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N° 252
2o kamer — 1 april 2014

(P.12.1334.N)

1o BeWIJS. — STraFZakeN. — algemeeN. — oNWeTTIg oF oNregelmaTIg 
BeWIJS. — VerklarINgeN door eeN VerdachTe ZoNder BIJSTaNd VaN eeN adVo-
caaT. — STraFVorderINg. — geVolg.

2o STraFVorderINg. — BeWIJS. — oNWeTTIg oF oNregelmaTIg BeWIJS. — 
VerklarINgeN door eeN VerdachTe ZoNder BIJSTaNd VaN eeN adVocaaT. — 
STraFVorderINg. — geVolg.

3o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.3. — rechT VaN VerdedIgINg. — rechT op BIJSTaNd 
VaN eeN adVocaaT. — cauTIeplIchT. — ZWIJgrechT. — draagWIJdTe. — mede-
Beklaagde dIe BelaSTeNde VerklarINgeN aFlegT oVer eeN Beklaagde. — 
ToepaSSelIJkheId. — uITZoNderINg. — VerWeer oVer de BeTrouWBaarheId 
VaN de VerklarINg VaN de medeBeklaagde.

4o rechT VaN VerdedIgINg. — STraFZakeN. — rechT op BIJSTaNd VaN 
eeN adVocaaT. — cauTIeplIchT. — ZWIJgrechT. — draagWIJdTe. — mede-
Beklaagde dIe BelaSTeNde VerklarINgeN aFlegT oVer eeN Beklaagde. — 
ToepaSSelIJkheId. — uITZoNderINg. — VerWeer oVer de BeTrouWBaarheId 
VaN de VerklarINg VaN de medeBeklaagde.

5o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — VormeN. — Vorm eN TermIJN 
Voor memorIeS eN STukkeN. — NooT IN aNTWoord op coNcluSIe VaN opeNBaar 
mINISTerIe. — FormulereN VaN eeN preJudIcIële Vraag aaN heT groNdWeT-
TelIJk hoF. — VoorWaarde.

6o preJudIcIeel geSchIl. — caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — 
coNcluSIe VaN heT opeNBaar mINISTerIe. — NooT IN aNTWoord op coNcluSIe 
VaN opeNBaar mINISTerIe. — FormulereN VaN eeN preJudIcIële Vraag aaN 
heT groNdWeTTelIJk hoF. — VoorWaarde.

7o groNdWeTTelIJk hoF. — caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — coNcluSIe 
VaN heT opeNBaar mINISTerIe. — NooT IN aNTWoord op coNcluSIe VaN opeN-
Baar mINISTerIe. — FormulereN VaN eeN preJudIcIële Vraag aaN heT groNd-
WeTTelIJk hoF. — VoorWaarde.

8o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — VormeN. — Vorm eN TermIJN 
Voor memorIeS eN STukkeN. — NooT IN aNTWoord op coNcluSIe VaN opeNBaar 
mINISTerIe. — INhoud.

1o en 2o De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen 
door een verdachte na zijn vrijheidsberoving van verklaringen zonder 
bijstand van een advocaat, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering, maar enkel tot de gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaar-
heid van dit bewijs ; het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat 
immers door het plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de 
wijze waarop ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze 
waarop de bewijsgaring verloopt  (1).

  (1) Zie Cass. 29 november 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van advo-
caat-generaal Duinslaeger.
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3o en 4o Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cautie-
plicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan verplicht worden 
zichzelf te incrimineren ; deze rechten gelden in personam zodat een 
beklaagde zich in beginsel niet kan beroepen op de miskenning van die 
rechten betreffende belastende verklaringen afgelegd lastens hem door 
een andere beklaagde, die voor hem slechts een getuige is, tenzij die andere 
beklaagde zelf van die rechten genoot, de miskenning ervan inroept en 
op die grond de afgelegde belastende verklaringen intrekt, wat niet belet 
dat de beklaagde ook vermag aan te voeren dat de betrouwbaarheid van 
de verklaring van de medebeklaagde is aangetast en het gebruik ervan 
het recht van verdediging van de beklaagde zou miskennen doordat de 
verklaring van de medebeklaagde middels ongeoorloofde druk, dwang of 
foltering werd verkregen  (1)  (2).

5o, 6o en 7o De eiser in cassatie vermag in een in antwoord op de conclusie 
van het openbaar ministerie neergelegde noot niet te verzoeken een 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen wanneer hij, 
zoals hier, ook binnen de wettelijk bepaalde termijn in een memorie dit 
verzoek had kunnen indienen.

8o De door artikel 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde antwoord-
noot mag geen ander middel inhouden dan de eerder in een regelmatig 
neergelegde memorie aangevoerde middelen  (3).

(d. T. FIdea N.V. e.a.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 19 juni 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan. Hij legt een nota neer in antwoord op de mondelinge 
conclusie van het openbaar ministerie.

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep in zoverre dit gericht 
is “tegen de beslissing op burgerlijk gebied om de zaak voor verdere 
afhandeling te verwijzen naar de eerste rechter”.

Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 29 november 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van advo-
caat-generaal Duinslaeger.

  (2) Zie Cass. 5 september 2012, AR P.12.0418.F, AC 2012, nr. 447 ; Cass. 6 november 2012, 
AR P.12.0846.N, AC 2012, nr. 597 ; Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210 ; 
Cass. 30 april 2013, AR P.12.1133.N, AC 2013, nr. 269.

  (3) Zie Cass. 21 januari 2003, AR P.02.0273.N, AC 2003, nr. 44 ; Cass. 15 december 2004, 
AR P.04.1189.F, AC 2004, nr. 612 met concl. van advocaat-generaal Loop ; Cass. 24 maart 
2009, AR P.09.0091.N, AC 2009, nr. 215.
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II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Afstand

1. Het arrest beslist niet dat de verdere afhandeling van de burger-
lijke rechtsvordering van de verweerster KBC Verzekeringen nv 
verwezen wordt naar de eerste rechter.

Het verklaart het hoger beroep van de eiser tegen de beslissing van 
de eerste rechter om de behandeling van de burgerlijke rechtsvorde-
ring van de verweerster KBC Verzekeringen nv tegen de eiser in voort-
zetting te stellen niet ontvankelijk.

Die beslissing is een eindbeslissing.

De afstand kan niet worden verleend.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, 
evenals miskenning van het recht op een eerlijk proces en het recht 
van verdediging : het arrest verklaart de strafvordering ontvankelijk 
en veroordeelt de eiser tot straf na te hebben vastgesteld dat hij niet 
werd bijgestaan door een advocaat voorafgaand en tijdens de verhoren 
door de politiediensten tijdens het gehele vooronderzoek en door de 
onderzoeksrechter, voorafgaand aan het uitvaardigen van het bevel tot 
aanhouding ; eenieder heeft recht op een eerlijk proces, met inbegrip 
van het recht op bijstand van een raadsman voorafgaand en tijdens het 
verhoor en dit vanaf het eerste verhoor ; indien de wet systematisch elke 
bijstand van een raadsman onmogelijk maakt voor het verhoor dat op 
de vrijheidsberoving volgt, is er automatisch sprake van een onweerleg-
baar vermoeden van miskenning van het recht op een eerlijk proces, ook 
al werd bij het verhoor geen belastende verklaring afgelegd ; de strafvor-
dering diende bijgevolg onontvankelijk verklaard te worden.

3. De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen 
door een verdachte na zijn vrijheidsberoving van verklaringen zonder 
bijstand van een advocaat, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van 
de strafvordering, maar enkel tot de gebeurlijke uitsluiting of ontoe-
laatbaarheid van dit bewijs.

Het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het 
plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de wijze waarop 
ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de 
bewijsgaring verloopt.

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

Tweede middel 

4. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, 
artikel 149 Grondwet en de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvorde-
ring, evenals miskenning van het recht op een eerlijk proces en het recht 
van verdediging : het arrest verklaart de eiser schuldig aan het hem ten 
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laste gelegde feit, onder meer op basis van verklaringen, afgelegd door 
een van zijn vrijheid beroofde medebeklaagde, na evenwel vastgesteld 
te hebben dat de bekentenis van die medebeklaagde werd verkregen 
middels een verhoor door de onderzoeksrechter binnen de periode van 
24 uur volgend op de arrestatie, waarbij niet in de bijstand van een 
raadsman was voorzien en geen melding werd gedaan van het verbod op 
gedwongen zelfincriminatie ; eenieder heeft recht op een eerlijk proces, 
met inbegrip van het recht op bijstand van een raadsman voorafgaand 
en tijdens het verhoor en dit vanaf het eerste verhoor ; indien verkla-
ringen worden afgenomen van een van zijn vrijheid beroofde verdachte 
tijdens de periode van 24 uur volgend op die vrijheidsberoving zonder 
dat deze verdachte werd bijgestaan door een raadsman, mogen de 
verklaringen niet in rechte worden gebruikt, zelfs niet als steunbewijs 
en noch ten aanzien van degene die de verklaring heeft afgelegd, noch 
ten aanzien van een medebeklaagde ; desgevallend dient het Hof hier-
over uitspraak te doen in verenigde kamers ; als zulke verklaring toch 
zou kunnen gebruikt worden, dan zou dat ook kunnen als er bij het 
verhoor gebruik werd gemaakt van ongeoorloofde druk of dwang, of 
nog als de medebeklaagde werd gefolterd ; de appelrechters hadden niet 
alleen moeten besluiten tot het weren van de verklaring van de medebe-
klaagde, afgelegd zonder bijstand van een advocaat, maar ook nagaan 
in welke mate de daaropvolgende verklaringen van de medebeklaagde, 
waarop zij de veroordeling van de eiser hebben gesteund, rechtstreeks 
of onrechtstreeks het gevolg zijn geweest van de verklaring, afgelegd 
voor de onderzoeksrechter, en in voorkomend geval ook die verkla-
ringen uit het debat moeten weren ; het arrest dat zulks nalaat, is niet 
naar recht verantwoord en niet naar recht gemotiveerd.

De eiser verzoekt de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof :

“Schenden de artikelen 154, 176 en 211 van het Wetboek van Strafvor-
dering, aldus geïnterpreteerd dat verklaringen die door foltering zijn 
bekomen, niet mogen worden gebruikt als bewijs à charge ten aanzien 
van derden, terwijl verklaringen die werden bekomen met miskenning 
van het recht op bijstand van een advocaat zoals gewaarborgd door 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden, wel mogen worden gebruikt als bewijs à 
charge ten aanzien van derden, het gelijkheidsbeginsel (artikelen 10 en 
11 van de Grondwet) ?”

In zijn antwoordnoot overeenkomstig artikel 1107 Gerechtelijk 
Wetboek verzoekt de eiser ook de volgende prejudiciële vraag te stellen 
aan het Grondwettelijk Hof :

“Schenden de artikelen 154, 176 en 211 van het Wetboek van Strafvor-
dering, aldus geïnterpreteerd dat verklaringen die werden bekomen 
met miskenning van het recht op bijstand van een advocaat of van het 
recht op cautie omtrent het zwijgrecht en het verbod van gedwongen 
zelfincriminatie, zoals gewaarborgd door artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
wel mogen worden gebruikt als bewijs à charge ten aanzien van 
anderen dan degene die het voorwerp van de schending van dat recht 
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heeft uitgemaakt, terwijl de beperking niet geldt voor ander onrecht-
matig verkregen bewijs dat wordt uitgesloten, het gelijkheidsbeginsel 
(artikelen 10 en 11 van de Grondwet) ?”

5. Hier doet het Hof geen uitspraak in één van de gevallen, vermeld 
in de artikelen 131, tweede, derde en vierde lid, of 1119 tot en met 1121 
Gerechtelijk Wetboek.

Het Hof dient bijgevolg geen uitspraak te doen in verenigde kamers.

6. Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cautie-
plicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan verplicht worden 
zichzelf te incrimineren. Deze rechten gelden in personam. Een 
beklaagde kan zich in beginsel niet beroepen op de miskenning van 
die rechten betreffende belastende verklaringen afgelegd lastens hem 
door een andere beklaagde, die voor hem slechts een getuige is, tenzij 
die andere beklaagde zelf van die rechten genoot, de miskenning ervan 
inroept en op die grond de afgelegde belastende verklaringen intrekt.

Dit belet niet dat de beklaagde ook vermag aan te voeren dat de 
betrouwbaarheid van de verklaring van de medebeklaagde is aangetast 
en het gebruik ervan het recht van verdediging van de beklaagde zou 
miskennen doordat de verklaring van de medebeklaagde middels onge-
oorloofde druk, dwang of foltering werd verkregen.

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

7. Uit de redenen van het beroepen vonnis die het arrest overneemt, 
blijkt niet dat de verklaring van de medebeklaagde verkregen werd 
onder druk, dwang of foltering, noch dat de medebeklaagde de misken-
ning heeft ingeroepen van zijn recht op bijstand van een raadsman en 
op die grond zijn verklaringen zou hebben ingetrokken. De appelrech-
ters dienden bijgevolg ook niet verder te onderzoeken of de verkla-
ringen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn geweest van 
de verklaring, afgelegd voor de onderzoeksrechter zonder bijstand van 
een raadsman, uit het debat dienden geweerd te worden.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

8. De verklaring van een medebeklaagde verkregen door foltering 
betreft een andere rechtstoestand dan deze waarbij een medebeklaagde 
enkel een verklaring heeft afgelegd zonder bijstand van een advocaat 
en die daarmee niet vergelijkbaar is.

De eerste prejudiciële vraag wordt niet gesteld.

9. De eiser vermag in een in antwoord op de conclusie van het open-
baar ministerie neergelegde noot niet te verzoeken een prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen wanneer hij, zoals hier, 
ook binnen de wettelijk bepaalde termijn in een memorie dit verzoek 
had kunnen indienen.

De tweede prejudiciële vraag wordt evenmin gesteld.

Aanvullend middel

10 Het middel voert miskenning aan van de redelijke termijn : de 
eiser heeft cassatieberoep ingesteld op 2 juli 2012 en een memorie neer-
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gelegd op 24 september 2012 ; de zaak werd vervolgens opgeroepen voor 
de rechtszitting van het Hof van 4 maart 2014 ; aldus werd de redelijke 
termijn overschreden ; de verwijzing naar een ander hof van beroep 
dringt zich op om uitspraak te doen met toepassing van artikel 21ter 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.

11. De door artikel 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde 
antwoordnoot mag geen ander middel inhouden dan de eerder in een 
regelmatig neergelegde memorie aangevoerde middelen.

Het middel is niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

1 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — 
Advocaten : de heer Meese (bij de balie te Gent) en de heer Verbist.

N° 253

2o kamer — 1 april 2014
(P.12.2036.N)

1o rechTBaNkeN. — STraFZakeN. — STraFVorderINg. — TeNlaSTe-
leggINg. — kWalIFIcaTIe. — VerBeTerINg, aaNVullINg oF VerVaNgINg. — 
aaNVulleNde aaNhaNgIgmakINg IN hoger Beroep. — geVolg.

2o hoger Beroep. — STraFZakeN (douaNe eN accIJNZeN INBe-
grepeN). — geVolgeN. BeVoegdheId VaN de rechTer. — TeNlaSTeleggINg. 
— kWalIFIcaTIe. — VerBeTerINg, aaNVullINg oF VerVaNgINg. — aaNVul-
leNde aaNhaNgIgmakINg IN hoger Beroep. — geVolg.

1o en 2o Het vonnisgerecht in politie- of in correctionele zaken moet aan 
het ten laste gelegde feit de juiste kwalificatie geven en daartoe met 
eerbiediging van het recht van verdediging de oorspronkelijke kwali-
ficatie verbeteren, aanvullen of vervangen ; indien het uitspraak doet 
over een feit waaraan slechts één kwalificatie is gegeven, kan het de 
beklaagde zonder aanvullende aanhangigmaking niet veroordelen voor 
meerdere misdrijven  (1) ; een aanvullende aanhangigmaking is in hoger 
beroep evenwel uitgesloten ; de appelrechter kan dan ook buiten het geval 

  (1) Cass. 15 januari 1987, AR nr.7626, AC 1986-87, nr. 285.
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van een aanvullende aanhangigmaking in eerste aanleg, aan de aan het 
feit gegeven oorspronkelijke kwalificatie geen kwalificatie toevoegen  (1). 
(Artt. 182, 202 en 211 Wetboek van Strafvordering)

(a. e.a.)

arreST. 

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 9 november 2012.

De eiser en de eiseres voeren in een memorie die aan dit arrest is 
gehecht, respectievelijk een middel en twee middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel van de eiser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste middel van de eiseres

Eerste onderdeel

3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 182, 202 en 211 
Wetboek van Strafvordering, artikel 146, eerste lid, 3o, Stedenbouw-
decreet 1999 en artikel 6.1.1, eerste lid, 3o, Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening : door de toevoeging aan de oorspronkelijke telastleg-
ging van de inbreuk op artikel 146, eerste lid, 3o, Stedenbouwdecreet 
1999, zijnde het als eigenaar toestaan of aanvaarden van het plegen, 
voortzetten of instandhouden van één van de onder 1o en 2o bedoelde 
gevallen, ontdubbelt het arrest de kwalificatie, wat enkel mogelijk is 
via een bijkomende aanhangigmaking en in hoger beroep hoe dan ook 
uitgesloten is.

4. Het vonnisgerecht in politie- of in correctionele zaken moet aan 
het ten laste gelegde feit de juiste kwalificatie geven en daartoe met 
eerbiediging van het recht van verdediging de oorspronkelijke kwali-
ficatie verbeteren, aanvullen of vervangen. Indien het uitspraak doet 
over een feit waaraan slechts één kwalificatie is gegeven, kan het de 
beklaagde zonder aanvullende aanhangigmaking niet veroordelen 
voor meerdere misdrijven. Een aanvullende aanhangigmaking is in 
hoger beroep evenwel uitgesloten. De appelrechter kan dan ook buiten 
het geval van een aanvullende aanhangigmaking in eerste aanleg, aan 
de aan het feit gegeven oorspronkelijke kwalificatie geen kwalificatie 
toevoegen.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :

  (1) Cass. 17 november 1992, AR nr. 5722, AC 1991-92, nr. 734.
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— de eiseres werd gedagvaard voor een inbreuk op artikel 149, eerste 
lid, 1o, Stedenbouwdecreet 1999, zijnde “hetzij zonder voorafgaande 
vergunning hetzij in strijd met de vergunning hetzij na verval, vernie-
tiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de vergunning, handelingen, werken of wijzi-
gingen te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, namelijk 
door zonder stedenbouwkundige vergunning (…) een woning te hebben 
uitgebreid met een oppervlakte van 19,78 m² (en) (…) een bijgebouw te 
hebben gesloopt en een nieuw bijgebouw te hebben gebouwd voor de 
opslag van materiaal en voertuigen” ;

— de eiseres in eerste aanleg niet voor enig andere kwalificatie vrij-
willig is verschenen of aanvullend werd gedagvaard ;

— de appelrechters met het arrest (ro 5.1) de kwalificatie van de 
enige telastlegging aanvullen door toevoeging van de wetsbepaling 
van artikel 149, eerste lid, 3o, Stedenbouwdecreet 1999 en door toevoe-
ging in de omschrijving van de woorden “hetzij als eigenaar te hebben 
toegestaan of aanvaard dat deze strafbare feiten werden gepleegd” ;

— de appelrechters met het arrest (ro 6) oordelen dat het ten laste 
gelegde thans een inbreuk uitmaakt op artikel 4.2.1, 1o, a en c, welke 
strafbaar wordt gesteld door artikel 6.1.1, eerste lid, 1o, en 3o, en 
artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ;

— de appelrechters de eiseres wegens de aldus verbeterde telastleg-
ging veroordelen en uitspraak doen over de tegen haar gerichte herstel-
vordering. 

6. Daaruit volgt dat de appelrechters zich niet beperken tot een 
verbetering van de oorspronkelijke kwalificatie van artikel 149, eerste 
lid, 1o, Stedenbouwdecreet, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 1o, Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, maar aan die kwalificatie een kwali-
ficatie en dus een misdrijf toevoegen bestaande in de overtreding 
van artikel 149, eerste lid, 3o, Stedenbouwdecreet, thans artikel 6.1.1, 
eerste lid, 3o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zonder aanvul-
lende aanhangigmaking in eerste aanleg. Aldus schenden zij de in het 
middel vermelde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven van de eiseres

De overige grieven van de eiseres die niet kunnen leiden tot cassatie 
zonder verwijzing behoeven geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering wat betreft 
de eiser

8. 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 arrest in zoverre het uitspraak doet met 

betrekking tot de eiseres.
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Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.

Veroordeelt de eiser tot de kosten van zijn cassatieberoep.

Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiseres ten laste van 
de Staat.

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

1 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Haentjens (bij de balie te Dendermonde).

N° 254

2o kamer — 1 april 2014 

(P.13.1319.N)

1o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — BeSlISSINgeN VaTBaar Voor 
caSSaTIeBeroep. — STraFVorderINg. — algemeeN. — VerWIJZINgSBeSchIk-
kINg. — hoger Beroep. — caSSaTIeBeroep INVerdeNkINggeSTelde TegeN 
arreST VaN de kamer VaN INBeSchuldIgINgSTellINg. — oNTVaNkelIJkheId. 
— VoorWaarde.

2o redeNeN VaN de VoNNISSeN eN arreSTeN. — algemeeN. — 
oNderZoekSgerechTeN. — regelINg VaN de rechTSplegINg. — moTIVerINgS-
VerplIchTINg. — draagWIJdTe.

3o oNderZoekSgerechTeN. — regelINg VaN de rechTSplegINg. — BeSlIS-
SINgeN. — moTIVerINgSVerplIchTINg. — draagWIJdTe. 

4o redeNeN VaN de VoNNISSeN eN arreSTeN. — algemeeN. — 
oNderZoekSgerechT. — VerWIJZINgSBeSchIkkINg. — BegrIp. — geVolg. 

5o oNderZoekSgerechTeN. — VerWIJZINgSBeSchIkkINg. — BegrIp. — 
geVolg.

6o redeNeN VaN de VoNNISSeN eN arreSTeN. — op coNcluSIe. — 
STraFZakeN (geeSTrIJke draNkeN eN douaNe eN accIJNZeN INBegrepeN). — 
oNderZoekSgerechT. — VerWIJZINgSBeSlISSINg. — BeoordelINg VoldoeNde 
BeZWareN. — moTIVerINg.

7o oNderZoekSgerechTeN. — VerWIJZINgSBeSlISSINg. — BeoordelINg 
VoldoeNde BeZWareN. — moTIVerINg. 

1o Een inverdenkinggestelde kan tegen een arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
verwijzingsbeschikking slechts een onmiddellijk cassatieberoep instellen 
wanneer dat hoger beroep zelf ontvankelijk is, dit is in de gevallen 
bepaald in artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering. (Art. 416, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering) 
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2o en 3o Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksge-
rechten die de rechtspleging regelen ; hun beslissingen zijn immers geen 
vonnissen in de zin van dat artikel. (Art. 149 Grondwet)

4o en 5o Een beslissing op de strafvordering, met inbegrip van de beslissing 
die daaraan een einde stelt op het ogenblik van de rechtspleging, dient de 
voornaamste redenen tot staving van die beslissing te vermelden, ook bij 
afwezigheid van conclusie ; een verwijzingsbeschikking is geen eindbeslis-
sing op de strafvordering ; het onderzoeksgerecht dat besluit tot verwijzing 
naar de feitenrechter, kan volstaan met de enkele onaantastbare vaststel-
ling dat er voldoende bezwaren voorhanden zijn. (Art. 149 Grondwet) 

6o en 7o Het onderzoeksgerecht oordeelt in geweten of er al dan niet 
voldoende bezwaren zijn om, hetzij de inverdenkinggestelde naar het 
vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing tot buitenvervolging-
stelling te verantwoorden ; geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de 
bezwaren in geval van verwijzing gepreciseerd moeten worden ; onafge-
zien of er al dan niet een conclusie werd neergelegd waarin betwisting 
gevoerd wordt over het bestaan van voldoende bezwaren, motiveert het 
onderzoeksgerecht zijn verwijzingsbeslissing naar recht door zijn onaan-
tastbare vaststelling dat die bezwaren bestaan. (Artt. 128, 129, 130, 229, 
230 en 231 Wetboek van Strafvordering ; art. 149 Grondwet) 

(l. T. m. e.a.) 

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 juni 2013. 

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep van de eiseres 
tegen de beschikking die haar wegens de telastleggingen A en B naar 
de correctionele rechtbank verwijst.

2. Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering kan een inverdenkinggestelde tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep 
tegen een verwijzingsbeschikking, slechts een onmiddellijk cassatie-
beroep instellen wanneer dat hoger beroep zelf ontvankelijk is, dit is 
in de gevallen bepaald in artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering.

3. Het ontbreken van de voornaamste redenen die de verwijzingsbe-
schikking schragen, in het bijzonder in geval van een verweer dat bij 
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conclusie werd aangevoerd, maakt een verzuim van deze beschikking 
uit, zodat het hoger beroep dat door de inverdenkinggestelde tegen 
deze beschikking is ingesteld, ontvankelijk is wanneer het middel tot 
staving van voormeld hoger beroep met recht een dergelijk verzuim 
aanvoert ; het hoger beroep van de inverdenkinggestelde is daaren-
tegen niet ontvankelijk wanneer de kamer van inbeschuldigingstel-
ling, ondanks het feit dat een dergelijk verzuim wordt aangevoerd, 
wettig vaststelt dat de beroepen beschikking dienaangaande met 
redenen is omkleed.

Het onderzoek naar de ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
dienaangaande vereist een antwoord op de door de eiseres aangevoerde 
middelen die nauw verband houden met die ontvankelijkheid.

4. Het arrest oordeelt verder dat de overige betwistingen die de 
eiseres voor de kamer van inbeschuldigingstelling voert, betrekking 
hebben op het bestaan zelf van voldoende bezwaren en een onderzoek 
naar en een beoordeling van de feitelijke gegevens vergen. 

Met die beslissing bevat het arrest geen eindbeslissing en doet het 
geen uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering. 

In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep alles-
zins niet ontvankelijk.

Eerste middel

5. Het middel voert miskenning aan van de motiveringsverplichting 
ex artikel 149 Grondwet : het arrest beantwoordt niet het verweer van 
de eiseres dat “een foetus pas als persoon beschermd is vanaf dat het 
begin van de geboorte zich aandient en het strafrecht pas bescher-
ming biedt aan de foetus die betrokken is in het geboorteproces, een 
voorwaarde waaraan in casu niet voldaan is doordat de arbeid nog niet 
begonnen was en er aldus geen sprake van een misdrijf kan zijn.”

6. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksge-
rechten die de rechtspleging regelen. Hun beslissingen zijn immers 
geen vonnissen in de zin van dat artikel.

In zoverre het middel de schending van die bepaling aanvoert, faalt 
het naar recht.

7. Een beslissing op de strafvordering, met inbegrip van de beslis-
sing die daaraan een einde stelt op het ogenblik van de regeling van 
de rechtspleging, dient de voornaamste redenen tot staving van die 
beslissing te vermelden, ook bij afwezigheid van conclusie.

Een verwijzingsbeschikking is geen eindbeslissing op de strafvorde-
ring.

Het onderzoeksgerecht dat besluit tot verwijzing naar de feiten-
rechter, kan volstaan met de enkele onaantastbare vaststelling dat er 
voldoende bezwaren voorhanden zijn.

In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.

8. Uit de artikelen 128, 129, 130, 229, 230 en 231 Wetboek van Strafvor-
dering volgt dat het onderzoeksgerecht in geweten oordeelt of er al dan 
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niet voldoende bezwaren zijn om, hetzij de inverdenkinggestelde naar 
het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing tot buitenvervol-
gingstelling te verantwoorden.

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de bezwaren in geval van 
verwijzing gepreciseerd moeten worden.

Onafgezien of er al dan niet een conclusie werd neergelegd waarin 
betwisting gevoerd wordt over het bestaan van voldoende bezwaren, 
motiveert het onderzoeksgerecht zijn verwijzingsbeslissing naar recht 
door zijn onaantastbare vaststelling dat die bezwaren bestaan.

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

9. Het arrest stelt vast dat :
— de eiseres in conclusie die werd overgelegd aan de raadkamer, 

heeft voorgehouden dat de foetus pas als beschermd persoon wordt 
beschouwd vanaf het moment dat de geboorte zich aandient, er te 
dezen enkel sprake is van een latente fase van de bevalling en dat op 
grond van feitelijke elementen blijkt dat de moeder niet in arbeid zou 
geweest zijn met het oog op de bevalling, in tegenstelling tot de bevin-
dingen van de gerechtsdeskundige, zodat er tegen haar geen bezwaren 
bestaan ; 

— de raadkamer met verwijzing naar de bevindingen van de wets-
dokter geoordeeld heeft dat er voldoende bezwaren bestaan ;

— de eiseres voor de raadkamer niet het juridische argument heeft 
opgeworpen dat, indien de haar ten laste gelegde feiten zouden worden 
bewezen verklaard, die feiten geen misdrijven en bijgevolg niet straf-
baar zijn, maar enkel heeft betwist dat in de gegeven omstandigheden 
de symptomen kunnen worden aangezien als een verlossingsarbeid. 

10 Het arrest dat vaststelt dat de beroepen beschikking oordeelt dat 
er ten laste van de eiseres voldoende bezwaren bestaan, oordeelt wettig 
dat de verwijzingsbeschikking aldus voldoet aan de motiveringsplicht 
en is naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Vermits het arrest aldus naar recht oordeelt dat het hoger beroep 

van de eiseres niet ontvankelijk is, is het cassatieberoep evenmin 
ontvankelijk. 

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

1 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. 
— Advocaat : de heer Vande Moortel (bij de balie te Gent).
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N° 255

2o kamer — 1 april 2014 
(P.13.1957.N)

1o rechTBaNkeN. — STraFZakeN. — STraFVorderINg. — VoegINg VaN 
eeN aNder STraFdoSSIer. — BeoordelINg door de rechTer. — WIJZe. — 
rechTSmachT.

2o rechT VaN VerdedIgINg. — STraFZakeN. — STraFVorderINg. — 
VoegINg VaN eeN aNder STraFdoSSIer. — BeoordelINg door de rechTer. — 
WIJZe. — rechTSmachT. 

3o rechTBaNkeN. — STraFZakeN. — STraFVorderINg. — proceSSuele 
gelIJkheId TuSSeN de parTIJeN. — BegrIp. 

4o caSSaTIe. — BeVoegdheId VaN heT hoF. — amBTShalVe Voorge-
drageN mIddeleN. — TegeNSTrIJdIgheId VaN de moTIVerINg. — geVolg.

5o caSSaTIemIddeleN. — STraFZakeN. — amBTShalVe VoorgedrageN 
mIddel. — TegeNSTrIJdIgheId VaN de moTIVerINg. — geVolg. 

6o caSSaTIe. — VerNIeTIgINg. omVaNg. — STraFZakeN. — STraFVor-
derINg. — Beklaagde eN VerdachTe. — amBTShalVe VoorgedrageN mIddel. 
— TegeNSTrIJdIgheId IN de moTIVerINg. — geVolg. — BurgerlIJke rechTS-
VorderINg. 

1o en 2o De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite over de 
noodzaak, het nut of de raadzaamheid van een door een partij gedaan 
verzoek tot het laten voegen bij het dossier van een ander strafdossier, 
maar hij heeft geen rechtsmacht om het openbaar ministerie te bevelen 
een ander strafdossier bij de bij hem aanhangige strafzaak te voegen  (1) ; 
de rechter vermag bij zijn oordeel de rechten van de beklaagde af te wegen 
tegen andere strijdige belangen ; de enkele omstandigheid dat hij een derge-
lijk verzoek weigert omdat hij dit voor zijn oordeelsvorming niet noodza-
kelijk acht, levert geen miskenning van het recht van verdediging op  (2).

3o De vraag of een partij toegang moet kunnen hebben tot stukken die 
een andere partij in zijn bezit heeft of eventueel zou kunnen krijgen, 
maar aan de rechter niet worden voorgelegd en in het proces niet worden 
gebruikt, is vreemd aan de processuele gelijkheid voor de rechter die 
uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvordering ; die gelijkheid 
tussen de partijen houdt enkel in dat elke partij in het proces voor de 
rechter die kennisneemt van de zaak, dezelfde processuele middelen kan 
aanwenden en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van de stukken 
en  gegevens die aan het oordeel van de rechter worden  voorgelegd. 

4o, 5o en 6o Wanneer de appelrechters één enkele straf uitspreken voor alle 
tegen de eiser bewezen verklaarde feiten, heeft de vernietiging, vanwege 
het ambtshalve voorgedragen middel van de tegenstrijdigheid van de 

  (1) Cass. 27 april 1999, AR P.97.0860.N, AC 1999, nr. 241 ; Cass. 15 februari 2000, AR 
P.98.0471.N, AC 2000, nr. 121.

  (2) Cass. 31 januari 2006, AR P.05.0651.N, AC 2006, nr. 61 ; Cass. 10 april 2007, AR 
P.07.0404.N, AC 2007, nr. 177.
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 motivering, van de schuldigverklaring van de eiser aan twee van de 
tenlasteleggingen de vernietiging tot gevolg van de straf voor het geheel 
van de tenlasteleggingen ; dit brengt tevens de vernietiging mee van de 
beslissing op de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvordering die 
erop gegrond is, ook al is het cassatieberoep tegen de niet-definitieve 
beslissing over de omvang van de schade thans niet ontvankelijk. 

(W. e.a. T. d.) 

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep I is gericht tegen de arresten van het hof van 
beroep te Gent, jeugdkamer, van 15 mei 2013 en 30 oktober 2013.

Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, jeugdkamer, van 30 oktober 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

De eiseres voert geen middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling :

— artikel 149 Grondwet.

2. Het arrest verklaart de eiser schuldig onder meer aan verkrach-
ting “met de omstandigheid dat de schuldige, wie hij ook zij, door een 
of meer personen geholpen werd in de [uitvoering] van de misdaad of 
het wanbedrijf, dat de verkrachting is voorafgegaan of gepaard gegaan 
met de handelingen bedoeld in [artikel] 417ter eerste lid van het [Straf-
wetboek] of met opsluiting” (telastlegging A) en diefstal met geweld 
of bedreiging “met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd 
onder twee van de in artikel 471 (Strafwetboek) vermelde omstandig-
heden, namelijk het misdrijf gepleegd werd bij nacht en het misdrijf 
gepleegd werd door twee of meer personen (en) wapens of op wapens 
gelijkende voorwerpen werden gebruikt of getoond, of de schuldige 
deed geloven dat hij gewapend was” (telastlegging B).

Op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster bevestigt 
het arrest het beroepen vonnis met dien verstande dat de aan de 
verweerster toegekende provisie, waartoe onder meer de eisers hoof-
delijk werden veroordeeld, wordt gebracht op 10.000 euro, de beslissing 
omtrent de rechtsplegingsvergoeding wordt aangehouden en de zaak 
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terug verzonden wordt naar de eerste rechter voor verdere afhandeling 
van de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster.

Het beroepen vonnis heeft, vooraleer uitspraak te doen over de 
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster, een gerechtsdeskun-
dige aangesteld teneinde onder meer :

 “de door het slachtoffer, ingevolge de feiten d.d. 15 december 2011, 
opgelopen letsels, de gevolgen ervan en de ondergane behandelingen en 
verzorgingen te beschrijven ;

advies te verstrekken nopens de vraag of het slachtoffer ten gevolge 
van deze letsels een tijdelijke en/of blijvende werkonbekwaamheid / 
invaliditeit onderging en in voorkomend geval de aard en de graad 
ervan aan te geven alsmede de consolidatiedatum te bepalen”.

