDEISER DIE DE DERDE-BETALER IN ZIJN

RECHTEN TEGEN DE SCHULDENAAR DOET TREDEN. — INDEPLAATSSTELLING. —
GEVOLG.

2° INDEPLAATSSTELLING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — DERDE DIE

DE SCHULDEISER BETAALT. — OVEREENKOMST. — SCHULDEISER DIE DE DERDE-
BETALER IN ZIJN RECHTEN TEGEN DE SCHULDENAAR DOET TREDEN. — GEVOLG.

1° en 2° Uit artikel 1249 Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de indeplaatsstel-
ling in de rechten van de schuldeiser ten voordele van een derde persoon die
hem betaalt, geschiedt bij overeenkomst of krachtens de wet, en uit
artikel 1250, 1° van hetzelfde wetboek, dat bepaalt dat de indeplaatsstelling
geschiedt bij overeenkomst wanneer de schuldeiser, die betaling ontvangt
van een derde persoon, hem doet treden in zijn rechten, rechtsvorderingen,
voorrechten of hypotheken tegen de schuldenaar, volgt dat de gesubrogeerde
de rechten uitoefent van degene in wiens plaats hij is getreden (1).

(1) Cass. 26 april 1974, Pas. 1974, I, 837; Cass. 6 juni 1994, AC 1994, nr. 287; Cass. 9 maart
1995, AR C.93.0144.N, AC 1995, nr. 140; DEKKERS-VERBEKE, Handboek Burgerlijk Recht, III,
347, nr. 620; W. VAN GERVEN m.m.v. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2de uitgave, 624.
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(DELOITTE ACCOUNTANCY BV C.V.B.A. T. D. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 27 mei 2013.

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

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Tweede onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1134, 1249, 1250,
1°, en 1382 Burgerlijk Wetboek: de appelrechters wijzen de vordering
van de eiseres ten onrechte af op grond dat door de overeenkomst die
zij gesloten heeft met de curator van het faillissement van nv Immo In-
vest er geen oorzakelijk verband meer bestaat met de aan de verweer-
ders ten laste gelegde feiten.

2. Krachtens artikel 1249 Burgerlijk Wetboek geschiedt de inde-
plaatsstelling in de rechten van de schuldeiser ten voordele van een
derde persoon die betaalt, bij overeenkomst of krachtens de wet.

Krachtens artikel 1250, 1°, Burgerlijk Wetboek geschiedt de inde-
plaatsstelling bij overeenkomst wanneer de schuldeiser, die betaling
ontvangt van een derde persoon, hem doet treden in zijn rechten,
rechtsvorderingen, voorrechten of hypotheken tegen de schuldenaar.

Hieruit volgt dat de gesubrogeerde de rechten uitoefent van degene in
wiens plaats hij is getreden.

3. De appelrechters stellen vast dat:

— de eiseres de veroordeling vordert van de verweerders tot betaling
van het bedrag van 349.032,24 euro, meer de verwijlinterest en de ge-
dingskosten;

— de eiseres op 8 december 2011 een overeenkomst sloot met onder
meer de curator van nv Immo Invest in uitvoering waarvan zij aan het
faillissement een bedrag van 349.032,24 euro betaalde;

— de eiseres haar vordering tegen de verweerders uitoefent op basis
van een indeplaatsstelling bij overeenkomst.

4. De appelrechters die oordelen dat de eiseres een overeenkomst
heeft gesloten met de curator van het faillissement nv Immo Invest
“waardoor er geen oorzakelijk verband meer voorhanden is met de in
hoofde van de beklaagde weerhouden ten laste gelegde feiten” en haar
vordering op deze grond afwijzen, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
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Eerste onderdeel

Het onderdeel dat niet tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwij-
zing kan leiden, behoeft geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt over de bur-
gerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerders. 

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

Veroordeelt de verweerders tot de kosten.

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

23 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal.  — Advocaat: de heer Verbist.

N° 545

2° KAMER — 23 september 2014
(AR P.14.0024.N)

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — RE-
GELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERWIJZING VOOR BEPAALDE FEITEN TER-
WIJL DE ONDERZOEKSRECHTER GELAST BLIJFT VOOR ANDERE FEITEN. — RECHT

VAN VERDEDIGING VAN DE VERWEZEN INVERDENKINGGESTELDE. — BESTAAN-
BAARHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RAADKAMER. — REGELING VAN DE RECHTS-
PLEGING. — VERWIJZING VOOR BEPAALDE FEITEN TERWIJL DE ONDERZOEKSRECH-
TER GELAST BLIJFT VOOR ANDERE FEITEN. — RECHT VAN VERDEDIGING VAN DE

VERWEZEN INVERDENKINGGESTELDE. — BESTAANBAARHEID.

3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDER-
ZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERWIJZING VOOR BEPAALDE

FEITEN TERWIJL DE ONDERZOEKSRECHTER GELAST BLIJFT VOOR ANDERE FEITEN.
— RECHT VAN VERDEDIGING VAN DE VERWEZEN INVERDENKINGGESTELDE. — BE-
STAANBAARHEID.

4° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — AFSTAND. — ALGEMEEN. — ONT-
VANKELIJKHEID. — VOORWAARDE.

5° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — AFSTAND. — STRAFVORDERING.
— AFSTAND IN DE MATE DAT DE BESLISSINGEN GEEN EINDBESLISSINGEN ZIJN. —
GEBREK AAN NADERE AANDUIDING VAN DE BEDOELDE BESLISSINGEN. — ONTVAN-
KELIJKHEID.

6° TAALGEBRUIK. — ALGEMEEN. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEKSGERECHT.
— REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — NEDERLANDSTALIGE RECHTSPLEGING.
— ANDERSTALIGE RECHTSPLEGINGSSTUKKEN. — VERTALING. — VERPLICHTING.
— VOORWAARDE. — STUKKEN NODIG VOOR DE EFFECTIEVE UITOEFENING VAN HET
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RECHT VAN VERDEDIGING. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEN-
RECHTER.

7° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — ONDERZOEKSGERECHT. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.
— NEDERLANDSTALIGE RECHTSPLEGING. — ANDERSTALIGE RECHTSPLEGINGS-
STUKKEN. — VERTALING. — STUKKEN NODIG VOOR DE EFFECTIEVE UITOEFENING

VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

8° TAALGEBRUIK. — ALGEMEEN. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEKSGERECHT.
— REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — NEDERLANDSTALIGE RECHTSPLEGING.
— ANDERSTALIGE RECHTSPLEGINGSSTUKKEN. — VERTALING. — STUKKEN NODIG

VOOR DE EFFECTIEVE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. — CRITE-
RIA TER BEOORDELING.

9° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — STRAFZAKEN.
— ONDERZOEKSGERECHT. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — NEDER-
LANDSTALIGE RECHTSPLEGING. — ANDERSTALIGE RECHTSPLEGINGSSTUKKEN. —
VERTALING. — VERPLICHTING. — VOORWAARDE. — STUKKEN NODIG VOOR DE EF-
FECTIEVE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. — ONAANTASTBARE

BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

10° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEKSGERECHT.
— REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — NEDERLANDSTALIGE RECHTSPLEGING.
— ANDERSTALIGE RECHTSPLEGINGSSTUKKEN. — VERTALING. — VERPLICHTING.
— VOORWAARDE. — STUKKEN NODIG VOOR DE EFFECTIEVE UITOEFENING VAN HET

RECHT VAN VERDEDIGING. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEN-
RECHTER.

1°, 2° en 3° De raadkamer die na de beschikking tot mededeling door de onder-
zoeksrechter en na de vordering van het openbaar ministerie de rechtspleging
dient te regelen kan voor bepaalde feiten van het gerechtelijk onderzoek de
in de vordering van het openbaar ministerie vermelde inverdenkinggestelden
verwijzen naar de correctionele rechtbank en voor wat betreft andere feiten
oordelen dat de onderzoeksrechter met het gerechtelijk onderzoek belast
blijft. Dit houdt geen miskenning in van het recht van verdediging van de
naar het vonnisgerecht verwezen inverdenkinggestelden.

4° en 5° De eiser die afstand wil doen van zijn cassatieberoep moet het voor-
werp ervan voldoende precies bepalen; een eiser die zonder enige nadere aan-
duiding afstand doet van zijn cassatieberoep in de mate dat het bestreden
vonnis of arrest beslissingen inhoudt die geen eindbeslissingen zijn in de zin
van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, is onvoldoende precies (1).

6°, 7°, 8°, 9° en 10° Noch het recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd door
artikel 6 EVRM, noch het recht van verdediging vereisen dat een beklaagde
en zijn raadsman ter gelegenheid van de rechtspleging beschikken over een
schriftelijke vertaling van alle stukken van het strafdossier, maar de inver-
denkinggestelde heeft wel recht op een vertaling van stukken die nodig zijn

(1) S. VAN OVERBEKE, Afstand van cassatieberoep in strafzaken, Mechelen, Kluwer,
2008, p. 34-35, nr. 61-62, p. 36, nr. 65 en pp. 42-43, nr. 75.
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voor een daadwerkelijke uitoefening van zijn recht van verdediging voor het
onderzoeksgerecht; het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar in feite of
aan die voorwaarde is voldaan en het kan daarbij alle ter zake relevante om-
standigheden ter vrijwaring van het recht van verdediging in aanmerking
nemen, zoals onder meer het gegeven dat de betrokkene op grond van
artikel 22 Taalwet Gerechtszaken reeds om de vertaling van stukken heeft
verzocht of dit had kunnen doen (1).

(M. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van
18 november 2013.

De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

De eisers II.1 en II.2 voeren in een memorie die aan dit arrest is ge-
hecht, een middel aan.

De eiser II.3 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.

De eiser II.4 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen I

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. De beoordeling van de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen I
vergt een beoordeling van het middel van de eisers I.

Middel van de eisers I

3. Het middel voert schending aan van de artikelen 127 en 135 Wet-
boek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat het hoger
beroep van de eisers niet ontvankelijk is omdat de argumentatie ver-
band houdt met de onvolledigheid van het onderzoek waartegen het ho-
ger beroep openstaat en het beantwoordt de argumentatie van de eisers
niet; indien een gerechtelijk onderzoek overeenkomstig artikel 127

(1) Cass. 14 januari 2014, AR P.13.1332.N, AC 2014, nr. 27.
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Wetboek van Strafvordering voor eindvordering wordt meegedeeld,
heeft de procureur des Konings maar twee mogelijkheden: hij kan gelet
op de noodzaak van de volledigheid van het dossier een bijkomende vor-
dering richten tot de onderzoeksrechter of, zo hij het onderzoek volle-
dig acht, een eindvordering uitbrengen strekkende tot regeling van de
rechtspleging; er is niet voorzien in een combinatie van beide mogelijk-
heden; de raadkamer heeft nochtans een tweevoudige beschikking ge-
nomen waarbij, eensdeels, een aantal inverdenkinggestelden
waaronder de eisers werden verwezen, en, anderdeels, werd beslist dat
de onderzoeksrechter gelast bleef met bepaalde feiten; bijgevolg is de
beschikking van de raadkamer aangetast door een onregelmatigheid of
nietigheid in de zin van artikel 135 Wetboek van Strafvordering.

4. De raadkamer die na de beschikking tot mededeling door de onder-
zoeksrechter en na de vordering van het openbaar ministerie de rechts-
pleging dient te regelen kan voor bepaalde feiten van het gerechtelijk
onderzoek de in de vordering van het openbaar ministerie vermelde in-
verdenkinggestelden verwijzen naar de correctionele rechtbank en
voor wat betreft andere feiten oordelen dat de onderzoeksrechter met
het gerechtelijk onderzoek belast blijft. Dit houdt geen miskenning in
van het recht van verdediging van de naar het vonnisgerecht verwezen
inverdenkinggestelden.

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

5. Met de redenen die het bevat, beantwoordt en verwerpt het arrest
(p. 368-369) het verweer van de eisers I en verantwoordt het naar recht
de beslissing dat hun hoger beroep onontvankelijk is in de mate dat het
is gesteund op het bestaan van onvoldoende bezwaar en de onvolledig-
heid van het gerechtelijk onderzoek.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. Uit het voorgaande volgt dat de cassatieberoepen I niet ontvanke-

lijk zijn.

Afstand van de cassatieberoepen II

7. De eisers II doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep
in de mate dat het arrest beslissingen inhoudt die geen eindbeslissingen
zijn in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering.

8. De eiser die afstand wil doen van zijn cassatieberoep, moet het
voorwerp ervan voldoende precies bepalen. 

Een eiser die zonder enige nadere aanduiding afstand doet van zijn
cassatieberoep in de mate dat het bestreden vonnis of arrest beslissin-
gen inhoudt die geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416 Wet-
boek van Strafvordering, is onvoldoende precies.

De afstanden van de cassatieberoepen II zijn bij gebrek aan precisie
niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen II

9. Het arrest verklaart de hogere beroepen van de eisers II onontvan-
kelijk in de mate dat zij steunen op het bestaan van onvoldoende be-
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zwaren en de onvolledigheid van het gerechtelijk onderzoek. Aldus
bevat het arrest geen eindbeslissingen noch een uitspraak in een der ge-
vallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre ook tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen
II voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk.

Middel van de eisers II.1 en II.2

10. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 149
Grondwet, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging: de weigering door de appelrechters om de
met miskenning van de cautieplicht en het recht op bijstand van een
advocaat verkregen verklaringen van de eiser II.2 als bewijsmiddel uit
te sluiten en ze uit het dossier te laten verwijderen, miskent het recht
van verdediging; dat geldt ook voor de motivering dat het onmogelijk
is om in dit stadium van de procedure vast te stellen dat de rechter ten
gronde zich op deze verklaringen zal steunen; deze rechter zal immers
kennis nemen van die verklaringen.

11. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 149
Grondwet schendt.

In zoverre is het middel bij gebrek aan precisie niet ontvankelijk.
12. Artikel 6 EVRM heeft in beginsel enkel betrekking op de rechts-

pleging voor de vonnisgerechten die ten gronde uitspraak doen over de
schuld of onschuld van een beklaagde. Voor de rechter ten gronde zal
elke beklaagde met bijstand van zijn raadsman alle verklaringen die
hij nodig acht, kunnen afleggen en zijn eerder afgelegde verklaringen
kunnen verduidelijken, vervolledigen of intrekken. Het zal dan aan de
rechter ten gronde staan om, in het licht van het geheel van het proces,
na te gaan of de bewijswaarde van de hem voorgelegde gegevens is aan-
getast door het feit dat bepaalde verklaringen tijdens het onderzoek
werden afgelegd met miskenning van de cautieplicht en zonder bijstand
van een raadsman en, in voorkomend geval, te beslissen tot de niet-toe-
laatbaarheid of de uitsluiting van deze bewijsmiddelen.

13. Dit belet evenwel niet dat de onderzoeksgerechten die met toepas-
sing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid
van de rechtspleging onderzoeken, niet alleen bevoegd zijn om na te
gaan of een bekritiseerde onderzoekshandeling al dan niet is aangetast
door een onregelmatigheid, maar ook, teneinde na te gaan of er grond
bestaat om de nietigheid uit te spreken van de bekritiseerde handeling,
te oordelen of de bedoelde onregelmatigheid het eerlijke karakter van
het proces onherstelbaar in het gedrang brengt.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat het onderzoeksgerecht dat
vaststelt dat een verklaring werd afgelegd met miskenning van de cau-
tieplicht en het recht op bijstand door een raadsman, steeds de nietig-
heid van die verklaring moet uitspreken en de verwijdering ervan uit
het dossier moet bevelen, faalt het naar recht.