Die opdracht laat de mogelijkheid open dat de verkrachting onder 
meer “een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid” in de zin van 
artikel 417ter, tweede lid, 2o, Strafwetboek heeft veroorzaakt (telast-
legging A) of de diefstal met geweld of bedreiging onder meer “een 
blijvende fysische of psychische ongeschiktheid”, zoals bepaald door 
artikel 473 Strafwetboek, ten gevolge heeft gehad (telastlegging B).

Aldus is het arrest tegenstrijdig gemotiveerd.

Eerste middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14 
IVBPR, artikel 191 Grondwet, de artikelen 47 en 48 Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie (hierna Handvest Grondrechten) 
en de artikelen 37, d, en 40 Kinderrechtenverdrag, alsmede misken-
ning van het recht van verdediging en het recht op wapengelijkheid : 
bij tussenarrest van 15 mei 2013 hebben de appelrechters nagelaten 
eisers verzoek tot inzage en kopie van het dossier ten laste van A L 
die volgens het openbaar ministerie mede betrokken was bij de aan de 
eiser ten laste gelegde feiten maar waarvan het weigerde het dossier 
te voegen, te beantwoorden en het openbaar ministerie uit te nodigen 
dit dossier alsnog te laten voegen ; in het eindarrest van 30 oktober 
2013 oordelen de appelrechters dat het recht op tegenspraak niet abso-
luut is en verwijzen zij naar de motieven van de brief van 5 september 
2012 van het openbaar ministerie, waaronder de betrokkenheid van 
andere minderjarigen in dit strafonderzoek ; deze bewering die door 
de appelrechters zonder enig onderzoek wordt overgenomen, is niet 
bewezen en kan door de eiser niet worden gecontroleerd ; het openbaar 
ministerie en de verweerster hadden wel inzage van het dossier ten 
laste van A. L. ; aldus behandelen de appelrechters niet alle partijen op 
dezelfde wijze, wordt de eiser in een procesrechtelijk minderwaardige 
positie geplaatst en creëren de appelrechters een schijn van gebrek 
aan objectiviteit ; de eiser is het slachtoffer van vooringenomenheid 
van de verbalisanten en de appelrechters omwille van zijn afkomst en 
uiterlijk.

4. De artikelen 47 en 48 Handvest Grondrechten hebben slechts recht-
streekse werking wanneer het geschil verband houdt met de uitvoering 
van het recht van de Europese Unie, wat hier niet het geval is.
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In zoverre het middel schending van die bepalingen aanvoert, faalt 
het naar recht.

5. In zoverre het middel kritiek heeft op de houding van de verbali-
santen, is het niet gericht tegen de bestreden beslissingen, mitsdien 
niet ontvankelijk.

6. De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite over de 
noodzaak, het nut of de raadzaamheid van een door een partij gedaan 
verzoek tot het laten voegen bij het dossier van een ander strafdos-
sier, maar hij heeft geen rechtsmacht om het openbaar ministerie te 
bevelen een ander strafdossier bij de bij hem aanhangige strafzaak te 
voegen. De rechter vermag bij zijn oordeel de rechten van de beklaagde 
af te wegen tegen andere strijdige belangen.

De enkele omstandigheid dat de rechter een dergelijk verzoek weigert 
omdat hij dit voor zijn oordeelsvorming niet noodzakelijk acht, levert 
geen miskenning van het recht van verdediging op.

De vraag of een partij toegang moet kunnen hebben tot stukken die 
een andere partij in zijn bezit heeft of eventueel zou kunnen krijgen, 
maar aan de rechter niet worden voorgelegd en in het proces niet 
worden gebruikt, is vreemd aan de processuele gelijkheid voor de 
rechter die uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvordering. 
Die gelijkheid tussen de partijen houdt enkel in dat elke partij in het 
proces voor de rechter die kennisneemt van de zaak, dezelfde proces-
suele middelen kan aanwenden en op gelijke wijze kennis moet kunnen 
nemen van de stukken en gegevens die aan het oordeel van de rechter 
worden voorgelegd.

In zoverre faalt het middel naar recht.

7. De appelrechters stellen aan de hand van de in het strafdossier 
aanwezige stukken vast en oordelen dat :

— een uit handen gegeven minderjarige, zoals de eiser, niet langer 
door de correctionele rechtbank wordt berecht, maar door de bijzon-
dere kamer van de jeugdrechtbank ;

— deze regeling een gezamenlijke behandeling van de zaken lastens 
de eiser en de meerderjarige A. L. uitsluit ;

— het aan het openbaar ministerie dat geacht wordt loyaal mee te 
werken aan de procesvoering, staat te beslissen of bepaalde stukken 
gevoegd worden aan het dossier van de rechtspleging ;

— ook andere minderjarigen in het strafonderzoek betrokken zijn ;

— het openbaar ministerie, teneinde de eiser ter wille te zijn, een 
kopie gevoegd heeft van de verhoren van A L van 14 december 2012 en 
15 januari 2013, waarover de eiser aldus tegenspraak kon voeren, en 
bijkomend onderzoek deed in verband met het gsm-gebruik op de dag 
van de feiten, gegevens die zich zelfs reeds in het dossier bevonden ;

— gelet op de andere, objectieve bewijselementen in het dossier de 
voeging van het dossier lastens A. L. niet dienstig is voor het achter-
halen van de waarheid.

Aldus oordelen de appelrechters dat de door de eiser gevraagde voeging 
van het dossier ten laste van A L niet mogelijk is gelet op de noodzaak 
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de strijdige belangen van anderen, te weten andere betrokken minder-
jarigen, te beschermen. Zij oordelen verder dat die voeging niet nuttig 
of nodig is aangezien het strafdossier waaraan de verhoren van A L 
werden gevoegd, voldoende gegevens bevat voor de waarheidsvinding. 
Door op die gronden niet in te gaan op eisers verzoek, miskennen de 
appelrechters eisers recht van verdediging niet en geven zij geen blijk 
van enige vooringenomenheid.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omvang van de cassatie

16. De appelrechters spreken één enkele straf uit voor alle tegen 
de eiser bewezen verklaarde feiten. De vernietiging van de schuldig-
verklaring van de eiser aan de telastleggingen A en B heeft aldus de 
vernietiging tot gevolg van de straf voor het geheel van de telastleg-
gingen.

17. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de straf-
vordering voor de telastleggingen A en B tegen de eiser brengt tevens 
de vernietiging mee van de beslissing op de tegen de eisers ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering die erop gegrond is, ook al is het cassa-
tieberoep tegen de niet-definitieve beslissing over de omvang van de 
schade thans niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

18. De vermelde tegenstrijdigheid van de motivering heeft geen 
betrekking op de schuldigverklaring van de eiser aan het feit van de 
telastlegging C.

19. Wat de schuldigverklaring aan de telastlegging C betreft, zijn de 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het :
— de eiser schuldig verklaart aan de telastleggingen A en B en hem 

tot straf, een bijdrage aan het Slachtofferfonds en de kosten veroor-
deelt wegens alle vermengde telastleggingen ;

— de eiseres hoofdelijk met de eiser veroordeelt tot “de kosten en 
schadevergoeding en als onderhoudsplichtige, overeenkomstig de arti-
kelen 1 tot en met 5 van het Besluit van de Vlaamse Executieve d.d. 
22 mei 1991 houdende vaststelling van de regels betreffende de bijdrage 
in de onderhouds-, opvoedings- en behandelingskosten van de jongeren 
en de bestemming van het loon toegekend aan de minderjarigen” ;

— uitspraak doet over de burgerrechterlijke rechtsvordering van de 
verweerster tegen de eisers. 

ARREST-2014-4.indb   873 02/03/15   17:02



874 ARRESTEN VAN CASSATIE 2.4.14 - N° 256

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

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 
Veroordeelt de eisers tot de helft van de kosten en laat de overige 

kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, 

jeugdkamer.

1 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. 
— Advocaat : de heer Van Vlaenderen (bij de balie te Gent).

N° 256

2o kamer — 2 april 2014
(P.13.1048.F)

1o oNderZoek IN STraFZakeN. — gerechTelIJk oNderZoek. — 
regelINg VaN de rechTSplegINg. — BeSchIkkINg ToT BuITeNVerVolgINgSTel-
lINg. — hoger Beroep. — VerWIJZINg. — moTIVerINg. — arTIkel 6 eVrm. 
— ToepaSSINg.

2o oNderZoekSgerechTeN. — regelINg VaN de rechTSplegINg. — 
BeSchIkkINg ToT BuITeNVerVolgINgSTellINg. — hoger Beroep. — VerWIJ-
ZINg. — moTIVerINg. — arTIkel 6 eVrm. — ToepaSSINg.

3o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.1. — ToepaSSINgSgeBIed. — regelINg VaN de rechTS-
plegINg. — BeSchIkkINg ToT BuITeNVerVolgINgSTellINg. — hoger Beroep. — 
VerWIJZINg. — moTIVerINg.

1o, 2o en 3o Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden houdt in dat de beslissing op de 
strafvordering, met inbegrip van die welke bij de regeling van de rechts-
pleging daaraan een einde maakt, de hoofdredenen vermeldt waarop ze 
steunt ; die bepaling is evenwel niet van toepassing op de onderzoeksge-
rechten die, wanneer ze uitspraak doen over de regeling van de rechtsple-
ging en de vervolgde persoon naar het vonnisgerecht verwijzen, slechts 
een niet-definitieve beslissing wijzen die de uitoefening van het recht 
van verdediging, waaronder het recht op een eerlijke behandeling van de 
zaak voor de feitenrechter, vrijwaart  (1). (Art. 135, Wetboek van Straf-
vordering)

(m. T. k. e.a.)

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 256.
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arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 mei 2013. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 27 maart 2014 
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 2 april 2014 heeft raadsheer Pierre Cornelis 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing inzake 
het bestaan van voldoende bezwaren

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
2. In zoverre het cassatieberoep de eventuele onregelmatigheden, 

verzuimen of nietigheidsgronden met betrekking tot het verwijzings-
arrest, aan het toezicht van het Hof onderwerpt

Middel

Het bestreden arrest, dat de beschikking wijzigt van de raadkamer, 
die verklaarde dat er geen grond was om de eiser te vervolgen, beveelt 
zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens onopzettelijke 
slagen en verwondingen toegebracht aan de eerste verweerster.

Het middel verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat het 
de hoofdredenen niet vermeldt die de verwijzing van de eiser verant-
woorden.

Artikel 6.1 EVRM houdt in dat de beslissing op de strafvordering, 
met inbegrip van die welke bij de regeling van de rechtspleging 
daaraan een einde maakt, de hoofdredenen vermeldt waarop ze steunt. 
Die bepaling is evenwel niet van toepassing op de onderzoeksgerechten 
die, wanneer ze uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging 
en de vervolgde persoon naar het vonnisgerecht verwijzen, slechts een 
niet-definitieve beslissing wijzen die de uitoefening van het recht van 
verdediging, waaronder het recht op een eerlijke behandeling van de 
zaak voor de feitenrechter, vrijwaart.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

Er bestaat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met 
betrekking tot het verwijzingsarrest.

Dictum
Het Hof,
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Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep, in zoverre 
het gericht is tegen de beslissing inzake het bestaan van voldoende 
bezwaren.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

2 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Andersluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Pire 
(bij de balie te Brussel), de heer Crucifix (bij de balie te Brussel), de 
heer Estienne (bij de balie te Brussel) en mevr. Tilquin (bij de balie te 
Brussel).

N° 257

2o kamer — 2 april 2014
(P.13.1893.F)

1o BeWIJS. — STraFZakeN. — geTuIgeN. — oVerleggINg VaN eeN geTuI-
geNIS. — arTIkeleN 961/1 ToT 961/3, gerechTelIJk WeTBoek. — ToepaSSINg 
IN STraFZakeN.

2o BeWIJS. — BurgerlIJke ZakeN. — geTuIgeN. — oVerleggINg VaN eeN 
geTuIgeNIS. — arTIkeleN 961/1 ToT 961/3, gerechTelIJk WeTBoek. — ToepaS-
SINg IN STraFZakeN.

1o en 2o De artikelen 961/1, 961/2 en 961/3, van het Gerechtelijk Wetboek, die 
betrekking hebben op de overlegging van schriftelijke verklaringen in het 
kader van een onderzoek waartoe de burgerlijke rechter machtiging heeft 
verleend, zijn niet van toepassing op strafzaken. 

(d. T. T. 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 16 oktober 2013.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen 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 de veroordelende 
beslissing op de strafvordering tegen de eiseres 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Derde middel

Het middel verwijt het arrest dat het de schuldigverklaring van de 
eiseres grondt op schriftelijke verklaringen die niet beantwoorden aan 
de artikelen 961/1, 961/2 en 961/3, Gerechtelijk Wetboek.

Die artikelen, die betrekking hebben op de overlegging van schrifte-
lijke verklaringen in het kader van een onderzoek waartoe de burger-
lijke rechter machtiging heeft verleend, zijn niet van toepassing op 
strafzaken.

Het middel faalt in zoverre naar recht.

Het middel, dat voor het overige de bewijswaardering door de straf-
rechter betwist, ofschoon die van feitelijke aard is, is niet ontvanke-
lijk.

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 eiseres tot de kosten.

2 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Balaes 
(bij de balie te Luik) en de heer Van der Wilt (bij de balie te Brussel).

N° 258

2o kamer — 2 april 2014

(P.13.1914.F)

1o VoNNISSeN eN arreSTeN. — STraFZakeN. — STraFVorderINg. — 
VerSTekarreST. — BegrIp. — Beklaagde laaT VerSTek gaaN Na de Vorde-
rINg VaN heT opeNBaar mINISTerIe.

2o VerZeT. — STraFZakeN. — BeSlISSINg VaTBaar Voor VerZeT. — VerSTe-
karreST. — BegrIp. — Beklaagde laaT VerSTek gaaN Na de VorderINg VaN 
heT opeNBaar mINISTerIe.

1o en 2o Een vonnis wordt ten aanzien van de vervolgde persoon bij 
verstek gewezen, wanneer die niet geantwoord heeft op de tegen hem op 
de rechtszitting genomen vordering of op enig ander verweer vergend 
element dat vervolgens door het openbaar ministerie tegen hem wordt 
ingebracht ; daaruit volgt dat een vonnis bij verstek is gewezen wanneer 
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de beklaagde, na de hem betreffende vordering te hebben gehoord, zich 
aan het debat onttrekt  (1).

(S.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Aarlen van 16 oktober 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 25 maart 2014 
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 2 april 2014 heeft raadsheer Françoise Roggen 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Om het hoger beroep van de eiser tegen het vonnis van 13 december 
2012 niet-ontvankelijk te verklaren en het hoger beroep ongegrond te 
verklaren tegen het vonnis van 28 maart 2013, waarbij zijn verzet werd 
afgewezen tegen het vonnis van 13 december 2012, hebben de appelrech-
ters het tegensprekelijk karakter daarvan aangenomen.

Het middel voert aan dat de appelrechters, door het vonnis van 
13 december 2012 te kwalificeren als op tegenspraak gewezen, het begrip 
verstekvonnis hebben geschonden, bedoeld in artikel 186 Wetboek van 
Strafvordering.

Een vonnis wordt ten aanzien van de vervolgde persoon bij verstek 
gewezen, wanneer die niet geantwoord heeft op de tegen hem op de 
rechtszitting genomen vordering of op enig ander element dat verweer 
vergt dat vervolgens door het openbaar ministerie tegen hem werd 
ingebracht. Daaruit volgt dat een vonnis bij verstek wordt gewezen 
wanneer de beklaagde, na de hem betreffende vordering te hebben 
gehoord, zich aan het debat onttrekt.

De appelrechters, die oordelen dat de advocaat van de eiser vóór de 
vordering van het openbaar ministerie geen protest heeft aangetekend 
en hij, zo hij verstek wilde laten, de rechtszitting had moeten verlaten 
zodra de rechtbank weigerde hem een nieuw uitstel te verlenen, verant-
woorden hun beslissing dat het vonnis vervolgens op tegenspraak werd 
gewezen niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 258.
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Er is geen grond om de overige middelen te onderzoeken, daar ze niet 
kunnen leiden tot cassatie, anders dan in het beschikkend gedeelte 
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 correctionele rechtbank te Namen, zitting 

houdende in hoger beroep.

2 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Baudouin 
(bij de balie te Neufchâteau).

N° 259

2o kamer — 2 april 2014
(P.14.0319.F)

1o hoF VaN aSSISeN. — BehaNdelINg Ter ZITTINg eN TuSSeNar-
reSTeN. VerklarINg VaN de JurY. — SchuldIgVerklarINg. — ToepaS-
SINg VaN arTIkel 336 WeTBoek VaN STraFVorderINg. — meT redeNeN omkleed 
arreST VaN VerWIJZINg Naar eeN aNdere ZITTINg. — caSSaTIeBeroep. — 
oNmIddellIJk caSSaTIeBeroep. — oNTVaNkelIJkheId. — draagWIJdTe.

2o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — TermIJNeN Voor caSSaTIeBeroep 
eN BeTekeNINg. — STraFVorderINg. — geeN eINdBeSlISSINg, Toch oNmIddel-
lIJk VaTBaar Voor caSSaTIeBeroep. — hoF VaN aSSISeN. — SchuldIgVerkla-
rINg. — ToepaSSINg VaN arTIkel 336 WeTBoek VaN STraFVorderINg. — meT 
redeNeN omkleed arreST VaN VerWIJZINg Naar eeN aNdere ZITTINg. — oNmId-
dellIJk caSSaTIeBeroep. — oNTVaNkelIJkheId. — draagWIJdTe.

3o hoF VaN aSSISeN. — BehaNdelINg Ter ZITTINg eN TuSSeNar-
reSTeN. VerklarINg VaN de JurY. — SchuldIgVerklarINg. — ToepaS-
SINg VaN arTIkel 336 WeTBoek VaN STraFVorderINg. — meT redeNeN omkleed 
arreST VaN VerWIJZINg Naar eeN aNdere ZITTINg. — caSSaTIeBeroep. — 
ToeZIchT door heT hoF op de WeTTIgheId VaN de BeSlISSINg. — draagWIJdTe.

4o caSSaTIe. — BeVoegdheId VaN heT hoF. — algemeeN. — STraF-
ZakeN. — ToeZIchT op de WeTTIgheId. — hoF VaN aSSISeN. — SchuldIgVerkla-
rINg. — ToepaSSINg VaN arTIkel 336 WeTBoek VaN STraFVorderINg. — meT 
redeNeN omkleed arreST VaN VerWIJZINg Naar eeN aNdere ZITTINg. — caSSa-
TIeBeroep. — ToeZIchT door heT hoF op de WeTTIgheId VaN de BeSlISSINg. — 
draagWIJdTe.

5o caSSaTIe. — VerNIeTIgINg. omVaNg. — STraFZakeN. — STraFVor-
derINg. — opeNBaar mINISTerIe eN VerVolgeNde parTIJ. — hoF VaN aSSISeN. 
— SchuldIgVerklarINg. — ToepaSSINg VaN arTIkel 336 WeTBoek VaN STraF-
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VorderINg. — meT redeNeN omkleed arreST VaN VerWIJZINg Naar eeN aNdere 
ZITTINg. — VerNIeTIgINg. — geVolg. — NIeTIgVerklarINg VaN heT geheel 
VaN de deBaTTeN eN VaN de VerklarINg VaN de JurY.

6o hoF VaN aSSISeN. — BehaNdelINg Ter ZITTINg eN TuSSeN-
arreSTeN. VerklarINg VaN de JurY. — SchuldIgVerklarINg. — 
ToepaSSINg VaN arTIkel 336 WeTBoek VaN STraFVorderINg. — meT redeNeN 
omkleed arreST VaN VerWIJZINg Naar eeN aNdere ZITTINg. — VerNIeTIgINg. 
— geVolg. — NIeTIgVerklarINg VaN heT geheel VaN de deBaTTeN eN VaN de 
VerklarINg VaN de JurY.

1o en 2o Indien, naar luid van artikel 336, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, het hof van assisen naar aanleiding van het opstellen 
van de motivering eenparig overtuigd is dat de gezworenen zich kennelijk 
hebben vergist betreffende de voornaamste redenen, inzonderheid wat 
betreft het bewijs, de inhoud van juridische begrippen of de toepassing 
van rechtsregels die hebben geleid tot de beslissing, verklaart het hof 
bij een met redenen omkleed arrest dat de zaak wordt uitgesteld en het 
verwijst de zaak naar een volgende zitting, om te worden onderworpen 
aan een nieuwe jury en aan een nieuw hof ; de wet die bij artikel 337, 
derde lid van hetzelfde wetboek, een onmiddellijk cassatieberoep instelt 
tegen het arrest van het hof van assisen dat de beslissing van de jury 
nietig verklaart, heeft aldus het toezicht van het Hof op de wettigheid 
van een dergelijke beslissing mogelijk willen maken  (1). (Artt. 336, eerste 
lid, en 337, derde lid, Wetboek van Strafvordering)

3o en 4o Wanneer het hof van assisen, zonder de redenen van de jury uiteen 
te zetten, beslist dat het eenparig overtuigd is dat de gezworenen, bij 
het opstellen van de motivering, door bevestigend te antwoorden op de 
hoofdvragen met betrekking tot de schuldigverklaring van de verweerders 
aan opzettelijke doodslag, zich kennelijk hebben vergist betreffende de 
voornaamste redenen, inzonderheid wat betreft het bewijs, de inhoud 
van juridische begrippen of de toepassing van rechtsregels die hebben 
geleid tot de beslissing, stelt de motivering van het arrest, dat dienaan-
gaande oordeelt dat de jury het begrip deelneming aan een misdaad heeft 
verward met het opzet te doden, het Hof niet in staat het hem opgedragen 
toezicht uit te oefenen. (Artt. 336, eerste lid, en 337, derde lid, Wetboek 
van Strafvordering)

5o en 6o Wanneer het hof van assisen, zonder de redenen van de jury uiteen 
te zetten, beslist dat het eenparig overtuigd is dat de gezworenen, bij 
het opstellen van de motivering, door bevestigend te antwoorden op de 
hoofdvragen met betrekking tot de schuldigverklaring van de verweerders 
aan opzettelijke doodslag, zich kennelijk hebben vergist betreffende de 
voornaamste redenen die tot de beslissing hebben geleid, strekt de vernie-
tiging van die beslissing zich uit tot het geheel van het debat alsook tot 
de verklaring van de jury (2). (Artt. 336, eerste lid, en 337, derde lid, 
Wetboek van Strafvordering)

(procureur-geNeraal BIJ heT hoF VaN Beroep Te luIk T. h. e.a.)

  (1), (2)  Zie Cass. 30 maart 2011, AR P.10.1940.F, AC 2011, nr. 237 met concl. OM in Pas.
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arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten van het hof 
van assisen van de provincie Luik van 23 januari 2014, respectievelijk 
gewezen onder de nummers 277 en 278.

De eiser voert in de akte van verklaring van cassatieberoep, gericht 
tegen de eerste beslissing, twee middelen aan. Die akte is in een eens-
luidend verklaard afschrift aan dit arrest gehecht.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal DamienVandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep gericht tegen het motiverend arrest met nummer 277

Tweede middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 336, eerste lid, 
Wetboek van Strafvordering, verwijt het arrest dat het de redenen 
niet bevat die het uitstel en de verwijzing van de zaak betreffende de 
schuldig verklaarde verweerders naar een latere zitting, naar recht 
verantwoorden.

Indien, krachtens die bepaling, het hof van assisen naar aanlei-
ding van het opstellen van de motivering eenparig overtuigd is dat de 
gezworenen zich kennelijk hebben vergist betreffende de voornaamste 
redenen, inzonderheid wat betreft het bewijs, de inhoud van juridische 
begrippen of de toepassing van rechtsregels die hebben geleid tot de 
beslissing, verklaart het bij een met redenen omkleed arrest dat de 
zaak wordt uitgesteld en verwijst het de zaak naar een nieuwe zitting, 
om te worden onderworpen aan een nieuwe jury en aan een nieuw hof.

De wet die bij artikel 337, derde lid, Wetboek van Strafvordering, een 
onmiddellijk cassatieberoep invoert tegen het arrest van het hof van 
assisen dat de beslissing van de jury nietig verklaart, heeft aldus het 
toezicht van het Hof op de wettigheid van een dergelijke beslissing 
mogelijk willen maken.

Zonder de redenen van de jury uiteen te zetten, beslist het arrest 
dat het hof eenparig overtuigd is dat de gezworenen, bij het opstellen 
van de motivering, door bevestigend te antwoorden op de hoofdvragen 
met betrekking tot de schuldigverklaring van de verweerders aan 
opzettelijke doodslag, zich kennelijk hebben vergist betreffende de 
voornaamste redenen, inzonderheid wat betreft het bewijs, de inhoud 
van juridische begrippen of de toepassing van rechtsregels die hebben 
geleid tot de beslissing.

Het oordeelt dienaangaande dat de jury het begrip deelneming aan 
een misdaad heeft verward met het opzet te doden, om de schuldigver-
klaring van beide verweerders te verantwoorden.

Die motivering stelt het Hof niet in staat het hem opgedragen toezicht 
uit te oefenen.
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Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing over de motivering strekt zich uit 

tot het geheel van het debat alsook tot de verklaring van de jury.
Het eerste middel, dat niet tot ruimere cassatie of cassatie zonder 

verwijzing kan leiden, behoeft geen nader onderzoek.

B. Cassatieberoep tegen het veroordelend arrest met nummer 278

Het arrest bevat geen enkele beslissing met betrekking tot de 
verweerders.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest dat op 23 januari 2014 met het 

nummer 277 is gewezen in de zaak van Y. H. en H. D. en verklaart, voor 
wat hen aanbelangt, het debat en de verklaring van de jury nietig.

Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van 
het hof van assisen van de provincie Luik en dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep tegen het arrest dat dezelfde dag door 
hetzelfde hof met het nummer 278 is gewezen.

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de 

provincie Namen.

2 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 260

2o kamer — 2 april 2014
(P.14.0498.F)

1o VoorlopIge hechTeNIS. — haNdhaVINg. — hechTeNIS oNder elek-
TroNISch ToeZIchT. — ToepaSSINgSVoorWaardeN. — FeITelIJke BeoordelINg 
door heT oNderZoekSgerechT.

2o VoorlopIge hechTeNIS. — haNdhaVINg. — hechTeNIS oNder elek-
TroNISch ToeZIchT. — WeIgerINg. — moTIVerINg.

1o en 2o Aangezien geen enkele wettelijke bepaling de toepassingsvoor-
waarden van de hechtenis onder elektronisch toezicht nader bepaalt, 
oordelen de onderzoeksgerechten in feite over de wenselijkheid om deze 
al dan niet toe te kennen, wanneer ze vaststellen dat de wettelijke voor-
waarden voor de voorlopige hechtenis of de handhaving ervan zijn 
vervuld ; zij beslissen aldus om die wijze van uitvoering van de voorlopige 
hechtenis toe te kennen of te weigeren, op grond van alle omstandig-
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heden die eigen zijn aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de inver-
denkinggestelde, zoals die blijken op het ogenblik van hun beslissing  (1).

(B.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

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

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 27 maart 2014 
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 2 april 2014 heeft raadsheer Françoise Roggen 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

Het middel voert de schending aan van artikel 22 Voorlopige Hechte-
niswet, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 27 december 2012 houdende 
diverse bepalingen betreffende justitie. Het verwijt het arrest dat het 
aan de wet een voorwaarde toevoegt die daarin niet is bepaald, door 
te weigeren de eiser onder elektronisch toezicht te plaatsen, op grond 
dat hij met name geen enkele waarborg biedt voor de implementatie 
van deze modaliteit van uitvoering van de hechtenis in de woonplaats.

Aangezien geen enkele wettelijke bepaling de toepassingsvoorwaarden 
van de hechtenis onder elektronisch toezicht nader bepaalt, oordelen de 
onderzoeksgerechten in feite over de wenselijkheid om deze al dan niet 
toe te kennen, wanneer zij vaststellen dat de wettelijke voorwaarden 
voor de voorlopige hechtenis of de handhaving ervan zijn vervuld. Zij 
beslissen aldus om die wijze van uitvoering van de voorlopige hechtenis 
toe te kennen of te weigeren, op grond van alle omstandigheden die 
eigen zijn aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de inverdenking-
gestelde, zoals die blijken op het ogenblik van hun beslissing.

In zoverre het middel aanvoert dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling de weigering van het elektronisch toezicht niet heeft kunnen 
gronden op haar beoordeling van de waarborgen voor een goede uitvoe-
ring ervan, faalt het 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.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 260.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

2 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lemal 
(bij de balie te Brussel).

N° 261

1o kamer – 3 april 2014
(F.12.0099.N)

1o gemeeNSchapS- eN geWeSTBelaSTINgeN. — geWeSTBelaSTINgeN. 
— VlaamS geWeST. — opperVlakTeWaTereNheFFINg. — aFValWaTer. — 
BegrIp.

2o gemeeNSchapS- eN geWeSTBelaSTINgeN. — geWeSTBelaSTINgeN. 
— VlaamS geWeST. — opperVlakTeWaTereNheFFINg. — VrIJSTellINg. — 
NulloZINg. — BegrIp.

3o gemeeNSchapS- eN geWeSTBelaSTINgeN. — geWeSTBelaSTINgeN. 
— VlaamS geWeST. — opperVlakTeWaTereNheFFINg. — BerekeNINgSBaSIS. 
— VuIlVrachT. — ToepaSSelIJke BeWIJSregelS. — draagWIJdTe.

4o gemeeNSchapS- eN geWeSTBelaSTINgeN. — geWeSTBelaSTINgeN. 
— VlaamS geWeST. — opperVlakTeWaTereNheFFINg. — NulloZINg. — 
ToepaSSelIJke BeWIJSregelS.

1o Noch artikel 35ter noch enige andere bepaling van de Oppervlakte-
waterenwet definieert het begrip “afvalwater” ; uit de economie van de 
heffingsregeling en in het bijzonder uit de strekking van artikel 35ter, 
§ 4, Oppervlaktewaterenwet volgt dat met “afvalwater” verontreinigd 
water wordt bedoeld en dit begrip aldus dezelfde betekenis heeft als in 
artikel 1, 9o, VLAREM I  (1). (Art. 35ter Oppervlaktewaterenwet)

2o Met een “totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces” in 
de zin van artikel 35ter, § 4, eerste lid, Oppervlaktewaterenwet, wordt 
ook de lozing bedoeld van bij het productieproces gebruikt water dat 
door de toepassing van zuiveringstechnieken niet meer verontreinigd is ; 
het lozen van niet-verontreinigd water belet immers de bij artikel 35ter, 
§ 4, Oppervlaktewaterenwet bepaalde vrijstelling van heffing niet (2). 
(Art. 35ter, § 4, Oppervlaktewaterenwet)

3o en 4o De bepalingen van artikel 35quinquies, § 1 tot § 4, Oppervlaktewa-
terenwet en de artikelen 2 en 3 B.Vl.Reg. van 28 juni 2002 tot uitvoering 
van het hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en hoofdstuk IVbis 

  (1), (2)  Zie concl. OM.
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van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grond-
waterbeheer, die het bewijs regelen van het volume en de samenstelling 
van het geloosde water, hebben alleen betrekking op het bepalen van de 
vuilvracht op grond waarvan het bedrag van de heffing wordt vastge-
steld ; zij regelen niet het voor de bij artikel 35ter, § 4, Oppervlaktewate-
renwet bepaalde vrijstelling van heffing te leveren bewijs van een totale 
niet-lozing van afvalwater uit het productieproces  (1).

(Vmm T. kempeNS kIeZelBedrIJF geBroederS heYmaNS N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige betwisting betreft de lastens verweerster voor het 
jaar 2005 gevestigde oppervlaktewaterenheffing.

Verweerster, die actief is in de grindsector, betwistte de heffing, 
enerzijds omdat zij niet als heffingsplichtige kan worden beschouwd, 
anderzijds omdat ze niet loost, minstens geen afvalwater loost. 

Immers, in haar activiteit wast zij het grind uit de specie met 
waswater afkomstig uit de vijvers op haar grond. Het water waarmee 
het wasproces wordt verricht, dient tegelijk voor het terugvoeren van 
het restant naar de vijvers. Na de extractie wordt het restant terug-
gevoerd naar zijn oorspronkelijke locatie. Er is dus geen toevoeging 
van materie aan het oorspronkelijke water. Na een tijdje treedt colma-
tatie op : de partikels van het geloosde restant zijn zo klein dat zij een 
ondoorlaatbare of moeilijk doorlaatbare laag vormen die infiltratie 
van en naar het water uit het grind- of zandwinningsbekken en naar 
het grondwater toe onmogelijk zou maken. 

Het bestreden arrest stelt vast dat de Wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging  (2) van 
toepassing is vermits de verweerster water verbruikt en/of loost op het 
grondgebied van het Vlaams Gewest. Het stelt ook vast dat er diffuse 
lozing is aan de onderkant van de vijvers, maar dat er geen verontrei-
nigd water is dat zich met het grondwater kan vermengen. Zodoende 
kent het hof van beroep aan verweerster het statuut van nullozer toe en 
beschouwt het vermoeden van vervuiling gehanteerd door het Vlaams 
Gewest als weerlegd. De heffing wordt nietig verklaard.

2. Het Vlaams Gewest voert in cassatie aan dat het belastbaar feit 
het verbruik en/of de lozing van water is, overeenkomstig art. 35bis, § 3 
Oppervlaktewaterenwet. 

Voor grootverbruikers wordt de heffing berekend door de vuilvracht 
te vermenigvuldigen met een eenheidstarief van heffing. (H=N*T), 
waarbij de vuilvracht wordt berekend op grond van artikel 35quinquies, 
§ 1, Oppervlaktewaterenwet (metingen en bemonsteringen). Het bewijs 
van volume en samenstelling van de vuilvracht van het geloosde water 
is door bijzondere bewijsbepalingen geregeld en kan niet door feite-
lijke vermoedens worden geleverd.

  (1) Zie concl. OM.
  (2) BS 1 mei 1971, hierna “Oppervlaktewaterenwet”.
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Wanneer die gegevens niet overeenkomstig de bewijsmethode voor-
zien in artikel 35quinquies voorhanden is, dan gebeurt die volgens 
artikel 35septies (omzettingscoëfficiënten toegepast op een vastgesteld 
verbruik van water). Dan wordt de vuilvracht onweerlegbaar vermoed 
overeen te stemmen met die coëfficiënten.

Er wordt een vrijstelling van heffing voorzien door artikel 35ter, § 4, 
Oppervlaktewaterenwet, met name voor nullozers. Deze personen 
komen omwille van investeringen in onder meer waterzuivering tot 
een totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces. Het bewijs 
kan geleverd worden aan de hand van een nullozersrapport  (1).

Dit statuut is uitgesloten wanneer de VMM “beschikt over gege-
vens omtrent enige lozing uit dit productieproces”. Dan wordt de heffing 
bepaald overeenkomstig art. 35quinquies of 35septies, Oppervlaktewa-
terenwet. 

Het begrip lozing zou daarbij slaan op elke lozing, ongeacht waar en 
ongeacht de samenstelling ervan (vervuild of niet).

Besluitend voert het middel, in het eerste onderdeel, aan dat de appel-
rechters artikel 35ter, § 4, zesde lid geschonden hebben door het statuut 
van nullozer toe te kennen daar het water niet vervuilend was (en dus 
geen afvalwater was). De appelrechters hebben immers vastgesteld dat 
er een diffuse lozing plaatsvond. 

Ten tweede moest de VMM volgens eiseres niet aantonen dat het 
water verontreinigd is : de heffingsplichtige kan niet ontsnappen aan 
de toepassing van de heffing wanneer hij bewijst dat het water niet 
verontreinigd is. 

Indien de heffingsplichtige wil aantonen dat het geloosde water niet-
verontreinigd is, moet dit op grond van artikel 35quinquies, Oppervlak-
tewaterenwet (uitgebreide berekeningsmethode en zelf te zorgen voor 
meet- en bemonsteringsresultaten. Het bewijs is strikt gereglemen-
teerd (art. 35quinquies, §§ 2, 3 en 4 Oppervlaktewaterwet en het uitvoe-
ringsbesluit).

De rechter, die het bewijs van het niet-vervuilend karakter weer-
houdt op andere gronden dan de voorgeschreven bewijsmiddelen, 
schendt volgens eiseres onder meer art. 1353 BW en artt. 35bis, § 3 en 
artikel 35quinquies Oppervlaktewaterwet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. De wet van 26 maart 1971, die geldt voor wateren van het openbaar 
hydrografisch net verbiedt het werpen of deponeren van voorwerpen of 
stoffen in de openbare wateren, evenals het lozen van verontreinigde of 
verontreinigende vloeistoffen of gassen. De enige uitzondering betreft 
het lozen van afvalwater mits en overeenkomstig de milieuvergun-
ning  (2). 

Sinds zijn inwerkingtreding hebben verschillende decreten deze 
wetgeving ingrijpend gewijzigd en afstand genomen van het oorspron-
kelijke opzet. Zo heeft het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse 

  (1) In casu werd zo’n nullozersrapport gevoegd (zie bestreden arrest, folio 121, 122).
  (2) Art. 2 Oppervlaktewaterenwet ; L. laVrIJSeN, Handboek Milieurecht, Kluwer, 2010, 

659-660.
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bepalingen tot begeleiding van de begroting van 1992  (1) een omschrij-
ving gegeven van de heffingsplichtige. 

De heffing is in principe verschuldigd door personen die op enig ogen-
blik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied 
van het Vlaams Gewest, onder meer, water heeft afgenomen of geloosd 
op dit grondgebied, ongeacht de herkomst van dit water  (2). 

Uw Hof heeft in een arrest van 20 oktober 2006  (3) geoordeeld dat 
de hoedanigheid van heffingsplichtige in de zin van artikel 35bis, § 3, 
Oppervlaktewaterwet, die voortvloeit uit de afname van water op het 
grondgebied van het Vlaams Gewest van een openbaar distributienet, 
niet afhangt van de omstandigheid dat de afnemer het afgenomen 
water heeft gebruikt of geloosd, […]”. Ook het beschikken over een 
eigen waterwinning doet de decreetgever vermoeden dat er lozing is. 

Het belastbare feit is het verbruik en/of de lozing van water op het 
grondgebied van het Vlaams Gewest  (4) : van zodra men enige water-
afname  (5) doet, is men onderhevig aan de heffing op oppervlaktewa-
teren. Men wordt dus op onweerlegbare wijze vermoed in principe ook 
over te gaan tot lozing  (6).

4. Het begrip “lozen”, zoals het “onder meer wordt gebruikt in 
art. 35ter, § 4, Oppervlaktewaterenwet”, werd door het Hof in een arrest 
van 13 oktober 2005 nader uitgelegd : uit artikel 35bis, § 3, en zijn wets-
geschiedenis blijkt dat het begrip niet verwijst naar art. 2 van deze 
wet (enkel lozen in een openbare riolering, kustwater of waterloop) 
maar elke lozing bedoelt, ongeacht waar en op welke wijze ze in het 
milieu terechtkomt. 

De doorsijpeling van afvalwater uit een vijver naar de ondergrond is 
dus een lozing die onderworpen is aan heffing. Ook verdamping wordt 
soms als lozen aangezien  (7).

Van zodra er lozing is, is in beginsel een heffing dus verschuldigd. 
Deze wordt berekend zoals in het middel voorgesteld (berekening van 
de vuilvracht via bemeting en bemonstering, zoniet omzettingscoëf-
ficiënten).

5. Artikel 35bis, § 3 van de Oppervlaktewaterenwet bepaalt dat voor 
de toepassing van dit decreet als een aan de heffing onderworpen 
heffingsplichtige wordt beschouwd, elke natuurlijke of rechtspersoon 
die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op 
het grondgebied van het Vlaamse Gewest water heeft afgenomen van 

  (1) BS 11 juli 1992
  (2) Art. 35bis, § 3, Oppervlaktewaterenwet. De bedoeling was om dit begrip heel 

algemeen te houden (Gedr. St. Vlaamse Raad, Bijz. Zitt. 1992, nr. 186/1, p. 20) ; cf. mijn 
conclusie bij Cass. 13 oktober 2005, F.04.0046.N, AC 2005, nr. 511.

  (3) F.05.0075.N, AC 2006, nr. 499 met concl. OM.
  (4) De loutere afname van water creëert immers een vermoeden van lozing van 

verontreinigd water ; zie mijn conclusie bij Cass. 20 oktober 2006, AR F.05.0075.N, onder 
3.2.2.3.) ; A. claeS, “Ook diffuus lozen is heffingsplichtig lozen”, TFR, 2004, (647) 648. 

  (5) Cf. artikel 35bis Oppervlaktewaterenwet.
  (6) A. claeS, “Ook diffuus lozen is heffingsplichtig lozen”, TFR 2004, (647) 648.
  (7) A. claeS, “Ook diffuus lozen is heffingsplichtig lozen”, TFR 2004, (647) 648, contra : 

S. huYghe, “Nullozer is niet automatisch slechts de minimumheffing verschuldigd”, 
TFR 2004, waar aanvaard wordt dat water dat verneveld wordt, geen lozing uitmaakt. 
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een openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een eigen 
waterwinning heeft beschikt of op dit grondgebied water heeft geloosd, 
ongeacht de herkomst van het water.

De oppervlaktewaterenwet gaf concreet gestalte aan één van de 
basisprincipes van het Europees Milieubeleid, namelijk het beginsel 
dat de vervuiler betaalt.  (1)

Deze basisdoelstelling van de wetgever om de vervuiler te doen 
betalen, blijkt uit het geheel van de bepalingen van de Oppervlakte-
waterenwet. 

Als heffingsplichtige wordt beschouwd elke natuurlijke of rechtsper-
soon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar 
op het grondgebied van het Vlaamse Gewest water heeft afgenomen 
van een openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een 
eigen waterwinning heeft beschikt of op dit grondgebied water heeft 
geloosd, ongeacht de herkomst van de water. 

Daarentegen is vrijgesteld elke heffingsplichtige die door investe-
ringen in het productieproces en/of in zuiveringstechnische werken 
komt tot een totale niet lozing van afvalwater uit het productieproces 
en dit op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar 
(artikel 35ter, § 4 van de Oppervlaktewaterenwet). 

Verder wordt bij de berekening van de heffing tevens rekening 
gehouden met de mate waarin vervuiling ontstaat door toedoen van de 
heffingsplichtige.

Uit het gehele opzet van de wet alsook uit de specifieke bepalingen 
ervan blijkt dan ook dat het niet de bedoeling was om personen of 
ondernemingen die op geen enkele wijze vervuilen, niettemin aan de 
heffing te onderwerpen.

6. De appelrechters beslissen dat verweerster afdoende het bewijs 
levert dat op haar site sprake is van een totale niet lozing van afval-
water uit het productieproces.

De appelrechters wijzen er op dat er een nullozingsrapport was dat 
formeel in orde was en verder dat uit dit rapport blijkt dat er door 
de diffuse lozing geen wezenlijke invloed is op het grondwater en 
verder dat het productieproces van verweerster op geen enkele wijze 
tot vervuiling leidt. De appelrechters stellen in dit verband vast dat 
er immers slechts vaste stoffen worden teruggevoerd naar het eigen 
terrein die integraal afkomstig zijn van het eigen terrein en dat er 
niets aan wordt toegevoegd. In die omstandigheden kan er volgens de 
appelrechters bezwaarlijk sprake zijn van een afvalstroom.

  (1) Decreet 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS 14 november 2003, 
err. BS 5 december 2003) biedt het juridisch kader voor de ontwikkeling van een inte-
graal waterbeleid in het Vlaams Gewest. Het is van toepassing op de watersystemen 
gelegen in het Vlaams Gewest. Het decreet legt de doelstellingen en beginselen van 
het integraal waterbeleid vast. Eén van deze principes is dat van “de vervuiler betaalt” 
(L. laVrIJSeN, Handboek Milieurecht, Kluwer, 2010, 630-631, 633 ; J. heYmaN, “Juridische 
Benadering van de heffingen op de waterverontreiniging, grondslag en berekening”, 
TBP 1991, 716 ; M. de keTelaere en J. heYmaN, “De heffingen op de waterverontreiniging 
in het Vlaamse Gewest”, RW 1992-93, 1313-1314).
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Eiseres komt tegen deze beslissing op en voert aan dat het nullozer-
statuut niet kan worden toegekend van zodra de maatschappij beschikt 
over gegevens omtrent enige lozing uit het productieproces. Eiseres 
voert daarbij aan dat noch de hoeveelheid, noch de samenstelling van 
de lozing hierbij van belang is. Volgens eiseres kan het niet verontrei-
nigende karakter van de lozing enkel bewezen worden door de wette-
lijk voorgeschreven meet- en bemonsteringsresultaten verkregen via 
de wettelijk voorgeschreven procedure van monsterneming.

7. Krachtens artikel 35ter, § 4, 1o is elke heffingsplichtige die door 
investeringen in het productieproces en/of in zuiveringstechnische 
werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit het produc-
tieproces en dit op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffings-
jaar, vrijgesteld van de heffing voor zover geen sanitair afvalwater 
geloosd wordt.

Indien de Vlaamse Milieumaatschappij evenwel beschikt over gege-
vens omtrent enige lozing uit dit productieproces wordt de heffing 
bepaald conform artikel 35quinquies of artikel 35septies (artikel 35ter, 
§ 4, zesde lid van de Oppervlaktewaterenwet).

8. Uit artikel 35ter, § 4 van de Oppervlaktewaterenwet blijkt dat een 
heffingsplichtige van het nullozersstatuut kan genieten indien deze 
een totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces kan 
aantonen. 

Wanneer derhalve aangetoond wordt dat er geen enkele afvalstroom 
voortkomt uit het productieproces, dan kan een heffingsplichtige van 
voormeld nullozersstatuut genieten.

Zoals verweerster opwerpt in haar memorie van antwoord, dient 
onder “lozing” te worden verstaan, het kwijtraken, het afvoeren, het 
laten wegvloeien van vloeistoffen. Het louter laten terugvloeien van 
niet vervuild water naar de terreinen waarvan dit water afkomstig is, 
is geen lozing van afvalwater.

Het begrip “lozing” veronderstelt noodzakelijkerwijze de inbreng van 
stoffen die de samenstelling of de toestand van het water kan veran-
deren, derwijze dat het niet meer geschikt is of minder geschikt voor 
het gebruik dat er van moet kunnen worden gemaakt, of dat het milieu 
door het aanzicht of de uitwasemingen van het water wordt bedorven. 

Het begrip “lozing” impliceert zodoende dat water wegvloeit dat 
stoffen bevat die niet eigen zijn aan het terrein waarnaar het terug-
vloeit. Er kan dan ook geen sprake zijn van een aan de heffing onder-
worpen lozing wanneer zuiver water terugvloeit naar het terrein 
waarvan dit water afkomstig is. 

In mijn conclusie bij het arrest van Uw Hof van 13 oktober 2005 argu-
menteerde ik reeds dat van lozing sprake is van zodra men zich van 
verontreinigd water ontdoet in het milieu.

Dit impliceert dat het lozen van niet-verontreinigd water gelijkge-
steld zou kunnen worden met niet-lozen. 

De heffingsplichtige die door investeringen in zuivering van het 
water zo tot niet-lozing komt, vervult dan de voorwaarden om vrijge-
steld te worden op grond van art. 35ter, § 4, Oppervlaktewaterwet. 
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De tekst van deze bepaling ondersteunt deze interpretatie : de vrij-
stelling voorziet “voor elke heffingsplichtige die door investeringen in 
het productieproces en/of in zuiveringstechnische werken komt tot een 
totale niet-lozing van afvalwater”. Dit houdt in dat deze heffingsplich-
tige in geval van lozen van niet-verontreinigd water als een nullozer 
kan worden beschouwd. Hij loost dan immers geen afvalwater, en is dus 
een nullozer van afvalwater.

Een tweede argument vind ik in de definitie van “afvalwater” zoals 
geformuleerd in art. 1, 9o VLAREM I  (1) :

“Artikel 1. 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9o ‘afvalwater’ : verontreinigd water waarvan men zich ontdoet, zich 
moet ontdoen of de intentie heeft zich van te ontdoen, met uitzonde-
ring van hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontrei-
nigende stoffen” ; 

Een derde argument betreft de ratio legis van deze regelgeving. Deze 
interpretatie stemt immers overeen met de bedoeling van de wetgever 
om bedrijven te belonen die inspanningen doen om het gebruikte water 
te zuiveren  (2). Daaruit volgt dat ze nog steeds water mogen lozen, 
zolang het maar gezuiverd is. 

9. Artikel 35ter, § 4, zesde lid van de Oppervlaktewaterenwet bepaalt 
evenwel dat indien de Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over 
gegevens omtrent enige lozing uit dit productieproces, de heffing wordt 
bepaald conform artikel 35quinquies of artikel 35septies.

Volgens eiseres volstaat het dat er enige lozing uit het productie-
proces plaatsvindt om de heffingsplichtige van het nullozersstatuut 
uit te sluiten, zonder dat aangetoond dient te worden dat het hierbij 
gaat om de lozing van vervuild water.

Deze door eiseres gehanteerde interpretatie kan niet worden aange-
nomen.

Het nullozersstatuut komt toe aan iedere heffingsplichtige die 
een totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces kan 
aantonen en die derhalve kan aantonen dat er zich op geen enkele 
manier vervuiling voordoet. Dit kan, luidens de tekst van de wet 
zelf, het gevolg zijn van investeringen in het productieproces en/of in 
zuiveringstechnische werken. Hieruit blijkt dat indien, door middel 
van bovenvermelde investeringen, louter gezuiverd water wordt 
geloosd, de heffingsplichtige van het nullozersstatuut kan genieten. 
De wetgever heeft hiermee bedrijven willen belonen die investeringen 
doen in voormelde zuiveringstechnische werken en op geen enkele 
manier vervuilen.

  (1) Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals vervangen bij art. 7.1.1.1, 2°, 
B.Vl.Reg. 1 juni 1995, BS 31 juli 1995.

  (2) Zie mijn conclusies bij de arresten van Uw Hof van 20 oktober 2006 (AR F.05.0075.N) 
en 13 oktober 2005 (AR F.04.0046.N).
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Wat voor zin zou het overigens vanuit belastingoogpunt hebben te 
investeren in waterzuiveringstechnieken als het door de aanwending 
van deze technieken volledig gezuiverde water toch nog aan de heffing 
zou worden onderworpen ?

In zoverre het eerste onderdeel uitgaat van de onjuiste rechtsopvat-
ting dat de lozing van niet-verontreinigd water de in artikel 35ter, § 4, 
van de Oppervlaktewaterenwet voorziene vrijstelling van de heffing 
uitsluit, faalt het naar recht. 

10. Artikel 35ter, § 4, zesde lid van de Oppervlaktewaterenwet bevat 
evenwel een vermoeden dat, van zodra er enige lozing plaatsvindt, 
er wel vervuiling optreedt. Het gaat evenwel om een weerlegbaar 
vermoeden, waarvan het tegenbewijs kan worden geleverd door het 
nullozersrapport zoals omschreven in artikel 35ter, § 4 van de Opper-
vlaktewaterenwet.

Ook indien er derhalve een diffuse lozing plaatsvindt, kan het bewijs 
geleverd worden van een totale niet-lozing van afvalwater uit het 
productieproces, indien met name kan aangetoond worden dat er enkel 
zuiver water wegvloeit. 

Dit bewijs dient geleverd te worden op de wijze als bepaald in 
artikel 35ter, § 4 van de Oppervlaktewaterenwet. Met name moet bij de 
aangifte bedoeld in artikel 35octies, § 1 van de Oppervlaktewaterenwet 
een door een milieudeskundige opgesteld dossier gevoegd worden. 

Zoals verweerster opwerpt moet dit bewijsmiddel onderscheiden 
worden van het bewijs van de vuilvracht met het oog op het vaststellen 
van de heffing door middel van de meet- en bemonsteringsresultaten. 

De meet- en bemonsteringsresultaten dienen enkel als bewijsmiddel 
om de heffing vast te stellen, doch kunnen geenszins worden aangewend 
om het bewijs te leveren van de nullozing in de zin van artikel 35ter, § 4 
van de Oppervlaktewaterenwet.

Door te beslissen dat verweerster zich terecht beriep op het statuut 
van nullozer nu zij een totale niet lozing van afvalwater uit het produc-
tieproces bewijst aan de hand van het door de wet vereiste nullozers-
rapport en er te dezen met name geen sprake kan zijn van een afval-
stroom, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

In zoverre het eerste onderdeel ervan uitgaat dat de heffingsplich-
tige die wil aantonen dat het geloosde water niet-verontreinigd is, 
zulks moet doen op grond van artikel 35quinquies van de oppervlakte-
waterenwet, faalt het eveneens naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BeSluIT : VerWerpINg.

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 28 februari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 11 december 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.
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Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddel

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 35ter, § 4, eerste lid, van de wet van 
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging, hierna Oppervlaktewaterenwet, is de heffingsplich-
tige die door investeringen in het productieproces en/of in zuiverings-
technische werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit 
het productieproces, en dit op 1 januari van het jaar voorafgaand aan 
het heffingsjaar, vrijgesteld van heffing voor zover geen sanitair afval-
water wordt geloosd. Indien sanitair afvalwater wordt geloosd, wordt 
enkel op het sanitair waterverbruik een heffing gevestigd.

De heffingsplichtige die van deze regeling gebruik wenst te maken 
dient daartoe een overeenkomstig het tweede lid bedoeld dossier bij de 
aangifte te voegen.

Krachtens artikel 35ter, § 4, derde en vierde lid, Oppervlaktewa-
terenwet geldt de eventueel verkregen vrijstelling slechts tijdelijk 
en voorwaardelijk. Volgens het zesde lid van deze bepaling wordt 
de heffing evenwel bepaald overeenkomstig artikel 35quinquies of 
artikel 35septies indien de Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over 
gegevens omtrent enige lozing uit dit productieproces.

2. Noch artikel 35ter noch enige andere bepaling van de Oppervlakte-
waterenwet definieert het begrip “afvalwater”.

Uit de economie van de heffingsregeling en in het bijzonder uit de 
strekking van artikel 35ter, § 4, Oppervlaktewaterenwet volgt dat met 
“afvalwater” verontreinigd water wordt bedoeld en dit begrip aldus 
dezelfde betekenis heeft als in artikel 1, 9o, VLAREM I.

3. Hieruit volgt dat het lozen van niet-verontreinigd water de bij 
artikel 35ter, § 4, Oppervlaktewaterenwet bepaalde vrijstelling van 
heffing niet belet.

Met een “totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces” in 
de zin van artikel 35ter, § 4, eerste lid, Oppervlaktewaterenwet, wordt 
aldus ook de lozing bedoeld van bij het productieproces gebruikt water 
dat door de toepassing van zuiveringstechnieken niet meer verontrei-
nigd is.

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat ook de lozing van niet-
verontreinigd water krachtens het zesde lid van artikel 35ter, § 4, 
Oppervlaktewaterenwet de uitsluiting meebrengt van de in het eerste 
lid bepaalde vrijstelling van heffing, berust het op een onjuiste rechts-
opvatting en faalt het mitsdien naar recht. 
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4. De bepalingen van artikel 35quinquies, § 1 tot § 4, Oppervlaktewa-
terenwet en de artikelen 2 en 3 B.Vl.Reg. van 28 juni 2002 tot uitvoering 
van het hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescher-
ming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en hoofd-
stuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen 
inzake grondwaterbeheer, die het bewijs regelen van het volume en de 
samenstelling van het geloosde water, hebben alleen betrekking op het 
bepalen van de vuilvracht op grond waarvan het bedrag van de heffing 
wordt vastgesteld.

Zij regelen niet het voor de bij artikel 35ter, § 4, Oppervlaktewate-
renwet bepaalde vrijstelling van heffing te leveren bewijs van een 
totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces.

Het onderdeel dat voor het overige van een andere rechtsopvatting 
uitgaat, faalt in zoverre eveneens naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

3 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer 
Verbist.

N° 262

1o kamer — 3 april 2014
(F.12.0205.N)

1o VeNNooTSchappeN. — haNdelSVeNNooTSchappeN. — commaN-
dITaIre VeNNooTSchappeN. — cVoa. — SchuldeN VaN de VeNNooTSchap. — 
aaNSprakelIJkheId VeNNoTeN. — VoorWaardeN.

2o INkomSTeNBelaSTINgeN. — rechTeN, TeNuITVoerleggINg eN 
VoorrechTeN VaN de SchaTkIST. — kohIer -uITVoerBaar Verklaard. 
— TeNuITVoerleggINg. — draagWIJdTe.

3o rechTBaNkeN. — BelaSTINgZakeN. — geSchIl BeTreFFeNde de 
ToepaSSINg VaN de BelaSTINgWeT. — BegrIp. 

1o De vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aanspra-
kelijkheid die na haar oprichting tot de vennootschap toegetreden is 
en wiens handtekening niet wordt voorafgegaan door de met de hand 
geschreven vermelding “Goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”, 
is niet gehouden tot de schulden van de vennootschap  (1). (Art. 357, § 3, 
Wetboek van vennootschappen) 

  (1) Zie concl. OM.
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2o Indien een uitvoerbaar verklaard kohier in de regel slechts ten uitvoer 
kan worden gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belasting-
schuldige of belastingschuldigen, dan is de tenuitvoerlegging van het 
kohier tegen andere personen mogelijk wanneer zulks voortvloeit uit het 
systeem van de wet.

3o Het verzet tegen het dwangbevel door personen die niet zijn opgenomen 
in het kohier, doet geen geschil rijzen betreffende de toepassing van de 
belastingwet zoals bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk 
Wetboek, maar betreft de invordering van de belastingschuld. (Art. 569, 
eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek)

(d. T. BelgISche STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Eiser is sedert 31 mei 2003 in het bezit van 1 aandeel in de coöpera-
tieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid 
Quality Masters, die op 19 april 2004 failliet werd verklaard.

Op verzoek van verweerder werd aan eiser op 11 juni 2009 een dwang-
bevel betekend tot invordering van de achterstallige belastingschuld 
van de CVOA op grond van artikel 352 van het Wetboek van vennoot-
schappen als persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijke vennoot.

Bij exploot van 9 september 2009 werd verweerder op verzoek van 
eiser gedagvaard om te horen zeggen voor recht dat eiser geen hoofde-
lijk gehouden medevennoot is van de CVOA en derhalve niet gehouden 
is tot betaling van de lastens hem ingevorderde belastingschulden van 
deze vennootschap.

Het bestreden arrest stelt als principe voorop dat “de handtekening 
van een vennoot die na de oprichting toetreedt tot de vennootschap 
voorafgegaan moet worden door de met de hand geschreven vermelding 
“goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis” (artikel 357, § 3, lid 2 
W. Venn.).” 

Het hof van beroep stelt vast dat “in deze eiser niet heeft vermeld 
‘goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis’, maar wel ‘goed voor 
aanvaarding der statuten’”.

Het hof oordeelt vervolgens “dat deze vermelding dezelfde draad-
wijdte heeft, (en eiser) dus wel degelijk vennoot is van de CVOHA 
Quality Masters.”

2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiser 
aan dat de appelrechters niet wettig konden beslissen dat de vermel-
ding “goed voor aanvaarding der statuten” dezelfde draagwijdte heeft 
als de bij de wet voorziene vermelding “goed voor onbeperkte en hoofde-
lijke verbintenis” vermits deze vermelding, anders dan de vermelding 
“goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”, de nieuw toetre-
dende vennoot niet onmiddellijk bewust maakt van zijn persoonlijke 
en hoofdelijke aansprakelijkheid en in ieder geval niet beantwoordt 
aan de vormvereisten van artikel 357, § 3 van het Wetboek van vennoot-
schappen die ertoe strekken elke twijfel over de gevolgen van de hand-
tekening weg te nemen.
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3. Overeenkomstig artikel 357, § 3, eerste lid, Wetboek van vennoot-
schappen wordt het bestuursorgaan van een coöperatieve vennootschap 
belast met de inschrijvingen in het aandelenregister en geschieden 
deze inschrijvingen op grond van documenten met bewijskracht, die 
gedagtekend en ondertekend zijn.

Met betrekking tot de inschrijvingen in het aandelenregister van 
een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, 
preciseert artikel 357, § 3, tweede lid, Wetboek van vennootschappen 
dat de handtekening de ondertekenaar slechts verbindt op voorwaarde 
dat zij wordt voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding 
“Goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”.

4. Uit de parlementaire werkzaamheden blijkt dat de invoering van 
dit vereiste in 1991 is ingegeven door de bekommernis van de wetgever 
om de toetredende vennoot bewust te maken van de ernst van zijn 
verbintenis :

“Gezien de omvang van de verbintenis, dient te worden vermeden dat 
op de aandelen wordt ingeschreven zonder dat men zich bewust is van 
de aansprakelijkheid die daaraan verbonden is.

Uitgesloten moet worden dat men ervan uitgaat dat op aandelen is 
ingeschreven zodra op een steekkaart gewoon de naam en het adres 
van een betrokken persoon worden vermeld, gevolgd door de handteke-
ning en de datum.

De schriftelijke vermelding “goed voor onbeperkte en hoofdelijke 
verbintenis” geïnspireerd op artikel 1326 van het Burgerlijk wetboek, 
dat de vermelding “goed voor” vereist, die moet voorafgaan aan de 
eenzijdige verbintenis tot betaling van een som geld, neemt elke twijfel 
weg wat betreft de strekking van die handtekening”  (1). 

In 1991 heeft de wetgever het vereiste van een persoonlijke inschrij-
ving door een handtekening van de vennoot in het aandelenregister 
versoepeld, mede om het toenemende computergebruik voor deze doel-
einden toe te laten. Het bestuursorgaan mag voortaan zelf instaan 
voor de inschrijving van nieuwe toetredingen in het register, met dien 
verstande dat deze inschrijving moet gestaafd worden door bewijs-
krachtige (behoorlijk gedagtekende en ondertekende) documenten  (2).

Tezelfdertijd werd aan artikel 147 Venn.W. (art. 357, § 3, tweede lid W.
Venn.) een derde lid toegevoegd krachtens hetwelk de vennoot die 
toetreedt tot een CVOA zijn handtekening moet laten voorafgaan door 
de woorden “goed voor onbeperkt en hoofdelijke verbintenis”  (3).

Ook de vereiste dat deze formule door de ondertekenaar met de hand 
moet worden geschreven, strekt ertoe de nieuw toetredende vennoot 
bewust te maken van zijn hoofdelijke en persoonlijke aansprakelijk-
heid voor de schulden van de coöperatieve vennootschap.

5. Anders dan verweerder voorhoudt heeft deze bepaling betrekking 
op de externe aansprakelijkheid (naar derden toe) voor de schulden van 

  (1) Parl. St., Senaat, 9 maart 1990-91 ; 1374-8, 32.
  (2) K. geeNS e.a., “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 

476, nr. 467.
  (3) K. geeNS e.a., op. cit., TPR 2000, 476, nr. 467.

ARREST-2014-4.indb   895 02/03/15   17:02



896 ARRESTEN VAN CASSATIE 3.4.14 - N° 262

de CVOA, en niet op de interne aansprakelijkheid (ten aanzien van de 
vennootschap of tussen vennoten).

Terzake kan verwezen worden naar het Verslag namens de Commissie 
voor de justitie (uitgebracht door de heer Arts) :

“Een lid wijst op het gebruik van de C.V.-vennootschapsvorm om 
samenaankoop te realiseren, bijvoorbeeld bij papeterieaankopen door 
studenten die op deze wijze na betaling van een kleine lidmaatschaps-
bijdrage een ernstige korting bekomen op de door de C.V. geleverde 
goederen. 

Het lid geeft er zich rekenschap van dat zulke studentenvennoten, 
die geen kennis hebben van de statuten der C.V., eventueel onbeperkt 
aansprakelijk kunnen worden gesteld, hetzij als oprichter, hetzij als 
vennoot.

Uit de bespreking hierop blijkt dat in de huidige wetgeving men 
vennoot wordt door handtekening op het register van de vennoten. 
Het wetsontwerp voorziet een soepeler regeling, waarbij de inschrij-
vingen geschieden op grond van documenten andere dan het register 
der vennoten. Het eerste lid wijst erop dat bij aanvaarding van het 
artikel 147 zonder wijziging het risico dat men lid wordt van een C.V. 
met onbeperkte aansprakelijkheid bijzonder groot is.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hierop dient het lid dat de opmerking maakte een amendement in 
(…)  (1).

Tevens kan verwezen worden naar volgende passus uit het verslag 
uitgebracht namens de Commissie voor de Justitie met betrekking tot 
de artikelen 156 tot 171 :

“Le débat a mis en évidence que le texte proposé ne reprend plus la 
disposition selon laquelle la qualité de membre s’acquiert par la signa-
ture apposée sur le registre de société, mais qu’il indique seulement 
que les inscriptions se font sur base de documents probants qui portent 
dotent et signature (…)

D’où l’intérêt accru de voir préciser la portée d’un tel engagement 
(…)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(…) que les facilités inhérentes à la constitution et au fonctionne-
ment des sociétés coopératives à responsabilité illimitée impliquent 
que leurs membres soient tenus de façon illimitée et solidaire, tandis 
que le cadre plus contraignant régissant les sociétés coopératives à 
responsabilité limitée justifie que les associés puissent bénéficier 
d’une responsabilité limitée. Cette approche a sa logique, fondée sur 
ce que moins il y a de contraintes légales, plus la responsabilité des 
membres doit être étendue (…)”  (2).

Op grond van de parlementaire voorbereiding, wordt duidelijk dat de 
wetgever de bescherming van de vennoot tegen de (externe) onbeperkte 

  (1) Parl. St. Senaat 1990-1991, 1374-8, 31-32.
  (2) Parl.Hand. Senaat 3 juli 1991, nr. 73-74, 2667.
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en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap 
beoogt.

Ook de meerderheid van de auteurs verdedigt dat de verplichting 
te tekenen voor “onbeperkte en hoofdelijke verbintenis” betrekking 
heeft op de aansprakelijkheid van de vennoten voor schulden van de 
CVOA  (1). 

In zijn overzicht van rechtspraak bespreekt auteur K. Geens een 
vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 30 mei 1994  (2) 
m.b.t. vennoten-oprichters van een CVOA beslissen tot een kapitaal-
verhoging : de CVOA gaat failliet en de curator vordert de bijkomende 
stortingen. De vennoten-oprichters beweren de bijkomende inbreng 
niet verschuldigd te zijn, omdat hun handtekening niet werd voorafge-
gaan door “goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”. K. Geens 
benadrukt dat men “in elk geval (…) niet (begrijpt) welk voordeel de 
oprichters dachten te ontlenen aan deze nieuwe wettelijke bepaling, 
nu de van hen geëiste nakoming blijkbaar enkel een verbintenis betrof 
tot — ondeelbare — storting van een bepaalde inbreng, en geenszins 
een hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid voor alle vennootschaps-
schulden”. 

Hiermee lijkt deze auteur aan te geven dat de verplichte vermelding 
betrekking heeft op de externe aansprakelijkheid, en niet op de interne 
aansprakelijkheid  (3).

6. In een arrest van 18 november 2010 oordeelde uw Hof dat “uit die 
teksten [de artikelen 144, 145 en 147, tweede en derde lid Venn.W.] en 
uit de parlementaire voorbereiding van artikel 147 [de voorganger van 
artikel 357, § 3 tweede lid W.Venn.] volgt dat die vermelding slechts 
vereist is voor de inschrijving in het register van nieuwe vennoten 
en dat het ontbreken ervan de geldigheid niet aantast van de verbin-
tenissen die de stichters in de oprichtingsakte van een dergelijke 
vennootschap zijn aangegaan”.

De oprichter van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid (CVOA) is dus, in tegenstelling tot de later toege-
treden vennoten, wél onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk bij het 
ontbreken van de bewuste vermelding. In zulk geval is de bescherming 
immers niet nodig, aangezien er mag van worden uitgegaan dat de 
oprichter de akte heeft gelezen en weet dat hij vennoot wordt in een 
CVOA  (4).

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat eiser geen 
oprichter was van de betrokken CVOA, maar pas later als nieuwe 
vennoot is toegetreden door de aankoop van één aandeel  (5).

  (1) Cf. H. BraeckmaNS en R. houBeN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Inter-
sentia, 2012, nr. 161, 101 : “De vennoot die niet heeft getekend op de voorgeschreven wijze, 
is volgens de rechtspraak niet gehouden tot de schulden van de vennootschap”.

  (2) Gepubliceerd in JT 1994, 616.
  (3) K. geeNS e.a., “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 

477, nr. 467.
  (4) D. VaN gerVeN, “Aansprakelijkheid van de vennoot-oprichter van een CVOA”, 

TRV 2011, 521, nr. 3.
  (5) Bestreden arrest, 7, nr. 4.1.1 en 8, in fine.
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7. De toetreding van een nieuwe vennoot tot een coöperatieve vennoot-
schap met onbeperkte aansprakelijkheid kan ook worden bewezen door 
andere middelen dan de inschrijving in het aandelenregister.

Uw Hof oordeelde in een arrest van 12 november 1903 weliswaar dat het 
aandelenregister het enige bewijsmiddel was om de toetreding van de 
vennoot te bewijzen, en dat de geldigheid ervan (naleving van de vorm-
vereisten) de geldigheid zelf beoogde van de toetreding en uittreding  (1).

Sinds de Wet van 20 juli 1991 wordt evenwel unaniem aanvaard dat 
het bewijs van de toetreding en uittreding van vennoten door andere 
middelen kan bewezen worden dan louter de vermeldingen in het 
aandelenregister (vb. de ondertekening van het toetredingsformulier, 
de storting van de kapitaalinbreng, de betaling van intredegeld en 
andere bijdragen, de jaarverslagen en bijlagen bij de jaarrekening van 
de CV)  (2).

In de hypothese dat de vermelding in het aandelenregister ontbreekt, 
kan het door de toetredende vennoot ondertekend stuk als begin van 
bewijs van zijn toetreding aanzien worden  (3).

8. Wanneer evenwel, zoals in casu, de toetreding van een nieuwe 
vennoot tot een CVOA door een schuldeiser van die vennootschap enkel 
wordt aangetoond aan de hand van een inschrijving in het aandelen-
register, dan dient deze inschrijving zelf te beantwoorden aan de in 
artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen gestelde voor-
waarden.

Zulks impliceert dat de inschrijving de nieuwe vennoot slechts 
verbindt op voorwaarde dat zijn handtekening in het aandelenregister 
wordt voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding “Goed 
voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”.