14. Uit de enkele omstandigheid dat de rechter ten gronde kennis zal
kunnen nemen van de met miskenning van de cautieplicht en het recht
op bijstand door een raadsman afgelegde verklaringen, vooraleer deze
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desgevallend als bewijs uit te sluiten, kan geen miskenning van het
recht van verdediging worden afgeleid.

In zoverre faalt het middel evenzeer naar recht.

Middelen van de eiser II.3

Eerste middel

15. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet en artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, alsmede miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het ar-
rest weigert ten onrechte de vertaling van het strafdossier dat ten
grondslag ligt aan eisers vervolging; de eiser kent de Nederlandse taal
niet; eisers recht van verdediging wordt eveneens miskend door zijn
verzoek tot vertaling aan de procureur des Konings van een proces-ver-
baal al te beperkend te interpreteren en aan te nemen dat alle stukken
die aan de vervolging ten grondslag liggen, werden vertaald.

16. Noch het recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd door
artikel 6 EVRM, noch het recht van verdediging vereisen dat een be-
klaagde en zijn raadsman ter gelegenheid van de regeling van de rechts-
pleging beschikken over een schriftelijke vertaling van alle stukken
van het strafdossier. De inverdenkinggstelde heeft wel recht op een ver-
taling van stukken die nodig zijn voor een daadwerkelijke uitoefening
van zijn recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht.

17. Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar in feite of aan die
voorwaarde is voldaan en het kan daarbij alle ter zake relevante om-
standigheden ter vrijwaring van het recht van verdediging in aanmer-
king nemen, zoals onder meer het gegeven dat de betrokkene op grond
van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken reeds om de vertaling van stuk-
ken heeft verzocht of dit had kunnen doen.

18. Met de redenen die het vermeldt, oordeelt het arrest (p. 378-380)
dat de niet-vertaling van het gehele strafdossier naar het Frans geen
miskenning inhoudt van eisers rechten. Die beslissing is naar recht ver-
antwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

19. Het middel heeft dezelfde strekking als het middel van de eisers
II.1 en II.2.

Het moet om dezelfde redenen worden verworpen.

Derde middel

20. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet en artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging: het arrest voldoet niet aan de motiveringsver-
plichting; het beoordeelt de redelijke termijn-vereiste in hoofde van de
eiser II.3 met een algemene verantwoording zonder gedetailleerd in te
gaan op de in de onderzoeksperiode 2004-2012 verrichte onderzoeksda-
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den; het arrest geeft nochtans aan dat slechts één proces-verbaal uit
2008 ten grondslag ligt aan de vervolging van de eiser II.3; de complexi-
teit van een zaak kan geen doorslaggevend argument zijn bij de beoor-
deling van de redelijke termijn.

21. Het arrest (p. 375) verwerpt eisers aanvoering over de overschrij-
ding van de redelijke termijn niet uitsluitend door verwijzing naar de
complexiteit van de zaak, maar ook rekening houdend met:

— de grote omvang van de te onderzoeken feiten in binnen- en buiten-
land met talrijke buitenlandse rogatoire opdrachten;

— het groot volume aan in beslag genomen en te analyseren stukken;
— de te onderzoeken betrokkenheid van talrijke personen en ven-

nootschappen, meer bepaald het feit dat voor 107 inverdenkinggestel-
den door de procureur des Konings de verwijzing naar de correctionele
rechtbank werd gevorderd;

— de talrijke gevoerde wettelijke procedures overeenkomstig de
artikelen 61quater en 61quinquies Wetboek van Strafvordering, ook in
het voordeel van de inverdenkinggestelden;

— het gegeven dat de onderzoeksrechter, de speurders en de procu-
reur des Ko-nings en de inverdenkinggestelden over voldoende tijd
dienden te beschikken voor de studie van het dossier en de exploitatie
van de onderzoeksgegevens;

— de vaststelling dat het gerechtelijk onderzoek en de overige proce-
dures op geen enkel ogenblik enige onverantwoorde vertraging hebben
gekend.

In zoverre berust het middel op een onvolledige lezing van het arrest
en mist het feitelijke grondslag.

22. De eiser heeft in zijn appelconclusie de aanvoering van de over-
schrijding van de redelijke termijn enkel gesteund op de vaststelling
dat het strafonderzoek een aanvang heeft genomen in 2004 en slechts in
2013 ter beoordeling aan het onderzoeksgerecht werd voorgelegd. Met
de voormelde redenen konden de appelrechters deze aanvoering verwer-
pen zonder dat zij gedetailleerd dienden in te gaan op de in de onder-
zoeksperiode 2004-2012 verrichte onderzoeksdaden en verantwoorden zij
de beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Middelen van de eiser II.4

Eerste middel

23. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet en artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, alsmede miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het ar-
rest weigert ten onrechte de vertaling van het strafdossier dat ten
grondslag ligt aan eisers vervolging; de eiser kent de Nederlandse taal
niet; eisers recht van verdediging wordt daardoor miskend, te meer het
arrest zijn fysieke aanwezigheid in België als criterium vooropstelt.

24. De appelrechters gronden de afwijzing van eisers aanvoering met
betrekking tot de niet-vertaling van het gehele strafdossier en de daar-
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uit afgeleide miskenning van zijn rechten niet uitsluitend op het crite-
rium van de fysieke aanwezigheid, maar op een geheel van redenen
(arrest, p. 380-381).

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

25. De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite de bewering van een
inverdenkinggestelde dat hij de taal van de stukken van het strafdos-
sier niet machtig is.

In zoverre het middel opkomt tegen het onaantastbaar oordeel van de
appelrechters (arrest, p. 381, eerste tot en met derde alinea) dat niet
blijkt dat de eiser een onvoldoende kennis heeft van de taal van de
rechtspleging, is het niet ontvankelijk.

Tweede middel

26. Het middel heeft dezelfde strekking als het middel van de eisers
II.1 en II.2.

Het moet om dezelfde redenen worden verworpen.

Derde middel

27. Het middel heeft dezelfde strekking als het derde middel van de
eiser II.3.

Het moet om dezelfde redenen worden verworpen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

23 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal.  — Advocaten: de heer Vercraeye, de
heer Souidi en de heer Van Belle (bij de balie te Antwerpen).

N° 546

2° KAMER — 23 september 2014
(AR P.14.1372.N)

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSER-
VATIE. — OBSERVATIE GESTEUND OP OF AFGELEID UIT EEN OBSERVATIE IN EEN

ANDER STRAFDOSSIER. — GEVOLG.
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2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — BIJ-
ZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSER-
VATIE. — OBSERVATIE GESTEUND OP OF AFGELEID UIT EEN OBSERVATIE IN EEN

ANDER STRAFDOSSIER. — GEVOLG.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSER-
VATIE. — OBSERVATIE GESTEUND OP OF AFGELEID UIT EEN OBSERVATIE IN EEN

ANDER STRAFDOSSIER. — ANDER STRAFDOSSIER NOG IN GERECHTELIJK ONDER-
ZOEK. — GEEN GEHELE OF GEDEELTELIJKE INZAGE IN HET NIET-AFGESLOTEN

STRAFDOSSIER. — CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPO-
RINGSMETHODE OBSERVATIE IN HET NIET-AFGESLOTEN DOSSIER. — OMVANG.

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — BIJ-
ZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSER-
VATIE. — OBSERVATIE GESTEUND OP OF AFGELEID UIT EEN OBSERVATIE IN EEN

ANDER STRAFDOSSIER. — ANDER STRAFDOSSIER NOG IN GERECHTELIJK ONDER-
ZOEK. — GEEN GEHELE OF GEDEELTELIJKE INZAGE IN HET NIET-AFGESLOTEN

STRAFDOSSIER. — CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPO-
RINGSMETHODE OBSERVATIE IN HET NIET-AFGESLOTEN DOSSIER. — OMVANG.

1° en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid moet onderzoe-
ken van de in een strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode ob-
servatie, die is gesteund op of afgeleid uit een in een ander strafdossier
aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie, dient daartoe ook de
regelmatigheid te beoordelen van de in dat laatste strafdossier aangewende
bijzondere opsporingsmethode observatie (1).

3° en 4° De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid moet onderzoe-
ken van de in een strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode ob-
servatie, die is gesteund op of afgeleid uit een in een ander strafdossier
aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie dat een gerechtelijk
onderzoek betreft dat nog niet door de onderzoeksrechter aan de procureur
des Konings krachtens artikel 127, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring is overgezonden en het openbaar ministerie van oordeel is dat in het ka-
der van de door artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bedoelde controle
van de regelmatigheid van de in het eerste dossier aangewende bijzondere op-
sporingsmethode observatie aan partijen geen gehele of gedeeltelijke inzage
van het niet-afgesloten strafdossier kan worden gegeven, dient de controle
door de kamer van inbeschuldigingstelling te gebeuren aan de hand van
eensdeels de door artikel 47septies, § 2, tweede en derde lid, bedoelde proces-
sen-verbaal en schriftelijke beslissingen van de bevoegde magistraat, waar-
van de partijen kennis kunnen nemen en waarover zij tegenspraak kunnen

(1) Cass. 17 april 2012, AR P.12.0240.N, AC 2012, nr. 232, met concl. van advocaat-gene-
raal Timperman.
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voeren, en anderdeels het door artikel 47septies, § 1, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering bedoelde vertrouwelijk dossier (1).

(B.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 augustus 2014.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en
artikel 47septies Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van
het recht van verdediging met inbegrip het recht op tegenspraak, even-
als het recht op een eerlijk proces: het arrest oordeelt ten onrechte dat
de voeging van het door artikel 47septies Wetboek van Strafvordering
bedoelde proces-verbaal met betrekking tot de door onderzoeksrechter
De Hous in een ander gerechtelijk onderzoek bevolen observatie die
heeft geleid tot de in het voorliggend dossier AN.45.F1.002037/14 van on-
derzoeksrechter Van Hoeylandt bevolen observatie, niet noodzakelijk
is om de regelmatigheid van die laatste observatie te beoordelen; er
moet tegenspraak kunnen zijn over de wettigheid van de uitgevoerde
observatie, wat de voeging veronderstelt van het door artikel 47septies
Wetboek van Strafvordering bedoelde proces-verbaal met betrekking
tot de eerst bedoelde observatie.

2. De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid moet on-
derzoeken van de in een strafdossier aangewende bijzondere opsporings-
methode observatie die is gesteund op of afgeleid uit een in een ander
strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie,
dient daartoe ook de regelmatigheid te beoordelen van de in dat laatste
strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie.

3. Indien dit laatste strafdossier een gerechtelijk onderzoek betreft
dat nog niet door de onderzoeksrechter aan de procureur des Konings
krachtens artikel 127, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering is
overgezonden en het openbaar ministerie van oordeel is dat in het ka-
der van de door artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bedoelde
controle van de regelmatigheid van de in het eerste dossier aangewende

(1) Cass. 17 april 2012, AR P.12.0240.N, AC 2012, nr. 232, met concl. van advocaat-gene-
raal Timperman.
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bijzondere opsporingsmethode observatie aan partijen geen gehele of
gedeeltelijke inzage van het niet-afgesloten strafdossier kan worden
gegeven, dient de controle door de kamer van inbeschuldigingstelling
te gebeuren aan de hand van, eensdeels, de door artikel 47septies, § 2,
tweede en derde lid, bedoelde processen-verbaal en schriftelijke beslis-
singen van de bevoegde magistraat, waarvan de partijen kennis kunnen
nemen en waarover zij tegenspraak kunnen voeren, en, anderdeels, het
door artikel 47septies, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering be-
doelde vertrouwelijk dossier.

4. Het arrest stelt vast dat: 

— in het voorliggend dossier door de procureur des Konings een mach-
tiging tot observatie werd verleend en dat de bevestiging ervan evenals
het door artikel 47septies, § 2, tweede en derde lid, Wetboek van Straf-
vordering bedoelde proces-verbaal zich in het dossier bevindt;

— de regelmatigheid van die observatie wordt betwist omdat uit het
strafdossier blijkt dat op het ogenblik van de observatie in het voorlig-
gend dossier, ook een observatie werd uitgevoerd in een ander gerech-
telijk onderzoek, namelijk in het dossier nr. 2013/151 van
onderzoeksrechter De Hous; 

— tot het voorliggend dossier eveneens behoren de afschriften van de
bevelschriften van onderzoeksrechter De Hous met betrekking tot de
bevolen observatie;

— het door artikel 47septies, § 2, tweede en derde lid, Wetboek van Str-
afvordering bedoelde proces-verbaal met betrekking tot die laatste ob-
servatie niet werd gevoegd.

Het arrest oordeelt dat: 

— de observatie in het voorliggend dossier is bevolen om de observa-
tie in het dossier van onderzoeksrechter De Hous, die reeds langere tijd
liep en waarbij meerdere personen betrokken waren, niet in gevaar te
brengen;

— het bestaan van een observatie in een ander dossier de regelmatig-
heid niet aantast van de observatie in het voorliggend dossier;

— de eiser geen elementen aanbrengt waaruit zou kunnen blijken dat
zijn recht van verdediging is miskend.

Het arrest dat op die gronden beslist tot de regelmatigheid van de ob-
servatie in het voorliggend dossier zonder dat de eiser de gelegenheid
had kennis te nemen van het door artikel 47septies, § 2, tweede en derde
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde proces-verbaal met betrek-
king tot de observatie in het andere dossier waarop de observatie in het
voorliggend dossier was gesteund, miskent eisers recht van verdedi-
ging.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.



N° 547 - 23.9.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1989

Arresten_van_Cassatie_9_2014_dtd.fm  Page 1989  Lundi, 7. septembre 2015  2:36 14
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

23 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal.  — Advocaat: de heer Van Cauter (bij de
balie te Gent).

N° 547

2° KAMER. — 23 september 2014

(AR P.14.0554.N)

1° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — CONTROLE VAN DE BIJ-
ZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
BURGERLIJKE PARTIJ EN INVERDENKINGGESTELDE. — HOORPLICHT.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
CONTROLE VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — BURGERLIJKE PARTIJ

EN INVERDENKINGGESTELDE. — HOORPLICHT.

1° en 2° Ofschoon bij de rechtspleging overeenkomstig artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering de uitoefening van het recht van verdediging van de bur-
gerlijke partij en de inverdenkinggestelde beperkt is tot het recht gehoord te
worden buiten de aanwezigheid van andere van die partijen, is dit verhoor
een waarborg voor de verdediging in verband met de toegepaste bijzondere
opsporingsmethode; wanneer een partij niet werd gehoord omdat haar niet
regelmatig kennis werd gegeven van de vaststelling van de zaak, is dit recht
miskend (1).

(SELECT COMPANY INC B.V.B.A. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 maart 2014.

De eiseressen voeren elk 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. 4 november 2008, AR P.08.1440.N, AC 2008, nr. 609.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, alsook miskenning van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging, waarvan het recht op
tegenspraak deel uitmaakt: door hun oproeping op een onjuist adres
hebben de eiseressen hun recht van verdediging niet kunnen uitoefe-
nen.

2. Ofschoon bij de rechtspleging overeenkomstig artikel 235ter Wet-
boek van Strafvordering de uitoefening van het recht van verdediging
van de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde beperkt is tot het
recht gehoord te worden buiten de aanwezigheid van de andere van die
partijen, is dit verhoor een waarborg voor de verdediging in verband
met de toegepaste bijzondere opsporingsmethode.

Wanneer een partij niet werd gehoord omdat haar niet regelmatig
kennis werd gegeven van de vaststelling van de zaak, is dit recht mis-
kend. 