In voorliggend geval is deze voorwaarde geenszins vervuld, nu de 
handtekening van eiser in het aandelenregister louter werd voorafge-
gaan door de voorafgedrukte vermelding “Goed voor aanvaarding der 
statuten”.

9. De vermelding “goed voor de aanvaarding der statuten” heeft niet 
dezelfde draagwijdte als de door de wet opgelegde vermelding “goed 
voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”, nu zij niet dezelfde waar-
borgen van bescherming van de nieuwe aandeelhouder biedt. 

Hierover kreeg het hof van beroep te Luik reeds de gelegenheid te 
oordelen als volgt : “À défaut de la mention ‘bon pour’ ou de toute autre 
indication directe établissant l’engagement personnel et illimité de 
Jonathan H., la seule référence, dans le procès-verbal, à la parfaite 
connaissance des statuts, sans qu’un extrait reprenant le contenu de 

  (1) Cass. 12 november 1903, Pas. 1904, I, 48.
  (2) Zie vb. Brussel 5 mei 2009, TBH 2010, 364, noot X. maeS ; k. geeNS e.a., “Over-

zicht van rechtspraak. Vennootschappen 1999-2010”, TPR 2012, 575, nr. 525 ; K. geeNS en 
H. laga, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1986-1991”, TPR 1993, p. 1156, 
nr. 272 ; J.-P. BourS en O. capraSSe, “La société coopérative”, in C. JaSSogNe (ed.) Traité 
pratique de droit commercial, Diegem, Story Scientia, 1998, 716, nr. 992.

  (3) B. VaN BruYSTegem, “Commentaar bij art. 357 W.Venn.”, in Vennootschappen 
en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, 2002, 10.
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l’article 8 qui mentionne que ‘les associés répondent personnellement 
et solidairement des dettes sociales’ ne soit joint ou repris, est insuffi-
sante à rencontrer l’exigence du ‘bon pour engagement illimité et soli-
daire’ requis par la loi aux côtés de la signature du nouvel associé”  (1).

Door in een andere zin te oordelen hebben de appelrechters artikel 357, 
§ 3, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen geschonden.

Het eerste onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.

BeSluIT : Vernietiging.

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 26 juni 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 11 december 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddel

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 357, § 3, eerste lid, Wetboek van Vennoot-
schappen geschieden de inschrijvingen in het aandelenregister van 
een coöperatieve vennootschap op grond van documenten met bewijs-
kracht, die gedagtekend en ondertekend zijn.

Met betrekking tot de inschrijvingen in het aandelenregister van 
een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, 
bepaalt artikel 357, § 3, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen dat 
de handtekening de ondertekenaar slechts verbindt op voorwaarde dat 
zij wordt voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding 
“Goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”.

2. De vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid die na haar oprichting tot de vennootschap toege-
treden is en wiens handtekening niet wordt voorafgegaan door de met 
de hand geschreven vermelding “Goed voor onbeperkte en hoofdelijke 
verbintenis”, is niet gehouden tot de schulden van de vennootschap.

3. Uit het arrest blijkt dat :
— een oprichter van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte 

aansprakelijkheid Quality Masters één B-aandeel van die vennoot-
schap heeft verkocht aan de eiser ;

  (1) Luik 15 januari 2009, JLMB 2009, 1840.
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— de handtekening van de eiser in het aandelenregister voorafge-
gaan werd door de voorafgedrukte vermelding “Goed voor aanvaarding 
der statuten”.

4. Door te oordelen dat de voorafgedrukte vermelding “Goed voor 
aanvaarding der statuten” dezelfde draagwijdte heeft als de met de 
hand geschreven vermelding “Goed voor onbeperkte en hoofdelijke 
verbintenis” en de eiser gehouden is tot de betaling van een schuld van 
de vennootschap, schenden de appelrechters artikel 357, § 3, tweede lid, 
Wetboek van Vennootschappen.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

5. Indien een uitvoerbaar verklaard kohier in de regel slechts ten 
uitvoer kan worden gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde 
belastingschuldige of belastingschuldigen, dan is de tenuitvoerleg-
ging van het kohier tegen andere personen mogelijk wanneer zulks 
voortvloeit uit het systeem van de wet.

6. Het verzet tegen het dwangbevel door personen die niet zijn opge-
nomen in het kohier, zoals te dezen de eiser in zijn hoedanigheid van 
vennoot van de vennootschap die in het kohier als belastingplichtige 
is vermeld, doet geen geschil rijzen betreffende de toepassing van de 
belastingwet zoals bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk 
Wetboek, maar betreft de invordering van de belastingschuld.

7. De appelrechters die oordelen dat de vordering van de eiser niet 
ontvankelijk is omdat het ter zake om een geschil gaat bedoeld in 
artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek dat slechts toegelaten 
is indien de eiser voorafgaandelijk het door hem of krachtens de wet 
georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

3 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advo-
caat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer van Eeckhoutte.
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N° 263

1o kamer — 3 april 2014
(F.13.0033.N)

INkomSTeNBelaSTINgeN. — perSoNeNBelaSTINg. — BedrIJFSIN-
komSTeN. — BeroepSkoSTeN. — STudIekoSTeN.

Alleen de kosten van onderwijs gedaan op het ogenblik van de uitgeoe-
fende beroepswerkzaamheid en er noodzakelijkerwijze verband mee 
houdend, kunnen als beroepskosten worden afgetrokken ; kosten van 
onderwijs die gedaan worden om een nog niet uitgeoefende beroepsac-
tiviteit te kunnen uitoefenen, zijn daarentegen in beginsel uitgaven van 
persoonlijk aard  (1). (Artt. 49, eerste lid, en 53, 1o, WIB92) 

(k. T. BelgISche STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de verwerping voor het 
aanslagjaar 2008 van de aftrekbaarheid van beroepskosten ten belope 
van 16.197,53 EUR voor studiekosten (inschrijvingsgelden, transport-
kosten en studieboeken) gemaakt voor het behalen van een LLM 
diploma aan de Duke University School of Law.

In het bestreden arrest oordeelt het Hof van Beroep te Gent dat de 
litigieuze studiekosten niet aftrekbaar zijn als beroepskost omdat 
door eiser niet werd aangetoond dat zijn studies aan de Duke Univer-
sity inherent zijn aan het uitoefenen van zijn beroep van bedrijfsjurist 
bij de N.V. Jan De Nul.

2. In het enig middel voert eiser in twee afzonderlijke rubrieken 
respectievelijk de schending aan van de artikelen 49 en 53,1o van het 
WIB92.

Eiser verwijt het hof van beroep als absolute voorwaarde te hebben 
gesteld dat de studiekosten inherent moeten zijn aan zijn beroepswerk-
zaamheid bij de N.V. Jan De Nul, terwijl de enige te maken beoordeling 
in het kader van artikel 49 WIB92 is of de beroepskosten gemaakt zijn 
om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Volgens eiser 
bevat dit artikel geen bepaling waaruit blijkt dat voor de vaststelling 
van het beroepsmatig karakter van een uitgave moet worden aange-
toond dat deze noodzakelijk is voor de uitoefening van de beroepsacti-
viteit. Door te eisen dat de kosten inherent moeten zijn aan de toenma-
lige beroepsactiviteit bij de N.V. Jan De Nul, zouden de appelrechters 
een verkeerde toepassing hebben gemaakt van artikel 49 WIB92.

Eiser voert verder aan dat voor de vaststelling van het beroepsmatig 
karakter van een uitgave niet moet worden aangetoond dat deze nood-
zakelijk is voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid. Door de 
noodzakelijkheid met de toenmalige beroepsactiviteit te eisen, zou het 
hof van beroep artikel 53,1o WIB92 hebben geschonden. 

  (1) Zie concl. OM.

ARREST-2014-4.indb   901 02/03/15   17:02



902 ARRESTEN VAN CASSATIE 3.4.14 - N° 263

3. Artikel 49, eerste lid, van het WIB92, bepaalt dat als beroepskosten 
aftrekbaar zijn de kosten die de belastingplichtige in het belastbare 
tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag 
verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet 
mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijs-
middelen, met uitzondering van de eed. 

Het tweede lid van artikel 49 bepaalt dat als in het belastbare tijd-
perk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijd-
perk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en 
vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn 
geboekt.

Artikel 53, 1o van het WIB92 stipuleert verder dat uitgaven van 
persoonlijke aard, zoals de huurprijs en de huurlasten van onroerende 
goederen of gedeelten daarvan die tot woning dienen, de onderhouds-
kosten van het gezin, de kosten van onderwijs of opvoeding en alle 
andere uitgaven die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 
niet noodzakelijk zijn, niet als beroepskosten worden aangemerkt.

4. Krachtens artikel 49 van het WIB92, in samenhang gelezen met 
artikel 53, 1o van dat wetboek, komen kosten slechts in aanmerking 
als aftrekbare beroepskosten indien zij cumulatief aan de volgende 
vier voorwaarden voldoen :

1o ze moeten noodzakelijk met het uitoefenen van de beroepswerk-
zaamheid verband houden ;

2o ze moeten tijdens het belastbare tijdperk gedaan of gedragen zijn, 
met dien verstande dat als zodanig worden beschouwd, de beroeps-
kosten die tijdens het beschouwde tijdperk zijn betaald of gedragen of 
het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben 
verkregen en als zodanig zijn geboekt ;

3o ze moeten gedaan of gedragen zijn om de belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden ;

4o ze moeten door de belastingplichtige verantwoord zijn wat de echt-
heid en het bedrag ervan betreft.

5. Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, blijkt die 
eerste voorwaarde uit de vaste rechtspraak van uw Hof. Volgens deze 
rechtspraak kunnen uitgaven inderdaad slechts als aftrekbare beroeps-
kosten worden beschouwd wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening 
van het beroep, dat wil zeggen wanneer zij noodzakelijkerwijs verband 
houden met, of betrekking hebben op, de uitoefening van de beroeps-
werkzaamheden  (1).

Het hof van beroep sluit zich aan bij die zienswijze van uw Hof  (2) en 
past ze wettig toe op het voorliggende geschil.

  (1) Cass. 9 november 2007, AR C.06.0251.F, AC 2007, nr. 539 ; Cass. 19 juni 2003, AR 
F.01.0066.F, AC 2003, nr. 367 ; Cass. 19 juni 2003, AR F.01.0079.F, AC 2003, nr. 369 ; Cass. 
3 mei 2001, AR F.99.0159.F, AC 2001, nr. 253 ; Cass. 18 januari 2001, AR F.99.0114.F, AC 2001, 
nr. 34.

  (2) Zie folio 476, derde alinea, van het bestreden arrest.
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6. Uit artikel 49 WIB92, in samenhang gelezen met artikel 53, 1o van 
dat wetboek, volgt dat voor de aftrekbaarheid van een uitgave als 
beroepskost zowel als voorwaarde wordt gesteld dat zij noodzakelij-
kerwijze verband moet houden met, d.i. betrekking moet hebben op, 
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, als dat zij (tijdens het 
belastbare tijdperk) moet gedaan of gedragen zijn om de belastbare 
inkomsten t e verkrijgen of te behouden (naast de voorwaarde dat zij 
door de belastingplichtige moet worden verantwoord wat de echtheid 
en het bedrag ervan betreft).

Door artikel 49 niet samen te lezen met artikel 53, 1o en er van uit te 
gaan dat de enige te maken beoordeling in het kader van artikel 49 is of 
de beroepskosten gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen 
of te behouden, en dat niet vereist is dat de kosten inherent moeten 
zijn aan de (uitoefening van de toenmalige) beroepsactiviteit, berust 
het middel dan ook op een verkeerde rechtsopvatting en faalt het naar 
recht.

7. Zoals reeds gezegd, komt een uitgave slechts in aanmerking als 
aftrekbare beroepskost indien zij cumulatief voldoet aan de voor-
waarden dat zij inherent moet zijn aan, en dus noodzakelijkerwijze 
betrekking moet hebben op, de uitoefening van de beroepswerk-
zaamheid, en dat zij gemaakt moet zijn om belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden. 

Zulks impliceert dat het niet voldaan zijn aan één van beide voor-
waarden volstaat om een uitgave als aftrekbare beroepskost te verwerpen.

Aangezien het hof van beroep oordeelt dat niet voldaan is aan de voor-
waarde dat de uitgave inherent moet zijn aan, en dus noodzakelijker-
wijze betrekking moet hebben op, de uitoefening van de beroepswerk-
zaamheid, diende het de andere voor de aftrekbaarheid van een uitgave 
als beroepskost gestelde voorwaarde dat de uitgave moet gemaakt zijn 
om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, niet meer te 
onderzoeken en beoordelen. 

Door ervan uit te gaan dat het hof van beroep een verkeerde toepas-
sing maakt van artikel 49 WIB92 door niet de beoordeling te maken 
of de uitgaven werden gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen 
of te behouden, ofschoon het tot de bevinding gekomen was dat de 
uitgaven niet inherent waren aan de uitoefening van de toenmalige 
beroepsactiviteit van eiser, gaat het middel uit van een verkeerde juri-
dische benadering en faalt het naar recht. 

Op grond van zijn overweging dat door de eiser niet wordt aange-
toond dat zijn studies aan de Duke University inherent waren aan het 
uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid, beslist het hof van beroep 
wettig dat de studie-uitgaven niet in aanmerking komen als aftrek-
bare beroepskosten. 

8. In zoverre het middel opkomt tegen de feitelijke beoordeling van 
het hof van beroep dat door eiser niet afdoende is aangetoond dat zijn 
studies aan de Duke University (en dus de daaraan verbonden kosten) 
inherent waren aan, en dus noodzakelijkerwijze betrekking hadden op, 
zijn beroepswerkzaamheid (als bedrijfsjurist), is het onontvankelijk.
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Of bepaalde kosten inherent zijn aan, en dus noodzakelijkerwijze 
betrekking hebben op de uitoefening van het beroep, maakt immers 
het voorwerp uit van een soevereine feitelijke beoordeling door het hof 
van beroep die Uw Hof niet kan toetsen.

9. Nergens in het bestreden arrest stelt het hof van beroep de aftrek-
baarheid van de studiekosten als beroepskosten afhankelijk van de 
goedkeuring of de expliciete vraag van de werkgever. 

Door ervan uit te gaan dat het hof van beroep dat wel doet, berust 
het middel dan ook op een verkeerde lezing van het bestreden arrest en 
mist het dienvolgens feitelijke grondslag.

In het door de eiser aangehaalde arrest van 27 mei 1988  (1) besliste 
uw Hof enkel dat uit het enkele feit dat bepaalde uitgaven of lasten 
die door een werknemer tijdens de belastbare periode voor eigen reke-
ning, maar, naar hij beweert, beroepshalve zijn gedaan of gedragen, 
door zijn werkgever, zij het op grond van de arbeidsovereenkomst of 
van het geldend statuut, niet worden goedgekeurd, niet in rechte kan 
worden afgeleid dat die uitgaven of lasten voor de werknemer geen 
aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten in de zin van het toenmalige 
artikel 44, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
vormen.

Aangezien het hof van beroep in deze zaak niet vaststelt dat de door 
de eiser gedane studie-uitgaven niet werden goedgekeurd door zijn 
werkgever en het in elk geval niet uit dat enkele feit afleidt dat de 
uitgaven niet inherent zijn aan de uitoefening van de beroepswerk-
zaamheid en dus niet in aanmerking komen als aftrekbare beroeps-
kosten, kan het door de eiser in zijn voorziening aangehaalde arrest 
van uw Hof van 27 mei 1988 in elk geval niet richtinggevend zijn voor 
onderhevige casus.

10. Uitgaven voor onderwijs die gedaan werden om een tot op heden 
nog niet uitgeoefende beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen zijn in 
beginsel uitgaven van persoonlijke aard en komen niet in aanmerking 
als beroepskost. 

Alleen de kosten van onderwijs op het ogenblik van de uitgeoefende 
beroepswerkzaamheid en er noodzakelijkerwijze verband mee houdend, 
kunnen als beroepskosten worden afgetrokken. De kosten gedaan om 
toegang te krijgen tot een ander (nieuw) beroep zijn niet aftrekbaar 
als beroepskosten. Zij hebben immers betrekking op een beroep dat 
nog niet werd uitgeoefend.

Om als aftrekbare beroepskosten in aanmerking te kunnen komen 
moeten de uitgaven in elk geval kaderen in het op het ogenblik van 
het maken van die kosten uitgeoefende beroep. Indien men een bepaald 
beroep nog niet uitoefent, kunnen de voor de toekomstige uitoefening 
van dat beroep gedane uitgaven niet in aanmerking worden genomen 
als beroepskosten. Zij zijn immers niet inherent aan, en hebben dus 
niet noodzakelijkerwijze betrekking op, de uitoefening van de toen-
malige beroepsactiviteit.

  (1) AC 1987-88, 1254.
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Het hof van beroep oordeelt aldus wettig dat, voor zover wordt aange-
nomen dat de LLM-studie van de eiser een voorbereiding was op de 
toekomstige uitoefening van het beroep van advocaat, of nog van een 
andere dienstbetrekking als bedrijfsjurist, deze studie niet kan worden 
beschouwd als inherent aan de door de eiser uitgeoefende beroepswerk-
zaamheid als bedrijfsjurist bij de N.V. Jan De Nul)  (1).

BeSluIT : Verwerping.

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 11 september 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 12 december 2013 een schrifte-
lijke 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 

1. Volgens artikel 49, eerste lid, WIB92 zijn als beroepskosten aftrek-
baar, de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk 
heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen 
of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt 
door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door 
alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met 
uitzondering van de eed.

Krachtens artikel 53, 1o, WIB92 kunnen de kosten van onderwijs die 
niet noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de beroepswerkzaam-
heid niet als beroepskosten worden aangemerkt.

Uit deze bepalingen volgt dat alleen de kosten van onderwijs gedaan 
op het ogenblik van de uitgeoefende beroepswerkzaamheid en er nood-
zakelijkerwijze verband mee houdend, als beroepskosten kunnen 
worden afgetrokken.

Kosten van onderwijs die gedaan worden om een nog niet uitgeoe-
fende beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen, zijn daarentegen in 
beginsel uitgaven van persoonlijk aard.

2. In zoverre het middel ervan uitgaat dat kosten van onderwijs ook 
aftrekbaar zijn indien ze betrekking hebben op een nog niet uitgeoe-
fende beroepswerkzaamheid, steunt het op een verkeerde rechtsopvat-
ting en faalt het mitsdien naar recht.

  (1) Bestreden arrest, folio 479, punt 3, eerste alinea.
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3. Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordeelt het arrest niet 
dat de kosten enkel aftrekbaar zijn indien zij werden goedgekeurd door 
de werkgever.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
4. Voor het overige komt het middel op tegen de feitelijke beoorde-

ling van het arrest dat de door de eiser ondernomen studies een onvol-
doende verband vertonen met de beroepswerkzaamheden van de eiser.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

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

3 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Ameye (bij de balie te Antwerpen) 
en de heer van Eechhoutte.

N° 264

1o kamer — 3 april 2014
(F.13.0061.N)

1o gemeeNSchapS- eN geWeSTBelaSTINgeN. — geWeSTBelaSTINgeN. 
— VlaamS geWeST. — opperVlakTeWaTereNheFFINg. — procedure VaN 
rechTSZeTTINg. — ToepaSSINgSmogelIJkhedeN.

2o gemeeNSchapS- eN geWeSTBelaSTINgeN. — geWeSTBelaSTINgeN. 
— VlaamS geWeST. — opperVlakTeWaTereNheFFINg. — laaTTIJdIge oF 
geBrekkIge aaNgIFTe. — Te VolgeN heFFINgSprocedure.

3o gemeeNSchapS- eN geWeSTBelaSTINgeN. — geWeSTBelaSTINgeN. 
— VlaamS geWeST. — opperVlakTeWaTereNheFFINg. — geeN aaNgIFTe. — Te 
VolgeN heFFINgSprocedure.

1o De Vlaamse Milieumaatschappij kan de procedure van rechtzetting 
slechts volgen in de gevallen waarin de heffingsplichtige een aangifte 
heeft ingediend binnen de gestelde termijn en met inachtname van de 
gestelde vormvereisten. (Artt. 35octies, § 1, eerste lid, 35undecies, § 2, 
en 35duodecies, § 1, eerste lid, 1o, §§ 2, 3 en 5, Oppervlaktewaterenwet)

2o In de gevallen waarin de heffingsplichtige een aangifte indient die 
behept is met een vormgebrek of een aangifte indient buiten de gestelde 
termijn, beschikt de Vlaamse Milieumaatschappij over de mogelijkheid 
de heffing van ambtswege te vestigen, zonder hiertoe evenwel verplicht te 
zijn ; zij kan in die gevallen de heffing vestigen op basis van de gegevens 
vervat in de laattijdige of gebrekkige aangifte aangezien de heffingsplich-
tige hierdoor niet in zijn belangen kan zijn geschaad. (Artt. 35octies, § 1, 
eerste lid, 35undecies, § 2, en 35duodecies, § 1, eerste lid, 1o, §§ 2, 3 en 5, 
Oppervlaktewaterenwet)
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3o In de gevallen waarin de heffingsplichtige geen aangifte heeft gedaan, 
is de Vlaamse milieumaatschappij verplicht de heffing van ambtswege 
te vestigen ten einde de hieraan verbonden regels inzake de bewijslast 
te eerbiedigen en het recht van verdediging van de belastingplichtige te 
vrijwaren ; zij kan in die gevallen bijgevolg geen gebruik maken van de 
procedure van rechtzetting van de aangifte ; de omstandigheid dat zij de 
gegevens nodig om de heffing te vestigen verkregen heeft op een andere 
manier dan via een door de heffingsplichtige ingediende aangifte, 
vermag hieraan geen afbreuk te doen. (Artt. 35octies, § 1, eerste lid, 
35undecies, § 2, en 35duodecies, § 1, eerste lid, 1o, §§ 2, 3 en 5, Opper-
vlaktewaterenwet)

(Vmm T. B.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 3 mei 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 12 december 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddeleN

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Tweede middel

1. Krachtens artikel 35octies, § 1, eerste lid, van de wet van 26 maart 
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren, hierna Opper-
vlaktewaterenwet, tegen verontreiniging is de in artikel 35quinquies 
bedoelde heffingsplichtige, met uitzondering van de in categorie 56 
van de bijlage 1 bij deze wet bedoelde heffingsplichtige, verplicht voor 
15 maart van elk heffingsjaar een aangifte bij de Vlaamse Milieu-
maatschappij, hierna VMM, in te dienen met de nodige gegevens voor 
de berekening van de vuilvracht.

Artikel 35undecies, § 2, van deze wet bepaalt dat wanneer de VMM 
meent de aangifte of melding te moeten rechtzetten die door de 
heffingsplichtige is ingediend binnen de in artikel 35octies, § 1 en § 2, 
bepaalde termijn en die voldoet aan de vormvereisten, zij hem de recht-
zetting die zij voorstelt per aangetekend schrijven ter kennis brengt, 
met vermelding van de redenen die dit naar haar oordeel rechtvaar-
digen. Het bericht van rechtzetting vermeldt de modaliteiten die de 
heffingsplichtige moet eerbiedigen om het te beantwoorden.
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Overeenkomstig artikel 35duodecies, § 1, eerste lid, 1o, Oppervlakte-
waterenwet kan de VMM overgaan tot een heffing van ambtswege op 
grond van de gegevens waarover zij beschikt, in de gevallen waarin de 
heffingsplichtige nagelaten heeft indien hij daartoe verplicht is, een 
aangifte of melding in te dienen binnen de in artikel 35octies, § 1 en § 2, 
bepaalde termijn.

Krachtens artikel 35duodecies, § 2, Oppervlaktewaterenwet brengt de 
VMM, voor de heffing van ambtswege wordt gevestigd, een bericht van 
heffing van ambtswege per aangetekend schrijven ter kennis aan de 
heffingsplichtige.

Naar luid van artikel 35duodecies, § 3, Oppervlaktewaterenwet, in 
zijn toepasselijke versie, wordt aan de heffingsplichtige een termijn 
van één maand vanaf de verzending van het bericht van heffing van 
ambtswege toegestaan om zijn eventuele opmerkingen schriftelijk in 
te brengen.

Overeenkomstig artikel 35duodecies, § 5, Oppervlaktewaterenwet 
behoort het aan de heffingsplichtige, indien een heffing van ambts-
wege is gevestigd, het bewijs te leveren van het juiste bedrag van de 
verschuldigde heffing.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de VMM de procedure van rechtzet-
ting slechts kan volgen in de gevallen waarin de heffingsplichtige een 
aangifte heeft ingediend binnen de gestelde termijn en met inacht-
name van de gestelde vormvereisten.

3. In de gevallen waarin de heffingsplichtige een aangifte indient 
die behept is met een vormgebrek of een aangifte indient buiten de 
gestelde termijn, beschikt de VMM over de mogelijkheid de heffing 
van ambtswege te vestigen, zonder hiertoe evenwel verplicht te zijn. 
Zij kan in die gevallen de heffing vestigen op basis van de gegevens 
vervat in de laattijdige of gebrekkige aangifte aangezien de heffing-
splichtige hierdoor niet in zijn belangen kan zijn geschaad.

4. In de gevallen waarin de heffingsplichtige geen aangifte heeft 
gedaan, is de VMM verplicht de heffing van ambtswege te vestigen ten 
einde de hieraan verbonden regels inzake de bewijslast te eerbiedigen 
en het recht van verdediging van de belastingplichtige te vrijwaren. 
Zij kan in die gevallen bijgevolg geen gebruik maken van de procedure 
van rechtzetting van de aangifte.

De omstandigheid dat de eiseres de gegevens nodig om de heffing 
te vestigen verkregen heeft op een andere manier dan via een door de 
heffingsplichtige ingediende aangifte, vermag hieraan geen afbreuk 
te doen.

5. Het middel, dat uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting dat de 
eiseres de rechtzettingsprocedure kan volgen voor de vaststelling van 
de heffing in de gevallen waarin de heffingsplichtige geen aangifte 
heeft ingediend, maar de gegevens nodig om de heffing te vestigen 
verkregen werden op een andere manier, te dezen via de door de zaak-
voerder van de verweerster in eigen naam ingediende aangifte, faalt 
naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

3 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advo-
caat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 265

1o kamer — 3 april 2014
(F.13.0078.N)

gemeeNTe- proVINcIe- eN plaaTSelIJke BelaSTINgeN. — 
gemeeNTeBelaSTINgeN. — NIeuWe gemeeNTeWeT. — reglemeNTeN VaN 
de gemeeNTeraad. — BekeNdmakINg. — BeVoegde INSTaNTIe.

De burgemeester wordt door de wetgever als enige belast met de bekendma-
king van de reglementen van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris 
dient de aanplakbrief niet te ondertekenen. (Artt. 109 en 112, eerste en 
tweede lid, Nieuwe Gemeentewet)

(STad ooSTeNde T. reSIdeNTIe marrIa N.V.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 18 september 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddel

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling 

Artikel 109 Nieuwe Gemeentewet bepaalt in verband met het opmaken 
van de akten van de gemeenteoverheden dat de reglementen en veror-
deningen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en 
schepenen, de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de 
gemeente worden ondertekend door de burgemeester en mede-onderte-
kend door de secretaris.

Artikel 112, eerste lid, Nieuwe Gemeentewet bepaalt in verband 
met de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de 
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gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van 
de burgemeester dat deze reglementaire akten door laatstgenoemde 
worden bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief die het 
onderwerp van het reglement of de verordening vermeldt, de datum 
van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aange-
nomen en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende 
overheid.

Artikel 112, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de aanplak-
brief tevens de plaats of de plaatsen vermeldt waar de tekst van het 
reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek.

Hieruit volgt dat de burgemeester door de wetgever als enige belast 
wordt met de bekendmaking van de reglementen van de gemeenteraad 
en dat de gemeentesecretaris de aanplakbrief niet dient te onderte-
kenen.

2. De appelrechters oordelen dat :
— hoewel uit artikel 112 Nieuwe Gemeentewet niet kan afgeleid 

worden dat de gemeentesecretaris de akte van bekendmaking moet 
ondertekenen, dit evenwel moet afgeleid worden uit artikel 109 van 
diezelfde wet ;

— ook de bekendmakingen door de burgemeester en secretaris 
moeten worden ondertekend en dat de bekendmaking van het betref-
fende reglement onregelmatig is vermits ze niet door de secretaris 
werd ondertekend.

— gelet op de schending van die substantiële vormvereiste de bekend-
making geacht moet worden onbestaande te zijn.

3. De appelrechters schenden aldus artikel 112 Nieuwe Gemeentewet.
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.

3 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Maus (bij de balie te Gent) en de 
heer Alexander (bij de balie te Brugge).
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N° 266

1o kamer — 3 april 2014
(F.13.0103.N)

1o INkomSTeNBelaSTINgeN. — VeNNooTSchapSBelaSTINg. — 
aFZoNderlIJke aaNSlageN. — allerleI. — geheIme commISSIeloNeN. — 
BelaSTBare groNdSlag. — VoordeleN VaN alle aard.

2o caSSaTIemIddeleN. — BelaSTINgZakeN. — BelaNg. — mISkeNNINg 
VaN BeWIJSkrachT. — oNTVaNkelIJkheIdSVoorWaardeN.

1o Voordelen van alle aard, ongeacht of zij al dan niet gepaard gaan met 
een daadwerkelijke uitgave voor de voordeelverstrekker, moeten worden 
opgenomen in individuele fiches en een samenvattende opgave en, 
wanneer de voordeelverstrekker nalaat dit te doen, kunnen zij worden 
onderworpen aan de aanslag geheime commissielonen  (1). (Artt. 57, 1o, 
en 219, eerste lid, WIB92)

2o Is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, het cassatiemiddel dat de 
miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert, indien de rechter 
uitspraak doet zoals hij had moeten doen ongeacht of hij de aangevoerde 
miskenning van bewijskracht van de akte al dan niet had begaan (2). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 BW)

(plaNNINg eN BeleId B.V.B.a.  
T. BelgISche STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige betwisting betreft de lastens eiseres voor de aanslag-
jaren 2005 en 2006 gevestigde afzonderlijke aanslag op geheime 
commissielonen op grond van artikel 219 WIB92 nu zij had nagelaten 
individuele fiches en een samenvattende opgave op te stellen voor het 
gratis ter beschikking stellen aan haar zaakvoerder van een gemeu-
beld appartement, en voor de tenlasteneming van de kostprijs van de 
verwarming en elektriciteit.

Het bestreden arrest oordeelt dat de administratie terecht toepas-
sing heeft gemaakt van artikel 219 WIB92 zodat er geen reden is om 
deze bijzondere aanslag kwijt te schelden of te verminderen.

2. Het enig middel tot cassatie voert aan dat de appelrechters zulks 
niet wettig hebben beslist op grond dat er wel degelijk sprake was van 
een werkelijke uitgave in hoofde van eiseres omdat eiseres het apparte-
ment huurt dat zij aan haar zaakvoerder ter beschikking heeft gesteld.

Eiseres argumenteert dat zij in haar syntheseconclusie had laten 
gelden dat zij op 23 april 2003 het tijdelijk vruchtgebruik voor 998/1000 
van het bedoelde appartement voor een periode van 15 jaar had gekocht 
aangezien haar maatschappelijke zetel in het appartement was geves-
tigd, wat zij staafde met een afschrift van de bedoelde aankoopakte.

  (1), (2)  Zie concl. OM.
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Het bestreden arrest zou volgens eiseres de bewijskracht van die 
aankoopakte hebben geschonden door te oordelen dat eiseres het 
betrokken appartement huurt, terwijl uit de overgelegde aankoopakte 
blijkt dat er sprake was van de aankoop van een vruchtgebruik  (1).

De beslissing dat de administratie terecht toepassing maakte van 
artikel 219 WIB92 zou aldus niet naar recht verantwoord zijn, nu er 
geen sprake was van enige huur en eiseres hoe dan ook geen huuruit-
gaven had verricht  (2).

3. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder op dat het middel 
onontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid nu het onder het middel 
bedoeld verweer niet terug te vinden is op de blz. 34 onderaan en 35 
bovenaan van eiseres’ appelconclusie waarnaar eiseres onder het 
middel verwijst.

Nu bedoeld verweer werd geformuleerd op de blz. 33 onderaan en 34 
bovenaan van deze conclusie, is er kennelijk sprake van een materiële 
vergissing die geen evenwel afbreuk kan doen aan de duidelijkheid van 
het middel.

Er bestaat dan ook aanleiding toe de door verweerder opgeworpen 
grond van onontvankelijkheid te verwerpen.

4. In de versie van artikel 219 WIB92 zoals van toepassing voor de liti-
gieuze aanslagjaren 2005 en 2006, bestond enige discussie over de vraag 
of voordelen van alle aard die niet gepaard met een werkelijke uitgave 
voor de voordeelverstrekker — bijvoorbeeld het kosteloos ter beschik-
king stellen van een woning aan de zaakvoerder of het verstrekken 
van kortingen op aankopen door personeelsleden van goederen gepro-
duceerd door de werkgever — aanleiding konden geven tot een aanslag 
geheime commissielonen wanneer deze voordelen niet werden gestaafd 
door middel van individuele fiches en een samenvattende opgave.

Door sommige auteurs werd verdedigd dat er maar een ficheplicht is, 
en dus maar een aanslag geheime commissielonen mogelijk is, wanneer 
er sprake is van een effectieve besteding waardoor er een geldover-
dracht plaatsgrijpt van het ene naar het andere vermogen. Pas dan zou 
er sprake zijn van een uitgave of last in fiscale zin  (3).

Andere auteurs waren van oordeel dat de verenging van het begrip 
“kost” in artikel 219 WIB92 tot een “gelduitgave” een te strikte inter-
pretatie was  (4). 

De argumenten die deze auteurs aanhalen lijken mij overtuigend :
— Eisen dat er een werkelijke uitgave moet zijn, komt neer op het 

toevoegen van een voorwaarde aan artikel 57 WIB92, luidens hetwelk 
voordelen van alle aard moeten worden vermeld op fiches, zonder dat 
daarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen voordelen die 

  (1) Schending van de artikelen 1317, 1318, 1319, 1320 en 1322 BW.
  (2) Schending van de artikelen 57 en 219 WIB92.
  (3) L. de Broe en Ph. hINNekeNS, “De aanslag op geheime commissielonen. Het 

belasten van geheime commissielonen sedert 50 jaar”, TFR 1988, 237-238.
  (4) S. BuIS, “Geheime commissielonen ; een andere kijk”, noot onder Antwerpen 

10 november 1998, TFR 1999, 210-212 ; L. VaN gompel, “De afzonderlijke aanslag geheime 
commissielonen anno 2000”, TFR 2000, 546-547.

ARREST-2014-4.indb   912 02/03/15   17:02



N° 266 - 3.4.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 913

voor de verstrekker een uitgave meebrengen en voordelen waarbij dat 
niet het geval is ;

— Een te restrictieve interpretatie is in strijd met de ratio legis van de 
artikelen 57 en 219 WIB92 en de link die deze voorziet tussen enerzijds 
de belastbaarheid bij de ontvanger en de plicht om fiches op te maken 
die zulks waarborgt, en anderzijds de mogelijkheid, bij gebrek aan 
verantwoording door middel van fiches, een aanslag geheime commis-
sielonen te vestigen ; de ratio legis is dat er fiches worden opgemaakt 
van zodra er bezoldigingen, lonen of voordelen van alle aard worden 
toegekend die voor de ontvanger als beroepsinkomsten belastbaar zijn.