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

— de griffier de eiseressen op 3 maart 2014 kennis heeft gegeven van
de vaststelling van de zaak op de rechtszitting van de kamer van inbe-
schuldigingstelling van 6 maart 2014, teneinde over te gaan tot de con-
trole bepaald in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering;

— die kennisgeving gestuurd werd op een adres waar de zetel van de
eiseressen sedert 1 oktober 2012 niet meer gevestigd was;

— de eiseressen die inverdenkinggestelden zijn, niet aanwezig noch
vertegenwoordigd waren op de rechtszitting van 6 maart 2014.

4. Hieruit volgt dat de eiseressen ingevolge hun onregelmatige oproe-
ping niet aanwezig konden zijn op de rechtszitting van 6 maart 2014 zo-
dat hun recht van verdediging en recht op tegenspraak werden
miskend.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet wat de
eiseressen betreft.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

23 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer
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Winants, advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaat: de heer Van
Cauter (bij de balie te Gent).

N° 548

2° KAMER — 23 september 2014
(AR P.14.1407.N)

STRAFUITVOERING. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — STRAFUITVOE-
RINGSMODALITEIT. — NIET-TOEKENNING. — NIEUW VERZOEK. — ONTVANKELIJK-
HEID.

Uit artikel 57, eerste lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden, op grond waarvan de strafuitvoerings-
rechtbank, indien zij een strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent, in haar
vonnis de datum bepaalt waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan in-
dienen, volgt dat een nieuw verzoek, ingediend vóór deze datum niet ontvan-
kelijk is; de omstandigheid dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 23,
§ 2, van dezelfde wet reeds voorafgaandelijk aan het moment dat hij zich in
de bij § 1, 1° van hetzelfde artikel bepaalde tijdsvoorwaarde bevindt, een ver-
zoek kan indienen tot beperkte detentie of elektronisch toezicht, doet hier-
aan geen afbreuk. (Art. 57, eerste lid, Wet Strafuitvoering)

(PROCUREUR DES KONINGS OOST-VLAANDEREN T. V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Gent van 27 augustus 2014.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 57 Wet Strafuitvoe-
ring: het vonnis verklaart verweerders verzoekschrift ten onrechte ont-
vankelijk; het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank van 26 maart
2014 bepaalde de datum vanaf wanneer de verweerder een nieuw verzoek
kan indienen op 25 mei 2014 en de verweerder legde een nieuw verzoek
neer op 22 mei 2014.

2. Artikel 57, eerste lid, Wet Strafuitvoering bepaalt: “Indien de
strafuitvoeringsrechtbank de verzochte strafuitvoeringsmodaliteit
niet toekent, bepaalt zij in haar vonnis de datum waarop de veroordeel-
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de een nieuw verzoek kan indienen”. Deze bepaling beoogt te voorko-
men dat de veroordeelde onbeperkt verzoeken kan indienen en aldus de
werking van bij de strafuitvoering betrokken instanties zou blokkeren. 

Hieruit volgt dat een nieuw verzoek, ingediend vóór de in het vonnis
van niet-toekenning van een eerder verzochte strafuitvoeringsmodali-
teit bepaalde datum waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan in-
dienen, niet ontvankelijk is.

3. De omstandigheid dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 23,
§ 2, Wet Strafuitvoering reeds voorafgaandelijk aan het moment dat hij
zich in de bij § 1, 1°, van hetzelfde artikel bepaalde tijdsvoorwaarde be-
vindt, een verzoek kan indienen tot beperkte detentie of elektronisch
toezicht, doet hieraan geen afbreuk.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
vonnis van niet-toekenning van het elektronisch toezicht van 26 maart
2014 de datum waarop de eiser een nieuw verzoek tot elektronisch toe-
zicht kan indienen, bepaalt op 25 mei 2014 en dat de eiser dit nieuw ver-
zoek neerlegde op 22 mei 2014.

Het vonnis dat oordeelt dat het verzoek wat de ontvankelijkheid be-
treft aan de wettelijke vormen en termijnen voldoet, is bijgevolg niet
naar recht verantwoord. 

Het middel is gegrond.

Tweede middel

5. Het middel dat niet kan leiden tot een cassatie zonder verwijzing,
behoeft geen antwoord.

Prejudiciële vraag

6. In zijn memorie van antwoord verzoekt de verweerder de volgende
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt
artikel 57 van de wet van 17 mei 2006 de artikelen 10 en 11 Grondwet, ge-
lezen in samenhang met artikel 6.1. EVRM, in die zin dat een ongelijk-
heid bestaat tussen enerzijds een gedetineerde die zich voor de eerste
maal in de tijdsvoorwaarden bevindt tot het aanvragen van elektro-
nisch toezicht of beperkte detentie en anderzijds een gedetineerde die
in een later stadium na een eerste niet-toekenning van de modaliteit
elektronisch toezicht en beperkte detentie, omdat de strafuitvoerings-
rechtbank t.a.v. eerstgenoemde — wanneer vastgesteld wordt dat deze
zich in de tijdsvoorwaarden bevindt de modaliteit elektronisch toe-
zicht of beperkte detentie kan toekennen ook al gebeurde het verzoek
vier maanden ervoor, terwijl de strafuitvoeringsrechtbank t.a.v.
laatstgenoemde — dergelijke toekenning niet kan doen en dit enkel
door het feit dat het verzoek gebeurde voordat hij een verzoek kon doen
zoals bepaald in het vorig verleend vonnis van niet-toekenning?”

7. De rechtstoestand van een veroordeelde die op grond van
artikel 23, § 2, Wet Strafuitvoering reeds een verzoek tot verkrijgen
van elektronisch toezicht kan indienen vooraleer hij aan de tijdsvoor-
waarden voldoet, valt niet te vergelijken met die van een veroordeelde,
aan wie de strafuitvoeringsrechtbank, na een eerdere weigering deze
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strafuitvoeringsmodaliteit toe te kennen, op grond van artikel 57 Wet
Strafuitvoering een wachttermijn voor het indienen van een nieuwe
aanvraag heeft opgelegd.

De prejudiciële vraag die uitgaat van twee niet te vergelijken rechts-
toestanden die de wet anders behandelt, wordt niet gesteld.

Dictum

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

van het vernietigde vonnis. 
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders

samengesteld.

23 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaat: de heer Colman (bij de
balie te Gent).

N° 549

2° KAMER — 23 september 2014
(AR P.14.1424.N en P.14.1431.N)

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR

CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET

VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — REGELING VAN

DE RECHTSPLEGING. — RAADKAMER. — BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGS-
TELLING. — HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — HERVORMING

VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING. — AFZONDERLIJK ARREST DAT BESLIST DAT

DE INVERDENKINGGESTELDE AANGEHOUDEN BLIJFT. — VOORZIENING. — ONT-
VANKELIJKHEID.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. —
RAADKAMER. — BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING. — HOGER BE-
ROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — HERVORMING VAN DE BESTREDEN BE-
SCHIKKING. — AFZONDERLIJK ARREST DAT BESLIST DAT DE

INVERDENKINGGESTELDE AANGEHOUDEN BLIJFT. — VOORZIENING. — ONTVANKE-
LIJKHEID.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. — CASSATIEBEROEP. — RAADKAMER. — BE-
SCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING. — HOGER BEROEP VAN DE PROCU-
REUR DES KONINGS. — HERVORMING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING. —
AFZONDERLIJK ARREST DAT BESLIST DAT DE INVERDENKINGGESTELDE AANGE-
HOUDEN BLIJFT. — VOORZIENING. — ONTVANKELIJKHEID.

1°, 2° en 3° Uit artikel 31, §§ 1 en 2 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep
kan instellen tegen het afzonderlijke arrest van de kamer van inbeschuldi-
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gingstelling dat met toepassing van artikel 26, § 4, van voormelde wet, op ho-
ger beroep van het openbaar ministerie tegen de invrijheidstelling van de
inverdenkinggestelde ingevolge de beschikking van de raadkamer die hem
buitenvervolging stelde, beslist dat hij aangehouden blijft (1). (Artt. 26, § 4,
30 en 31, §§ 1 en 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(K. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest K/2490/2014 van het hof
van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van
8 september 2014.

De cassatieberoepen II zijn gericht tegen het arrest K/2488/2014 van
het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling,
van 8 september 2014.

De eisers voeren in gelijkluidende memories die aan dit arrest zijn ge-
hecht, vijf middelen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Voeging

Er bestaat grond tot voeging van de zaken P.14.1424.N en P.14.1431.N.

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest nr. K/2490/2014 doet uitspraak over het hoger beroep dat
de procureur des Konings overeenkomstig artikel 26, § 4, Voorlopige
Hechteniswet heeft ingesteld tegen de invrijheidstelling van de eiser I,
die volgde uit de beschikking van de raadkamer die hem buiten vervol-
ging stelde.

2. Bij voorlopige hechtenis wordt het cassatieberoep geregeld door
artikel 31 Voorlopige Hechteniswet.

Uit de paragrafen 1 en 2 van dit artikel volgt dat de inverdenkingge-
stelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het afzonderlijke arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van
artikel 26, § 4, van de voormelde wet, op het hoger beroep van het open-
baar ministerie tegen de invrijheidstelling van de inverdenkinggestel-
de bij diens verwijzing door de raadkamer, beslist dat hij aangehouden
blijft.

Het cassatieberoep I is niet ontvankelijk.

(1) Cass. 22 februari 2006, AR P.06.0270.F, AC 2006, nr. 105; Cass. 3 april 2007, AR
P.07.0377.N, AC 2007, nr. 172.
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3. Het arrest nr. K/2488/2014 stelt de eisers buiten vervolging voor de
telastlegging B. De eisers hebben geen belang op te komen tegen die be-
slissing.

Dat arrest oordeelt ook dat er ten aanzien van de eisers voldoende be-
zwaren bestaan voor de telastlegging A en verwijst hen op grond daar-
van naar de correctionele rechtbank. Dit is geen eindbeslissing noch
een uitspraak als bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen II
niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum

Het Hof,

Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven
onder de nummers P.14.1424.N en P.14.1431.N.

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

23 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaat: de heer Van
Aelst (bij de balie te Antwerpen).

N° 550

2° KAMER — 24 september 2014

(AR P.14.0022.F)

1° ADVOCAAT. — STRAFZAKEN. — ONTKENTENIS VAN PROCESHANDELINGEN. —
BEPALINGEN VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. — TOEPASSING.

2° ADVOCAAT. — STRAFZAKEN. — TUSSENGESCHIL BETREFFENDE DE VERTE-
GENWOORDIGING VAN EEN BEKLAAGDE. — GEVOLG.

1° en 2° De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de ontkente-
nis van proceshandelingen zijn niet van toepassing voor de strafgerechten;
het Wetboek van Strafvordering, dat de vertegenwoordiging van de beklaag-
de regelt, staat niet toe dat die vertegenwoordiging tussengeschillen veroor-
zaakt die de rechtspleging dreigen te vertragen. 

(V. T. H. E.A.)
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24 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 551

2° KAMER — 24 september 2014
(AR P.14.0915.F)

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ON-
DERZOEKSVERRICHTINGEN. — OPSPOREN VAN TELECOMMUNICATIE. — TELE-
FOONTAP. — AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN VEREIST.

2° ONDERZOEKSRECHTER. — ONDERZOEKSHANDELINGEN. — OPSPOREN VAN

TELECOMMUNICATIE. — TELEFOONTAP. — AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN VER-
EIST.

1° en 2° De onderzoeksrechter kan in dezelfde beschikking zowel het afluiste-
ren als het opsporen van de uit daaruit voortvloeiende privécommunicatie
bevelen. (Artt. 88bis en 90quater, Wetboek van Strafvordering)

(D. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Luik, correctionele kamer, van 30 april 2014. 

In memories die aan dit arrest zijn gehecht, voeren de eerste eiser
drie, de tweede en de derde eiser één en de vierde eiser twee middelen
aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van C. D. F.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de strafvordering tegen de eiser

Eerste middel

Het middel, dat schending aanvoert van de artikelen 88bis en 90ter
Wetboek van Strafvordering, verwijt het arrest dat het aanneemt dat
de op grond van de voormelde artikelen besliste telefoontap rechtsgel-
dig was, hoewel het beschikkende gedeelte van het bevel van de onder-
zoeksrechter alleen melding maakte van het opsporen van
telefoongesprekken.
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In zoverre het middel aanvoert dat de onderzoeksrechter niet in de-
zelfde beschikking zowel het afluisteren als het opsporen van de daar-
uit voortvloeiende privécommunicatie kan bevelen, faalt het naar
recht.

In acht genomen de redenen van het bevelschrift van de onderzoeks-
rechter en de vordering strekkende tot uitvoering ervan, konden de ap-
pelrechters naar recht oordelen dat de onderzoeksrechter op het einde
van dit bevelschrift de afluistermaatregel had bevolen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(…)

Dictum

Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van O. Ö in zo-

verre het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechts-
vorderingen die tegen hem zijn ingesteld door K. S., G. S., de
vennootschap Lease Plan Management en D. A., uitspraak doen over de
omvang van de schade.

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van K. G. in zo-
verre het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechts-
vorderingen die tegen hem zijn ingesteld door J.-Cl. B., E. H., I. H., J.-
M. D., K. S., G. S., R. H., D. A., en de naamloze vennootschappen Vivi-
um, Lease Plan Management en G4S Cash Solutions en Brinks, uit-
spraak doen over de omvang van de schade.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

24 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Virone (bij de balie te Luik) en de heer Verstraeten (bij de balie te
Brussel).

N° 552

2° KAMER — 24 september 2014
(AR P.14.1098.F)

1° WAPENS. — WAPENDRACHT. — BEGRIP.

2° MISDRIJF. — ALLERLEI. — WAPENDRACHT ZONDER VERGUNNING. — BE-
GRIP.

1° en 2° Wapendracht veronderstelt dat de houder het wapen voorhanden
heeft buiten zijn woning, zelfs op een niet-openbare plaats; dat wanbedrijf
veronderstelt de mogelijkheid om onmiddellijk en zonder verplaatsing van
het wapen gebruik te kunnen maken (1).

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

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Brussel, correctionele kamer, van 22 mei 2014. 

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

De derde eiser 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

A. Cassatieberoep van N. D.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering

Eerste middel

Enerzijds oefent het middel kritiek uit op de motivering van het ar-
rest. Anderzijds voert het de schending aan van artikel 8 Wapenwet
2006. De appelrechters wordt verweten dat ze de telastleggingen C.2 en
D.2 van verboden wapendracht jegens de eiser bewezen hebben ver-
klaard, hoewel die wapens door andere beklaagden werden gedragen.

Wapendracht veronderstelt dat de houder het wapen voorhanden
heeft buiten zijn woning, zelfs op een niet-openbare plaats. Dat wanbe-
drijf veronderstelt de mogelijkheid om onmiddellijk en zonder ver-
plaatsing van het wapen gebruik te kunnen maken.

De appelrechters beslissen dat alle inzittenden van het voertuig be-
schouwd moeten worden als dragers van alle in de passagiersruimte
aangetroffen wapens. Volgens hen maakt het daarbij niet uit of een wa-
pen eigendom is van één inzittende dan wel dat het materieel door één
van de beklaagden werd gedragen, aangezien het onmiddellijk kon wor-
den doorgegeven. Ze wijzen erop dat ieder van de beklaagden, die een
nieuwe "slag" wilden slaan, op de hoogte was van het bestaan van alle
in het gebruikte voertuig aangetroffen wapens.

Aldus verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing regelmatig met
redenen en verantwoordt ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 552.
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Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

24 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Dethier (bij de balie te Neufchâteau), de heer de Beco (bij de balie
te Brussel), mevr. De Vos (bij de balie te Brussel) en de heer Mary (bij de
balie te Brussel).