5. Bij artikel 20 van de Programmawet van 27 december 2006 heeft 
de wetgever een einde gesteld aan deze discussie. Artikel 219, eerste 
lid WIB92 bepaalt thans dat “een afzonderlijke aanslag wordt geves-
tigd op kosten als bedoeld in artikel 57 en op voordelen van alle aard 
als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2o en 32, tweede lid, 2o, die 
niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende 
opgave (…)”.

In tegenstelling tot wat de eiseres in de toelichting bij het middel 
stelt, moet hierin m.i. de bevestiging worden gezien dat, voordien, 
voordelen van alle aard waarmee geen uitgave gepaard gaat, niet het 
voorwerp konden uitmaken van de afzonderlijke aanslag.

M.i. gaat het om een verduidelijking en is artikel 20 van de wet van 
27 december 2006 dus te beschouwen als een interpretatieve bepaling 
die klaarheid brengt in verband met een rechtsvraag waarover betwis-
ting bestond en waarvan de gegeven oplossing door de rechtspraak kon 
worden gevonden.

De wetswijziging had immers louter tot doel de administratieve 
praktijk te bevestigen en een einde te maken aan de verdeeldheid in 
de rechtspraak omtrent de vraag of voordelen van alle aard al dan niet 
aan de bijzondere aanslag op geheime commissielonen konden worden 
onderworpen  (1).

6. Het bestreden arrest stelt dan ook terecht als principe voorop dat 
“voor het toepassen van de afzonderlijke aanslag artikel 219 WIB92 
enkel (vereist) dat het belaste bedrag een kost zou uitmaken, vermeld 
in artikel 57 WIB92 die niet door een individuele fiche of een samen-
vattende opgave wordt verantwoord, doch niet dat deze kost van het 
belastbare inkomen wordt afgetrokken of geboekt of het voorwerp van 
een fiscale aftrek zou zijn”.

Het middel faalt naar recht in zoverre het uitgaat van de verkeerde 
rechtsopvatting dat artikel 219 WIB92 “vereist dat een voordeel van alle 
aard, om in aanmerking te komen voor de aanslag van 300 % (aanslag 
van geheime commissielonen), ook een werkelijke kost uitmaakt aan 
de zijde van de verstrekker als gedefinieerd in artikel 57 WIB92”, en 
dat “indien de toegekende voordelen geen daadwerkelijke uitgave 
uitmaken voor de verstrekker, geen afzonderlijke aanslag op geheime 
commissielonen kan worden toegepast”.

  (1) T. JaNSeN, “Programmawet geeft fiscus meer armslag”, Fisc. Act. 2006, 39, 6.
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7. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof is het cassatiemiddel 
dat de miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert, niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang, indien de rechter uitspraak doet 
zoals hij had moeten doen ongeacht of hij de aangevoerde miskenning 
van bewijskracht van de akte al dan niet had begaan  (1).

Het antwoord op de vraag of de appelrechters gelet op de overgelegde 
aankoopakte wettig vermochten te beslissen dat eiseres het appar-
tement huurde en dus huur diende te betalen, was niet relevant voor 
de toepassing van artikel 219 WIB92 nu ook voordelen van alle aard 
waaraan geen werkelijke kost of uitgave beantwoordt, onderworpen 
zijn aan de afzonderlijke aanslag.

In zoverre het middel de miskenning van de bewijskracht van de 
aankoopakte aanvoert, is het onontvankelijk bij gebrek aan belang.

BeSluIT : Verwerping.

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 11 september 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 12 december 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijsheeft 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. Artikel 219, eerste lid, WIB92, in de versie zoals van toepassing 
voor de aanslagjaren 2005 en 2006, bepaalt dat een afzonderlijke aanslag 
wordt gevestigd op kosten vermeld in artikel 57, die niet worden verant-
woord door individuele fiches en een samenvattende opgave alsmede 
op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het 
vermogen van de vennootschap worden teruggevonden.

Krachtens artikel 57, 1o, WIB92, in de versie zoals te dezen van 
toepassing, worden onder meer slechts als beroepskosten aangenomen 
wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samen-
vattende opgave die wordt overgelegd in de vorm en binnen de termijn 
die de Koning bepaalt : voordelen van alle aard die voor de verkrijgers 
beroepsinkomsten zijn.

  (1) Cass. 3 februari 2009, AR P.08.1021.N, AC 2009, nr. 88 ; Cass. 8 januari 2004, AR 
C.01.0461.N, AC 2004, nr. 7 ; Cass. 28 april 1995, AR C.93.0250.N, AC 1995, nr. 213.
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2. Uit deze bepalingen volgt dat voordelen van alle aard, ongeacht of 
zij al dan niet gepaard gaan met een daadwerkelijke uitgave voor de 
voordeelverstrekker, moeten worden opgenomen in individuele fiches 
en een samenvattende opgave en dat wanneer de voordeelverstrekker 
nalaat dit te doen, zij kunnen worden onderworpen aan de aanslag 
geheime commissielonen.

3. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 219 WIB92 
in de versie zoals van toepassing voor de aanslagjaren 2005 en 2006, 
steunt het op de onjuiste rechtsopvatting dat geen afzonderlijke 
aanslag op geheime commissielonen kan worden toegepast wanneer 
een voordeel van alle aard niet gepaard gaat met een werkelijke uitgave 
door de voordeelverstrekker, en faalt het derhalve naar recht.

4. Het cassatiemiddel dat de miskenning van de bewijskracht van 
een akte aanvoert, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, indien 
de rechter uitspraak doet zoals hij had moeten doen ongeacht of hij de 
aangevoerde miskenning van bewijskracht van de akte al dan niet had 
begaan.

Het antwoord op de vraag of de appelrechters gelet op de overgelegde 
aankoopakte wettig vermochten te beslissen dat eiseres het appar-
tement huurde en dus huur diende te betalen, is niet relevant voor 
de toepassing van artikel 219 WIB92 aangezien ook voordelen van alle 
aard waaraan geen werkelijke kost of uitgave beantwoordt, onder-
worpen zijn aan de afzonderlijke aanslag.

6. In zoverre het middel de miskenning van de bewijskracht van de 
aankoopakte aanvoert, is het onontvankelijk bij gebrek aan belang.

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

3 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer De Bruyn.

N° 267

1o kamer — 4 april 2014
(C.11.0521.F)

1o INTerNaTIoNale VerdrageN. — VerdrageN. — uITWerkINg. — 
luchTVaarT. — luchTVerVoer. 

2o luchTVaarT. — luchTVerVoer. — democraTISche repuBlIek coNgo. — 
BelgIë. — akkoord. — INTerNaTIoNale VerdrageN. — uITWerkINg.

1o en 2o Een Staat die een internationaal verdrag ondertekent zoals het 
Akkoord van 10 september 1965 tussen de Democratische Republiek Congo 
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en het Koninkrijk België betreffende het luchtverkeer, moet dat interna-
tionaal verdrag te goeder trouw uitvoeren  (1).

(haNSSeNS-eNSch, curaTor FaIllISSemeNT VaN aIr Zaïre,  
VeNNooTSchap Naar puBlIek rechT  

T. BelgISche STaaT, STaaTSSecreTarIS Voor moBIlITeIT, e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 20 december 2010 
van het hof van beroep te Bergen, dat uitspraak doet op verwijzing ten 
gevolge van het arrest van het Hof van 28 september 2007.

Op 17 maart 2014 heeft procureur-generaal Jean-François Leclercq 
een conclusie neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en 
eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddeleN

De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— algemeen rechtsbeginsel dat de bekendmaking van de verdragen, wetten 
en verordeningen oplegt, zoals dat rechtsbeginsel kan worden afgeleid uit de 
artikelen 167, § 2, en 190 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 
uit de artikelen 68 en 129 van de Grondwet van 7 februari 1831, uit de wet van 
31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, 
bekendmaken en in werking treden van wetten en verordeningen, uit de arti-
kelen 22, 54 tot 56 en 84 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, uit de artikelen 46 tot 48 en 53 van de wet van 31 december 1983 
tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en uit de 
artikelen 8, 32 tot 33, 39, 45 tot 46, 52, 69, 70bis en 73 van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, en, voor zover 
nodig, schending van die bepalingen ;

— de artikelen 68 (zoals het was gesteld vóór de herziening ervan op 5 mei 
1993), 128 en 129 van de Grondwet van 7 februari 1831 ;

— de artikelen 149, 167, 190 en 191 van de gecoördineerde Grondwet van 
17 februari 1994 ;

— Akkoord van 10 september 1965 tussen de Democratische Republiek Congo 
en het Koninkrijk België betreffende het luchtverkeer, goedgekeurd bij de wet 
van 14 april 1965 betreffende de internationale akkoorden die voorzien in een 
vreedzame beslechting van internationale geschillen, inzonderheid de arti-
kelen II, III, V en VI van dat akkoord en, voor zover nodig, de wet tot goedkeu-
ring van dat akkoord ;

— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

  (1) Zie gedeelt. gelijkl. concl. OM. in Pas. 2014, nr. 267
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Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest verklaart het incidenteel beroep van de eiseres onge-
grond en beveelt, alvorens verder uitspraak te doen over het hoofdberoep van de 
verweerders en onverminderd de beslissende redenen van dat arrest, de herope-
ning van het debat over de in de redenen van dat arrest vermelde vragen, die 
alle betrekking hebben op de omvang van de schade.

Het incidenteel beroep van de eiseres wordt inzonderheid verworpen om de 
volgende redenen :

 “De aanvaarding, door de [verweerders], van de aanwijzing van Scibe Airlift 
door de Zaïrese Staat

[De eiseres] verwijt de [verweerders] dat zij een fout hebben begaan door de 
beslissing goed te keuren van de Zaïrese minister voor Transport, die op 5 juli 
1995 tijdelijk de vennootschap Scibe Airlift heeft aangewezen als exploitatie-
instrument van de verkeersrechten die voortvloeien uit het Belgisch-Zaïrees 
akkoord van 10 september 1965.

[De eiseres] voert aan dat, enerzijds, die beslissing onwettig zou zijn omdat 
ze niet voldoet aan de formele motiveringsplicht en omdat ze steunt op een 
niet-bekendgemaakt verdrag dat haar niet kan worden tegengeworpen en dat, 
anderzijds, de [verweerders] niet zouden hebben gehandeld zoals elke redelij-
kerwijs bedachtzame en omzichtige overheid.

De aanwijzing, door een van de Staten die partij zijn bij een luchtvaartak-
koord dat is gesloten op grond van het Verdrag van Chicago van 7 december 
1944 inzake de internationale burgerluchtvaart, is een bevoegdheid die de voor-
melde Staat uitoefent in het kader van haar openbare macht en die, onder 
bepaalde voorwaarden, door de andere Staat moet worden geëerbiedigd.

Aangenomen wordt dat het onaantastbare karakter van de aanwijzing van de 
luchtvaartmaatschappij door twee factoren kan worden beperkt :

— ten eerste kan de Staat in zijn wetgeving de voorwaarden voor de aanwij-
zing van de luchtvaartmaatschappij of luchtvaartmaatschappijen hebben 
bepaald ;

— ten tweede is het mogelijk dat de medeondertekenende Staat de aange-
wezen luchtvaartmaatschappij niet aanvaardt omdat zij niet beantwoordt aan 
bepaalde voorwaarden van, bijvoorbeeld, toezicht en beheer door onderdanen 
van het land die de luchtvaartmaatschappij aanwijst of omdat zij de regels van 
het akkoord of van internationale verdragen niet naleeft.

Onder dit voorbehoud is het onbetwist dat de aanwijzing van een of meer-
dere luchtvaartmaatschappijen door een Staat, een soevereine beslissing is ten 
aanzien van de andere Staat.

Te dezen vielen zowel de beslissing waarbij destijds de vennootschap Air 
Zaïre werd aangewezen als exploitatie-instrument van de verkeersrechten die 
voortvloeiden uit het Belgisch-Zaïrees akkoord van 10 september 1965 als die 
waarbij vervolgens de vennootschap Scibe Airlift werd aangewezen, onder de 
soevereine bevoegdheid van de Republiek Zaïre.

Welnu, [de eiseres] betoogt noch bewijst dat de beslissing van die Staat om 
de vennootschap Air Zaïre te vervangen door de vennootschap Scibe Airlift 
als exploitatie-instrument van de verkeersrechten die voortvloeiden uit het 
akkoord van 1965 onwettig – waarbij een dergelijke onwettigheid moet worden 
beoordeeld in het licht van het op die beslissing toepasselijke recht, te dezen 
het Zaïrese recht – of onrechtmatig zou zijn. [De eiseres] heeft die Staat overi-
gens nooit aansprakelijk gesteld voor het nemen van een dergelijke beslissing.

Die beslissing moest door de Belgische Staat worden geëerbiedigd, aangezien 
deze de aangewezen vennootschap de exploitatievergunning enkel had kunnen 
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weigeren indien ze niet voldeed aan de voorwaarden van artikel III, 3 en 4, 
van het verdrag van 1965. De weigering van een dergelijke exploitatievergun-
ning past binnen het kader van een gebonden, en niet van een discretionaire, 
bevoegdheid.

Evenwel wordt noch aangevoerd noch aangetoond dat de vennootschap Scibe 
Airlift die voorwaarden niet zou hebben vervuld.

[De eiseres] voert tevergeefs aan dat de Belgische Staat haar de rechten die 
zij meent te hebben verkregen, zou hebben ontnomen en dat hij dat niet kon 
doen op grond van een niet-bekendgemaakt verdrag, dat haar derhalve niet 
kan worden tegengeworpen.

Zoals hierboven is gezegd, is de Belgische Staat immers niet degene die haar 
de rechten heeft ontnomen en heeft hij, door die aanwijzing te aanvaarden, 
gewoon voldaan aan de verplichtingen die hij krachtens het verdrag van 1965 
moet eerbiedigen en die hij niet naast zich kan neerleggen. Een Staat die 
een internationaal verdrag ondertekent, moet dat verdrag te goeder trouw 
uitvoeren en kan bijgevolg niet worden verweten dat hij een fout heeft begaan 
wanneer hij die verplichtingen nakomt.

[De eiseres] beweert tevergeefs dat de Belgische Staat zich tegen die aanwij-
zing had kunnen verzetten en betoogt dienaangaande dat de Belgische Staat 
geweigerd had de beslissing van de Zaïrese Staat om de litigieuze rechten 
in april 1996 opnieuw aan de “maatschappij Air Zaïre” toe te kennen, te 
erkennen.

Uit de brief van de Zaïrese minister van Transport en Communicatie van 
9 april 1996, waarin hij de ontvangst van de brief van zijn Belgische ambtsge-
noot bevestigt en die weigering vaststelt – het enige stuk dat in dat verband 
is voorgelegd – volgt immers dat die weigering is ingegeven door “het geschil 
tussen de maatschappij Air Zaïre en sommige leden van haar Brussels perso-
neel”.

Uit die brief blijkt ook dat de Zaïrese Staat weigerde de faillietverklaring, 
door een Belgische rechter, van de maatschappij Air Zaïre te erkennen, waarbij 
die Staat zich erover verwonderde dat “een nationale maatschappij vanaf een 
filiaal failliet kan worden verklaard”.

Er dient opgemerkt dat het hof van beroep te Brussel, in het kader van 
de procedure van faillietverklaring, geoordeeld heeft dat het karakter van 
bijkantoor, zoals door de maatschappij Air Zaïre aangevoerd, fictief was, dat 
die maatschappij immers van haar pseudo-statuut van vennootschap naar 
openbaar Zaïrees recht gebruikmaakte om zich aan haar verplichtingen te 
onttrekken en de Belgische regels van het faillissement, die van openbare orde 
zijn, te trachten te omzeilen, waarbij de maatschappelijke zetel van die maat-
schappij, die zogezegd in Kinshasa was gevestigd, in werkelijkheid te Brussel 
gelegen was.

Bijgevolg was de maatschappij waaraan de Zaïrese Staat in april 1996 opnieuw 
de litigieuze rechten wou toekennen, voor België een failliete maatschappij die 
haar activiteiten had stopgezet en dus niet meer voldeed aan de in de in het 
verdrag van 1965 bepaalde voorwaarden tot toekenning van de exploitatiever-
gunning, wat die weigering dan ook kon verantwoorden. De situaties zijn dus 
niet vergelijkbaar.

Gesteld, ten slotte, dat de door de Zaïrese Staat opgemaakte akte van 
aanvaarding van de aanwijzing moet voldoen aan de formele motiveringsplicht 
van de administratieve akten, moet vooralsnog worden aangenomen dat het 
vormgebrek, dat zou voortvloeien uit een eventueel gebrek aan motivering, 
geen gevolgen zou hebben, aangezien op grond van de voormelde gegevens kan 
worden aangetoond dat de beslissing, zonder dat vormgebrek, dezelfde was 
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geweest en dat de schade die de curatele aanvoert, namelijk de ontzegging 
van het recht tot exploitatie van het Belgisch-Zaïrese luchtverkeer, niet voort-
vloeit uit dat vormgebrek maar uit de beslissing van de Zaïrese Staat om een 
andere vennootschap aan te wijzen voor de exploitatie van die rechten.

Uit het voorgaande volgt dat de [verweerders], bij het aanvaarden van de 
aanwijzing, door de Zaïrese Staat, geen enkele fout kan worden verweten die in 
een oorzakelijk verband zou staan met de door [de eiseres] aangevoerde schade.

De schade en het oorzakelijk verband.

[De eiseres] kan derhalve alleen vergoeding vorderen voor de schade die zij 
werkelijk aantoont en die in een oorzakelijk verband zou staan met de fout die 
de [verweerders] zouden hebben begaan toen zij hun toestemming gaven voor 
de vlucht van 4 juli 1995.

Zoals hierboven reeds is gezegd, is de ontzegging van het recht tot exploitatie 
van het Belgisch-Zaïrese luchtverkeer slechts het gevolg van de beslissing van 
de Zaïrese Staat om een andere maatschappij aan te wijzen voor de exploitatie 
van die rechten.

Er bestaat dus geen enkel oorzakelijk verband tussen die schade en de fout.

Hetzelfde geldt voor de onmogelijkheid om de slots en de handelszaak over 
te dragen. Dat verlies is zelf ook het gevolg van de aanwijzing van een andere 
maatschappij voor de uitoefening van de rechten tot exploitatie van het 
Belgisch-Zaïrese luchtverkeer”.

Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

1. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de bekendmaking van de 
verdragen, wetten en verordeningen oplegt, moet elk internationaal verdrag 
worden bekendgemaakt. Dat algemeen rechtsbeginsel kan worden afgeleid 
uit de artikelen 167, § 2, en 190 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 
1994, uit de artikelen 68 en 129 van de Grondwet van 7 februari 1831, uit de wet 
van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het 
opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, 
uit de artikelen 22, 54 tot 56 en 84 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen, uit de artikelen 46 tot 48 en 53 van de wet 
van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige 
Gemeenschap en uit de artikelen 8, 32 tot 33, 39, 45 tot 46, 52, 69, 70bis en 73 van 
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instel-
lingen.

Het akkoord van 10 september 1965 moest bijgevolg worden bekendgemaakt.

2. Subsidiair bepaalt artikel 190 van de gecoördineerde Grondwet van 
17 februari 1994 dat geen wet, geen besluit of verordening verbindend is dan na 
te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald.

Wanneer het voormelde artikel 190 wordt uitgelegd in het licht van artikel 167 
van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, legt het voortaan de 
bekendmaking van alle verdragen op.

Zonder specifieke overgangsbepaling is artikel 190 van de gecoördineerde 
Grondwet onmiddellijk van toepassing op de toekomstige gevolgen van 
toestanden die zijn ontstaan vóór de inwerkingtreding ervan op 27 februari 
1994.

Artikel 190 van de gecoördineerde Grondwet legde bijgevolg de bekendma-
king van het akkoord van 10 september 1965 op, aangezien het erom ging de 
gevolgen ervan met ingang van 27 februari 1994 te beoordelen.
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3. Nog meer subsidiair bepaalde artikel 68, tweede lid, van de Grondwet van 
7 februari 1831, vóór de wijziging ervan door de herziening van 5 mei 1993, dat 
de handelsverdragen en de verdragen die de Staat zouden kunnen bezwaren 
of Belgen persoonlijk zouden kunnen binden, eerst gevolg hebben nadat zij de 
instemming van de Kamers hebben verkregen.

Artikel 129 van de Grondwet van 7 februari 1831 bepaalde dat geen wet, geen 
besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur 
verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald.

Uit de samenhang tussen die bepalingen volgt dat elk verdrag dat door de 
kamers is goedgekeurd, moet worden bekendgemaakt. Aangezien het akkoord 
van 10 september 1965 reeds vooraf was goedgekeurd door de wet van 14 april 
1965 betreffende de internationale akkoorden die voorzien in een vreedzame 
beslechting van internationale geschillen, moest het dus worden bekendge-
maakt.

4. Nog meer subsidiair legde het voormelde artikel 129 de bekendmaking op 
van de verdragen die door het voormelde artikel 68, tweede lid, ter goedkeuring 
aan de kamers waren voorgelegd.

Onder een verdrag dat “Belgen persoonlijk zouden kunnen binden” in de zin 
van het voormelde artikel 68, tweede lid, moet elk verdrag worden verstaan 
dat aan de zijde van de Belgen rechten en verplichtingen doet ontstaan, dat 
wil zeggen elk verdrag dat ten aanzien van de Belgen rechtstreekse werking in 
de interne rechtsorde heeft. Wat dat betreft worden de vreemdelingen met de 
Belgen gelijkgesteld krachtens de artikelen 128 van de Grondwet van 7 februari 
1831 en 191 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.

Het akkoord van 10 september 1965 heeft wel degelijk rechtstreekse werking 
in de interne rechtsorde, aangezien het in duidelijke en onvoorwaardelijke 
bewoordingen rechten toekent aan de betrokken luchtvaartmaatschappijen. 
Het kent hen met name de daarin opgesomde bevoegdheden en voorrechten toe 
(artikel II), het kent hen het recht toe de vereiste vergunning voor de exploi-
tatie van de daarin vermelde luchtvaartdiensten te verkrijgen (artikel III), 
het stelt hen vrij van verschillende rechten en belastingen (artikel V) en het 
waarborgt hen een eerlijke en billijke behandeling (artikel VI).

Het akkoord van 10 september 1965 moest dus wel degelijk worden bekendge-
maakt.

5. Artikel 8 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten 
en verordeningen, bepaalt dat, wanneer er aanleiding is tot bekendmaking van 
een verdrag waarbij België partij is, dat verdrag in een oorspronkelijke tekst 
in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met de Nederlandse of de 
Franse vertaling.

6. Uit het geheel van de voormelde bepalingen volgt dat de sanctie voor de 
niet-bekendmaking van een verdrag in het Belgisch Staatsblad hierin bestaat 
dat het verdrag niet aan de burgers kan worden tegengeworpen, dat wil zeggen 
aan de personen die geen deel van de openbare macht uitoefenen. De burgers 
kunnen zich echter beroepen op een niet-bekendgemaakt verdrag om er rechten 
aan te ontlenen.

Wanneer, bijgevolg, een verdrag door de kamers regelmatig is goedgekeurd 
en derhalve bindende kracht heeft in de interne rechtsorde, kan de admini-
stratie het voordeel ervan rechtsgeldig aan particulieren toekennen. Indien 
de administratie dat aldus heeft toegepast, kan ze de belanghebbenden echter 
niet meer de rechten ontzeggen die ze hen heeft toegekend.

7. Het bestreden arrest stelt vast dat de vennootschap Air Zaïre, die in de 
huidige procedure wordt vertegenwoordigd door de eiseres, door de Repu-
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bliek Zaïre is aangewezen overeenkomstig artikel III van het Akkoord van 
10 september 1965. De eiseres en de maatschappij die door de Belgische Staat 
was aangewezen op grond van dezelfde bepaling, genoten dus samen het exclu-
sieve recht de vliegroute Brussel-Kinshasa te exploiteren.

Het bestreden arrest stelt ook vast dat de Zaïrese minister voor Transport 
dat exclusieve recht op 5 juli 1995 aan de eiseres heeft ontnomen, aangezien hij 
de vennootschap Scibe Airlift in de plaats van de eiseres heeft aangewezen en 
dat de Belgische Staat die beslissing op 11 juli 1995 heeft goedgekeurd.

Het bestreden arrest beslist echter dat die beslissing van de Belgische Staat 
niet als onrechtmatig kan worden beschouwd, omdat laatstgenoemde enkel 
voldeed aan de hem door het akkoord van 1965 opgelegde verplichting. Het 
beslist immers dat “de Belgische Staat niet degene is die haar de rechten heeft 
ontnomen en, door die aanwijzing te aanvaarden, gewoon heeft voldaan aan de 
verplichtingen die hij krachtens het verdrag van 1965 moet eerbiedigen en die 
hij niet naast zich kan neerleggen. Een Staat die een internationaal verdrag 
ondertekent, moet dat verdrag te goeder trouw uitvoeren en kan bijgevolg niet 
worden verweten dat hij een fout heeft begaan wanneer hij die verplichtingen 
nakomt”.

Het bestreden arrest werpt tegen de eiseres zodoende een niet-bekendge-
maakt verdrag op dat bekendgemaakt had moeten worden (schending van alle, 
in de punten 1 tot 6 bedoelde bepalingen).

8. Het bestreden arrest beslist daarenboven dat, gesteld dat de beslissing 
van de Belgische Staat om de aanwijzing van Scibe Airlift in de plaats van 
de eiseres te aanvaarden regelmatig gemotiveerd zou zijn naar de vorm, die 
beslissing wat de grond betreft niettemin dezelfde zou zijn geweest, aange-
zien “de schade die de curatele aanvoert, namelijk de ontzegging van het 
recht tot exploitatie van het Belgisch-Zaïrese luchtverkeer, niet voortvloeit 
uit dat vormgebrek maar uit de beslissing van de Zaïrese Staat om een andere 
vennootschap aan te wijzen voor de exploitatie van die rechten” en “hetzelfde 
geldt voor de onmogelijkheid om de slots en de handelszaak over te dragen ; 
dat verlies is zelf ook het gevolg van de aanwijzing van een andere maat-
schappij voor de uitoefening van de rechten tot exploitatie van het Belgisch-
Zaïrese luchtverkeer”.

Bij de beoordeling van de toestand die zonder de fout zou zijn ontstaan en, 
derhalve, van het bestaan van een oorzakelijk verband tussen die fout en de 
aangevoerde schade, overweegt het bestreden arrest dat de Belgische Staat 
de aanwijzing van Scibe Airlift noodzakelijkerwijs zou hebben moeten goed-
keuren overeenkomstig de haar bij het akkoord van 10 september 1965 opge-
legde verplichtingen.

Het bestreden arrest werpt de eiseres zodoende alweer onwettig een niet-
bekendgemaakt verdrag tegen dat bekendgemaakt had moeten worden (schen-
ding van alle, in de punten 1 tot 6 bedoelde bepalingen).

Het arrest beoordeelt daarenboven het bestaan van een oorzakelijk verband 
tussen de aan de verweerders verweten fout en de door de eiseres aangevoerde 
schade door de concrete toestand die bij hem aanhangig is gemaakt, te verge-
lijken met een andere, onwettige toestand, te weten het geval waarin een niet-
gepubliceerd verdrag, dat gepubliceerd had moeten worden, aan de eiseres 
wordt tegengeworpen, en miskent zodoende het wettelijk begrip oorzakelijk 
verband. Hoewel de rechter, bij de beoordeling van het oorzakelijk verband, 
geen rekening hoeft te houden met de fout zelf, moet die alternatieve toestand 
immers geoorloofd zijn (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Tweede middel

Tweede onderdeel

Uit het bestreden arrest blijkt dat “l’entreprise publique à carac-
tère commercial Air Zaïre”, krachtens artikel III van het Akkoord 
van 10 september 1965 tussen de Democratische Republiek Congo en 
het Koninkrijk België betreffende het luchtverkeer, door de Republiek 
Zaïre is aangewezen als exploitatie-instrument van de verkeersrechten 
die uit dat akkoord voortvloeien ; dat de Zaïrese minister voor Trans-
port, ten gevolge van de faillietverklaring van dat overheidsbedrijf, 
op 5 juli 1995 tijdelijk de vennootschap Scibe Airlift heeft aangewezen 
met het oog op de exploitatie van die verkeersrechten ; dat die aanwij-
zing is goedgekeurd door de Belgische minister voor Transport en dat 
de eiseres de verweerder verwijt dat hij een fout heeft begaan door die 
aanwijzing goed te keuren “en aldus de bepalingen van het Belgisch-
Congolees akkoord van 10 september 1965 heeft geschonden”.

Het bestreden arrest beslist dat de beslissing van de Zaïrese Staat 
om Air Zaïre te vervangen door de vennootschap Scibe Airlift “door de 
Belgische Staat moest worden geëerbiedigd, aangezien hij de aange-
wezen vennootschap de exploitatievergunning enkel had kunnen 
weigeren indien ze niet voldeed aan de voorwaarden van artikel III, 
3 en 4, van het [akkoord] van 1965”, terwijl “noch aangevoerd noch 
aangetoond wordt dat de vennootschap Scibe Airlift die voorwaarden 
niet zou hebben vervuld”.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat “de Belgische Staat niet 
degene is die haar de rechten heeft ontnomen en, door [de] aanwij-
zing [van Scibe Airlift] te aanvaarden, gewoon heeft voldaan aan de 
verplichtingen die hij krachtens het [akkoord] van 1965 moet eerbie-
digen en die hij niet naast zich kan neerleggen ; dat een Staat die een 
internationaal verdrag ondertekent, dat verdrag te goeder trouw moet 
uitvoeren en bijgevolg niet kan worden verweten dat hij een fout heeft 
begaan wanneer hij die verplichtingen nakomt”, en daaruit afleidt dat 
de eiseres “tevergeefs aanvoert dat de Belgische Staat haar de rechten 
die zij meent te hebben verkregen, zou hebben ontnomen en dat hij dat 
niet kon doen op grond van een niet-bekendgemaakt verdrag, dat haar 
derhalve niet kan worden tegengeworpen”, werpt tegen de vordering 
die bij het hof van beroep aanhangig was gemaakt, enkel de grenzen 
op die artikel III van het akkoord van 10 september 1965 stelt aan het 
recht dat de eiseres, tot staving van die vordering, aan die bepaling 
zelf meende te kunnen ontlenen.

Het schendt bijgevolg geen van de in dat onderdeel bedoelde wette-
lijke bepalingen.

Aangezien het bestreden arrest naar recht uitsluit dat de verweerder 
een fout heeft begaan door de beslissing van de Zaïrese Staat goed te 
keuren, zijn de overwegingen van het arrest betreffende het mogelijke 
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oorzakelijk verband tussen die fout en de aangevoerde schade over-
tollig.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

4 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advo-
caten : de heer Foriers en de heer Mahieu.

N° 268

1o kamer — 4 april 2014
(C.13.0026.F)

VorderINg IN rechTe. — rechTSVorderINg. — oNTBINdINg. — rechTS-
perSooN. — BelaNg. — BegrIp.

Het eigen belang waarvan een rechtspersoon moet doen blijken om een 
rechtsvordering in te stellen, omvat alleen datgene wat zijn bestaan, zijn 
materiële goederen en morele rechten, inzonderheid zijn eer en goede 
naam, raakt ; noch het feit dat een rechtspersoon een soortgelijk doel als 
dat van een andere vereniging nastreeft, ook al is dat doel van statu-
taire aard, noch de omstandigheid dat hij het nettoactief van die andere 
vereniging kan ontvangen in geval van vereffening van laatstgenoemde, 
doen een eigen belang ontstaan om de ontbinding van die vereniging te 
vorderen  (1). (Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek ; art. 18, eerste lid, 
Vzw-wet)

(a. e.a. T. memorIal charleS d’areNBerg V.Z.W.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 24 september 2012.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconclu-

deerd.

II. caSSaTIemIddeleN

De eiseressen voeren de volgende twee middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1) Zie concl. OM. in Pas. 2014, nr. 268.
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Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 18 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen ; 

— artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de vordering van de eiseres, welke strekt tot de gerech-
telijke ontbinding van de verweerster op grond van artikel 18 van de wet van 
27 juni 1921, niet-ontvankelijk, omdat zij geen rechtstreeks en persoonlijk 
belang heeft om in rechte op te treden.

Het arrest grondt zijn beslissing op de redenen die het opgeeft sub VI, 
“Ontvankelijkheid van de oorspronkelijke hoofdvordering”, en, inzonderheid, 
op de volgende redenen :

 “D. Het maatschappelijk doel, zoals het in de oorspronkelijke statuten van 
(de eiseres) was omschreven, verwees nergens naar de instandhouding van de 
site van het voormalige kapucijnenklooster te Edingen ; de statuten werden 
pas bij een op de griffie van 5 februari 2007 neergelegde akte gewijzigd, waarbij 
het maatschappelijk doel tot die instandhouding werd uitgebreid, in dezelfde 
bewoordingen als die van artikel 3 van de statuten van (de verweerster) ;

Die wijziging is kennelijk slechts doorgevoerd naar aanleiding van de span-
ningen tussen de partijen en met het oog op toekomstige processen ;

Ze blijkt des te kunstmatiger te zijn daar (de eiseres) zich een extra doel 
heeft gesteld dat zij op geen enkele manier kan verwezenlijken, aangezien zij 
geen enkel recht op de site heeft ;

Het is uiteraard niet voldoende dat een vereniging zichzelf een maatschap-
pelijk doel toekent dat zij van een andere vereniging zonder winstoogmerk 
kopieert, om vervolgens te kunnen beweren een “belanghebbende derde” te zijn 
in de zin van artikel 18 van de wet van 1921 en de gerechtelijke ontbinding te 
kunnen vorderen ;

(De eiseres) moet aantonen dat zij een rechtstreeks en persoonlijk belang 
heeft om op te treden, wat zij niet aantoont ;

Haar vordering is derhalve niet ontvankelijk”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 18 van de wet van 27 juni 1921 kan de vordering tot 
gerechtelijke ontbinding van een vereniging zonder winstoogmerk worden 
ingesteld door een lid, door een belanghebbende derde of nog door het openbaar 
ministerie.

Artikel 18 van de wet van 27 juni 1921 biedt aldus elke belanghebbende de 
mogelijkheid de gerechtelijke ontbinding te vorderen.

De belanghebbende derde die de gerechtelijke ontbinding kan vorderen op 
grond van artikel 18 van de wet van 27 juni 1921, is degene die van een belang 
doet blijken in de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek. Het belang bestaat 
in elk – werkelijk en niet theoretisch — materieel of moreel voordeel dat de 
eiser uit zijn vordering kan verkrijgen op het ogenblik dat hij ze instelt.

Het begrip belanghebbende derde moet ruim worden uitgelegd. De vereniging 
die een doel heeft dat vergelijkbaar is met dat van de vereniging in vereffe-
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ning, heeft aldus een belang in de zin van de artikelen 18 van de wet van 27 juni 
1921 en 17 Gerechtelijk Wetboek, waarbij dat belang met name erin bestaat het 
nettoactief te verkrijgen in geval van ontbinding.

2. De eiseres voerde aan dat zij een rechtstreeks en persoonlijk belang had in 
de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek en artikel 18 van de wet van 27 juni 
1921, in haar hoedanigheid van vereniging met een doel dat vergelijkbaar was 
met dat van de verweerster en dat ertoe strekte het nettoactief te verkrijgen 
in geval van ontbinding.