N° 553

1° KAMER — 25 september 2014

(AR C.13.0389.F)

VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — VERZEKERAAR. — INSTELLEN

VAN VERHAAL. — KENNISGEVING. — INHOUD. — VORM. — AANGETEKENDE BRIEF.
— BEWIJS DOOR DE VERZEKERAAR. — RECHTSFEIT. — RECHTER. — BEVOEGD-
HEID.

Artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst impliceert dat de verzekeraar, om zijn recht van verhaal niet te ver-
liezen, aan de betrokkene duidelijk kennis geeft van zijn voornemen om
verhaal in te stellen en dat de verzekeraar daarvan het bewijs dient te leve-
ren; de wet op de landverzekeringsovereenkomst onderwerpt die kennisge-
ving aan geen enkel bijzonder vormvereiste; wanneer de kennisgeving per
aangetekende brief gebeurt, dient de verzekeraar enkel te bewijzen dat hij die
aan de postdiensten heeft afgegeven; die afgifte is een rechtsfeit, dat kan
worden bewezen door alle middelen rechtens die de bodemrechter op onaan-
tastelijke wijze beoordeelt. (Art. 88, tweede lid, Wet Landverzekerings-
overeenkomst)

(D. T. AXA BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Charleroi van 10 januari 2013.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Krachtens artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst is de verzekeraar op straffe van verval
van zijn recht van verhaal verplicht de verzekeringnemer of, in voorko-
mend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te
geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoog-
te is van de feiten waarop dat besluit gegrond is. 

Die bepaling impliceert dat de verzekeraar, om zijn recht van verhaal
niet te verliezen, aan de betrokkene duidelijk en op ondubbelzinnige
wijze kennis geeft van zijn voornemen om verhaal in te stellen. De ver-
zekeraar dient daarvan het bewijs te leveren.

De wet op de landverzekeringsovereenkomst onderwerpt die kennis-
geving aan geen enkel bijzonder vormvereiste.

Wanneer de kennisgeving per aangetekende brief gebeurt, dient de
verzekeraar enkel te bewijzen dat hij die aan de postdiensten heeft af-
gegeven.

Die afgifte is een rechtsfeit, dat kan worden bewezen door alle midde-
len rechtens die de bodemrechter op onaantastelijke wijze beoordeelt.

In deze zaak vermeldt het arrest dat:
— “[de verweerster] met stuk 2 van haar dossier de tekst voorlegt van

de brief die zij beweert [aan de eiser] te hebben gezonden en die de dui-
delijke en ondubbelzinnige vermelding bevat van haar wil om een re-
gresvordering in te stellen tegen [de eiser] ten gevolge van het
schadegeval van 1 december 2001;

— [de verweerster] met stuk 3 van haar dossier het bewijs voorlegt
van de toezending van een aangetekende brief [aan de eiser] waarvan
vaststaat — gelet op de inhoud ervan, de context en met name de ver-
zendingsdatum ervan […] — dat hij de uiting bevatte van haar voorne-
men om een regresvordering in te stellen;

— [de eiser] op pagina 3 van zijn appelconclusie vermeldt: ‘de verzen-
ding van een aangetekende brief blijkt dus niet betwistbaar te zijn’”.

Op grond van die vermeldingen heeft het bestreden vonnis naar recht
kunnen beslissen dat “[de verweerster], aangezien aangetoond [is] dat
[zij] bij de post — op wie een resultaatsverbintenis rust (…) — een aan-
getekende brief heeft bezorgd die de verklaring bevat van het voorne-
men om een regresvordering in te stellen, te dezen bewijst dat zij de in
artikel 88, tweede lid, van de voornoemde wet van 25 juni 1992 bedoelde
kennisgeving heeft gedaan en dus de in dit artikel bepaalde sanctie van
het verval van haar recht op verhaal niet oploopt”.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

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

25 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr.
Nudelholc en mevr. Grégoire.

N° 554

1° KAMER — 25 september 2014
(AR C.13.0619.F)

CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — PROCEDURE VAN RECHTERLIJKE

REORGANISATIE. — SCHULDEISER IN DE OPSCHORTING. — RSZ. — ONDERNEMING

IN DE OPSCHORTING. — AAN DE OPDRACHTGEVER OPGELEGDE INHOUDINGEN EN

STORTINGEN. — MIDDEL VAN TENUITVOERLEGGING.

De inhoudingen en stortingen die de opdrachtgever moet doen op grond van
artikel 30bis, § 4, eerste en tiende lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herzie-
ning van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders op grond waarvan de Rijksdienst voor Sociale Zeker-
heid de gedwongen betaling van zijn schuldvordering kan verkrijgen, zijn
een middel van tenuitvoerlegging in de zin van artikel 30, eerste lid, van de
wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemin-
gen (1). (Art. 30, eerste lid, WCO; art. 30bis, § 4, eerste en tiende lid,
RSZ-wet)

(ETABLISSEMENTS VERMEIRE VINCENT N.V. T. RSZ)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 29 maart 2012.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 25 augustus 2014 een con-
clusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 30, inzonderheid eerste lid, en 33, § 5, van de wet van 31 januari
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna “WCO”), zoals zij
van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 mei 2013;

— artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,

(1) Zie concl. OM in Pas 2014, nr. 554.
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zoals het van toepassing was ten tijde van de feiten, vóór de opeenvolgende wij-
zigingen door de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen en door daar-
opvolgende wetten (hierna, de “wet van 29 juni 1969”);

Aangevochten beslissingen

1. Het arrest beslist, op definitieve wijze, dat het wettelijk mechanisme van
inhoudingen en stortingen dat door artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 aan
de medecontractant van de aannemer in de opschorting is opgelegd geen middel
van tenuitvoerlegging is in de zin van artikel 30 WCO.

Als gevolg van die beslissing verzoekt het arrest, alvorens verder recht te
doen, het Grondwettelijk Hof de onderstaande prejudiciële vraag te beantwoor-
den:

“Is artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het
slechts de middelen tot tenuitvoerlegging beoogt, dat wil zeggen de procedures
van gedwongen tenuitvoerlegging waarin is voorzien bij de artikelen 1494 en vol-
gende van het Gerechtelijk Wetboek, maar niet het wettelijk mechanisme van
inhoudingen en stortingen dat bij artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 aan
de medecontractant van de aannemer in de opschorting is opgelegd, zodat de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gewone schuldeiser in de opschorting, aldus
tijdens de voorlopige opschorting via gedwongen tenuitvoerlegging kan worden
betaald voor zijn schuldvorderingen in de opschorting terwijl de andere schuld-
eisers in de opschorting, met inbegrip van de buitengewone schuldeisers in de
opschorting, dat niet kunnen ?”

2. Het arrest steunt op de onderstaande redenen:
“2. Anders dan bij een faillissement doet de toekenning van een voorlopige op-

schorting geen toestand van samenloop ontstaan.
[...]
Anders gezegd, behoudens de beperkingen in hun rechten door de artikelen 30

en volgende van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, be-
houden de schuldeisers al hun prerogatieven.

[...]
4. Artikel 30, eerste lid, van de wet bepaalt: ‘Tijdens de duur van de opschor-

ting kan voor schuldvorderingen in de opschorting geen enkel middel van ten-
uitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen van de schuldenaar
worden voortgezet of aangewend’.

Kan het wettelijk mechanisme dat de medecontractant van de schuldenaar in
de opschorting verplicht de schuld waartoe hij gehouden is eerst in te houden en
dan te betalen, niet aan laatstgenoemde, maar aan de RSZ worden aangemerkt
als een door voornoemd artikel 30 verboden middel van tenuitvoerlegging?

‘“Les voies d'exécution consistent à la lettre à assurer par la contrainte l'ac-
complissement de l'obligation du débiteur”. L'idée d'exécution présente ainsi
deux aspects : la réalisation du droit et la contrainte par laquelle on obtient
l'exécution’ (G. de Leval, Traité des saisies, p. 411). In de technische betekenis
van de term gaat het dus om maatregelen van tenuitvoerlegging die worden ge-
regeld door het Gerechtelijk Wetboek en ertoe strekken de betaling van de
schuldvordering te verkrijgen. Volgens die begripsomschrijving is het mecha-
nisme van artikel 30bis geen middel van tenuitvoerlegging”.

Het arrest redeneert verder vanuit die definitieve uitlegging van het voor-
noemde artikel en overweegt als volgt: “wanneer dat mechanisme wordt toege-
past, heeft het uiteindelijk tot gevolg, net als bij een derdenbeslag, dat, zonder
de instemming van de schuldenaar in de opschorting, een beslag wordt gelegd op
een schuldvordering die laatstgenoemde op een derde heeft en dat die derde
wordt verplicht zich van die bedragen te ontdoen ten voordele van de RSZ. Dat
mechanisme is des te meer verwant met een middel van tenuitvoerlegging daar
het door de wet wordt geregeld en aan de schuldenaar wordt opgelegd zonder dat
zijn medewerking vereist is of zijn wil daartoe wordt geuit. Bovendien wordt,
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net zoals inzake derdenbeslag (artikel 1543 Gerechtelijk Wetboek), een sanctie
opgelegd aan de derde die de aanmaning om de bedragen aan de RSZ te storten
niet inwilligt: hij is niet alleen hoofdelijk aansprakelijk maar ‘onverminderd de
toepassing van de sancties voorzien in artikel 35, eerste lid, 3, is de opdrachtge-
ver die de in § 4, eerste lid, bedoelde storting niet verricht heeft, benevens de be-
taling van het te storten bedrag, aan de voormelde Rijksdienst bovendien een
bijslag verschuldigd gelijk aan het te betalen bedrag’ (artikel 30bis, § 5).

In een functionele benadering [...] kan het wettelijk mechanisme van
artikel 30bis worden gelijkgesteld met een middel van tenuitvoerlegging.

Betreffende artikel 24bis Faillissementswet dat bepaalt dat de ‘middelen van
tenuitvoerlegging ten laste van de natuurlijke persoon die zich kosteloos per-
soonlijk zeker stelde voor de gefailleerde’ worden opgeschort tot de sluiting van
het faillissement, heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat die bepaling ‘de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet [schendt ] in zoverre die niet van toepassing
is op de uitvoering van een overeenkomst van loonoverdracht toegestaan door
de echtgenoot van de gefailleerde’ (arrest van 4 februari 2010, nr. 5/2010).

Het onderscheid dat aldus wordt gemaakt tussen de schuldeisers van de schul-
denaar in de opschorting en de RSZ lijkt des te onredelijker daar:

— “het eerste gevolg, bedoeld in artikel 30, is dat de uitvoeringsmaatregelen
die de mogelijkheden voor het vinden van een evenwichtige oplossing voor de
problemen van de onderneming zouden tenietdoen, worden tegengehouden’ (Ge-
dr. St., Kamer, 52 0160/002, p. 61);

— het door artikel 30 van de wet ingestelde verbod zowel slaat op gewone
schuldenaars in de opschorting als op de buitengewone schuldenaars in de op-
schorting, zoals de hypothecaire schuldeiser of de pandhoudende schuldeiser
[...]. Zodus zal het recht op invordering van de laatstgenoemde, bijzonder be-
voorrechte schuldeisers belemmerd zijn, terwijl dat niet het geval is voor de
RSZ die een gewone schuldeiser in de opschorting is en die, voor de toepassing
van artikel 30bis, zelfs niet over een uitvoerbare titel moet beschikken”.

3. Het hof van beroep te Luik leidt daaruit af dat eerst de hierboven weerge-
geven prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof moet worden gesteld en het
maakt daarbij uitdrukkelijk het onderscheid tussen de middelen van tenuit-
voerlegging in de zin van artikel 30 WCO, enerzijds, en de maatregelen van in-
houding en storting waarin artikel 30bis van de wet van 27 juni 1967 voorziet,
anderzijds.

Grieven

Eerste onderdeel (in hoofdzaak)

1. Artikel 30, eerste lid, WCO, bepaalt: “tijdens de duur van de opschorting kan
voor schuldvorderingen in de opschorting geen enkel middel van tenuitvoerleg-
ging op de roerende of onroerende goederen van de schuldenaar worden voortge-
zet of aangewend”.

Noch de WCO noch het Gerechtelijk Wetboek bevatten een omschrijving van
het begrip “middel van tenuitvoerlegging”.

Middelen van tenuitvoerlegging bestaan erin door dwang de betaling van een
schuldvordering te verzekeren zodat men ervan kan uitgaan dat genoemd begrip
slaat op de uitvoeringsmaatregelen, zowel in de technische als in de functionele
betekenis van het woord.

Volgens artikel 30bis, § 3, van de wet van 27 juni 1969, zoals het van toepassing
was ten tijde van de feiten “[is] de opdrachtgever die voor de […] werken een be-
roep doet op een aannemer die sociale schulden heeft op het ogenblik van het
afsluiten van de overeenkomst, […] hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de sociale schulden van zijn medecontractant”.

Artikel 30bis, § 4, van die wet bepaalt vervolgens: “De opdrachtgever die voor
de […] werken een deel of het geheel van de prijs betaalt aan een aannemer die
op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, is verplicht bij die beta-
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ling 35 pct. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief de belasting over
de toegevoegde waarde, in te houden en te storten aan voormelde Rijksdienst,
volgens de modaliteiten bepaald door de Koning” en preciseert daarbij dat “wan-
neer de in deze paragraaf bedoelde inhouding en storting correct zijn uitgevoerd
bij elke betaling van een deel of het geheel van de prijs aan een aannemer of on-
deraannemer die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, […] de
in § 3 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid niet [wordt] toegepast. Wanneer
de in deze paragraaf bedoelde inhouding en storting niet correct zijn uitgevoerd
bij elke betaling van een deel of het geheel van de prijs aan een aannemer […]
die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, worden bij de toepas-
sing van de in § 3 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid de eventueel gestorte
bedragen in mindering gebracht van het bedrag waarvoor de opdrachtgever of de
aannemer aansprakelijk wordt gesteld”.

Krachtens paragraaf 11 van die bepaling “blijft dit artikel […] van toepassing
in geval van faillissement of elke andere samenloop van schuldeisers alsook bij
cessie, beslag onder derden, inpandgeving, inbetalinggeving of in artikel 1798
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering”.

Aangezien het door artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 geregelde mecha-
nisme van inhouding en storting aan de RSZ ertoe leidt dat een welbepaalde
schuldeiser zich exclusief het actief toe-eigent van een schuldenaar voor wie de
procedure van reorganisatie loopt, kan het dus worden beschouwd als een middel
van tenuitvoerlegging in de zin van artikel 30 WCO.

2. In deze zaak, om de in dit middel vermelde redenen die geacht worden hier
integraal te zijn weergegeven, neemt het arrest, op definitieve wijze, aan dat het
wettelijk mechanisme van inhoudingen en stortingen dat door artikel 30bis van
de wet van 27 juni 1969 aan de medecontractant van de aannemer in de opschor-
ting is opgelegd geen middel van tenuitvoerlegging is in de zin van artikel 30
WCO, aangezien dat begrip slaat op de procedures van gedwongen tenuitvoerleg-
ging waarin de artikelen 1494 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek voor-
zien.

Het beperkt aldus de “middelen van tenuitvoerlegging” in de zin van
artikel 30, eerste lid, WCO tot louter de middelen van tenuitvoerlegging in de
technische betekenis van de term en sluit zodoende elke functionele uitlegging
bij voorbaat uit.