Het arrest wijst enkel op het kunstmatige karakter van de wijziging van 
het maatschappelijk doel van de eiseres en dat “het uiteraard niet voldoende 
is dat een vereniging zichzelf een maatschappelijk doel toekent dat zij van een 
andere vereniging zonder winstoogmerk kopieert, om vervolgens te kunnen 
beweren een ‘belanghebbende derde’ te zijn in de zin van artikel 18 van de wet 
van 1921 en de gerechtelijke ontbinding te kunnen vorderen”, zonder dat het 
vaststelt dat de eiseres zich zodoende schuldig zou hebben gemaakt aan vein-
zing, bedrog of rechtsmisbruik.

3. Het arrest, dat aldus weigert aan te nemen dat een vereniging met een 
doel dat vergelijkbaar is met dat van de vereniging in vereffening, het vereiste 
belang heeft om de ontbinding te vorderen in de zin van artikel 18 van de wet 
van 27 juni 1921, waarbij dat belang erin bestaat het nettoactief te verkrijgen 
in geval van ontbinding, schendt derhalve de artikelen 18 van de wet van 27 juni 
1921 en 17 Gerechtelijk Wetboek.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Eerste onderdeel

Artikel 18, eerste lid, van de VZW-wet bepaalt dat de rechtbank op 
verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het open-
baar ministerie de ontbinding kan uitspreken van een vereniging die 
1o niet in staat is haar verbintenissen na te komen ; 2o haar vermogen 
of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan 
dat waarvoor zij is opgericht ; 3o in ernstige mate in strijd handelt 
met de statuten, of in strijd handelt met de wet of de openbare orde ; 
4o gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan 
de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig 
artikel 26novies, § 1, tweede lid, 5o, tenzij de ontbrekende jaarreke-
ningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten ; 5o 
minder dan drie leden telt.

Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering 
niet worden toegelaten, indien de eiser geen belang heeft om ze in te 
dienen ; tenzij de wet anders bepaalt, kan de vordering van een natuur-
lijke persoon of van een rechtspersoon niet worden toegelaten indien 
de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang heeft, d.w.z. een eigen 
belang.

Het eigen belang van een rechtspersoon omvat alleen datgene wat 
zijn bestaan, zijn materiële goederen en morele rechten, inzonderheid 
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zijn eer en goede naam, raakt. Noch het feit dat een rechtspersoon 
een soortgelijk doel als dat van een andere vereniging nastreeft, ook 
al is dat doel van statutaire aard, noch de omstandigheid dat hij het 
nettoactief kan ontvangen van die andere vereniging in geval van 
vereffening van laatstgenoemde, doen een eigen belang ontstaan om 
de ontbinding van die vereniging te vorderen.

Het onderdeel, dat erop neerkomt te stellen dat de eiseres een recht-
streeks en persoonlijk belang heeft in de zin van artikel 17 Gerechte-
lijk Wetboek en artikel 18 van de VZW-wet om de ontbinding van de 
verweerster te vorderen, op grond dat zij een “vereniging is die een 
doel heeft dat vergelijkbaar is met dat van de verweerster, waarbij dat 
belang met name erin bestaat het nettoactief [van laatstgenoemde] te 
verkrijgen in geval van ontbinding”, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.

4 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advo-
caten : de heer Foriers en de heer Van Ommeslaghe.

N° 269

1o kamer — 4 april 2014
(C.13.0140.F)

VoNNISSeN eN arreSTeN. — BurgerlIJke ZakeN. — algemeeN. — 
VoNNIS. — rechTerS dIe de BeSlISSINg heBBeN geWeZeN. — oNderTekeNINg. 
— geeN oNderTekeNINg. — oNmogelIJkheId VaN oNderTekeNINg. — VeraNT-
WoordINg. — geeN VeraNTWoordINg. — geldIgheId VaN de BeSlISSINg.

Wanneer een vonnis, dat is gewezen door een collegiale kamer van de recht-
bank van eerste aanleg, is ondertekend door slechts twee van de rechters 
die het hebben gewezen en door de griffier, zonder dat wordt vastge-
steld dat de derde rechter in de onmogelijkheid zou hebben verkeerd dat 
vonnis te ondertekenen overeenkomstig artikel 785 van het Gerechtelijk 
Wetboek, leidt de niet-ondertekening door die rechter tot de nietigheid 
van dat vonnis  (1). (Artt. 779, 782, eerste lid, en 785, eerste lid, Gerech-
telijk Wetboek)

(B. e.a. T. S. e.a.)

  (1) Zie Cass. 5 februari 2010, AR C.09.0377.F, AC 2010, nr. 85, met concl. advocaat-gene-
raal met opdracht de Koster, in Pas. 2010.
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arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 11 september 
2012 in hoger beroep is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te 
Aarlen.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconclu-

deerd.

II. caSSaTIemIddel

De eisers voeren volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

De artikelen 92, § 1, 3o, 779, 782, eerste lid, 782bis, 785, eerste lid, en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat artikel 92, § 1, 3o, zoals gewijzigd bij de wet van 
3 augustus 1992, dat artikel 782, zoals gewijzigd bij de wet van 26 april 2007 en 
dat artikel 782bis, zoals het in het Gerechtelijk Wetboek is ingevoegd door de 
wet van 26 april 2007 en zoals het is gewijzigd door de wet van 8 juni 2008.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis, “dat in hoger beroep op tegenspraak uitspraak doet, 
[…] verklaart het hoger beroep zeer gedeeltelijk gegrond ; zegt dat er geen 
grond bestaat tot wijziging van het vonnis van 16 februari 2007 ; stelt vast dat 
de eerste rechter, in zijn vonnis van 24 oktober 2008, het recht van de verde-
diging heeft miskend, doordat hij niet heeft gevraagd tegenspraak te voeren 
over de toepasselijkheid, in deze zaak, van het begrip exploitatieweg als mede-
eigendom ; bevestigt gedeeltelijk het vonnis van 4 juni 2010, zegt voor recht dat 
de [verweerders] mede-eigenaar zijn van de exploitatieweg DEFG, die met name 
gelegen is op het perceel nr. 609V2, zoals de gerechtsdeskundige heeft vast-
gesteld, te weten : […] ; zegt voor recht dat de [verweerders] de loods in pacht 
hebben die gelegen is op het gehuurde perceel nr. 609T2 ; verklaart de tegenvor-
dering ongegrond ; wijzigt dat vonnis voor het overige, zegt dat er geen grond 
bestaat tot een deskundigenonderzoek van het bestek, teneinde te bepalen 
welke werken vereist zijn om de gracht met een lengte van ongeveer tien meter 
te kanaliseren ; zegt dat er geen grond bestaat tot verdeling, elk voor de helft, 
van de kosten van die werken ; geeft de [verweerders] de toestemming om de 
werken voor de kanalisering van de gracht te verrichten ; nodigt de partijen 
uit om vooraf een bestek neer te leggen met een schatting van de werken die 
vereist zijn voor de toegang tot de ramp die onderaan het talud gelegen is en 
opgenomen is in de bijlagen 41, 42 en 65 van het deskundigenverslag dat op 
27 februari 2009 is neergelegd ; zegt voor recht dat de kosten van de werkzaam-
heden verdeeld worden tot beloop van een derde voor rekening van de [eisers] 
en twee derde voor rekening van de [verweerders] ; verzoekt de [verweerders] 
om, voor de vaststelling van hun schade, die bestaat in de onmogelijkheid om 
de gehuurde velden te bewerken, de stukken tot staving de door hen aange-
voerde gegevens neer te leggen, te weten de carensperiode (namelijk, voor 2007 : 
uitleg van de 197 dagen), de hoeveelheid vee, het bewijs van aankoop van de 
kernvoeders en van de kennelijke onmogelijkheid om het vee op een andere 
weide te plaatsen dan die welke zij bezaten of huurden ; houdt de uitspraak 
voor het overige aan en verwijst de zaak naar de rechtszitting van dinsdag 
11 december 2012 om ze in staat van wijzen te stellen” en stelt vast dat het 
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“in het Frans is uitgesproken, op de openbare rechtszitting van de rechtbank 
van eerste aanleg te Aarlen, in het justitiepaleis, op elf september tweeduizend 
en twaalf”, alwaar “aanwezig zijn : de heer A. M., rechter ; de heer Ph. d. R., 
ondervoorzitter ; mevrouw N. A., rechter, niet bij de ondertekening aanwezig ; 
mevrouw P. H., griffier”.

Door die beslissingen erkent het bestreden vonnis inzonderheid het door de 
eisers betwiste bestaan van de door de verweerders aangevoerde exploitatieweg, 
het recht van mede-eigendom van laatstgenoemden alsook hun recht om van 
die weg gebruik te maken, zowel krachtens hun recht van mede-eigendom als 
in hun hoedanigheid van huurder, en erkent het bestreden vonnis het door de 
eisers betwiste bestaan van een pacht van de woongedeelten van de door de 
verweerders gehuurde onroerende goederen.

Grieven

Luidens artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek kan het vonnis enkel 
worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters (te dezen drie, met 
toepassing van artikel 92, § 1, 3o, van dat wetboek).

Artikel 782, eerste lid, van hetzelfde wetboek, bepaalt dat het vonnis, vóór de 
uitspraak, wordt ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door 
de griffier.

Artikel 785, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat, indien de voorzitter of 
een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert het vonnis te ondertekenen, 
de griffier daarvan melding maakt onderaan op de akte en de beslissing geldig 
is met de handtekening van de overige rechters die ze hebben uitgesproken.

Krachtens artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek wordt het vonnis 
uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, waarbij 
die versoepeling van de procedure van uitspraak van het vonnis onderworpen 
is aan de voorwaarde dat het vonnis ondertekend wordt door alle rechters die 
het hebben gewezen.

Het bestreden vonnis, dat is gewezen door een collegiale kamer van de recht-
bank van eerste aanleg te Aarlen, is niet ondertekend door mevrouw de rechter 
N. A., waarbij het bestreden vonnis enkel vaststelt dat die rechter niet bij de 
ondertekening aanwezig was maar niet vermeldt, overeenkomstig artikel 785, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat die rechter in de onmogelijkheid 
zou hebben verkeerd dat vonnis te ondertekenen. Het schendt aldus de in het 
middel bedoelde bepalingen, inzonderheid de artikelen 782, eerste lid, en 785, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het feit dat mevrouw de rechter A. het bestreden vonnis niet heeft onderte-
kend, heeft, met toepassing van de in het middel bedoelde artikelen van het 
Gerechtelijk Wetboek, de nietigheid van dat vonnis tot gevolg.

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Luidens artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, wordt het 
vonnis, vóór de uitspraak, ondertekend door de rechters die het hebben 
gewezen en door de griffier.

Artikel 785, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat, indien de voor-
zitter of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert het vonnis 
te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan op de 
akte en de beslissing geldig is met de handtekening van de overige 
rechters die ze hebben uitgesproken.
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Het bestreden vonnis, dat is gewezen door een collegiale kamer van 
de rechtbank van eerste aanleg, is ondertekend door slechts twee van 
de rechters die het hebben gewezen en door de griffier.

Hoewel het bestreden vonnis vermeldt dat de derde rechter die het 
heeft gewezen “niet bij de ondertekening aanwezig” was, stelt het 
niet vast dat die rechter in de onmogelijkheid zou hebben verkeerd de 
beslissing te ondertekenen.

Het feit dat die magistraat het bestreden vonnis niet heeft onderte-
kend, heeft, met toepassing van artikel 779 Gerechtelijk Wetboek, de 
nietigheid van dat vonnis tot gevolg.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van het bestreden vonnis leidt tot de nietigverkla-

ring van het vonnis van 13 november 2013, dat het gevolg daarvan is.

Dictum

Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis en verklaart het vonnis van 

13 november 2013 nietig.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigde vonnis en van het nietig verklaarde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Luik, 

rechtszitting houdende in hoger beroep.

4 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, 
eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 270

3o kamer — 7 april 2014

(S.12.0080.N)

1o VerBINTeNIS. — uITSTel VaN BeTalINg. — BeTalINgSFacIlITeITeN. — 
BeVoegdheId VaN de rechTer. — greNZeN.

2o rechTBaNkeN. — BurgerlIJke ZakeN. — algemeeN. — VerBIN-
TeNIS. — uITSTel VaN BeTalINg. — BeTalINgSFacIlITeITeN. — BeVoegdheId 
VaN de rechTer. — greNZeN.

3o opSchorTINg VaN BeTalINg. — VerBINTeNIS. — uITSTel VaN BeTalINg. 
— BeTalINgSFacIlITeITeN. — BeVoegdheId VaN de rechTer. — greNZeN.

4o rechTBaNkeN. — BurgerlIJke ZakeN. — algemeeN. — VerBIN-
TeNIS. — uITSTel VaN BeTalINg. — BeTalINgSFacIlITeITeN. — BeVoegdheId 
VaN de rechTer. — omVaNg.

5o VerBINTeNIS. — uITSTel VaN BeTalINg. — BeTalINgSFacIlITeITeN. — 
BeVoegdheId VaN de rechTer. — omVaNg.
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6o opSchorTINg VaN BeTalINg. — VerBINTeNIS. — uITSTel VaN BeTalINg. 
— BeTalINgSFacIlITeITeN. — BeVoegdheId VaN de rechTer. — omVaNg.

1o, 2o en 3o Uit artikel 1244 Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter, hoewel 
hij uitstel kan verlenen voor de betaling van de schuld, de schuldenaar 
evenwel niet van de verplichting tot betaling kan ontslaan  (1). (Art. 1244 
BW)

4o, 5o en 6o De rechter die wordt verzocht om uitstel van betaling te verlenen, 
beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid en vermag de modali-
teiten ervan vrij te beoordelen (2). (Art. 1244 BW)

(rSZ T. N.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 25 november 2011.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddeleN

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Tweede onderdeel

3. Uit artikel 1244 Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter, hoewel 
hij uitstel kan verlenen voor de betaling van de schuld, de schuldenaar 
evenwel niet van de verplichting tot betaling kan ontslaan.

4. Het arrest veroordeelt de verweerder tot betaling aan de eiser van 
7.888,57 euro ten titel van bijdragen, bijdrageopslagen en intrest, bere-
kend tot 2 augustus 1993, vermeerderd met de wettelijke intrest op 
6.307,92 euro aan bijdragen, vanaf 2 augustus 1993, maar met opschor-
ting van de loop van de intrest in de periodes tussen 15 februari 1994 en 
27 juni 1995, tussen 9 januari 1996 en 14 mei 1996, tussen 1 juni 1996 en 
22 mei 2003 en tussen 1 december 2003 en 2 juli 2009.

Het laat de verweerder vervolgens toe om alle verschuldigde bedragen 
af te betalen met maandelijkse betalingen van 600 euro, de eerste beta-
ling te verrichten tegen 1 januari 2015, en beslist dat de loop van de 
verschuldigde intrest geschorst blijft tussen 25 november 2011, datum 
van de uitspraak, en 1 januari 2015.

  (1), (2)  Cass 15 juni 2006, AR C.05.0115.N, AC 2006, nr. 332.
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5. Het arrest dat de verweerder aldus ontslaat van de verplichting 
tot betaling van de wettelijke intrest op de bijdragen van 6.307,92 euro 
tussen 25 november 2011 en 1 januari 2015, verantwoordt in zoverre zijn 
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Eerste onderdeel

6. Artikel 1244, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schul-
denaar de schuldeiser niet kan verplichten betaling te ontvangen van 
een gedeelte van een schuld, al is die schuld ook deelbaar.

Krachtens artikel 1244, tweede lid, Burgerlijk Wetboek kan de rechter 
niettegenstaande ieder andersluidend beding, met inachtneming van 
de toestand van de partijen, gebruik makend van deze bevoegdheid met 
grote omzichtigheid en daarbij rekening houdend met de termijnen 
die de schuldenaar reeds heeft genoten, gematigd uitstel verlenen voor 
de betaling en de vervolgingen doen schorsen, ook wanneer de schuld 
blijkt uit een andere authentieke akte dan een vonnis.

De rechter die wordt verzocht om uitstel van betaling te verlenen, 
beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid en vermag de modali-
teiten ervan vrij te beoordelen.

7. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de verweerder in 
zijn appelconclusie in ondergeschikte orde vroeg de schuld te mogen 
afbetalen met 600 euro per maand, terwijl de eiser aanvoerde dat de 
eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat er geen aanleiding is tot 
het toestaan van afkortingen.

8. Het arrest laat de verweerder toe om alle verschuldigde bedragen af 
te betalen met maandelijkse betalingen van 600 euro en beslist verder 
dat de eerste betaling dient te worden verricht tegen 1 januari 2015.

Het arrest dat aldus oordeelt over de door de verweerder gevraagde 
betalingsfaciliteiten, doet geen uitspraak over niet gevorderde zaken 
zoals bedoeld in artikel 1138, 2o, Gerechtelijk Wetboek en miskent in 
zoverre het recht van verdediging niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Overige grieven

9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de loop van 
de verschuldigde intrest geschorst blijft tussen 25 november 2011 en 
1 januari 2015 en oordeelt over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiser tot drie vierden van de kosten en laat de beslis-
sing omtrent het overige vierde aan de feitenrechter over.
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Bepaalt de kosten voor de eiser op 165,94 euro en voor de verweerder 
op 139,08 euro.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

 7 april 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn 
en de heer van Eeckhoutte.

N° 271

3o kamer — 7 april 2014

(S.12.0121.N)

BeWIJS. — BurgerlIJke ZakeN. — BeWIJSVoerINg. — BeSlISSINg om de 
oVerleggINg VaN eeN STuk Te BeVeleN. — VerZuIm ZoNder geWeTTIgde redeN. 
— geVolgeN. — BeVoegdheId VaN de rechTer.

De rechter kan op grond van artikel 882 Gerechtelijk Wetboek de partij of 
derde die de stukken niet neerlegt waarvan de overlegging werd bevolen, 
niet ambtshalve tot het betalen van schadevergoeding veroordelen, maar 
enkel op vordering van de belanghebbende partij. (Art. 882 Gerechtelijk 
Wetboek)

(rSZ T. ZuSTerkeNS der armeN V.Z.W.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te 
Brussel van 5 mei 2011 en 19 april 2012.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddeleN

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

2. Krachtens artikel 882 Gerechtelijk Wetboek kunnen partijen of 
derden die zonder wettige redenen nalaten het stuk zelf of het afschrift 
over te leggen volgens de beslissing van de rechter, worden veroordeeld 
tot zodanige schadevergoeding als behoort.
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De rechter kan op grond van die wetsbepaling de partij of derde die 
de stukken niet neerlegt waarvan de overlegging werd bevolen, niet 
ambtshalve tot het betalen van schadevergoeding veroordelen, maar 
enkel op vordering van de belanghebbende partij.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet 
dat de verweerster de appelrechters heeft verzocht om de eiser in 
toepassing van artikel 882 Gerechtelijk Wetboek te veroordelen tot het 
betalen van een schadevergoeding.

4. Het arrest van 19 april 2012 dat de eiser in toepassing van artikel 882 
Gerechtelijk Wetboek ambtshalve veroordeelt tot betaling aan de 
verweerster van een schadevergoeding van 10.000 euro, te vermeer-
deren met de gerechtelijke intrest vanaf de datum van de uitspraak, 
miskent het beschikkingsbeginsel en schendt artikel 1138, 2o, Gerech-
telijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest van 19 april 2012 in zoverre het de 
eiser veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding en oordeelt 
over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.

 7 april 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 272

3o kamer — 7 april 2014

(S.13.0080.N)

SocIale ZekerheId. — WerkNemerS. — BIJdrageN. — TerugVorde-
rINg. — INTereST.

De terugvordering van een aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
onverschuldigd betaald bedrag is een vordering in sociale zaken zoals 
bedoeld in artikel 2, § 3, Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen 
intrest, zoals gewijzigd door artikel 42 Programmawet van 8 juni 2008. 

(rSZ T. VerBerk B.V.B.a.)
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arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 14 december 2012.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddeleN

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

De terugvordering van een aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
onverschuldigd betaald bedrag is een vordering in sociale zaken zoals 
bedoeld in artikel 2, § 3, Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen 
intrest, zoals gewijzigd door artikel 42 Programmawet van 8 juni 2008. 

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rentevoet bepaald in voor-
meld artikel 2, § 3, niet van toepassing is op de terugvordering van 
onrechtmatig betaalde socialezekerheidsbijdragen, faalt naar recht.

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

7 april 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : De Bruyn.

N° 273
2o kamer — 8 april 2014

(P.12.1630.N)

1o BeWIJS. — STraFZakeN. — BeWIJSVoerINg. — rIJdeN IN STaaT VaN alco-
holINToxIcaTIe. — adem- oF BloedaNalYSe. — meeTapparaTuur. — BIJ WeT 
geregeld BeWIJS. — BepalINgeN dIe de BIJZoNdere geBruIkSmodalITeITeN VaN 
de geBruIkTe ToeSTelleN VaSTSTelleN. — VerplIchT karakTer. — moNd-
STukkeN.

2o WegVerkeer. — WegVerkeerSWeT. — WeTSBepalINgeN. — 
arTIkel 34. — rIJdeN IN STaaT VaN alcoholINToxIcaTIe. — adem- oF Bloed-
aNalYSe. — meeTapparaTuur. — BIJ WeT geregeld BeWIJS. — BepalINgeN 
dIe de BIJZoNdere geBruIkSmodalITeITeN VaN de geBruIkTe ToeSTelleN VaST-
STelleN. — VerplIchT karakTer. — moNdSTukkeN.
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3o WegVerkeer. — WegVerkeerSWeT. — WeTSBepalINgeN. — 
arTIkel 59. — rIJdeN IN STaaT VaN alcoholINToxIcaTIe. — adem- oF Bloed-
aNalYSe. — meeTapparaTuur. — BIJ WeT geregeld BeWIJS. — BepalINgeN 
dIe de BIJZoNdere geBruIkSmodalITeITeN VaN de geBruIkTe ToeSTelleN VaST-
STelleN. — VerplIchT karakTer. — moNdSTukkeN.

1o, 2o en 3o Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf 
waarvan het bewijs bijzonder bij wet is geregeld zodat wanneer de rechter 
zijn beslissing grondt op de resultaten van een meting van de alcohol-
concentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, hij, 
in de regel, gebonden is door de bepalingen die de bijzondere gebruiks-
modaliteiten van de gebruikte toestellen vaststellen ; de niet-naleving 
van dergelijke bepalingen kan slechts worden gesanctioneerd door het 
verkregen resultaat niet in aanmerking te nemen, indien de naleving van 
de bepalingen op straffe van nietigheid is voorgeschreven, de niet-nale-
ving ervan de betrouwbaarheid van het verkregen resultaat aantast of 
indien het gebruik van het verkregen resultaat strijdig is met het recht op 
een eerlijk proces  (1). (Artt. 34 en 59 Wegverkeerswet, art. 24 KB 21 april 
2007 en artt. 3.2.1 en 3.2.2 bijlage 2 KB 21 april 2007)

(V.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brugge van 19 september 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een grief 
aan.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Grief

1. De grief voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de arti-
kelen 34, § 2, 1o, 38, § 1, eerste lid, 1o, en tweede lid, 59 en 62, tweede 
lid, Wegverkeerswet, artikel 24 van het koninklijk besluit van 21 april 
2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen en 
artikel 3.2.2. van bijlage 2 bij dit koninklijk besluit, alsmede misken-
ning van het recht van verdediging : het bestreden vonnis oordeelt ten 
onrechte dat het gebruik van telkens een nieuw mondstuk voor elke 
ademanalysetest niet substantieel is en dat er geen gevaar is voor 
hygiëne en besmetting wanneer telkens dezelfde persoon de blaas-
proeven uitvoert ; in casu werd voor twee ademanalyses slechts één 
mondstuk gebruikt, terwijl bij elke meting de mondstukken dienen te 
worden vervangen.

  (1) Zie Cass. 26 november 2008, AR P.08.1293.F, AC 2008, nr. 672 ; Cass. 9 juni 2010, AR 
P.10.0384.F, AC 2010, nr. 404.
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2. Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan 
het bewijs bijzonder bij wet is geregeld. Wanneer de rechter zijn beslis-
sing grondt op de resultaten van een meting van de alcoholconcen-
tratie per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, is hij, 
in de regel, gebonden door de bepalingen die de bijzondere gebruiksmo-
daliteiten van de gebruikte toestellen vaststellen. 

3. De niet-naleving van dergelijke bepalingen kan evenwel slechts 
worden gesanctioneerd door het verkregen resultaat niet in aanmer-
king te nemen, indien de naleving van de bepalingen op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, de niet-naleving ervan de betrouwbaar-
heid van het verkregen resultaat aantast of indien het gebruik van het 
verkregen resultaat strijdig is met het recht op een eerlijk proces.

In zoverre de grief uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt hij 
naar recht.

4. Artikel 24 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende 
de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen bepaalt : “Door 
de overheidsagent bedoeld in artikel 59, § 1, [Wegverkeerswet], wordt 
een verpakt mondstuk getoond, de verpakking geopend en het mond-
stuk op het toestel aangebracht zonder het mondstuk aan te raken. 
Van zodra het toestel aanduidt dat het klaar is voor een test of een 
analyse, verzoekt hij de betrokkene voldoende hard te blazen in het 
toestel tot het einde van een geldige monsterneming door het toestel 
wordt aangeduid”.

Artikel 3.2.1 van de bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 21 april 
2007 bepaalt : 

“Algemeen.
Het opnemingssysteem bestaat uit een uitwisselbaar mondstuk dat 

eveneens dient als condensaat-afscheider en mogelijkerwijs uit een 
slang waarin kan worden geblazen. Deze slang moet toelaten zonder 
belemmering doorheen de analysator te blazen”.

Artikel 3.2.2 van deze bijlage bepaalt :
 “Mondstuk.
De mondstukken moeten een anti-terugslaginrichting bevatten, die 

inademing verhindert van besmette lucht uit voorgaand gebruik.
De mondstukken moeten individueel en hygiënisch verpakt zijn.
De mondstukken moeten bij elke meting vervangen worden”.
5. Het bestreden vonnis stelt vast dat het mondstuk niet werd 

vervangen na de tweede blaasprestatie, dit is de eerste ademanalyse 
en dat voor de twee opeenvolgende ademanalyses telkens gebruik 
werd gemaakt van één en hetzelfde mondstuk, terwijl de gebruiks-
voorschriften bepalen dat het mondstuk bij elke meting moet worden 
vervangen. De appelrechters oordelen dan ook dat de gebruiksvoor-
schriften niet volledig correct werden nageleefd.

6. Het bestreden vonnis dat eisers veroordeling steunt op de resul-
taten van een meting van de alcoholintoxicatie per liter uitgeademde 
lucht, oordeelt dat : 

— de naleving van deze gebruiksvoorschriften niet voorgeschreven 
is op straffe van nietigheid ;
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— eisers recht op een eerlijk proces niet in het gedrang komt ;
— het niet-vervangen van het mondstuk na de eerste ademanalyse 

zonder invloed blijft op de wetenschappelijke betrouwbaarheid van 
het eindresultaat, de tweede meting zeer nauw aansluit bij de eerste, 
correct uitgevoerde ademanalyse, het hergebruik van het mondstuk 
gebeurde door dezelfde persoon, zodat men niet inziet welke contami-
natie er zou kunnen optreden en dat de ademanalysatoren zodanig zijn 
geconcipieerd dat zij de aanwezigheid van mondalcohol detecteren. 

Met deze redenen verantwoordt het bestreden vonnis eisers veroorde-
ling naar recht.

In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.
7. Voor het overige is de grief gericht tegen het proces-verbaal 

waarbij eisers alcoholintoxicatie werd vastgesteld en dus niet tegen 
het bestreden vonnis.

In zoverre is de grief niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

8. 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.

8 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Snauwaert (bij de balie te Brugge).

N° 274

2o kamer — 8 april 2014
(P.12.2077.N)

1o douaNe eN accIJNZeN. — BelaSTINg VaN eNergIeproducTeN eN elek-
TrIcITeIT. — VaSTSTellINg VaN heT Bedrag VaN de accIJNZeN. — arTIkel 420, 
§ 4 programmaWeT 2004. — moTorBraNdSToF Voor INduSTrIële eN commer-
cIële doeleINdeN. — VrachTWageN meT “leeFluchTINSTallaTIe”. — ToepaS-
SelIJkheId.

2o eNergIe. — BelaSTINg VaN eNergIeproducTeN eN elekTrIcITeIT. — VaST-
STellINg VaN heT Bedrag VaN de accIJNZeN. — arTIkel 420, § 4 program-
maWeT 2004. — moTorBraNdSToF Voor INduSTrIële eN commercIële doel-
eINdeN. — VrachTWageN meT “leeFluchTINSTallaTIe”. — ToepaSSelIJkheId.

1o en 2o Het oordeel dat de “safety unit” bestaat uit een “leefluchtinstal-
latie” die te onderscheiden is van de vrachtwagen waarop zij is onder-
gebracht, dat die installatie wordt vervoerd met die vrachtwagen en dat 
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alleen de vrachtwagen brandstof nodig heeft om zich over de openbare 
weg te kunnen verplaatsen, geeft te kennen dat, eensdeels, de “leeflucht-
installatie” op zichzelf genomen geen installatie, machine, industrieel 
automobielmaterieel of voertuig is zoals bedoeld in artikel 420, § 4, eerste 
lid, b) en c), en tweede lid, Programmawet 2004 omdat die “leeflucht-
installatie” niet door brandstof wordt aangedreven, anderdeels, dat de 
vrachtwagen brandstof nodig heeft om zich over de openbare weg te 
verplaatsen en bijgevolg geen voertuig is bestemd om buiten de openbare 
weg te worden gebruikt in de zin van artikel 420, § 4, c) van die wet. 

(N. e.a. T. BelgISche STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 15 november 2012.

De eisers I.1, 2, 3 en 4 en de eiseressen II.1 en 2 voeren in afzonderlijke 
memories die aan dit arrest zijn gehecht, twee gelijkluidende middelen 
aan.

De eiseres II.3 voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel 

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het arrest 
beantwoordt niet het verweer van de eisers dat een “safety unit”, dit 
is een vrachtwagen omgebouwd om bepaalde werknemers in besloten 
ruimten van lucht te voorzien, enkel bestemd is om buiten de openbare 
weg te worden gebruikt in de zin van artikel 420, § 4, eerste lid, c), van 
de programmawet van 27 december 2004 (hierna : Programmawet 2004), 
zodat die “safety unit” mag worden aangedreven met brandstoffen 
gebruikt als “motorbrandstof voor industriële en commerciële doel-
einden” in de zin van artikel 419 Programmawet 2004.

2. Artikel 420, § 4, Programmawet 2004 bepaalt :
 “Met het oog op de toepassing van artikel 419, d) tot en met f), h) en i), 

worden aangemerkt als zijnde ‘gebruikt als motorbrandstof voor indu-
striële en commerciële doeleinden’, de onder fiscale controle gebruikte 
kerosine, gasolie, LPG en aardgas voor :

a) stationaire motoren ;
b) de installaties en machines die worden gebruikt in de bouw, de 

weg- en waterbouw en voor openbare werken ;
c) de voertuigen bestemd om buiten de openbare weg te worden 

gebruikt of waarvoor geen vergunning is verleend voor overwegend 
gebruik op de openbare weg.
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Onder de toepassing van de bepaling onder b) is eveneens begrepen het 
industrieel automobielmaterieel dat wezenlijk een functie van werk-
tuig heeft, met een nagenoeg onbestaande nuttige last ten opzichte 
van zijn tarra.

Worden niet aangemerkt als zijnde bestemd voor industriële en 
commerciële doeleinden de brandstoffen gebruikt voor de voeding 
van motoren van voertuigen — andere dan deze bedoeld onder c) — 
die dienen voor het vervoer van materieel, machines en voertuigen als 
bedoeld in het eerste lid”.

3. De eisers hebben in conclusie aangevoerd dat een “safety unit” zoals 
hiervoor omschreven, ofwel een voertuig is dat bestemd is om buiten 
de openbare weg te worden gebruikt in de zin van artikel 420, § 4, eerste 
lid, c), Programmawet 2004, ofwel een installatie, een machine of indu-
strieel automobielmaterieel is in de zin van artikel 420, § 4, eerste lid, 
b), en tweede lid, van die wet.

4. Het arrest (ro 13) oordeelt dat de “safety unit” bestaat uit een “leef-
luchtinstallatie” die te onderscheiden is van de vrachtwagen waarop 
zij is ondergebracht, dat die installatie wordt vervoerd met die vracht-
wagen en dat alleen de vrachtwagen brandstof nodig heeft om zich over 
de openbare weg te kunnen verplaatsen.

5. Met die redenen geeft het arrest te kennen, eensdeels, dat de “leef-
luchtinstallatie” op zichzelf genomen geen installatie, machine, indu-
strieel automobielmaterieel of voertuig is zoals bedoeld in artikel 420, 
§ 4, eerste lid, b) en c), en tweede lid, Programmawet 2004 omdat die 
“leefluchtinstallatie” niet door brandstof wordt aangedreven, ander-
deels, dat de vrachtwagen brandstof nodig heeft om zich over de open-
bare weg te verplaatsen en bijgevolg geen voertuig is bestemd om 
buiten de openbare weg te worden gebruikt in de zin van artikel 420, 
§ 4, c), van die wet. Aldus beantwoordt het arrest eisers’ verweer.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede middel

Eerste onderdeel

6. Het onderdeel voert miskenning aan van de algemene rechtsbe-
ginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van verde-
diging : het arrest oordeelt dat, gelet op de feitelijke gegevens van 
het strafdossier, de “leefluchtinstallatie” geen brandstof nodig heeft 
voor zijn werking, minstens het omgekeerde niet aannemelijk wordt 
gemaakt, zodat de brandstof enkel diende om het voertuig zelf te 
kunnen verplaatsen over de openbare weg ; die feitelijke gegevens, die 
beslissend waren voor het oordeel van de appelrechters, blijken echter 
niet uit het strafdossier en spruiten evenmin voort uit het debat in 
enige aanleg ; de eisers konden er redelijkerwijze niet op anticiperen en 
werden bijgevolg verschalkt.

7. Het onderdeel verplicht geheel tot een onderzoek van feiten waar-
voor het Hof geen bevoegdheid heeft.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
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Tweede onderdeel

8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 420, § 4, Program-
mawet 2004 : door te beslissen dat de “safety unit” geen “installatie of 
machine” noch een “industrieel automobielapparaat, dat wezenlijk de 
functie van een werktuig heeft met een nagenoeg onbestaande nuttige 
last ten opzichte van zijn tarra” is omdat de “leefluchtinstallatie” in 
deze “safety unit” niet wordt aangedreven met brandstof, voegt het 
arrest aan het vermelde artikel 420, § 4, een voorwaarde toe die de wet 
niet bepaalt ; van zodra de “safety unit” beantwoordt aan de wette-
lijke definitie van artikel 420, § 4, mag deze in haar geheel beschouwd, 
worden aangedreven door gelijk welke brandstoffen.

9. Het onderdeel dat in zijn geheel ervan uitgaat dat de “safety unit” 
zowel uit de vrachtwagen als uit de leefluchtinstallatie bestaat, komt 
op tegen het onaantastbare oordeel van het tegendeel door het arrest 
en is bijgevolg niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing bevat geen onwet-
tigheid die de eisers kan grieven.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoepen.

8 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer De Brock (bij de balie te Gent) en 
de heer De Bruyn.

N° 275

2o kamer — 8 april 2014
(P. 13.0080.N)

1o BeWIJS. — STraFZakeN. — algemeeN. — oNWeTTIg oF oNregelmaTIg 
BeWIJS. — ZelFINcrImINereNde VerklarINg ZoNder BIJSTaNd VaN eeN adVo-
caaT oF meT mISkeNNINg VaN de cauTIeplIchT. — STraFVorderINg. — geVolg.

2o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.3. — arTIkel 6.3.c. — rechT VaN VerdedIgINg. — 
rechT op BIJSTaNd VaN eeN adVocaaT. — cauTIeplIchT. — Verhoor TIJdeNS 
heT oNderZoek. — geeN BIJSTaNd VaN eeN adVocaaT. — mISkeNNINg VaN de 
cauTIeplIchT. — STraFVorderINg. — geVolg.

3o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.1. — STraFZakeN. — STraFoNderZoek. — rechT op 
eeN eerlIJk proceS. — VerdachTe. — huISZoekINg. — rechT op BIJSTaNd VaN 
eeN raadSmaN.
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4o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.3. — STraFZakeN. — STraFoNderZoek. — rechT VaN 
VerdedIgINg. — VerdachTe. — huISZoekINg. — rechT op BIJSTaNd VaN eeN 
raadSmaN.

5o rechTeN VaN de meNS. — INTerNaTIoNaal Verdrag Burger-
rechTeN eN polITIeke rechTeN. — arTIkel 14. — arTIkel 14.1. 
— STraFZakeN. — STraFoNderZoek. — rechT op eeN eerlIJk proceS. — 
VerdachTe. — huISZoekINg. — rechT op BIJSTaNd VaN eeN raadSmaN.

6o rechTeN VaN de meNS. — INTerNaTIoNaal Verdrag Burger-
rechTeN eN polITIeke rechTeN. — arTIkel 14. — arTIkel 14.3.d. — 
STraFZakeN. — STraFoNderZoek. — rechT VaN VerdedIgINg. — VerdachTe. 
— huISZoekINg. — rechT op BIJSTaNd VaN eeN raadSmaN.

7o rechT VaN VerdedIgINg. — STraFZakeN. — STraFoNderZoek. — 
VerdachTe. — huISZoekINg. — rechT op BIJSTaNd VaN eeN raadSmaN.

8o oNderZoek IN STraFZakeN. — algemeeN. — VerdachTe. — huIS-
ZoekINg. — rechT op BIJSTaNd VaN eeN raadSmaN.

9o adVocaaT. — STraFZakeN. — STraFoNderZoek. — huISZoekINg. — 
BIJSTaNd.

10o WooNplaaTS. — oNScheNdBaarheId. — groNdWeT. — BegrIp

11o groNdWeT. — groNdWeT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkel 15. — 
WoNINg. — BegrIp.

12o oNderZoek IN STraFZakeN. — algemeeN. — huISZoekINg. — 
WoNINg. — BegrIp.

13o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 8. — arTIkel 8.1. — omVaNg VaN de BeSchermINg VaN de WoNINg. — 
BedrIJFSruImTe. — ToepaSSINg.

14o groNdWeT. — groNdWeT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkel 15. — 
omVaNg VaN de BeSchermINg VaN de WoNINg. — VoorWaarde.

15o groNdWeT. — groNdWeT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkel 22. — rechT 
op eerBIedIgINg VaN prIVé-leVeN eN geZINSleVeN. — WoNINg. — BedrIJFS-
ruImTe. — ToepaSSINg.

1o en 2o De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het gebrek aan 
bijstand van een raadsman leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering, maar enkel tot de gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaar-
heid van dit bewijs ; het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat 
immers door het plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de 
wijze waarop ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze 
waarop de bewijsgaring verloopt  (1).

3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o en 9o Artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en artikel 14.1 en 14.3.d 
IVBPR vereisen niet dat naar aanleiding van een vraag tot schriftelijke 
toestemming tot huiszoeking of ter gelegenheid van een huiszoeking of 

  (1) Zie Cass. 5 september 2012, AR P.12.0418.F, AC 2012, nr. 447, met concl. van 
D. Vandermeersch ; Cass. 13 november 2012, AR P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610, met concl. 
van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
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een inbeslagneming, de verdachte wordt bijgestaan door een advocaat 
of hem de kans wordt geboden zich van de bijstand van een advocaat te 
verzekeren  (1).

10o, 11o en 12o Onder een woning in de zin van artikel 15 Grondwet moet 
worden verstaan, de plaats met inbegrip van de erdoor omsloten eigen 
aanhorigheden, die een persoon bewoont om er zijn werkelijke verblijf-
plaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging 
van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn 
privé-leven  (2).

13o, 14o en 15o De omstandigheid dat een bedrijfsruimte als woning kan 
worden gebruikt of dat in zulke ruimte vertrouwelijke briefwisseling kan 
worden bewaard, volstaat niet opdat die ruimte onder de bescherming 
van artikel 8.1 EVRM en de artikelen 15 en 22 Grondwet valt ; het gebruik 
van zulke ruimte voor het stallen van paarden is evenmin een activiteit 
die een privékarakter vertoont in de zin van die bepalingen  (3).

(V. T. Federaal ageNTSchap Voor de VeIlIgheId VaN de VoedSelkeTeN)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 17 december 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest spreekt de eiser vrij van de telastlegging D in zoverre die 
betrekking heeft op het product scandecaïne anesticum. Het verklaart 
ook de burgerlijke rechtsvordering niet gegrond in zoverre die betrek-
king heeft op de factuur ten bedrage van 700 euro.

Het cassatieberoep tegen die beslissingen is bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, 
artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR en artikel 149 Grondwet, alsmede misken-
ning van de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk 
proces en het recht van verdediging : het arrest weigert ten onrechte 

  (1) Zie Cass. 20 december 2011, AR P.11.0447.N, AC 2011, nr. 697
  (2) Cass. 20 december 2000, AR P.00.1384.F, AC 2000, nr. 713 ; Cass. 8 september 2004, AR 

P.04.0466.F, AC 2004, nr. 391.
  (3) Zie Cass. 19 februari 2002, AR P.00.1100.N, AC 2002, nr. 117.
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de strafvordering niet-ontvankelijk te verklaren, minstens eisers 
schriftelijke toestemming tot huiszoeking van 2 oktober 2010 en alle 
daaruit voortvloeiende stukken of elementen, uit het debat te weren ; 
de toestemming tot huiszoeking hangt echter onlosmakelijk samen 
met eisers eerste verhoor van dezelfde datum, dat de appelrechters 
terecht uit het debat hebben geweerd ; eisers recht op een eerlijk proces 
en recht van verdediging zijn miskend doordat de vraag tot schrifte-
lijke toestemming tot huiszoeking, de huiszoekingen en de inbeslag-
names gebeurden zonder dat hij bijstand had van een raadsman of de 
kans had zich van zulke bijstand te verzekeren ; het arrest is tegen-
strijdig gemotiveerd. 

3. De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het gebrek aan 
bijstand van een raadsman leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van 
de strafvordering, maar enkel tot de gebeurlijke uitsluiting of ontoe-
laatbaarheid van dit bewijs. Het recht de strafvordering uit te oefenen 
ontstaat immers door het plegen van het als misdrijf omschreven feit, 
ongeacht de wijze waarop ze verder wordt uitgeoefend en onafhanke-
lijk van de wijze waarop de bewijsgaring verloopt.

In zoverre het aanvoert dat de strafvordering niet ontvankelijk is, 
faalt het middel naar recht.

4. In zoverre het middel ervan uitgaat dat eisers verhoor van 2 oktober 
2010 onlosmakelijk samenhangt met de door hem schriftelijk gegeven 
toestemming tot huiszoeking van dezelfde dag, verplicht het tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het niet 
ontvankelijk.

5. Artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR vereisen 
niet dat naar aanleiding van een vraag tot schriftelijke toestemming 
tot huiszoeking of ter gelegenheid van een huiszoeking of een inbe-
slagneming, de verdachte wordt bijgestaan door een advocaat of hem 
de kans wordt geboden zich van de bijstand van een advocaat te verze-
keren. 

In zoverre faalt het middel evenzeer naar recht.

6. Met de redenen die het bevat, oordeelt het arrest naar recht en 
zonder tegenstrijdigheid dat eisers schriftelijke toestemming tot huis-
zoeking van 2 oktober 2010 niet uit het debat dient te worden geweerd. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

7. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM, de arti-
kelen 15, 22 en 149 Grondwet, de artikelen 36, 37, 87, 88 en 89 Wetboek van 
Strafvordering, de artikelen 1 en 1bis Huiszoekingswet en artikel 6 van 
de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen 
met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-
stimulerende werking (hierna : Hormonenwet) : het arrest oordeelt ten 
onrechte dat verweerders opsporingsambtenaar op grond van artikel 6 
Hormonenwet in de uitoefening van haar ambt, eisers paardenstallen 
te Begijnendijk te allen tijde mocht betreden en dat het feit dat dit 
pand eventueel als woning kon worden gebruikt en zich daar vertrou-
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welijke briefwisseling zou bevonden hebben, daaraan geen afbreuk 
doet omdat het pand duidelijk werd gebruikt voor het stallen van 
paarden en niet voor bewoning ; aan dat pand kwam echter bescher-
ming toe conform artikel 15 Grondwet omdat het een woning betrof, de 
appelrechters vaststellen dat zich daar vertrouwelijke briefwisseling 
bevond en de daar ontwikkelde activiteiten uitsluitend een privéka-
rakter vertoonden ; er was evenwel geen huiszoekingsbevel uitgevaar-
digd noch toestemming tot huiszoeking verleend ; artikel 6 Hormo-
nenwet verleent geen bevoegdheid tot het verrichten van zoekingen 
en inbeslagnames van voorwerpen die op de in die bepaling vermelde 
plaatsen aanwezig zijn.

8. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 149 
Grondwet schendt.

In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
9. Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordeelt het arrest niet 

dat zich in eisers paardenstallen vertrouwelijke briefwisseling bevond, 
maar enkel dat het feit dat zich in die stallen vertrouwelijke briefwis-
seling zou bevonden hebben, geen afbreuk doet aan de opsporingsbe-
voegdheid van de opsporingsambtenaar.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
10. Krachtens artikel 15 Grondwet is de woning onschendbaar en kan 

geen huiszoeking plaats hebben dan in de gevallen die de wet bepaalt 
en in de vorm die zij voorschrijft.

Onder een woning in de zin van die bepaling moet worden verstaan, 
de plaats met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, 
die een persoon bewoont om er zijn werkelijke verblijfplaats te 
vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van 
zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn 
privéleven.

11. Artikel 8.1 EVRM erkent eenieder het recht op eerbiediging van 
zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en briefwisseling.

Krachtens artikel 22 Grondwet heeft ieder het recht op eerbiediging 
van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 
onder de voorwaarden door de wet bepaald.

12. Onder de bescherming van artikel 8.1 EVRM en de artikelen 15 en 
22 Grondwet vallen ook bedrijfsruimten, maar enkel in zoverre de daar 
ontwikkelde activiteiten een privékarakter vertonen of er vertrouwe-
lijke briefwisseling wordt bewaard. 

13. De omstandigheid dat een bedrijfsruimte als woning kan worden 
gebruikt of dat in zulke ruimte vertrouwelijke briefwisseling kan 
worden bewaard, volstaat niet opdat die ruimte onder de bescherming 
van de vermelde bepalingen valt. Het gebruik van zulke ruimte voor 
het stallen van paarden is evenmin een activiteit die een privékarakter 
vertoont in de zin van die bepalingen.

14. Het arrest oordeelt dat de opsporingsambtenaar het pand mocht 
betreden zonder enige toestemming noch huiszoekingsbevel omdat het 
duidelijk gebruikt werd ter stalling van paarden en niet voor bewo-
ning, ongeacht of het eventueel als woning kon worden gebruikt en 
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zich aldaar vertrouwelijke briefwisseling zou bevonden hebben. Aldus 
is de beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen
15. Krachtens artikel 6 Hormonenwet worden de overtredingen van 

deze wet en haar uitvoeringsbesluiten opgespoord en vastgesteld door 
de hiertoe aangewezen ambtenaren van de verweerder. Die ambte-
naren kunnen monsters nemen en laten ontleden, in de uitoefening 
van hun ambt te allen tijde iedere plaats betreden waar dieren zich 
kunnen bevinden, behoudens de plaatsen die tot woning dienen, zich 
alle inlichtingen doen verstrekken en bescheiden doen voorleggen die 
voor het uitoefenen van hun controletaak nodig zijn en alle nuttige 
vaststellingen doen. 

16. In zoverre het middel ervan uitgaat dat verweerders opsporings-
ambtenaar of de officieren van gerechtelijke politie die zij vergezelde, 
in eisers paardenstallen inbeslagnemingen of andere vaststellingen 
dan deze die de wet hen toelaat te doen, hebben gedaan, verplicht het 
tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het 
niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

8 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Eeckhout (bij de balie te Brussel).

N° 276

2o kamer — 8 april 2014 
(P.13.0114.N)

1o mISdrIJF. — ToerekeNBaarheId. — NaTuurlIJke perSoNeN. — 
VeroordelINg meT VeraNTWoordelIJke rechTSperSooN. — STraFuIT-
SluITINgSgroNd. — ToepaSSINgSVoorWaarde. — FouT WeTeNS eN WIlleNS 
gepleegd. — draagWIJdTe.

2o mISdrIJF. — ToerekeNBaarheId. — rechTSperSoNeN. — VeraNT-
WoordelIJke rechTSperSooN WegeNS heT opTredeN VaN geïdeNTIFIceerde 
NaTuurlIJke perSooN. — STraFuITSluITINgSgroNd. — ToepaSSINgSVoor-
Waarde. — FouT WeTeNS eN WIlleNS gepleegd. — draagWIJdTe.

3o mISdrIJF. — rechTVaardIgINg eN VerSchoNINg. — VerSchoNINg. 
— VeraNTWoordelIJke rechTSperSooN WegeNS heT opTredeN VaN geïdeNTI-
FIceerde NaTuurlIJke perSooN. — STraFuITSluITINgSgroNd. — ToepaSSINgS-
VoorWaarde. — FouT WeTeNS eN WIlleNS gepleegd. — draagWIJdTe.

4o mISdrIJF. — algemeeN. BegrIp. maTerIeel eN moreel 
BeSTaNddeel. eeNheId VaN opZeT. — moreel BeSTaNddeel. — 
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arTIkel 67ter WegVerkeerSWeT. — VerplIchTINg om de IdeNTITeIT VaN de 
BeSTuurder mee Te deleN.

5o WegVerkeer. — WegVerkeerSWeT. — WeTSBepalINgeN. — arTIkel 
67. — arTIkel 67ter. — VerplIchTINg om de IdeNTITeIT VaN de BeSTuurder 
mee Te deleN. — moreel BeSTaNddeel. — ToepaSSINg.

1o, 2o en 3o Indien de natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft 
gepleegd in de zin van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, kan de in dit 
lid bepaalde strafuitsluitende verschoningsgrond niet van toepassing 
zijn en is de problematiek van de zwaarste fout niet aan de orde  (1).

4o en 5o De rechter kan oordelen dat het misdrijf dat bestaat in het niet-
meedelen van de identiteit van de bestuurder of van de persoon die het 
voertuig onder zich heeft, in de zin van artikel 67ter, eerste en tweede lid, 
Wegverkeerswet, wetens en willens is gepleegd. 

(V.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Antwerpen van 14 december 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 67ter Wegverkeerswet : 
het bestreden vonnis veroordeelt de eiser en de rechtspersoon, niet-
tegenstaande de fout niet bij de eiser kon worden gelegd en niet is 
aangetoond dat hij het misdrijf bewust, wetens en willens of opzet-
telijk zou hebben gepleegd ; indien niet kan worden vastgesteld dat de 
fout van de natuurlijke persoon zwaarder is dan deze van de rechtsper-
soon, dan kan de natuurlijke persoon enkel veroordeeld worden indien 
wordt aangetoond dat hij bewust het misdrijf heeft gepleegd, wat hier 
niet het geval is ; gelet op de organisatorische tekortkoming bij de 
rechtspersoon die instaat voor wat er met de voertuigen gebeurt, moet 
de zwaarste fout bij de rechtspersoon worden gelegd.

  (1) Zie Cass. 25 oktober 2005, AR P.05.0721.N, AC 2005, nr. 536 ; Cass. 8 november 2006, 
AR P.06.0060.F, AC 2006, nr. 544 ; Cass. 14 februari 2007, AR P.06.1379.F, AC 2007, nr. 88 ; 
Cass. 19 november 2008, AR P.08.1037.F, AC 2008, nr. 647 ; Cass. 10 februari 2010, AR 
P.09.1281.F, AC 2010, nr. 92.
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2. Het bestreden vonnis veroordeelt de rechtspersoon niet, maar stelt 
hem integendeel als burgerrechtelijk aansprakelijke partij buiten 
zake zonder kosten.

In zoverre het middel aanvoert dat het bestreden vonnis de rechts-
persoon veroordeelt, mist het feitelijke grondslag.

3. Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek bepaalt : “Wanneer de rechtsper-
soon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden 
van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de 
zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentifi-
ceerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd 
kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroor-
deeld”.

4. Uit die bepaling volgt dat indien de natuurlijke persoon de fout 
wetens en willens heeft gepleegd in de zin van artikel 5, tweede lid, 
Strafwetboek, de in dit lid bepaalde strafuitsluitende verschonings-
grond niet van toepassing kan zijn en de problematiek van de zwaarste 
fout niet aan de orde is.

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

5. Anders dan waarvan het middel uitgaat, kan de rechter oordelen 
dat het misdrijf dat bestaat in het niet-meedelen van de identiteit van 
de bestuurder of van de persoon die het voertuig onder zich heeft, in de 
zin van artikel 67ter, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet, wetens en 
willens is gepleegd.

In zoverre faalt het middel evenzeer naar recht.
6. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare 

oordeel door de appelrechters dat de eiser wetens en willens de inbreuk 
heeft begaan en dus samen met de rechtspersoon kan worden veroor-
deeld.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

7. 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.

8 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Maerschalck (bij de balie te 
Dendermonde).
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N° 277

2o kamer — 8 april 2014
(P.13.1610.N)

1o WegVerkeer. — WegVerkeerSWeT. — WeTSBepalINgeN. — 
arTIkel 33. — arTIkel 33.1. — VluchTmISdrIJF. — ZWIJgrechT. — rechT om 
NIeT mee Te WerkeN aaN de eIgeN BeSchuldIgINg. — draagWIJdTe.

2o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.1. — ZWIJgrechT. — rechT om NIeT mee Te WerkeN 
aaN de eIgeN BeSchuldIgINg. — WegVerkeerSWeT. — VluchTmISdrIJF. — 
draagWIJdTe.

3o rechT VaN VerdedIgINg. — STraFZakeN. — BeWIJS. — ZWIJgrechT. 
— rechT om NIeT mee Te WerkeN aaN de eIgeN BeSchuldIgINg. — WegVer-
keerSWeT. — VluchTmISdrIJF. — draagWIJdTe.

4o BeWIJS. — STraFZakeN. — algemeeN. — ZWIJgrechT. — rechT om NIeT 
mee Te WerkeN aaN de eIgeN BeSchuldIgINg. — WegVerkeerSWeT. — VluchT-
mISdrIJF. — draagWIJdTe.

5o rechTeN VaN de meNS. — INTerNaTIoNaal Verdrag Burger-
rechTeN eN polITIeke rechTeN. — arTIkel 14. — arTIkel 14.3.g. — 
ZWIJgrechT. — rechT om NIeT mee Te WerkeN aaN de eIgeN BeSchuldIgINg. 
— WegVerkeerSWeT. — VluchTmISdrIJF. — draagWIJdTe.

6o rechT VaN VerdedIgINg. — STraFZakeN. — ZWIJgrechT. — rechT 
om NIeT mee Te WerkeN aaN de eIgeN BeSchuldIgINg. — WegVerkeerSWeT. — 
VluchTmISdrIJF. — draagWIJdTe.

1o, 2o, 3o, 4o, 5o en 6o Er is sprake van vluchtmisdrijf indien de bestuurder 
zich niet als bestuurder van het voertuig dat oorzaak dan wel aanlei-
ding was van een ongeval op een openbare plaats kenbaar maakt om 
zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken ongeacht of hij ter 
plaatse blijft ; het loutere feit dat de betrokkene zich als bestuurder van 
het voertuig kenbaar maakt, houdt geen zelfincriminatie in  (1). (Art. 33, 
§ 1 Wegverkeerswet)

(V.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Turnhout van 5 september 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 13 februari 2001, Verkeersrecht, 2001, 207.
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II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14.3.g. 
IVBPR en artikel 33 Wegverkeerswet : het bestreden vonnis acht het 
vluchtmisdrijf bewezen omdat de eiser doelbewust niet gezegd heeft dat 
hij en niet zijn vriendin reed, terwijl de eiser ter plaatse is gebleven, 
hij niet kan verplicht worden zichzelf te incrimineren en hij gelet op 
het zwijgrecht geen spontane bekentenis moet afleggen.

2. Het middel verzoekt het Hof om aan het Grondwettelijk Hof de 
volgende prejudiciële vraag te stellen : 

“Schendt artikel 33 [Wegverkeerswet], in de interpretatie dat het ter 
plaatse blijven om dienstige vaststellingen toe te laten een persoon 
die ter plaatse blijft na bij een ongeval betrokken te zijn geweest de 
verplichting zou opleggen om tegen zichzelf te getuigen of om een 
bekentenis af te leggen, in de zin dat van hem of haar verwacht zou 
worden zich spontaan als bestuurder te melden, [de artikelen 10 en 
11] Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 6 EVRM, aangezien 
voor andere misdrijven een dergelijke verplichting tot bekentenis niet 
bestaat ?”

3. Krachtens artikel 33, § 1, 1o, Wegverkeerswet is strafbaar, elke 
bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voer-
tuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een 
openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn 
schuld te wijten is.

4. Er is sprake van vluchtmisdrijf indien de bestuurder zich niet als 
bestuurder van het voertuig dat oorzaak dan wel aanleiding was van 
een ongeval op een openbare plaats kenbaar maakt om zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrekken, ongeacht of hij ter plaatse 
blijft. 

Het loutere feit dat de betrokkene zich als bestuurder van het voer-
tuig kenbaar maakt, houdt geen zelfincriminatie in.

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

De prejudiciële vraag die uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, 
wordt niet gesteld. 

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 2 Strafwetboek ;
— artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen 

op de strafrechtelijke geldboeten, als gewijzigd bij artikel 1, 2o, van de 
wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (II).

5. De wetsbepaling waarbij de geldboeten met 50 deciemen worden 
verhoogd is in werking getreden op 1 januari 2012.
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De bij wet bepaalde verhoging is niet toepasselijk op de geldboeten 
die zijn uitgesproken wegens vóór de inwerkingtreding van die wet 
gepleegde misdrijven.

6. Het bestreden vonnis stelt vast dat het ten laste van de eiser 
bewezen verklaarde misdrijf is gepleegd op 24 september 2011 en 
verhoogt de geldboete met 50 deciemen.

Het bestreden vonnis schendt aldus de vermelde wetsbepalingen.
 De onwettigheid van de toegepaste verhoging met 50 deciemen, tast 

de regelmatigheid van de schuldigverklaring en geldboete niet aan.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

 8. 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 de ten laste van de 

eiser uitgesproken geldboete verhoogt met meer dan 45 deciemen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot vier vijfden van de kosten.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

8 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mols (bij de 
balie te Turnhout).

N° 278

2o kamer — 8 april 2014 
(P.13.1821.N)

1o mISdrIJF. — algemeeN. BegrIp. maTerIeel eN moreel 
BeSTaNddeel. eeNheId VaN opZeT. — moreel BeSTaNddeel. — oVer-
TredINg VaN heT WegVerkeerSreglemeNT VaN 01-12-1975.

2o WegVerkeer. — WegVerkeerSreglemeNT VaN 01-12-1975. — 
reglemeNTSBepalINgeN. — arTIkel 10. — moreel BeSTaNddeel. — ToepaS-
SINg.

1o en 2o Artikel 10.1.3o, Wegverkeersreglement en de artikelen 29, § 1, 
derde lid, en 38, § 1, eerste lid, 3o, Wegverkeerswet bestraffen hij die 
niet in alle omstandigheden kan stoppen voor een hindernis die kan 
worden voorzien ; uit de wijze waarop de strafbaar gestelde handeling 
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is omschreven, vloeit voort dat dit misdrijf slechts onopzettelijk kan 
worden gepleegd en dat deze bepaling niet van toepassing is bij een 
opzettelijke aanrijding.

(B.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brugge van 4 oktober 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het vonnis spreekt de eiser vrij voor de telastlegging B.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij 

gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Tweede middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 2 Strafwetboek en 
artikel 10.1.3o, Wegverkeersreglement, alsmede miskenning van het 
legaliteitsbeginsel : het bestreden vonnis heeft de eiser ten onrechte 
schuldig verklaard aan een inbreuk op artikel 10.1.3o, Wegverkeersre-
glement ; het kon dit niet doen aangezien het had vastgesteld dat de 
eiser opzettelijk de tegenpartij had aangereden en die bepaling geen 
opzettelijke aanrijdingen of beschadigingen viseert ; niet kunnen 
stoppen impliceert dat men wilde stoppen, maar dat dit door bepaalde 
omstandigheden niet kon ; niet willen stoppen is fundamenteel anders ; 
aldus voegt het bestreden vonnis aan artikel 10.1.3o, Wegverkeersregle-
ment een strafbaarstelling toe.

3. Artikel 10.1.3o, Wegverkeersreglement en de artikelen 29, § 1, 
derde lid, en 38, § 1, eerste lid, 3o, Wegverkeerswet bestraffen hij die 
niet in alle omstandigheden kan stoppen voor een hindernis die kan 
worden voorzien. Uit de wijze waarop de strafbaar gestelde handeling 
is omschreven, vloeit voort dat dit misdrijf slechts onopzettelijk kan 
worden gepleegd en dat deze bepaling niet van toepassing is bij een 
opzettelijke aanrijding.

4. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser met zijn voertuig Nissan 
Navara opzettelijk het voertuig Mercedes aanreed. Het oordeelt dat het 
voor de toepassing van artikel 10.1.3o, Wegverkeersreglement zonder 
belang is of de aanrijding opzettelijk dan wel onopzettelijk gebeurde 
en die bepaling zowel de bestuurder viseert die niet kan stoppen als die 
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welke door eigen toedoen niet wil stoppen. Die beslissing is niet naar 
recht verantwoord.

Het middel is in zoverre gegrond.

Eerste middel

5. Het eerste middel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of 
cassatie zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

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,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser schuldig 
verklaart aan het feit der telastlegging A en hem daarvoor tot straf 
veroordeelt en tot meer dan één bijdrage aan het Slachtofferfonds.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser tot twee derden van de kosten van zijn cassatie-
beroep.

Laat de overige kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank 
Oost-Vlaanderen, zitting houdende in hoger beroep. 

 8 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Zand-
weghe (bij de balie te Brugge) en de heer Verwilghen (bij de balie te 
Brugge).

N° 279

2o kamer — 8 april 2014 

(P.13.1908.N)

1o BeWIJS. — STraFZakeN. — algemeeN. — oNWeTTIg oF oNregelmaTIg 
BeWIJS. — ZelFINcrImINereNde VerklarINg ZoNder BIJSTaNd VaN eeN adVo-
caaT oF meT mISkeNNINg VaN de cauTIeplIchT. — STraFVorderINg. — geVolg.

2o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.3. — arTIkel 6.3.c. — rechT VaN VerdedIgINg. — 
rechT op BIJSTaNd VaN eeN adVocaaT. — cauTIeplIchT. — Verhoor TIJdeNS 
heT oNderZoek. — geeN BIJSTaNd. VaN eeN adVocaaT. — mISkeNNINg VaN de 
cauTIeplIchT. — STraFVorderINg. — geVolg
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3o BeWIJS. — STraFZakeN. — algemeeN. — oNWeTTIg oF oNregelmaTIg 
BeWIJS. — ZelFINcrImINereNde VerklarINg ZoNder BIJSTaNd VaN eeN adVo-
caaT oF meT mISkeNNINg VaN de cauTIeplIchT. — opdrachT VaN de appel-
rechTer.

4o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.3. — arTIkel 6.3.c. — rechT VaN VerdedIgINg. — 
rechT op BIJSTaNd VaN eeN adVocaaT. — cauTIeplIchT. — Verhoor TIJdeNS 
heT oNderZoek. — geeN BIJSTaNd VaN eeN adVocaaT. — mISkeNNINg VaN de 
cauTIeplIchT. — opdrachT VaN de appelrechTer.

5o hoger Beroep. — STraFZakeN (douaNe eN accIJNZeN INBe-
grepeN). — rechTSplegINg IN hoger Beroep. — oNWeTTIg oF oNregelmaTIg 
BeWIJS. — ZelFINcrImINereNde VerklarINg ZoNder BIJSTaNd VaN eeN adVocaaT 
oF meT mISkeNNINg VaN de cauTIeplIchT. — opdrachT VaN de appelrechTer.

1o en 2o De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen 
door een ver dachte na zijn vrijheidsberoving van verklaringen zonder 
bijstand van een advo caat of zonder naleving van de cautieplicht, leidt 
niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel tot 
de gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaar heid van dit bewijs ; het recht 
de strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het plegen van 
het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de wijze waarop ze verder 
wordt uitgeoe fend en onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring 
verloopt  (1).

3o, 4o en 5o Het recht op bijstand van een advocaat en het recht op een 
eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3 EVRM, houden in de 
regel een verbod in voor de rechter om zijn oordeel over de schuld van 
een beklaagde te steunen op de verklaringen die deze laatste tijdens het 
onderzoek heeft afgelegd zonder toegang tot een advocaat, terwijl hij 
zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond ; die bepalingen verbieden 
de appelrechters redenen van het beroepen vonnis over te nemen die naar 
dergelijke verklaringen verwijzen, wanneer zij daaruit een element van 
schuld ten laste van de beklaagde afleiden (2).

(r. e.a.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 23 oktober 2013.

De eiser I doet afstand van zijn cassatieberoep.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 

middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

  (1), (2) Zie Cass. 5 september 2012, AR P.12.0418.F, AC 2012, nr. 447, met concl. van D. 
Vandermeersch ; Cass. 13 november 2012, AR P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610, met concl. van 
advocaat-generaal P. Duinslaeger.
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II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste middel

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM 
en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, evenals miskenning van de algemene 
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van 
verdediging : het arrest stelt vast dat de eiser die van zijn vrijheid was 
beroofd, werd verhoord zonder mogelijkheid van bijstand van een advo-
caat en zonder cautie ; het laat evenwel na de onontvankelijkheid van 
de strafvordering uit te spreken. 

3. De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen 
door een verdachte na zijn vrijheidsberoving van verklaringen zonder 
bijstand van een advocaat of zonder naleving van de cautieplicht, leidt 
niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel 
tot de gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaarheid van dit bewijs.

Het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het 
plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de wijze waarop 
ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de 
bewijsgaring verloopt.

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

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM 
en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, evenals miskenning van de algemene 
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van 
verdediging : het arrest verwijst bij de beoordeling van eisers schuld 
naar de redengeving van het beroepen vonnis dat melding maakt van 
de zelfincriminerende verklaring die de eiser heeft afgelegd bij de 
onderzoeksrechter terwijl hij zich in een bijzonder kwetsbare positie 
bevond en niet de mogelijkheid had om een advocaat te raadplegen ; 
het arrest laat na deze verklaring als bewijs uit te sluiten en steunt 
integendeel minstens gedeeltelijk zijn oordeel erop.

5. Het recht op bijstand van een advocaat en het recht op een eerlijk 
proces, gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3 EVRM, houden in de regel 
een verbod in voor de rechter om zijn oordeel over de schuld van een 
beklaagde te steunen op de verklaringen die deze laatste tijdens het 
onderzoek heeft afgelegd zonder toegang tot een advocaat, terwijl 
hij zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Die bepalingen 
verbieden de appelrechters redenen van het beroepen vonnis over te 
nemen die naar dergelijke verklaringen verwijzen, wanneer zij daaruit 
een element van schuld ten laste van de beklaagde afleiden. 

6. De appelrechters verwijzen “naar de oordeelkundige redengeving 
van de eerste rechter op blz. 25, vanaf rubriek ‘B. Tenlastelegging D : 
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Criminele organisatie’ tot en met blz. 32, 4de alinea en vanaf blz. 36 van 
de rubriek ‘2. Tweede beklaagde D’ tot en met blz. 37, 3de alinea van 
het bestreden vonnis en herneemt deze, met uitzondering evenwel van 
de zinsnede “en dat hij tevens de nodige opzoekingen deed op internet 
naar de noodzakelijke onderdelen voor de installatie” in de 2de alinea 
onder rubriek ‘2. Tweede beklaagde D’ en de 3de alinea onder rubriek 
‘2. Tweede beklaagde D’.” In de uitvoerige redengeving van de eerste 
rechter wordt vermeld : “In zijn verklaring afgelegd voor de onder-
zoeksrechter stelt hij geen kennis te hebben van de chemicaliën nodig 
voor de productie van de drugs zelf doch geeft hij anderzijds wel toe dat 
hij een vermoeden had waarvoor de installatie zou dienen”.

7. Het beroepen vonnis heeft vastgesteld dat eisers verklaring werd 
afgelegd zonder bijstand van een advocaat terwijl hij zich in een kwets-
bare positie bevond. Bijgevolg diende het arrest de verwijzing naar die 
verklaring uit te sluiten van de van het beroepen vonnis overgenomen 
redenen en vermocht het eisers schuld hierop niet te laten steunen. 
Aldus is de bestreden beslissing niet naar recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.

Derde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Overige grieven

15. De overige grieven die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, behoeven geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Verleent de eiser I akte van de afstand van zijn cassatieberoep.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser II schuldig 

verklaart en hem tot straf en betaling van een bijdrage aan het Slacht-
offerfonds veroordeelt.

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

Verwerpt het cassatieberoep van de eiser II voor het overige. 
Veroordeelt de eiser I tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser II tot de helft van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en laat de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
Bepaalt de kosten in het geheel op 380,44 euro waarvan op het cassa-

tieberoep I 

8 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advo-
caten : de heer Van Maldergem (bij de balie te Gent) en de heer Rieder 
(bij de balie te Gent).
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N° 280

2o kamer — 9 april 2014
(RG P.13.1916.F)

1o rechTSBegINSeleN (algemeNe). — STraFZakeN. — NoN bis iN idem. — 
ZelFde FeITeN. — oNaaNTaSTBare BeoordelINg door de rechTer. — geVolg.

2o rechTeN VaN de meNS. — INTerNaTIoNaal Verdrag Burger-
rechTeN eN polITIeke rechTeN. — arTIkel 14. — arTIkel 14.7. — 
NoN bis iN idem. — ZelFde FeITeN. — oNaaNTaSTBare BeoordelINg door de 
rechTer. — geVolg.

3o oNaaNTaSTBare BeoordelINg door de FeITeNrechTer. — 
STraFZakeN. — NoN bis iN idem. — ZelFde FeITeN. — geVolg.

4o caSSaTIe. — algemeeN. opdrachT eN BeSTaaNSredeN VaN 
heT hoF. aard VaN heT caSSaTIegedINg. — opdrachT VaN heT 
hoF. — STraFZakeN. — NoN bis iN idem. — ZelFde FeITeN. — oNaaNTaSTBare 
BeoordelINg door de rechTer. — ToeTSINg door heT hoF. — greNZeN. — 
margINale ToeTSINg.

5o ValSheId eN geBruIk VaN ValSe STukkeN. — ValSheId IN 
geSchrIFTeN. — STraFVorderINg. — omSchrIJVINg. — VerSchIlleNde ValSe 
STukkeN. — geBruIk VaN heT BIJWoord “NoTammeNT”. — BeTekeNIS. — draag-
WIJdTe.