3. Het arrest dat de “middelen van tenuitvoerlegging” in de zin van artikel 30
WCO beperkt tot louter de middelen van gedwongen tenuitvoerlegging, als be-
doeld in de artikelen 1494 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, terwijl
artikel 30, eerste lid, WCO ook de middelen van tenuitvoerlegging in de functi-
onele betekenis van het woord beoogt, schendt bijgevolg die wettelijke bepaling.

Doordat het arrest bovendien weigert het wettelijk mechanisme van inhou-
ding en storting aan de RSZ aan te merken als een middel van tenuitvoerleg-
ging, schendt het tevens artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969.

Tweede onderdeel (subsidiair)

1. Volgens artikel 30bis, § 3, van de wet van 27 juni 1969, zoals het van toepas-
sing was ten tijde van de feiten “[is] de opdrachtgever die voor de […] werken
een beroep doet op een aannemer die sociale schulden heeft op het ogenblik van
het afsluiten van de overeenkomst, […] hoofdelijk aansprakelijk voor de beta-
ling van de sociale schulden van zijn medecontractant”.

Artikel 30bis, § 4, van die wet bepaalt vervolgens: “De opdrachtgever die voor
de […] werken een deel of het geheel van de prijs betaalt aan een aannemer die
op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, is verplicht bij die beta-
ling 35 pct. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief de belasting over
de toegevoegde waarde, in te houden en te storten aan voormelde Rijksdienst,
volgens de modaliteiten bepaald door de Koning” en preciseert daarbij dat “wan-
neer de in deze paragraaf bedoelde inhouding en storting correct zijn uitgevoerd
bij elke betaling van een deel of het geheel van de prijs aan een aannemer of on-
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deraannemer die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, […] de
in § 3 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid niet [wordt] toegepast. Wanneer
de in deze paragraaf bedoelde inhouding en storting niet correct zijn uitgevoerd
bij elke betaling van een deel of het geheel van de prijs aan een aannemer […]
die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft, worden bij de toepas-
sing van de in § 3 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid de eventueel gestorte
bedragen in mindering gebracht van het bedrag waarvoor de opdrachtgever of de
aannemer aansprakelijk wordt gesteld”.

Krachtens paragraaf 11 van die bepaling “blijft dit artikel […] van toepassing
in geval van faillissement of elke andere samenloop van schuldeisers alsook bij
cessie, beslag onder derden, inpandgeving, inbetalinggeving of in artikel 1798
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering”.

Het door artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 ingevoerde mechanisme van
inhouding en storting aan de RSZ biedt de RSZ dus de mogelijkheid om, zonder
de instemming van de schuldenaar in de opschorting en bijgevolg door dwang,
beslag te leggen op een schuldvordering die laatstgenoemde op een derde heeft
en die derde verplichten zich van die bedragen te ontdoen ten voordele van de
RSZ.

Doordat voornoemd mechanisme aldus de RSZ toestaat zichzelf rechtstreeks
te doen betalen bij de schuldenaars van zijn eigen in gebreke blijvende schulde-
naar, kan het gelijkgesteld worden met een rechtstreekse vordering.

Artikel 30, eerste lid, WCO bepaalt: “tijdens de duur van de opschorting kan
voor schuldvorderingen in de opschorting geen enkel middel van tenuitvoerleg-
ging op de roerende of onroerende goederen van de schuldenaar worden voortge-
zet of aangewend”.

Afwijkend van voornoemd artikel 30, eerste lid, WCO, preciseert artikel 33,
§ 5, WCO: “de in artikel 1798 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vorde-
ring wordt niet verhinderd door het vonnis dat de gerechtelijke reorganisatie
van de aannemer open verklaart en evenmin door latere beslissingen die door de
rechtbank zijn gewezen tijdens de reorganisatie of zijn gewezen met toepassing
van artikel 59, § 2”.

Daarentegen wordt elke andere rechtstreekse vordering dan de door
artikel 1798 Burgerlijk Wetboek ingestelde rechtstreekse vordering van de on-
deraannemer tegen de opdrachtgever verhinderd in geval van gerechtelijke re-
organisatie aan de zijde van de schuldenaar.

Bij ontstentenis van uitdrukkelijke toestemming, zoals die bepaald is in
artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, moet de rechtstreekse vordering ten
voordele van de RSZ bijgevolg worden opgeschort op grond van artikel 30, eerste
lid, WCO.

2. In deze zaak, om de in dit middel vermelde redenen die geacht worden hier
integraal te zijn weergegeven:

— neemt het arrest aan dat wanneer dat mechanisme wordt toegepast, het
uiteindelijk tot gevolg heeft, net als bij een derdenbeslag, dat, zonder de instem-
ming van de schuldenaar in de opschorting, een beslag wordt gelegd op een
schuldvordering die laatstgenoemde op een derde heeft en dat die derde wordt
verplicht zich van die bedragen te ontdoen ten voordele van de RSZ, enerzijds,

— maar beslist het dat de RSZ, daar genoemd mechanisme geen middel van
tenuitvoerlegging is in de zin van artikel 30, eerste lid, WCO, dat wordt om-
schreven als een procedure van gedwongen tenuitvoerlegging als bedoeld in de
artikelen 1494 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, door dwang betaling
kan verkrijgen van zijn schuldvorderingen in de opschorting tijdens en ondanks
de voorlopige opschorting, anderzijds.

Het arrest beslist dus, op definitieve wijze, dat enkel het voortzetten van de
procedures van gedwongen tenuitvoerlegging als bedoeld in de artikelen 1494 en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek verhinderd wordt ingeval van gerechte-
lijke reorganisatie aan de zijde van de schuldenaar.
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3. Het arrest, dat op grond van de bovenstaande overwegingen op definitieve
wijze beslist dat enkel het voortzetten van de in de artikelen 1494 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedures van gedwongen tenuitvoer-
legging verboden is ingeval van gerechtelijke reorganisatie aan de zijde van de
schuldenaar, hoewel uit artikel 33 WCO volgt dat ook in dat geval elke andere
rechtstreekse vordering dan die waarin artikel 1793 Burgerlijk Wetboek voor-
ziet, wordt verhinderd, is bijgevolg niet naar recht verantwoord in het licht van
de artikelen 30, eerste lid, en 33 WCO.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Luidens artikel 30, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffen-
de de continuïteit van de ondernemingen kan tijdens de duur van de op-
schorting voor schuldvorderingen in de opschorting geen enkel middel
van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen van de
schuldenaar worden voortgezet of aangewend.

Krachtens artikel 30bis, § 4, eerste en tiende lid, van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het van
toepassing was op de feiten, is de opdrachtgever die voor de in § 1 ver-
melde werken een deel of het geheel van de prijs betaalt aan een aan-
nemer die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft,
verplicht bij die betaling 35 pct. van het door hem verschuldigde be-
drag, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, in te houden
en te storten aan voormelde Rijksdienst, volgens de modaliteiten be-
paald door de Koning, en bepaalt de Koning de nadere regelen volgens
welke de voormelde Rijksdienst de in toepassing van het eerste en
tweede lid gestorte bedragen verdeelt, ter betaling aan de Rijksdienst
of aan een Fonds voor bestaanszekerheid in de zin van de wet van
7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, van de
bijdragen, de bijdrageopslagen, de burgerlijke sanctie, de verwijlintres-
ten en de gerechtskosten die in welk stadium ook door de medecon-
tractant verschuldigd zijn.

De inhoudingen en stortingen die de opdrachtgever moet doen, op
grond waarvan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de gedwongen be-
taling van zijn schuldvordering kan verkrijgen, zijn een middel van
tenuitvoerlegging in de zin van artikel 30, eerste lid, van de wet van
31 januari 2009. 

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

Overige grieven

Het tweede onderdeel hoeft niet nader onderzocht te worden. Het kan
immers niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de inhou-
dingen en stortingen die de opdrachtgever moet doen op grond van
artikel 30bis, § 4, eerste en tiende lid, van de wet van 27 juni 1969 geen
middel van tenuitvoerlegging zijn in de zin van artikel 30, eerste lid,
van de wet van 31 januari 2009;

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over; 

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

25 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Grégoire en de heer De Bruyn.

N° 555

1° KAMER — 25 september 2014
(AR C.14.0095.F)

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJK AK-
KOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN). —
GOEDEREN. — VERSCHOONBAARHEID. — UITSPRAAK VÓÓR DE SLUITING VAN HET

FAILLISSEMENT. — GOEDEREN DIE DE GEFAILLEERDE NADIEN VERKRIJGT. — BE-
STEMMING.

Uit de artikelen 16, eerste lid, eerste zin, 80, tweede en vijfde lid, en 82, eerste
lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 volgt niet dat, wanneer de
rechtbank de gefailleerde verschoonbaar verklaart alvorens de sluiting van
het faillissement te bevelen, de goederen die de gefailleerde na die beslissing
verkrijgt uit het actief van het faillissement worden uitgesloten (1). (Artt.
16, eerste lid, eerste zin, 80, tweede en vijfde lid, en 82, eerste lid, Fail-
lissementswet 1997) 

(R. T. PAQUOT E.A., CURATOREN FAILLISSEMENT R.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 3 oktober 2013.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 25 augustus 2014 ter griffie
van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 555.
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II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— De artikelen 16, 80, inzonderheid tweede en vijfde lid, en 82, inzonderheid
eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter, die voor recht had ge-
zegd dat de door de eiser verkregen vervroegde verschoonbaarheid niet tot ge-
volg heeft dat een eind wordt gemaakt aan de ontneming van het beheer van de
goederen die hij na 28 maart 2006 heeft verkregen, en veroordeelt de eiser in de
kosten van het hoger beroep die voor de eiser wordt begroot op 1.320 euro en voor
de verweerders niet worden begroot. Het grondt die beslissing op de onderstaan-
de redenen:

“Antecedenten en voorwerp van het hoger beroep
Het voorwerp van het geschil en de omstandigheden van de zaak werden cor-

rect en duidelijk uiteengezet door de eerste rechters, waarnaar het hof [van be-
roep] verwijst.

Er hoeft enkel te worden herhaald dat de rechtbank van koophandel te Luik,
bij vonnis van 11 april 2003, het faillissement [van de eiser] uitspreekt en de [eer-
ste twee verweerders] aanstelt als curatoren (hierna ‘de curatoren’).

De gefailleerde wordt vervroegd verschoonbaar verklaard bij beslissing van
28 maart 2006.

Op 8 oktober 2009 overlijdt de vader [van de eiser] en van [de verweerster].
De curator krijgt daar toevallig weet van op 30 juni 2011 door het verzoek van

de raadsman van [de verweerster], die uit onverdeeldheid wil treden.
De gefailleerde is van oordeel dat de vóór 11 april 2003 ontstane schulden niet

meer van hem kunnen worden gevorderd en dat de activa die hij zou hebben ge-
ïnd of hebben ontvangen sinds het verkrijgen van de verschoonbaarheid bijge-
volg niet in beslag kunnen worden genomen door de schuldeisers wier rechten
zijn ontstaan vóór 11 april [2003].

Bij gezamenlijk verzoekschrift van 13 maart 2013 leggen de partijen het ge-
schil voor aan de eerste rechters.

Laatstgenoemden zeggen bij vonnis van 21 mei 2013 ‘voor recht dat de door [de
eiser] verkregen vervroegde verschoonbaarheid niet tot gevolg heeft dat een
eind wordt gemaakt aan de ontneming van het beheer van de goederen die hij na
28 maart 2006 heeft verkregen’.

[De eiser] vordert de hervorming van het vonnis van de eerste rechters en
voert daartoe in grote lijnen aan dat de schuldeisers, door de uitwerking van de
door het vonnis van 28 maart 2006 bevolen verschoonbaarheid, hem niet langer
kunnen vervolgen voor de schulden die vóór zijn faillissementsverklaring zijn
gemaakt. Hij betwist bovendien de ontvankelijkheid van de vrijwillige tussen-
komst van [de verweerster] op grond dat ‘zij in deze zaak geenszins van een be-
lang doet blijken, (…) geen schuldeiser in het faillissement [van de eiser] is en
geen enkel belang in dat geschil heeft’.

De [verweerders] vorderen de bevestiging van de beroepen beslissing.
(…)
II. Gevolgen van de vervroegde verschoonbaarheid (artikel 80 Faillissements-

wet)
Er dient op het volgende te worden gewezen:
1. Het staat eerst en vooral vast dat artikel 82, eerste lid, Faillissementswet

bepaalt: ‘Indien de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, kan hij niet
meer vervolgd worden door zijn schuldeisers’ en dat genoemd verbod van vervol-
ging — dat niet gelijkstaat met een uitdoving van de schuld — doelt, onder voor-
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behoud van de uitzonderingen van artikel 82, derde lid, van de wet, op alle
schulden van de gefailleerde, ongeacht de aard ervan, ‘existant au jour de la fail-
lite (…), le principe de la cristallisation du passif impos(ant) que ce choix soit fait’
(I. VEROUGSTRAETE e.a., p. 760; Cass., 5 oktober 2007, AC 2007, 1709).

Daarmee gelijklopend maakt de sluiting van het faillissement, die tot stand
komt door hetzelfde vonnis dat uitspraak doet over de verschoonbaarheid, voor
de gefailleerde een einde aan de ontneming van het beheer van zijn goederen
(I. VEROUGSTRAETE, op. cit., p. 417).

Daaruit ontstaat een perfecte overeenstemming tussen de rechten van de
schuldeisers die, in geval van verschoonbaarheid, hun recht herwinnen om de
failliete schuldenaar te vervolgen, en die van de gefailleerde die ten gevolge van
de sluiting weer meester wordt van zijn vermogen.

2. De wet van 20 juli 2005 laat de gefailleerde voortaan toe de rechtbank te ver-
zoeken uitspraak te doen over de verschoonbaarheid ‘zes maanden na de datum
van het vonnis van faillietverklaring’ zodat, zoals in deze zaak, het mogelijk is
dat er geen perfecte gelijktijdigheid meer bestaat tussen de sluiting van het
faillissement en de beslissing van verschoonbaarheid.

Het was zeker de bedoeling van de wetgever om, door dat mechanisme van ver-
vroegde verschoonbaarheid, een einde te maken aan de discriminatie tussen de
faillissementen zonder activa die ‘veel vlugger (worden) afgehandeld (en waar-
van) de uitspraak over de verschoonbaarheid (...) in dat geval veel eerder kan
plaatsvinden. De gefailleerde kan onmiddellijk van zijn schulden bevrijd worden
(en) hij kan onmiddellijk een nieuwe zelfstandige activiteit beginnen of loont-
rekkende worden en dient niet te vrezen voor beslag op zijn opbrengsten of in-
komsten’ (Gedr. St., Kamer, 51 1811/007, p. 9), en de faillissementen ‘waarbij er
activa voorhanden zijn die kunnen gerealiseerd worden (en) jarenlang (kunnen)
aanslepen’.

Blijft wel dat er ‘un conflit surgit (…) entre l'article 16 de la loi sur les faillites qui
fait en principe tomber dans la masse tous les biens que le failli acquiert au cours de
la procédure de faillite (donc jusqu'à la clôture de celle-ci) et la déclaration d'excusa-
bilité anticipée. Comment le failli peut-il prendre un ‘nouveau départ’ s'il ne dispose
d'aucun bien ?’ (M. Vanmeenen, ‘Le nouveau régime en matière de décharge des
personnes qui se sont constituées sûreté personnelle et d'excusabilité’, R.D.C.,
2005, p. 889; “De Faillissementswet op de valreep aangepast: wie geen aangifte
doet, is gezien!”, R.D.C., 2005, p. 1002).

Artikel 16 Faillissementswet bepaalt: ‘Te rekenen van de dag van het vonnis
van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege het beheer over al
zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in
staat van faillissement bevindt (…)’. Die bepaling, die geen enkele uitzondering
kent, verzet zich ertegen dat een goed dat de gefailleerde verkrijgt vóór de slui-
ting van het faillissement buiten de boedel valt (in die zin, P. Cavenaile en Th.
Cavenaile, sous la réserve du produit d'une activité nouvelle, in La situation du
débiteur failli, du conjoint et des cautions, CUP, dl. 100, Sûretés et procédures col-
lectives, p. 118).

Zolang het faillissement niet is gesloten, komen de nieuwe goederen bijgevolg
in de boedel terecht ondanks de beslissing van vervroegde verschoonbaarheid
die geen onmiddellijk vermogensrechtelijk gevolg heeft.

Zij heeft evenmin tot gevolg dat de op het tijdstip van het faillissement be-
staande schulden tenietgaan, wat, indien zulks niet het geval zou zijn, zou im-
pliceren dat het faillissement onmiddellijk moet worden gesloten (M.
Vanmeenen, op. cit., p. 889; P. Cavenaile en Th. Cavenaile, op. cit., p. 118).

In die omstandigheden hebben de eerste rechters, om oordeelkundige redenen
die het hof [van beroep] overneemt, waarin alle neergelegde inlichtingen en
stukken op objectieve wijze in aanmerking worden genomen en (waarin) de fei-
telijke en juridische argumenten even adequaat als volledig worden beant-
woord, geoordeeld dat ‘de vervroegde verschoonbaarheid geenszins slaat op de
activa, zij werpt een dam op tegen de aanspraken van de schuldeisers, zonder dat
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hun schuldvordering teloorgaat en doelt dus enkel op de passieve toestand van
de gefailleerde die in staat van faillissement blijft tot de sluiting (…) De fresh
start die de wetgever wilde toen hij de vervroegde verschoonbaarheid invoerde,
kan aldus, zoals hier, uiterst theoretisch blijven (…) tot de sluiting van het fail-
lissement. Dat is echter de implicatie van de toepassing van de wet in haar hui-
dige stand’.

Het vonnis van de eerste rechters moet worden bevestigd.

Rechtsplegingsvergoeding

Artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt: ‘tenzij bijzondere wet-
ten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het onge-
lijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen
partijen, die het eventueel bekrachtigt’.

Krachtens artikel 1021, eerste lid, bevat het vonnis de vereffening van de kos-
ten ten aanzien van elke partij die een opgave van de kosten heeft ingediend.

In eerste aanleg hadden de rechters vastgesteld dat geen enkele partij haar
kosten had begroot.

[De verweerster] kan in haar hoedanigheid van vrijwillig tussenkomende par-
tij aan de zijde van de curators geen aanspraak maken op de rechtsplegingsver-
goeding, aangezien zij geen enkele vordering tegen [de eiser] heeft ingesteld.

Doordat [de verweerster] evenwel in hoger beroep door [de eiser] werd gedag-
vaard, is zij gerechtigd om, in hoger beroep, zijn veroordeling tot de rechtsple-
gingsvergoeding te vorderen.”

Grieven

Artikel 16 Faillissementswet bepaalt: “Te rekenen van de dag van het vonnis
van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege het beheer over al
zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in
staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen
van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag
van het vonnis, kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen (…)”.

Artikel 80, tweede en vijfde lid, Faillissementswet bepaalt:

“(…) De rechter-commissaris doet aan de rechtbank in raadkamer mededeling
van de beraadslaging van de schuldeisers over de verschoonbaarheid van de ge-
failleerde en brengt verslag uit over de omstandigheden van het faillissement.
De curator en de gefailleerde worden in raadkamer gehoord over de verschoon-
baarheid en over de sluiting van het faillissement. Behalve in geval van gewich-
tige omstandigheden, met bijzondere redenen omkleed, spreekt de rechtbank de
verschoonbaarheid uit van de ongelukkige gefailleerde die te goeder trouw han-
delt. De beslissing over de verschoonbaarheid is vatbaar voor derdenverzet bij
wijze van een dagvaarding die de individuele schuldeisers binnen een maand te
rekenen van de bekendmaking van het vonnis tot sluiting van het faillissement
ervan aan de curator en aan de gefailleerde kunnen doen. Van het vonnis dat de
sluiting van het faillissement gelast, wordt door toedoen van de griffier aan de
gefailleerde kennis gegeven.

(…)

De gefailleerde kan vanaf zes maanden na de datum van het vonnis van fail-
lietverklaring de rechtbank verzoeken om uitspraak te doen over de verschoon-
baarheid. Er wordt gehandeld zoals bepaald in het tweede lid.”

Artikel 82, eerste lid, Faillissementswet bepaalt dat de gefailleerde, wanneer
hij verschoonbaar is verklaard, “niet meer vervolgd [kan] worden door zijn
schuldeisers”.

Uit het onderlinge verband tussen de bovenstaande bepalingen volgt dat, wan-
neer de verschoonbaarheid aan de gefailleerde wordt toegekend vóór de sluiting
van het faillissement, de toepassing van artikel 82, eerste lid, Faillissements-
wet, krachtens artikel 80, vijfde lid, van die wet noodzakelijkerwijs de vaststel-
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ling veronderstelt van het einde van de uit artikel 16 voortvloeiende ontneming
vanaf de datum van de beslissing die de verschoonbaarheid toekent,

Het arrest wijst erop, zowel met zijn eigen redenen als met verwijzing naar die
van de eerste rechter dat:

— de eiser op 28 maart 2006 vervroegd verschoonbaar werd verklaard;

— de vader van de eiser en van de verweerster overleden is op 8 oktober 2009
en dat zijn nalatenschap aanzienlijke activa bevat.

Uitspraak doende over de vordering die ertoe strekte voor recht te doen zeg-
gen dat de ontneming van het beheer van de goederen van de eiser was geëindigd
vanaf de beslissing van verschoonbaarheid en dat hem bijgevolg niet langer het
beheer was ontnomen van de goederen die hij na de beslissing van verschoon-
baarheid had verkregen en, derhalve, dat de goederen die hij bij de nalatenschap
van zijn vader had verkregen niet meer in de boedel van het faillissement kon-
den worden opgenomen, hebben zowel de eerste rechter als het hof van beroep
beslist dat, zolang het faillissement niet is gesloten, de nieuwe goederen die de
gefailleerde verkrijgt bijgevolg in de boedel terechtkomen ondanks de beslis-
sing van vervroegde verschoonbaarheid die geen onmiddellijk vermogensrechte-
lijk gevolg heeft.

Anders gezegd, weigert het hof van beroep, net zoals de eerste rechter, vanaf
de beslissing van verschoonbaarheid van 28 maart 2006 toepassing te maken van
artikel 82, eerste lid, Faillissementswet volgens hetwelk de verschoonbaar ver-
klaarde gefailleerde niet meer vervolgd kan worden door zijn schuldeisers.

Aldus schendt het arrest:

— artikel 80, tweede en vijfde lid, Faillissementswet doordat het de krachtens
die bepalingen toegekende vroegtijdige verschoonbaarheid elke uitwerking ont-
neemt;

— artikel 82, eerste lid, Faillissementswet luidens hetwelk de verschoonbaar
verklaarde gefailleerde “niet meer vervolgd kan worden door zijn schuldeisers”,
aangezien het voor recht zegt dat de door [de eiser] verkregen vervroegde ver-
schoonbaarheid niet tot gevolg heeft dat een eind wordt gemaakt aan de ontne-
ming van het beheer van de goederen die hij na 28 maart 2006 heeft verkregen; 

— artikel 16 Faillissementswet dat bepaalt: “Te rekenen van de dag van het
vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege het beheer
over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij
zich in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en han-
delingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf
de dag van het vonnis, kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen (…)”,
aangezien de in die bepaling bedoelde ontneming moet worden beëindigd wan-
neer een beslissing van vervroegde verschoonbaarheid wordt gewezen krachtens
het in het middel vermelde artikel 80, vijfde lid. Zo niet zou artikel 80, vijfde lid,
Faillissementswet geen enkele uitwerking noch nut hebben.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens artikel 16, eerste lid, eerste zin, Faillissementswet 1997
verliest de gefailleerde, te rekenen van de dag van het vonnis van fail-
lietverklaring, van rechtswege het beheer over al zijn goederen, zelfs
over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat van
faillissement bevindt.

Er wordt een einde gesteld aan de staat van faillissement wanneer het
faillissement werd gesloten door een overeenkomstig artikel 80 van die
wet uitgesproken beslissing.
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Krachtens artikel 80, tweede lid, doet de rechtbank van koophandel
uitspraak over de verschoonbaarheid van de gefailleerde tegelijkertijd
dat zij de sluiting van het faillissement beveelt. 

Het vijfde lid van voornoemd artikel 80 bepaalt evenwel dat de gefail-
leerde vanaf zes maanden na de datum van het vonnis van faillietver-
klaring de rechtbank kan verzoeken uitspraak te doen over de
verschoonbaarheid. 

Volgens artikel 82, eerste lid, van de voornoemde wet kan de gefail-
leerde, indien hij verschoonbaar wordt verklaard, niet meer vervolgd
worden door zijn schuldeisers.

Uit die wetsbepalingen volgt niet dat, wanneer de rechtbank de ge-
failleerde verschoonbaar verklaart alvorens de sluiting van het faillis-
sement te bevelen, de goederen die de gefailleerde na die beslissing
verkrijgt uit het actief van het faillissement worden uitgesloten.

Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht,

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

25 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Andersluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Van
Ommeslaghe en de heer T’Kint.

N° 556

1° KAMER — 25 september 2014
(AR F.13.0080.F)

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — VAST-
STELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN. — ALLERLEI. — BINNENLAND-
SE VENNOOTSCHAP. — NATUURLIJKE PERSONEN. — AANDELEN. —
VOORWAARDEN OM HOUDER TE ZIJN.

Artikel 201, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen ver-
onderstelt dat de natuurlijke personen die houder zijn van meer dan de helft
van de aandelen, die de meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen
van de betrokken binnenlandse vennootschap, de aan die aandelen verbon-
den stemrechten kunnen uitoefenen maar sluit niet uit dat zij houder kun-
nen zijn van die aandelen in vruchtgebruik (1). (Art. 201, eerste lid, 1°,
WIB92) 

(SIFACO BENELUX N.V. T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIËN)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 556.
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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 10 oktober 2012.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 25 augustus 2014 een con-
clusie neergelegd

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Vierde onderdeel

Krachtens artikel 201, eerste lid, 1°, WIB92, zoals het van toepassing
is op het geschil, wordt de investeringsaftrek voorbehouden aan de bin-
nenlandse vennootschappen waarvan de aandelen voor meer dan de
helft toebehoren aan één of meer natuurlijke personen die de meerder-
heid van het stemrecht vertegenwoordigen en die geen deel uitmaken
van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort in de zin van
het koninklijk besluit nr. 186 [lees: 187] van 30 december 1982 betreffen-
de de oprichting van coördinatiecentra.

Die bepaling veronderstelt dat de natuurlijke personen die houder
zijn van meer dan de helft van de aandelen, die de meerderheid van het
stemrecht vertegenwoordigen van de betrokken binnenlandse vennoot-
schap, de aan die aandelen verbonden stemrechten kunnen uitoefenen,
maar sluit niet uit dat zij houder kunnen zijn van die aandelen in
vruchtgebruik.

Het arrest dat overweegt dat de voorwaarde om houder te zijn slechts
vervuld is in geval van volle eigendom van de aandelen, met uitsluiting
van elk houderschap in vruchtgebruik, en om die reden de vordering tot
nietigverklaring van de litigieuze bijdrage in evenredigheid tot de ge-
vorderde investeringsaftrek verwerpt, schendt voornoemd artikel 201,
eerste lid, 1°.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven hoeven niet nader onderzocht te worden. Ze kun-
nen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger be-
roep 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 uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

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

25 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Heenen en de heer T’Kint.

N° 557

1° KAMER — 26 september 2014
(AR C.13.0004.N)

1° INTERESTEN. — ALGEMEEN. — KAPITALISATIE. — TOEPASSINGSGEBIED.
— VOORWAARDE. — INTEREST VERSCHULDIGD TEN MINSTE VOOR EEN GEHEEL

JAAR. — BEGRIP. 

2° ANATOCISME. — INTERESTEN. — ALGEMEEN. — KAPITALISATIE. — TOEPAS-
SINGSGEBIED. — VOORWAARDE. — INTEREST VERSCHULDIGD TEN MINSTE VOOR

EEN GEHEEL JAAR. — BEGRIP. 

1° en 2° De voorwaarde voor de kapitalisatie van interesten dat de aanmaning
of de overeenkomst betrekking moet hebben op interesten die ten minste voor
een geheel jaar verschuldigd zijn, betekent dat de interest een geheel jaar ge-
lopen moet hebben; zij houdt niet in dat de interest vervallen tijdens het jaar
voor de overeenkomst of de gerechtelijke aanmaning niet kan worden geka-
pitaliseerd (1). (Art. 1154 BW)

(GEMEENTE HECHTEL-EKSEL T. SPORTINFRABOUW N.V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 28 juni 2012.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

(1) Het OM concludeerde tot gedeeltelijke vernietiging op het eerste onderdeel van
het tweede middel; het was van mening dat de appelrechters de vordering hadden toe-
gekend zonder vast te stellen dat het volledig bedrag aan intresten sedert minstens een
jaar was vervallen.
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II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede middel 

Eerste onderdeel

5. Artikel 1154 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interesten
van kapitalen interest kunnen opbrengen ofwel ten gevolge van een ge-
rechtelijke aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeen-
komst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op
interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn.

6. De voorwaarde dat de aanmaning of de overeenkomst betrekking
moet hebben op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschul-
digd zijn, betekent dat de interest een geheel jaar gelopen moet hebben.
Zij houdt niet in dat de interest vervallen tijdens het jaar voor de over-
eenkomst of de gerechtelijke aanmaning niet kan worden gekapitali-
seerd.

Het onderdeel dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt
naar recht.

Dictum

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

26 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 558

1° KAMER — 26 september 2014
(AR C.13.0407.N)

VORDERING IN RECHTE. — AANVULLENDE VORDERING. — ARTIKEL 808 GE-
RECHTELIJK WETBOEK. — TERMIJN.

Een aanvullende vordering zoals bedoeld in artikel 808 van het Gerechtelijk
Wetboek kan worden ingesteld na verloop van de vastgestelde conclusieter-
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mijnen en zelfs na het gezamenlijk verzoek tot rechtsdagbepaling. (Art. 808
Gerechtelijk Wetboek)

(K. T. WONINGENT C.V.B.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 12 april 2013.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Derde onderdeel

8. Overeenkomstig artikel 747, § 2, voorlaatste lid, Gerechtelijk Wet-
boek worden onverminderd de toepassing van de in artikel 748, § 1 en
§ 2, bedoelde uitzonderingen, de conclusies die na het verstrijken van
de termijnen ter griffie worden neergelegd of aan de tegenpartij gezon-
den, ambtshalve uit het debat geweerd.

Krachtens artikel 748, § 1, Gerechtelijk Wetboek worden in de zaken
waarin artikel 735 niet van toepassing is, de conclusies neergelegd ter
griffie of gezonden aan de tegenpartij na het in artikel 750 bedoelde ge-
zamenlijk verzoek om bepaling van de rechtsdag, ambtshalve uit het
debat geweerd. Dit geldt niet wanneer het conclusies betreft die het
verzoek als bedoeld in artikel 808 beogen of die genomen werden met de
uitdrukkelijke instemming van de andere partijen.

Artikel 808 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de partijen in elke
stand van het geding, zelfs bij verstek, de interesten, rentetermijnen,
huurgelden en elk toebehoren, sedert de instelling van de vordering
verschuldigd of vervallen, kunnen vorderen, en zelfs de later bewezen
verhogingen of schadevergoedingen, onverminderd de geldsommen bij
schuldvergelijking verschuldigd.

Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat een aanvullende vor-
dering zoals bedoeld in artikel 808 Gerechtelijk Wetboek kan worden
ingesteld na verloop van de vastgestelde conclusietermijnen en zelfs na
het gezamenlijk verzoek tot rechtsdagbepaling. 

9. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat:
— de verweerster in haar op 5 februari 2013 neergelegde appelconclu-

sie haar vordering aanvulde en de veroordeling van de eiseres vorderde
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tot betaling van 2.500,29 euro wegens huurachterstal tot en
met februari 2013, evenals een bezettingsvergoeding van 582,96 euro per
maand en een wederverhuringsvergoeding van 1.748,88 euro;

— de verweerster in haar op de terechtzitting van 15 maart 2013 neer-
gelegde conclusie haar vordering aanpaste tot 1.894,29 euro huurachter-
stal tot en met maart 2013, een bezettingsvergoeding van 290,96 euro per
maand en een wederverhuringsvergoeding van 872,88 euro;

— het proces-verbaal van de terechtzitting van 15 maart 2013 ver-
meldt dat de raadsman van de eiseres akkoord gaat met de afrekening
zoals geformuleerd in de door de verweerster neergelegde “zittingsbe-
sluiten”, onder voorbehoud van betalingen gedaan na 13 maart 2013, en
de partijen geen bezwaar hebben tegen de neergelegde bijkomende
stukken. 

10. Aangezien aldus blijkt dat de zittingsconclusie en bijkomende
stukken van de verweerster werden neergelegd met uitdrukkelijke in-
stemming van de eiseres en die zittingsconclusie zoals het bestreden
vonnis vaststelt een aanpassing van de vordering zoals bedoeld in
artikel 808 Gerechtelijk Wetboek inhoudt dienden de appelrechters de
voormelde stukken niet uit het debat te weren.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

26 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh, raadsheer. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  —
Advocaten: de heer Lebbe en de heer Maes.

N° 559

1° KAMER — 26 september 2014

(AR C.13.0518.N)

1° ECONOMIE. — ECONOMISCHE EXPANSIE. — OPENBARE RECHTSPERSOON. —
VERKOOP VAN GRONDEN. — RECHT VAN TERUGKOOP. — OOGMERK.

2° KOOP. — ECONOMISCHE EXPANSIE. — OPENBARE RECHTSPERSOON. — VERKOOP

VAN GRONDEN. — RECHT VAN TERUGKOOP. — OOGMERK.

1° en 2° Het recht van terugkoop dat kan worden uitgeoefend in geval de koper
niet voldoet aan de voorwaarden inzake de economische bestemming van de
gronden en de gebruiksmodaliteiten ervan, wil de belangrijke financiële in-
spanningen vrijwaren die de Staat heeft moeten doen voor de aankoop, de
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aanleg of de uitrusting van deze gronden (1), en het louter speculatief oog-
merk van de koper uitsluiten. (Art. 32, § 1, Wet 30 december 1970)

(BEXON N.V. T. INTERLEUVEN)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 26 juni 2013.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Tweede middel

3. Artikel 32, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de eco-
nomische expansie, hierna: Expansiewet, bepaalt dat wanneer een
openbare rechtspersoon een tegemoetkoming van de Staat heeft geno-
ten voor de verwerving, de aanleg, of de uitrusting van gronden voor de
nijverheid, het ambachtswezen of de diensten, die gronden ter beschik-
king worden gesteld van de gebruikers door verhuring of door verkoop.

In geval van verkoop, moet de authentieke akte clausules bevatten
die preciseren: 

1° de economische bedrijvigheid die op de grond zal dienen te worden
uitgeoefend, alsmede de andere voorwaarden van zijn gebruik;

2° dat de openbare rechtspersoon, de grond zal kunnen terugkopen in
het geval dat de gebruiker de in 1° genoemde bedrijvigheid staakt, of in
het geval dat hij de andere voorwaarden tot gebruik niet naleeft.

Krachtens deze bepaling kan de gebruiker, op voorwaarde dat de
openbare rechtspersoon hiermede instemt, het goed weer verkopen, in
welk geval de akte van wederverkoop de hierboven vermelde clausules
moet bevatten. 

Artikel 32, § 2, Expansiewet bepaalt dat een openbare rechtspersoon
geen einde kan maken aan het gebruik voor de industrie, het ambachts-
wezen of de diensten, van een grond waarvoor hij een tegemoetkoming
van de Staat heeft genoten of die grond verkopen voor andere doelein-
den dan het gebruik voor de industrie, het ambachtswezen of de dien-
sten, dan met het akkoord van de Staat.

(1) Zie GwH 3 december 2008, nr. 173/2008.
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4. Uit voormeld artikel 32, § 1, en de wetsgeschiedenis volgt dat het
recht van terugkoop, dat kan worden uitgeoefend in geval de koper niet
voldoet aan de voorwaarden inzake de economische bestemming van de
gronden en de gebruiksmodaliteiten ervan, de belangrijke financiële
inspanningen wil vrijwaren die de Staat heeft moeten doen voor de aan-
koop [en het louter speculatief oogwenk van de koper wel uitsluiten, de
aanleg of de uitrusting van deze gronden] (1).

5. De appelrechters stellen vast dat:

— het recht op terugkoop van de verweerster steunt op de bepalingen
van artikel 9 en 11 van de authentieke verkoopakte van 8 oktober 1986;

— de eiseres ingevolge artikel 9 van de authentieke verkoopakte de
verbintenis aangaat het aangekochte goed aan te wenden voor het rea-
liseren van het maatschappelijk doel van de vennootschap; als mini-
mum tewerkstelling dient een aantal van 15 personeelsleden per
aangekochte hectare grond te worden gegarandeerd en dit binnen een
periode van vijf jaar na vestiging;

— in geval van niet-naleving door de eiseres van deze voorwaarden,
de verweerster het recht heeft om het goed terug te kopen ingevolge
artikel 11 van de authentieke verkoopakte;

— het vaststaat dat niet is voldaan aan de tweede voorwaarde inzake
de tewerkstelling.

De appelrechters oordelen vervolgens dat:

— het recht van terugkoop onder meer beoogt te vermijden dat de
gronden met een louter speculatief oogmerk zouden worden aange-
kocht zodat de verweerster op elk moment en met name wanneer dit
oogmerk zich realiseert, dit recht kan uitoefenen zelfs als zij daar jaren
mee heeft gewacht;

— de gronden indertijd met staatssteun en goedkoop werden ver-
kocht aan de eiseres, zodat de verweerster niet laakbaar handelt door
te willen vermijden dat de koper een belangrijke meerwaarde reali-
seert, zeker nu de eiseres niet heeft voldaan aan de vereiste tewerkstel-
ling;

— de verweerster niet handelt in strijd met haar maatschappelijk
doel, nu de opbrengst van deze verkoop terugvloeit naar de eigen mid-
delen die zij kan aanwenden voor de uitoefening van haar wettelijke op-
dracht;

— het feit dat de gronden ten gevolge van een RUP niet meer als in-
dustriegrond kunnen worden gebruikt, aan het voorgaande niets af-
doet;

— het doel van het terugkooprecht niet is om de gronden opnieuw een
industriële bestemming te geven, maar om middels een dwangmiddel de
kopers ertoe aan te zetten de bijzondere voorwaarden inzake activiteit
en tewerkstelling te realiseren en aldus te vermijden dat de aankoop
zal gebeuren met louter of hoofdzakelijk speculatieve oogmerken.

(1) Lees: ", de aanleg of de uitrusting van deze gronden, en het louter speculatief
oogmerk van de koper wil uitsluiten".
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6. Op grond van deze overwegingen vermochten de appelrechters, zon-
der de aangevoerde bepalingen van de Expansiewet of artikel 1134 Bur-
gerlijk Wetboek te schenden, te oordelen dat de verweerster haar
contractueel recht van terugkoop niet heeft afgewend door dit recht in
de gegeven omstandigheden uit te oefenen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

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

26 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr. De Baets en mevr. Geinger.

N° 560

1° KAMER — 26 september 2014
(AR C.14.0014.N)

1° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN ( HANDELSZAKEN EN SO-
CIALE ZAKEN INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECH-
TER. — GEVOLGEN. — RELATIEVE WERKING. — DRAAGWIJDTE. —
ONSPLITSBAARHEID.

2° ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL). — GEVOLG. — HOGER BEROEP. — RELA-
TIEVE WERKING. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° Uit de relatieve werking van het hoger beroep volgt dat, in de regel,
het door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen haar ten goede
komt; de relatieve werking van het hoger beroep sluit nochtans niet uit dat
de gevolgen van het hoger beroep ten goede komen aan een andere partij bij
onsplitsbaarheid. (Art. 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(V. E.A. T. M. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 31 juli 2013.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
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Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep het hoger beroep van
de verweerster gegrond en doet het het bestreden vonnis ook teniet in zover de
verweerder daarin werd veroordeeld tot betaling aan de eisers. Het hof van be-
roep wijst, opnieuw rechtsprekend, de vorderingen van de eisers tegen de ver-
weerder af als ongegrond. Het neemt die beslissingen op grond van alle
vaststellingen en motieven waarop zij steunen en die hier beschouwd worden in-
tegraal te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende.

“2. Het hoger beroep strekt ertoe, bij hervorming van het bestreden vonnis, de
borgstellingsovereenkomsten van 16 april 2007 tussen [de verweerder] en [de
tweede eiser] en tussen [de verweerder] en [de eerste eiser] nietig te verklaren,
de vordering van [de eisers] lastens [de verweerder] als ongegrond af te wijzen
en hen te verwijzen in de kosten van beide instanties […]

11. Bij het bestreden vonnis werden [de verweerder] en [de heer Th.V. B.] soli-
dair veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 287.500,00, meer interesten,
aan ieder van beide [eisers].

12. Hiertegen heeft [de verweerster] hoger beroep ingesteld waarbij zij tevens
de andere partijen in de procedure voor de eerste rechter heeft betrokken […]

20. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de voormelde borgstellingen de be-
langen van het gezin ontegensprekelijk in gevaar brachten.

Het risico van deze borgstellingen bij uitwinning maakte een veelvoud uit van
wat het gezin mogelijk zou kunnen dragen.

21. De vordering van [de verweerster] tot nietigverklaring van deze borgstel-
lingen is dan ook gegrond.

22. Bijgevolg zijn de vorderingen van [de eisers] opzichtens [de verweerder] on-
gegrond.

23. Het bestreden vonnis dient dienaangaande hervormd.”

Grieven

2.1. Luidens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, maakt het hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het ge-
schil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep. 

Uit de relatieve werking van het hoger beroep volgt evenwel dat, in de regel,
het door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen haar ten goede komt.

2.2. Tegen het vonnis van de eerste rechter van 25 januari 2012, waarin de ver-
weerder solidair met de heer Th.V. B. werd veroordeeld en de oorspronkelijke
tussenvordering van de verweerster ontvankelijk werd verklaard, maar afgewe-
zen als ongegrond, tekende enkel de verweerster hoger beroep aan.

In zover de oorspronkelijke tussenvordering van de verweerster daarin ont-
vankelijk werd verklaard, stelden de eisers tegen het voornoemde vonnis inci-
denteel beroep in.

De verweerder tekende geen hoger beroep aan tegen het vonnis van 25 januari
2012.

In hun syntheseconclusie voerden de eisers aan dat enkel de verweerster hoger
beroep instelde, zodat het hof van beroep enkel kennis kan nemen van haar vor-
dering tot hoger beroep.

Door, op het enkele hoger beroep van de verweerster en het incidenteel beroep
van de eisers, en ondanks de afwezigheid van hoger beroep uitgaand van de ver-
weerder, uitspraak te doen over de vordering van de eisers tegen de verweerder,
het bestreden vonnis meer bepaald teniet te doen in zover de verweerder daarin
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werd veroordeeld tot betaling aan de eisers en, opnieuw rechtsprekend, de vor-
deringen van de eisers tegen de verweerder af te wijzen als ongegrond, schendt
het hof van beroep artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.

Die beslissingen van het hof van beroep worden niet naar recht verantwoord
door de overweging dat het hoger beroep van de verweerster ook strekt tot de
afwijzing, als ongegrond, van de vordering van de eisers tegen de verweerder.

Conclusie

Door het hoger beroep van de verweerster in de verder bepaalde mate gegrond
te verklaren, het vonnis van de eerste rechter teniet te doen in zover de verweer-
der werd veroordeeld tot betaling aan de eisers en hij samen met de verweerster
werd veroordeeld tot de kosten en, opnieuw wijzende, de vorderingen van de ei-
sers tegen de verweerder af te wijzen als ongegrond, schendt het hof van beroep
artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

3. Krachtens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, wordt het
geschil zelf aanhangig gemaakt bij de rechter in hoger beroep, maar uit
de relatieve werking van dit hoger beroep volgt dat, in de regel, het
door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen haar ten goede
komt.

De relatieve werking van het hoger beroep sluit nochtans niet uit dat
de gevolgen van het hoger beroep ten goede komen aan een andere par-
tij bij onsplitsbaarheid.

4. Overeenkomstig artikel 224, § 1, 4°, Burgerlijk Wetboek kan de
rechter op verzoek van de andere echtgenoot de nietigheid uitspreken
van de persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gesteld, die
de belangen van het gezin in gevaar brengen.

Om het doel van de wet de vrijwaring van de belangen van het gezin
te bereiken, dient de nietigheid noodzakelijk ten goede te komen aan
de beide echtgenoten. 

5. De appelrechters die op vordering van de eerste verweerster, de
borgtocht aangegaan door haar echtgenoot, de tweede verweerder, je-
gens de eisers nietig verklaren en vervolgens de vordering van de
schuldeisers, de eisers, tegen de tweede verweerder op grond van de
borgtocht afwijzen, schenden artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

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

26 september 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
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advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer van Eeckhoutte en
mevr. Geinger.

N° 561

3° KAMER (BEPERKT) — 29 september 2014
(AR C.13.0366.N)

BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — GESCHRIFTEN. — ALGEMEEN. — HAND-
TEKENING. — PARAAF. — BEDOELING. — GEVOLG.

Een paraaf kan als een handtekening beschouwd worden wanneer de onder-
tekenaar door het aanbrengen ervan op de akte blijk geeft van de bedoeling
zich deze toe te eigenen. (Art. 1322, eerste lid, BW)

(B. T. V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 25 maart 2013.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 25 april 2014
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 1322, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat een onder-
handse akte die erkend is door degenen tegen wie men zich daarop be-
roept, of die wettelijk voor erkend wordt gehouden, tussen de
ondertekenaars van de akte en tussen hun erfgenamen en rechtverkrij-
genden dezelfde bewijskracht heeft als een authentieke akte.

Een paraaf kan als een handtekening aangezien worden wanneer de
ondertekenaar door het aanbrengen ervan op de akte blijkt geeft van
de bedoeling zich deze toe te eigenen.

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

— de overeenkomst van geldlening de handtekening draagt van de
verweerder in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap;

— deze akte een “aanvullende bepaling” bevat waarin de verweerder
zich persoonlijk borg stelt voor de lening;
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— deze “aanvullende bepaling” door de verweerder enkel werd gepara-
feerd.

3. De appelrechter oordeelt dat: 

— de paraaf zich naast, en niet onder, de tekst van de borgstelling be-
vindt en geen handtekening is en hiermee niet kan gelijkgesteld wor-
den;

— de paraaf slechts de verduidelijking beoogt dat de tekenaar de be-
treffende informatie heeft gezien;

— uit “het paraferen van de informatie niet automatisch kan afgeleid
worden dat men met deze informatie heeft ingestemd” en die instem-
ming met de inhoud van de akte slechts uit de ondertekening ervan kan
worden afgeleid.

4. De appelrechter die aldus iedere bewijswaarde aan de paraaf ont-
neemt en op grond hiervan oordeelt dat bij gebrek aan handtekening de
“aanvullende bepaling”, opgenomen in de overeenkomst van geldle-
ning, niet kan aangezien worden als goedgekeurd door de verweerder,
verantwoordt zijn 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.

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

29 september 2014 — 3° kamer (Beperkt). — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Moens. — Andersluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Verbist en mevr. Geinger.

N° 562

3° KAMER (BEPERKT) — 29 september 2014

(AR C.13.0551.N)

VERZEKERING. – W.A.M.-VERZEKERING. – WAM 1989. – AANHANGWAGEN. –
GEKOPPELDE AANHANGWAGEN. – DEKKING. – GEVOLG

Uit de artikelen 1, tweede lid, en 3, § 1, laatste lid, WAM 1989 volgt dat de ver-
zekering van een aanhangwagen geen dekking verleent voor de schade ver-
oorzaakt tijdens de koppeling van de aanhangwagen aan een trekker.

(AXA BELGIUM N.V. T. ETHIAS N.V.)
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 28 maart 2013.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 15 april 2014
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BBESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 1, tweede lid, WAM worden de door de Koning be-
paalde aanhangwagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrij-
tuig te worden gekoppeld met het oog op het vervoer van personen of
zaken, met motorrijtuigen gelijkgesteld.

Krachtens artikel 3, § 1, laatste lid, WAM moet de verzekering met
betrekking tot een door artikel 1 met een motorrijtuig gelijkgestelde
aanhangwagen alleen de schade dekken die door de niet-gekoppelde
aanhangwagen wordt veroorzaakt.

Hieruit volgt dat de verzekering van een aanhangwagen geen dekking
verleent voor de schade veroorzaakt tijdens de koppeling van de aan-
hangwagen aan een trekker.

2. De appelrechters stellen vast dat:
— zich een verkeersongeval voordeed, veroorzaakt door een door een

trekkercombinatie achtergelaten oliespoor op het wegdek;
— niet betwist wordt dat het olielek afkomstig was van de oplegger,

verzekerd bij de eiseres;
— de schade veroorzaakt is door een trekker met gekoppelde aan-

hangwagen.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de schade is ver-

oorzaakt door de bij de eiseres verzekerde aanhangwagen op het ogen-
blik dat hij gekoppeld was aan de bij de verweerster verzekerde trekker
en de eiseres op grond van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek
veroordelen tot terugbetaling aan de verweerster van de vergoeding
voor de schade veroorzaakt door de gekoppelde aanhangwagen, verant-
woorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

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

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

rechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaande-

ren, rechtszitting houdende in hoger beroep.

29 september 2014 — 3° kamer (Beperkt). — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Verbist.

N° 563

2° KAMER  — 30 september 2014
(AR P. 14.0278.N)

1° STRAF. — ALLERLEI. — VERSTEKBESLISSING. — STRAFRECHTELIJKE VER-
OORDELING. — VEROORDELING HELFT VAN DE KOSTEN. — VERZET VAN DE BE-
KLAAGDE. — BESLISSING OP VERZET. — STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING. —
SOLIDAIRE VEROORDELING TOT DE KOSTEN. — WETTIGHEID.

2° VERZET — STRAFZAKEN. — VERSTEKBESLISSING. — STRAFRECHTELIJKE

VEROORDELING. — VEROORDELING HELFT VAN DE KOSTEN. — VERZET VAN DE BE-
KLAAGDE. — BESLISSING OP VERZET. — STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING. —
SOLIDAIRE VEROORDELING TOT DE KOSTEN. — WETTIGHEID.

1° en 2° De rechter mag op verzet van de beklaagde diens toestand niet ver-
zwaren; het arrest dat de beklaagde die verzet instelt solidair met een mede-
beklaagde veroordeelt tot de kosten gerezen in hoger beroep en begroot op
3993,57 euro, daar waar het verstekarrest de beklaagde veroordeelde tot de
helft van de kosten gerezen in hoger beroep en begroot op 1123,97 euro, ver-
zwaart derhalve zijn toestand vergeleken met de bij verstek gewezen beslis-
sing (1). (Art. 187 Wetboek van strafvordering) 

(B.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 10 januari 2014.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

(1) Cass. 3 september 2003, AR P.03.515.F, AC 2003, nr. 411; Zie O. MICHIELS, L’opposi-
tion en procédure pénale, Les dossiers du Journal des tribunaux, nr. 47, 2004; vgl. Cass.
7 mei 2008, AR P.08.0141.F, AC 2008, nr. 276.
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Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert aan dat het arrest de toestand van de eiser ver-
zwaart ten opzichte van zijn veroordeling door het verstekarrest: het
verstekarrest veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten, gerezen in
hoger beroep, begroot op 1.123,97 euro, terwijl het arrest de eiser soli-
dair met een medebeklaagde veroordeelt tot die kosten, begroot op
3.993,57 euro.

2. De rechter mag op het verzet van de beklaagde zijn toestand niet
verzwaren.

Het verstekarrest van 18 oktober 2013 veroordeelde de eiser tot de
helft van de kosten gerezen in hoger beroep, terwijl het arrest hem so-
lidair met een medebeklaagde veroordeelt.

Aldus verzwaart het arrest de toestand van de eiser in vergelijking
met het verstekarrest.

Het middel is gegrond.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

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,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot
de kosten gerezen in hoger beroep.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser tot drie vierden van de kosten en laat het overige
deel ten laste van de Staat.

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

Bepaalt de kosten op 151,86 euro. 

30 september 2014 — 2° kamer . — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.  —
Advocaat: de heer Boemans (bij de balie te Turnhout).
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N° 564

2° KAMER — 30 september 2014

(AR P.14.0800.N)

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.A. — RECHT VAN DE VERVOLGDE PER-
SOON ONVERWIJLD OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE AARD EN DE RE-
DEN VAN DE BESCHULDIGING. — BEGRIP.

2° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — INLICHTING VAN DE IN-
VERDENKINGGESTELDE VAN DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN. — BEGRIP.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — RE-
GELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERWIJZINGSVORDERING VAN HET OPENBAAR

MINISTERIE. — ONVOLDOENDE NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING FEIT. — GEVOLG. —
TAAK ONDERZOEKSGERECHT.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VER-
WIJZINGSVORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — ONVOLDOENDE NAUW-
KEURIGE OMSCHRIJVING FEIT. — GEVOLG. — TAAK ONDERZOEKSGERECHT.

5° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEK IN STRAF-
ZAKEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERWIJZINGSVORDERING VAN

HET OPENBAAR MINISTERIE. — ONVOLDOENDE NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING

FEIT. — GEVOLG. — TAAK ONDERZOEKSGERECHT.

1° Artikel 6.3.a EVRM dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd het recht heeft onverwijld, in een taal die hij verstaat en in
bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van
de tegen hem ingestelde beschuldigingen, bedoelt met de “redenen” van de in-
gestelde beschuldiging de strafbare feiten die ten laste worden gelegd, maar
niet de omschrijving ervan, en met de “aard” van die beschuldiging de juri-
dische kwalificatie ervan (1).

2° Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde vol-
doende wordt ingelicht over de hem ten laste gelegde feiten, volgt uit geen
enkele bepaling noch uit enig algemeen rechtsbeginsel dat die inlichting al-
leen kan voortvloeien uit de vordering tot verwijzing of uit de verwijzingsbe-
slissing; die inlichting kan mede gegeven worden aan de hand van de
stukken van het strafdossier waarvan de inverdenkinggestelde heeft kunnen
kennisnemen en waarover hij voor het onderzoeksgerecht zijn recht van ver-
dediging vrij heeft kunnen uitoefenen waarbij het feit dat het strafdossier
omvangrijk is geen afbreuk doet aan het voorgaande (2).

3°, 4° en 5° Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de omschrijving van
een bepaald feit in de vordering tot verwijzing onvoldoende nauwkeurig is,

(1) Cass. 4 maart 2008, AR P.08.0332.N, AC 2008, nr. 155; Cass. 21 januari 2014, AR
P.12.1642.N, AC 2014, nr. 46.

(2) Zie Cass. 21 januari 2014, AR P.12.1642.N, AC 2014, nr. 46.
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dient het daarvan kennis te geven aan de partijen met het oog op een moge-
lijke precisering (1).

(P. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 maart
2014.

De eiseres I en de eiser III voeren elk in een memorie die aan dit ar-
rest is gehecht, drie middelen aan.

De eisers II en IV voeren geen middel aan.
De eiseres I en de eiser III doen zonder berusting afstand van hun cas-

satieberoep.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Afstand van de eiseres I en de eiser III

1. In hun eerste en hun derde middel komen de eisers op tegen het
oordeel van het arrest over de onduidelijkheid van bepaalde telastleg-
gingen en over de gevolgen van het overschrijden van de redelijke ter-
mijn, waaruit zij voor de appelrechters de niet-ontvankelijkheid of het
verval van de strafvordering hebben afgeleid. 

2. In hun tweede middel, derde onderdeel, voeren de eisers een moti-
veringsgebrek en bijgevolg een verzuim aan met betrekking tot het ar-
rest.

3. Krachtens de artikelen 135, § 2, en 416, tweede lid, Wetboek van Str-
afvordering staat tegen dergelijke beslissingen onmiddellijk cassatie-
beroep open.

In zoverre bestaat er geen grond tot het verlenen van de afstand.
4. Voor het overige hebben de grieven betrekking op beslissingen van

het arrest waarvoor de cassatieberoepen voorbarig zijn.
In zoverre kan de afstand worden verleend.

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen II en IV

5. Het arrest oordeelt dat er ten aanzien van de eisers voldoende be-
zwaren bestaan voor verschillende hen ten laste gelegde feiten en ver-
wijst hen op grond daarvan naar de correctionele rechtbank. Dit zijn
geen eindbeslissingen noch uitspraken als bedoeld in artikel 416, twee-
de lid, Wetboek van Strafvordering.

(1) Zie Cass. 23 mei 2012, AR P.12.0070.F, AC 2012, nr. 327; Cass. 21 januari 2014, AR
P.12.1642.N, AC 2014, nr. 46.
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In zoverre tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen II
en IV niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen I tot IV

6. Het arrest stelt de eisers buiten vervolging voor verschillende hen
ten laste gelegde feiten.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Eerste middel van de eisers I en III

Eerste onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.a EVRM,
alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht
op een eerlijk proces en het recht van verdediging: het arrest oordeelt
ten onrechte dat de in de vordering van het openbaar ministerie gege-
ven omschrijving van de feiten gelezen moet worden samen met de ge-
gevens van het strafdossier; degene die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd, heeft het recht naar aard en redenen ingelicht te worden over
de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wat inhoudt dat de akte van
aanhangigmaking op een gedetailleerde, volledige en begrijpelijke wij-
ze de materiële feiten en de juridische grondslag van de vervolging
dient te vermelden; de vordering vermeldt enkel dat de in de beweerde-
lijk valse facturen opgenomen prestaties, goederen of diensten nooit of
voor een zeer beperkt gedeelte werden geleverd en dus niet met de wer-
kelijkheid overeenstemmen, maar duidt niet aan welke prestaties, goe-
deren of diensten in die facturen niet zouden zijn geleverd; de eisers
kunnen in het omvangrijke strafdossier niet afleiden waaruit de waar-
heidsvermomming in die facturen zou bestaan, namelijk welke erop
vermelde prestaties vals zouden zijn; aldus wordt een adequate verde-
diging onmogelijk gemaakt.

8. Artikel 6.3.a EVRM bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar
feit wordt vervolgd het recht heeft onverwijld, in een taal die hij ver-
staat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard
en de reden van de tegen hem ingestelde beschuldigingen.

Deze bepaling bedoelt met de “redenen” van de ingestelde beschuldi-
ging de strafbare feiten die ten laste worden gelegd, maar niet de om-
schrijving ervan, en met de “aard” van die beschuldiging de juridische
kwalificatie ervan.

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat die bepaling met de rede-
nen van de beschuldiging de omschrijving van de feiten bedoelt, faalt
het naar recht.

9. Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkingge-
stelde 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 verwij-
zing of uit de verwijzingsbeslissing. Die inlichting kan mede gegeven
worden aan de hand van de stukken van het strafdossier waarvan de in-
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verdenkinggestelde heeft kunnen kennisnemen en waarover hij voor
het onderzoeksgerecht zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uit-
oefenen. Het feit dat het strafdossier omvangrijk is, doet aan het voor-
gaande geen afbreuk. 

In zoverre het onderdeel aanvoert dat die inlichting dient te blijken
uit de vordering tot verwijzing of de verwijzingsbeslissing, faalt het
eveneens naar recht.

Tweede onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.a EVRM
en de artikelen 127, 135, 217 en 230 Wetboek van Strafvordering, alsmede
miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eer-
lijk proces en het recht van verdediging: met het oordeel “de verweten
waarheidsvermomming bestaat er in dat de gegevens van de opgesomde
facturen louter fictief zijn (…) of niet stroken met de overeenkomstige
gegevens van de klant (…), of niet beantwoorden aan de in realiteit uit-
gevoerde prestaties, zonder dat het noodzakelijk is om in de rechtsvor-
dering dit in cijfers uit te drukken”, preciseert het arrest de in de
vordering van het openbaar ministerie omschreven feiten waarvan de
eisers de onduidelijkheid hadden aangevoerd; de beschrijving van de
waarheidsvermomming door het arrest komt niet overeen met de om-
schrijving van de waarheidsvermomming in de vordering, waarin enkel
sprake is van prestaties, goederen of diensten die helemaal nooit of
slechts voor een zeer beperkt gedeelte werden geleverd; die vordering,
zelfs aangevuld met de gegevens van het strafdossier, heeft geen be-
trekking op een valse vermelding van klantgegevens; aldus gaat het ar-
rest over tot een heromschrijving, minstens nadere precisering, van de
ten laste gelegde feiten zonder aan de eisers de mogelijkheid te geven
zich hierover te verdedigen.

11. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de vordering van het open-
baar ministerie, aangevuld met de gegevens van het strafdossier, geen
betrekking heeft op de valse vermelding van klantgegevens, verplicht
het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid
heeft en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

12. 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.

13. Het arrest oordeelt niet dat de aan de eisers ten laste gelegde fei-
ten in de vordering tot verwijzing onvoldoende nauwkeurig zijn om-
schreven, maar integendeel dat de omschrijving van die feiten, na de
aanvulling ervan en samen gelezen met de gegevens van het strafdos-
sier, voldoende duidelijk is.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een onjuiste lezing van het ar-
rest, mist het feitelijke grondslag.

14. Met het oordeel dat de waarheidsvermomming in de aan de eisers
verweten valsheden onder meer betrekking heeft op de valse vermel-
ding van klantgegevens in de facturen, preciseert of herkwalificeert
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het arrest de telastleggingen niet, maar beantwoordt het enkel aan de
hand van de elementen van het strafdossier de door de eisers gevoerde
betwisting over dat constitutief bestanddeel van de bedoelde misdrij-
ven. De appelrechters dienden de eisers niet uit te nodigen zich hierover
te verdedigen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de eiseres I en de eiser III in de hier-

boven bepaalde mate.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

30 september 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr.
Tritsmans (bij de balie te Gent).