1o, 2o, 3o en 4o Het staat aan de rechter om in het licht van de gegevens van 
de zaak te beoordelen welke feiten bij hem aanhangig zijn gemaakt en 
eveneens of die feiten dezelfde zijn als die waarvoor de beklaagde werd 
vrijgesproken bij een beslissing met kracht van gewijsde ; zijn beoordeling 
van de aldus beslechte feiten is niet gebonden door de omschrijving waar-
voor de vrijspraak werd beslist, aangezien de rechter acht moet slaan op 
de feitelijke gedraging en de werkelijk bedoelde omstandigheden waar-
tegen de eerste strafvordering is gericht ; dat dubbel onderzoek, van de 
hem voorgelegde en van de eerder berechte feiten, maakt deel uit van 
de onaantastbare beoordeling van de feitenrechter ; het Hof gaat alleen 
na of de door de rechter in aanmerking genomen criteria zijn beslissing 
al dan niet naar recht hebben kunnen verantwoorden  (1). (Algemeen 
rechtsbeginsel non bis in idem ; art. 14.7, IVBPR)

5o Vervolgd worden wegens verschillende feiten van valsheid en, “entre 
autres” (onder meer), wegens vier welbepaalde geschriften, betekent dat 
die deel uitmaken van het geheel aan valse stukken waartegen de straf-
vordering is ingesteld ; in dat opzicht is de uitdrukking synoniem met 
het bijwoord “notamment”, dat wil benadrukken dat tegenover de alge-
meenheid van de voorafgaande bewoordingen, de vervolgens aangewezen 
stukken, in het bijzonder vals zijn ; geen van beide formuleringen maken 
het evenwel mogelijk om een telastlegging in te perken die, zoals te dezen, 
in algemene bewoordingen is omschreven en die overigens verduidelijkt 

  (1) Zie Cass. 3 februari 2009, AR P.08.1742.N, AC 2009, nr. 90.
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wordt door de beschrijving van het bedrieglijk opzet waarbij gebruik zou 
zijn gemaakt van alle in de strafvordering bedoelde stukken.

(m. T. a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 oktober 2013. 

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Het middel verwijt het arrest dat het de burgerlijke partijstelling 
van de eiseres niet ontvankelijk verklaart, aangezien een vroegere 
vrijspraak van de verweerster die in kracht van gewijsde is getreden de 
strafvordering heeft doen vervallen. Het voert immers aan dat de straf-
vordering die is ingesteld wegens een valse inventaris d.d. 19 februari 
1992 en het gebruik ervan, geen betrekking heeft op dezelfde feiten als 
die waarover de correctionele rechtbank te Nijvel reeds uitspraak had 
gedaan op 5 december 2007, namelijk vier andere van valsheid betichte 
stukken.

Het staat aan de rechter om, in het licht van de gegevens van de 
zaak, te beoordelen welke feiten bij hem aanhangig zijn gemaakt en 
eveneens of die feiten dezelfde zijn als die waarvoor de beklaagde werd 
vrijgesproken bij een beslissing die in kracht van gewijsde is getreden. 
Zijn beoordeling van de aldus beslechte feiten is niet gebonden door 
de omschrijving waarvoor de vrijspraak werd verleend, aangezien de 
rechter acht moet slaan op de feitelijke gedraging en de werkelijk 
bedoelde omstandigheden waarop de eerste strafvordering betrekking 
heeft.

Dat dubbel onderzoek, van de hem voorgelegde en van de eerder 
berechte feiten, maakt deel uit van de onaantastbare beoordeling 
van de feitenrechter. Het Hof gaat alleen na of de door de rechter in 
aanmerking genomen criteria zijn beslissing al dan niet naar recht 
hebben kunnen verantwoorden.

Het arrest oordeelt dat het vrijsprekend vonnis op algemene wijze 
betrekking had op verschillende valse stukken waaronder met name 
vier geschreven stukken, die alle los van de hier betwiste inventaris 
stonden, maar ook op verschillende feiten van gebruik van valse 
stukken die werden gepleegd “met het bedrieglijk opzet om, in het 
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kader van de burgerrechtelijke procedure voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel te doen geloven [… dat de eiseres] zich actief bezighield 
met het beheer van haar vermogen”. Het leidt daaruit af dat de vier 
valse stukken in het vrijsprekend vonnis slechts bij wijze van voor-
beeld en niet op limitatieve wijze werden vermeld. Het voegt daaraan 
toe dat het stuk waartegen de burgerlijke partijstelling van de eiseres 
is gericht, deel uitmaakte van het dossier waarover reeds uitspraak 
was gedaan en dat laatstgenoemde dienaangaande in het kader van dat 
dossier werd verhoord. Volgens het hof van beroep maakt de voormelde 
inventaris aldus integraal deel uit van het beheer van de persoonlijke 
bezittingen van de eiseres door de verweerster en werd het geschil 
van de vervalsing ervan reeds op dezelfde wijze berecht als dat van de 
andere vier stukken.

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest beslist dat de feiten 
die het hof van beroep zijn voorgelegd en de feiten waarover reeds 
uitspraak werd gedaan dezelfde zijn, door alleen maar vast te stellen 
dat beide deel uitmaken van eenzelfde context, steunt het op een onvol-
ledige lezing van het arrest.

Met de voorafgaande overwegingen hebben de appelrechters hun 
beslissing naar recht kunnen verantwoorden dat het feit, voorwerp 
van de tweede strafvordering, begrepen was in de feiten die tot de vrij-
spraak van de verweerster hebben geleid.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het middel voert in dit onderdeel aan dat het arrest de bewijskracht 
van het vrijsprekend vonnis miskent, door te oordelen dat in de tekst 
van de omschrijving van de feiten waarover de correctionele recht-
bank te Nijvel definitief uitspraak heeft gedaan, het gebruik van het 
bijwoord “met name” betekent dat de vier daarna beschreven valsheden 
in geschriften bij wijze van voorbeeld en niet op limitatieve wijze zijn 
beschreven. Volgens de eiseres kon de interpretatie van het hof van 
beroep alleen verantwoord worden indien de omschrijving de uitdruk-
king “onder meer” had gebruikt.

Vervolgd worden wegens verschillende feiten van valsheid en, 
“onder meer”, wegens vier welbepaalde geschriften, betekent dat die 
deel uitmaken van de totaliteit van de valse stukken die het voor-
werp uitmaken van de strafvordering. Wat dat betreft is de uitdruk-
king synoniem met het bijwoord “met name”, dat wil benadrukken 
dat de aangewezen stukken in vergelijking tot de algemeenheid van 
de bewoordingen die eraan voorafgaan in het bijzonder valse stukken 
zijn. Geen van beide formuleringen laten toe om een telastlegging in 
te perken die, zoals te dezen, in algemene bewoordingen is omschreven 
en die, voor het overige, gepaard gaan met de beschrijving van het 
bedrieglijk opzet waarbij gebruik zou zijn gemaakt van alle in de 
strafvordering bedoelde stukken.

Daaruit volgt dat het arrest van de omschrijving van de feiten waar-
over de correctionele rechtbank te Nijvel uitspraak heeft gedaan, geen 
uitleg geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
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Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

9 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 281

2o kamer — 9 april 2014
(P.14.0544.F)

1o VoorlopIge hechTeNIS. — haNdhaVINg. — oNderZoekSgerechTeN. 
— moTIVerINg VaN de BeSlISSINg. — VerplIchTINg op de coNcluSIe Te 
aNTWoordeN. — draagWIJdTe.

2o oNderZoekSgerechTeN. — moTIVerINg VaN de BeSlISSINg. — Voor-
lopIge hechTeNIS. — haNdhaVINg. — VerplIchTINg op de coNcluSIe Te 
aNTWoordeN. — draagWIJdTe.

3o redeNeN VaN de VoNNISSeN eN arreSTeN. — op coNcluSIe. — 
STraFZakeN (geeSTrIJke draNkeN eN douaNe eN accIJNZeN INBegrepeN). — 
oNderZoekSgerechT. — VoorlopIge hechTeNIS. — haNdhaVINg. — VerplIch-
TINg op de coNcluSIe Te aNTWoordeN. — draagWIJdTe.

4o VoorlopIge hechTeNIS. — haNdhaVINg. — oNderZoekSgerechT. 
— moTIVerINg VaN de BeSlISSINg. — VerplIchTINg op de coNcluSIe Te 
aNTWoordeN. — omSchrIJVINg VaN heT mISdrIJF. — INVerdeNkINgSTellINg 
WegeNS eeN mISdaad WaarVoor eeN STraF kaN opgelegd WordeN dIe VIJFTIeN 
Jaar opSluITINg oVerSchrIJdT. — VerZoek ToT heromSchrIJVINg. — coNcluSIe 
VoerT aaN daT de maxImaal op heT FeIT ToepaSSelIJke STraF VIJFTIeN Jaar 
opSluITINg NIeT oVerSchrIJdT.

5o oNderZoekSgerechTeN. — moTIVerINg VaN de BeSlISSINg. — Voor-
lopIge hechTeNIS. — haNdhaVINg. — VerplIchTINg op de coNcluSIe Te 
aNTWoordeN. — omSchrIJVINg VaN heT mISdrIJF. — INVerdeNkINgSTellINg 
WegeNS eeN mISdaad WaarVoor eeN STraF kaN opgelegd WordeN dIe VIJF-
TIeN Jaar opSluITINg NIeT oVerSchrIJdT. — coNcluSIe VoerT aaN daT de 
maxImaal op heT FeIT ToepaSSelIJke STraF VIJFTIeN Jaar opSluITINg NIeT 
oVerSchrIJdT.

6o redeNeN VaN de VoNNISSeN eN arreSTeN. — op coNcluSIe. — 
STraFZakeN (geeSTrIJke draNkeN eN douaNe eN accIJNZeN INBegrepeN). — 
oNderZoekSgerechT. — VoorlopIge hechTeNIS. — haNdhaVINg. — VerplIch-
TINg op de coNcluSIe Te aNTWoordeN. — omSchrIJVINg VaN de FeITeN. 
— INVerdeNkINgSTellINg WegeNS eeN mISdaad WaarVoor eeN STraF kaN opge-
legd WordeN dIe VIJFTIeN Jaar opSluITINg NIeT oVerSchrIJdT. — coNcluSIe 
VoerT aaN daT de maxImaal op heT FeIT ToepaSSelIJke STraF VIJFTIeN Jaar 
opSluITINg NIeT oVerSchrIJdT.
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1o, 2o en 3o De verplichting om op een conclusie te antwoorden, die bij 
artikel 23, 4o, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech-
tenis is opgelegd, is niet onbeperkt ; de onderzoeksgerechten zijn alleen 
daartoe verplicht in zoverre de door de inverdenkinggestelde opgeworpen 
betwisting relevant is of, met andere woorden, betrekking heeft op de 
voorwaarden waaraan de wet, te dezen, de wettigheid van de hechtenis 
onderwerpt  (1). (Art. 23, 4o, Wet Voorlopige Hechtenis)

4o, 5o en 6o Wanneer de appelrechters een strafrechtelijke kwalificatie die 
machtigt tot handhaving van de voorlopige hechtenis, enkel op grond 
van artikel 16, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de voorlopige hech-
tenis behouden, terwijl de omschrijving die de inverdenkinggestelde had 
voorgesteld het toezicht vergde op de voorwaarden bepaald in artikel 16, 
§ 1, derde lid, van de voormelde wet, in het kader van de feiten met de 
omschrijving die volgens hem in aanmerking moest worden genomen, 
staat het aan hen om de elementen nader te bepalen die volgens hen, 
niettegenstaande de uitvoerige betwisting van de inverdenkinggestelde, 
ernstige aanwijzingen van schuld uitmaken in verband met die omschrij-
ving  (2). (Artt. 16, § 1, eerste en derde lid, 23, 4o, en 30, § 4, eerste lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis)

(x.)

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 27 maart 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Het arrest beveelt de handhaving van de voorlopige hechtenis van de 
eiser wegens moord en moordpoging.

De eiser had voor de appelrechters een conclusie neergelegd waarin 
hij het bestaan betwist van het opzet te doden en aanvoert dat de feiten 
slechts opzettelijke slagen en verwondingen opleverden die de dood tot 
gevolg hadden, zonder het oogmerk te doden.

Tot staving van dat verweermiddel betoogde de eiser dat de feiten 
waren voorgevallen binnen het kader van confrontaties tussen twee 
groepen, toen hij aan boord van een voertuig werd aangevallen door 
een rivaliserende bende die hem had achtervolgd, en dat de schoten 

  (1) Cass. 17 mei 2006, AR P.06.0684.F, AC 2006, nr. 278.
  (2) Zie Cass. 17 mei 2006, AR P.06.0684.F, AC 2006, nr. 278.
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waren afgevuurd door een inzittende van zijn voertuig in een defen-
sieve reactie op het gevaar om op staande voet te worden “gelyncht”.

Het arrest verwerpt dat verweermiddel enkel op grond “dat er, onder 
de thans in aanmerking genomen omschrijving, ernstige aanwijzingen 
bestaan van deelneming aan de ten laste gelegde feiten”.

De verplichting om op een conclusie te antwoorden, die bij artikel 23, 
4o, Voorlopige Hechteniswet is opgelegd, is weliswaar niet onbeperkt. 
De onderzoeksgerechten zijn alleen daartoe verplicht in zoverre de 
door de inverdenkinggestelde opgeworpen betwisting relevant is, met 
andere woorden betrekking heeft op de voorwaarden waaraan de wet in 
de voorliggende zaak de wettigheid van de hechtenis onderwerpt.

De betwisting die door de eiser is opgeworpen, had een invloed op 
de wettigheid van de handhaving van zijn hechtenis, aangezien de 
omschrijving als moord haar toelaat louter op grond van artikel 16, 
§ 1, eerste lid, van de wet, terwijl de omschrijving die hij voorstelde, 
de controle vereist van de voorwaarden bepaald in artikel 16, § 1, derde 
lid, in het kader van de feiten met de omschrijving die volgens hem in 
aanmerking moest worden genomen.

Aangezien de appelrechters de strafrechtelijke omschrijving van 
het bevel tot aanhouding hebben gehandhaafd, stond het aan hen om 
de elementen nader te bepalen die volgens hen, niettegenstaande de 
uitvoerige betwisting van de eiser, ernstige aanwijzingen van schuld 
uitmaakten in verband met die omschrijving.

Het arrest, dat die precisering niet bevat, schendt artikel 23, 4o, Voor-
lopige Hechteniswet.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

 9 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Loop, advo-
caat-generaal  (1). — Advocaten : de heer Cools (bij de balie te Luik) en 
de heer Rwanyindo (bij de balie te Luik).

  (1) De eiser werd in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens 
moord en moordpoging. Om de handhaving van de voorlopige hechtenis van de eiser met 
redenen te omkleden, vermeldde het bestreden arrest met name dat het de redenen van de 
vordering van de procureur-generaal overneemt en voegde het daaraan toe dat die redenen 
geenszins werden ontkracht door de door de eiser in conclusie aangevoerde overwegingen.

Het openbaar ministerie, dat oordeelt dat het bestreden arrest, met die redenen, 
antwoordde op de conclusie van de eiser die de doodslag met het oogmerk te doden 
betwist en aanvoert dat de feiten slechts opzettelijke slagen en verwondingen ople-
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N° 282

1o kamer — 10 april 2014
(C.11.0796.N)

1o aaNSprakelIJkheId BuITeN oVereeNkomST. — daad. — FouT. 
— puBlIekrechTelIJke rechTSperSooN. — oVerTredINg VaN eeN WeTTelIJke 
BepalINg. — oNTheFFINg VaN aaNSprakelIJkheId.

2o aaNSprakelIJkheId BuITeN oVereeNkomST. — daad. — FouT. 
— TermIJN. — geeN SaNcTIe VoorZIeN door de WeTgeVer. — NIeT-NaleVINg. 
— geVolg. — oNrechTmaTIge daad. — BeoordelINg. — opdrachT VaN de 
rechTer. — crITerIa. 

1o De overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling, ook 
wanneer deze wordt begaan door de Staat of een andere publiekrech-
telijke rechtspersoon, is op zichzelf een fout die leidt tot de burgerrech-
telijke aansprakelijkheid van degene die de overtreding heeft begaan 
wanneer die fout schade veroorzaakt, behoudens onoverkomelijke 
dwaling of enige andere grond van ontheffing van aansprakelijkheid  (1). 
(Artt. 1382 en 1383 BW)

2o Het staat aan de rechter te oordelen of een opgelegde termijn, waarvoor 
de wetgever evenwel niet in een sanctie heeft voorzien, de aard en de 
strekking heeft dat de niet-naleving ervan op zichzelf een onrechtmatige 
daad oplevert, aan de hand van onder meer de formulering van de opge-
legde verplichting, de omvang ervan en het beoogde normdoel. (Artt. 1382 
en 1383 BW) 

(WooNplaNNerS B.V.B.a. T. gemeeNTe edegem)

verden die de dood tot gevolg hadden, zonder het oogmerk te doden, heeft geconclu-
deerd dat het middel niet kon worden aangenomen. Volgens het openbaar ministerie 
voerde de vordering van de procureur-generaal immers een reeks feitelijke gegevens 
aan waaruit het opzet te doden kon worden afgeleid (de wil van de eiser om op de vuist 
te gaan met de toekomstige slachtoffers — de toenemende agressiviteit van de eiser 
tegenover hen — de strafexpeditie van de eiser, vergezeld van twee mede-inverdenking-
gestelden waarvan één met een geladen revolver, op zoek naar de tegenpartij in hun 
wijk — de schoten vanuit hun voertuig op een voertuig van de medebetrokkenen – de 
kogelinslagen op dat voertuig — een vuurgevecht waarbij de schoten afgevuurd door 
een van de mede-inverdenkinggestelden die de eiser vergezelden, twee personen van de 
tegenpartij hebben geraakt, de ene aan het hoofd, de andere in de buik, die beiden snel 
aan hun verwondingen zijn bezweken).

Het openbaar ministerie heeft ook onderstreept dat het bestreden arrest, hoewel de 
eiser in verdenking werd gesteld wegens moord en moordpoging, misdaden waarop een 
straf staat die vijftien jaar opsluiting overschrijdt, met overneming van de redenen 
van de vordering van de procureur-generaal daarenboven uitdrukkelijk het bestaan 
heeft vastgesteld van ernstige redenen om te vrezen dat de eiser, indien hij in vrijheid 
wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zich aan het gerecht zou 
onttrekken of bewijzen zou pogen te laten verdwijnen en zich met derden zou verstaan.

  (1) Cass. 8 november 2002, AR C.00.0124.N, AC 2002, nr. 591.
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arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 3 mei 2011.

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

1. Het arrest verwerpt en beantwoordt het verweer van de eiseres 
dat het advies van de gemeentelijke dienst planning en inrichting 
van verkeer van 26 juni 2007 de laattijdige beslissing over de aanvraag 
niet kan verantwoorden met de reden dat dit advies niet onnodig was 
aangezien verkeershinder ook een vorm van hinder is, die een beoorde-
lingselement is uit het bijzonder plan van aanleg. 

In zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert, mist het middel 
feitelijke grondslag.

2. De overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling, ook 
wanneer deze wordt begaan door de Staat of een andere publiekrechte-
lijke rechtspersoon, is op zichzelf een fout die leidt tot de burgerrech-
telijke aansprakelijkheid van degene die de overtreding heeft begaan 
wanneer die fout schade veroorzaakt, behoudens onoverkomelijke 
dwaling of enige grond tot ontheffing van aansprakelijkheid.

Het staat aan de rechter te oordelen of een opgelegde termijn, waar-
voor de wetgever evenwel niet in een sanctie heeft voorzien, de aard 
en strekking heeft dat de niet-naleving ervan op zichzelf een onrecht-
matige daad oplevert, aan de hand van onder meer de formulering van 
de opgelegde verplichting, de omvang ervan en het beoogde normdoel.

3. Overeenkomstig het hier nog toepasselijke artikel 52, § 1, Steden-
bouwdecreet 1996 moet van de beslissing van het college van burge-
meester en schepenen tot verlening of weigering van een vergun-
ning aan de aanvrager bij ter post aangetekende brief kennis worden 
gegeven binnen vijfenzeventig dagen te rekenen vanaf de datum van 
het ontvangstbewijs.

4. Met eigen redenen en redenen die het van het beroepen vonnis over-
neemt, stelt het arrest vast en oordeelt het dat :

— de verweerster uiterlijk op 11 juni 2007 een beslissing had moeten 
nemen tot het al dan niet afleveren van een bouwvergunning ;

— het vaststaat en niet wordt betwist dat deze termijn werd over-
schreden ; 

— de termijn niet wordt gesanctioneerd en een termijn van orde 
betreft ;
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— uit de stukken niet kan worden afgeleid dat de verweerster de 
bedoeling zou hebben gehad om geen beslissing te nemen ;

— de eiseres amper een maand na de aanvraag van een stedenbouw-
kundig attest al een stedenbouwkundige vergunning aanvroeg ;

— de verweerster ook voor het afleveren van een stedenbouwkundige 
vergunning de nodige adviezen heeft ingewonnen ;

— het noodzakelijke advies van de Vlaamse overheid, agentschap 
infrastructuur, wegen en verkeer, pas werd verkregen op 16 mei 2007 ;

— het advies van de dienst planning en inrichting verkeer van de 
gemeente dat niet onnodig was, werd opgesteld op 26 juni 2007 ;

— de verweerster al op 9 juli 2007 heeft beslist om een negatief steden-
bouwkundig attest af te leveren en dit effectief heeft afgeleverd op 
19 juli 2007 ;

— die beslissing al was genomen vooraleer de verweerster op de 
hoogte was of kon zijn van het administratief beroep dat de eiseres op 
13 juli 2007 heeft ingesteld ;

— de beslissing tot het al dan niet toekennen van een stedenbouw-
kundige vergunning een discretionaire bevoegdheid van de gemeente 
uitmaakt, zodat de aanvrager geen subjectief recht op een stedenbouw-
kundige vergunning kan laten gelden ;

— de eiseres niet aantoont dat de verweerster haar discretionaire  
bevoegdheid op foutieve wijze zou hebben uitgeoefend of hierbij op eni-
ger lei wijze de beginselen van behoorlijk bestuur zou hebben geschonden ;

— rekening gehouden met de tijd tussen het verkrijgen van de laatste 
adviezen en het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing 
diende genomen te worden over de aanvraag tot het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning, het niet-respecteren van de termijn 
waarbinnen zij een beslissing had moeten nemen, geen foutief handelen 
uitmaakt in hoofde van de verweerster.

De appelrechters konden op die gronden naar recht oordelen dat 
de overschrijding van de termijn waarbinnen de beslissing diende te 
worden genomen, geen fout uitmaakt in hoofde van de verweerster.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
5. In zoverre het middel kritiek uitoefent op het oordeel dat de in 

artikel 52, § 1, Stedenbouwdecreet 1996 bepaalde termijn niet bindend 
is, kan het, ook al was het gegrond, niet tot cassatie leiden en is het 
derhalve, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

 10 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Omme-
slaghe en de heer Maes.
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N° 283

1o kamer — 10 april 2014
(C.13.0447.N)

1o VerZekerINg. — laNdVerZekerINg. — arTIkel 35, § 4, WeT laNd-
VerZekerINgSoVereeNkomST. — BeNadeelde. — rechTSTreekSe VorderINg 
TegeN de VerZekeraar. — VerJarINg. — STuITINg. 

2o VerJarINg. — BurgerlIJke ZakeN. — STuITINg. — arTIkel 35, § 4 WeT 
laNdVerZekerINgSoVereeNkomST. — BeNadeelde. — rechTSTreekSe Vorde-
rINg TegeN de VerZekeraar. 

1o en 2o De verjaring van de rechtstreekse vordering van de benadeelde 
tegen de verzekeraar wordt bij toepassing van artikel 35, § 4, van de Wet 
Landverzekeringsovereenkomst gestuit wanneer de verzekeraar van de 
aansprakelijke kennis krijgt van de wil van de benadeelde om van hem 
vergoeding te verkrijgen  (1). (Art. 34, § 2, eerste en tweede lid, en § 4, 
Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(axa BelgIum N.V. T. INTerNaTIoNal BuIldINg orgaNISaTIoN N.V. e.a.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 19 september 2012.

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

II. caSSaTIemIddel

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de 
benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86, behoudens 
bijzondere wettelijke bepalingen, door verloop van vijf jaar, te rekenen 
vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag 
waarop dit is gepleegd.

Krachtens artikel 34, § 2, tweede lid, van dezelfde wet begint de 
termijn, indien de benadeelde bewijst dat hij pas op een later tijdstip 

  (1) Zie Cass. 7 oktober 2005, AR C.04.0471.F, AC 2005, nr. 490 ; Cass. 1 maart 2012, AR 
C.11.0001.N, AC 2012, nr. 143, met concl. van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem ; het 
OM concludeerde eveneens tot verwerping ; het was van oordeel dat het middel opkwam 
tegen de soevereine feitelijke beoordeling van de appelrechters dat de benadeelden niet 
hun wil hebben geuit om van verweerders schadevergoeding te verkrijgen en bijgevolg 
niet ontvankelijk was.
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kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, pas te lopen 
vanaf dat tijdstip, maar verstrijkt hij in elk geval na verloop van tien 
jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit, of indien er misdrijf 
is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Krachtens artikel 35, § 4, wordt de verjaring van de vordering bedoeld 
in artikel 34, § 2, gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de 
wil van de benadeelde om vergoeding te verkrijgen van de door hem 
geleden schade.

2. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de verjaring 
van de rechtstreekse vordering van de benadeelde bij toepassing van 
artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst wordt gestuit 
wanneer de verzekeraar van de aansprakelijke kennis krijgt van de 
wil van de benadeelde om van hem vergoeding te verkrijgen.

Het middel dat ervan uitgaat dat het volstaat dat de verzekeraar 
van de schadeverwekker kennis heeft van de wil van de benadeelde om 
vergoeding te verkrijgen van zijn eigen schadeverzekeraar, faalt naar 
recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

10 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gedeeltelijke andersluidende conclusie : de heer 
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lebbe.

N° 284

1o kamer — 10 april 2014
(C.13.0454.N)

1o aFpalINg. — eIgeNaar. — VorderINgSrechT. — VerJarINg. — oNVer-
JaarBaarheId. — VoorWerp. 

2o VerJarINg. — BurgerlIJke ZakeN. — allerleI. — VorderINg ToT 
aFpalINg. — oNVerJaarBaarheId. — VoorWerp. 

3o VorderINg IN rechTe. — eIgeNaar. — VorderINg ToT aFpalINg. — 
VerJarINg. — oNVerJaarBaarheId. — VoorWerp. 

1o, 2o en 3o De onverjaarbaarheid van het recht van een grondeigenaar om 
krachtens artikel 646 Burgerlijk Wetboek van zijn nabuur de afpaling 
van de aan elkaar grenzende eigendommen te vorderen, betreft enkel het 
recht om de scheidingslijn zelf tussen de aangrenzende eigendommen te 
bepalen en niet de scheidingslijn zelf  (1). (Art. 646 BW)

(V. e.a. T. a. e.a.)

  (1) Zie H. VaN BeVer, “Afpaling”, APR, Gent, Story-Scientia 1975, nr. 42.
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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 Mechelen van 11 december 2012, op 
verwijzing door het arrest van het Hof van 13 mei 2011.

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

II. caSSaTIemIddel

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Het recht van een grondeigenaar om krachtens artikel 646 Burger-
lijk Wetboek van zijn nabuur de afpaling van de aan elkaar grenzende 
eigendommen te vorderen, gaat als attribuut van het eigendomsrecht 
niet teloor door verjaring.

Deze onverjaarbaarheid betreft enkel het recht om de scheidingslijn 
tussen de aangrenzende eigendommen te bepalen en niet de scheidings-
lijn zelf.

2. Het onderdeel gaat geheel ervan uit dat de verkrijgende verjaring 
op grond van artikel 2265 Burgerlijk Wetboek van het perceel dat over-
eenstemt met de oppervlakte tussen de betwiste scheidingslijnen, geen 
afbreuk kan doen aan het recht van een eigenaar om de afpaling te 
vorderen aangezien het recht op afpaling als attribuut van het eigen-
domsrecht niet verjaart. 

Het onderdeel dat op een onjuiste rechtsopvatting berust, faalt naar 
recht.

Tweede onderdeel

3. Door de vordering van de eiseres af te wijzen als onontvankelijk op 
grond van de ingetreden verjaring, oordelen de appelrechters ongeacht 
de door hen gebruikte bewoordingen, als naar recht.

Het onderdeel vertoont geen belang en is mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.

10 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.
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N° 285

1o kamer — 11 april 2014 
(C.12.0242.F)

1o caSSaTIemIddeleN. — BurgerlIJke ZakeN. — BelaNg. — VerVaN-
gINg VaN redeN. — BeVoegdheId VaN heT hoF. — greNZeN.

2o VerJarINg. — BurgerlIJke ZakeN. — STuITINg. — dagVaardINg. — 
STuITeNde krachT. — greNZeN.

3o VerJarINg. — BurgerlIJke ZakeN. — STuITINg. — dagVaardINg. — 
VorderINg WaarVaN heT VoorWerp VIrTueel BegrepeN IS IN de dagVaardINg. 
— VerWerpINg VaN de oorSproNkelIJke VorderINg. — geVolg.

4o VerJarINg. — BurgerlIJke ZakeN. — STuITINg. — dagVaardINg. — 
VorderINg WaarVaN heT VoorWerp VIrTueel BegrepeN IS IN de dagVaardINg. 
— STuITINg VaN de VerJarINg dIe Voor NIeT-BeSTaaNde WordT gehoudeN. — 
VoorWaarde.

1o Hoewel het Hof bevoegd is om een foutieve reden van de bestreden beslis-
sing te vervangen door een rechtsgrond die de beslissing naar recht 
verantwoordt, kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, 
een andere beschikking van de beslissing die niet bekritiseerd wordt, 
wijzigen  (1).

2o Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en 
voor de vordering die daarin virtueel begrepen is  (2). (Art. 2244, eerste 
lid, BW)

3o De verwerping, door een definitieve beslissing, van de oorspronkelijke 
vordering heeft geen invloed op de stuiting van de verjaring van een 
vordering waarvan het voorwerp virtueel begrepen is in de dagvaarding. 
(Artt. 2244, eerste lid, en 2247 BW)

4o In geval van een vordering waarvan het voorwerp virtueel begrepen is 
in de dagvaarding, wordt de stuiting van de verjaring slechts voor niet-
bestaande gehouden voor zover die vordering definitief is verworpen. 
(Artt. 2244, eerste lid, en 2247 BW)

(h. e.a. T. BNp parIBaS, VeNNooTSchap Naar FraNS rechT e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 5 januari 2012.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 2 okt. 2008, AR C.07.0104.F, AC 2008, nr. 520.
  (2) Cass. 17 maart 2003, AR S.01.0182.N, AC 2003, nr. 170.

ARREST-2014-4.indb   968 02/03/15   17:02



N° 285 - 11.4.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 969

II. caSSaTIemIddeleN

De eisers voeren de volgende twee middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 2244, 2247 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek ;

— de artikelen 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest herhaalt, in substantie, dat “de nieuwe vordering de tussenvorde-
ring is waarmee de eiser zijn oorspronkelijke vordering uitbreidt of wijzigt” ; 
dat, “terwijl de aanvullende vordering de vordering is die, zoals bepaald in 
artikel 808 van het Gerechtelijk Wetboek, betrekking heeft op de toebehoren, 
terwijl de nieuwe vordering het voorwerp of de oorzaak van de hoofdvordering 
uitbreidt of wijzigt” ; dat “de tegenvordering en de nieuwe vordering, zoals elke 
vordering, moeten beantwoorden aan de vereisten van belang en hoedanigheid 
die bepaald zijn in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, waaraan 
de eiser moet voldoen” ; dat “artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek […] twee 
ontvankelijkheidsvoorwaarden omvat : de eerste voorwaarde bestaat erin dat 
de conclusie op tegenspraak moet worden genomen, met het oog op de eerbiedi-
ging van het recht van verdediging ; de tweede voorwaarde — afgeleid uit een 
feit of een akte die in de gedinginleidende akte worden aangevoerd — wil voor-
komen dat de verweerder verrast wordt, door een uitdrukkelijk verband met 
de oorspronkelijke vordering te eisen” ; dat “voor zover er geen grond bestaat 
om de gedinginleidende akte nietig te verklaren en de rechter voor wie de 
zaak wordt ingeleid bevoegd was om van de oorspronkelijke vordering kennis 
te nemen, de rechter die over een gewijzigde of uitgebreide vordering moet 
oordelen zich over die vordering moet uitspreken zonder te moeten nagaan of 
de oorspronkelijke vordering ontvankelijk en gegrond was (Cass., 21 juni 2010, 
C.09.0067.N)”,

beslist vervolgens dat “[de eisers] te dezen, bij een op de griffie op 12 februari 
2010 neergelegde conclusie, gevorderd hebben [de verweersters] te doen veroor-
delen om hen te vergoeden voor het verlies van de verwachte mogelijke meer-
waarden van de gedane investeringen”, dat “het gaat om een nieuwe vordering 
die steunt op feiten die in de dagvaarding worden aangevoerd ; dat [de eisers] 
hun vordering gronden op de onrechtmatige gedragingen [van de verweerders], 
die het faillissement van Neuroplanet zouden hebben veroorzaakt en hen grote 
schade zouden hebben berokkend ; dat die nieuwe vordering is ingesteld op een 
tijdstip waarop het faillissement van Neuroplanet, uitgesproken op 10 februari 
2004, was afgesloten”,

en dat “[de eisers] bijgevolg de hoedanigheid hebben om de nieuwe vordering 
tot vergoeding van het verlies van de mogelijke meerwaarden in te stellen ; dat, 
immers, ‘si le curateur a seul qualité pour agir, durant la faillite, en répara-
tion du préjudice collectif à la masse des créanciers, il en va autrement dès la 
clôture de celle-ci ; que les créanciers retrouvent alors leur droit d’agir en répa-
ration de leur dommage propre, même si ce dommage était considéré comme 
commun durant la faillite’ (T. BoSlY, note sous Cass., 5 décembre 1997, R.C.J.B., 
2000, 44)”.

Het arrest beslist echter dat die vordering, die het als een nieuwe vorde-
ring aanmerkt, verjaard is op grond van artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk en in afwijking van wat in het eerste lid 
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van dat artikel is bepaald, “alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade 
op grond van buitencontractuele 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 
daarvoor aansprakelijke persoon”.

Het arrest verantwoordt die beslissing, in substantie, op grond van de 
volgende redenen :

 “Neuroplanet heeft op 23 mei 2001 de overeenkomst van beleggingsmandaat 
beëindigd, waarbij ze [de eerste verweerster] verweet dat zij niet alle beschik-
bare middelen had aangewend om de haar toevertrouwde opdracht te vervullen.

Op de vergadering van de raad van bestuur van 29 mei 2001 werd verklaard dat 
het beleggingsmandaat was beëindigd en dat de vraag moest worden gesteld of 
[de eerste verweerster] haar inspanningsverbintenis wel was nagekomen.

Op 10 februari 2004, dag van het faillissement, wisten [de eisers] met zeker-
heid dat hun investeringen in Neuroplanet geen enkele meerwaarde zouden 
opleveren. Op de dag waarop zij tegen [de verweersters] een aansprakelijk-
heidsvordering hebben ingesteld, namelijk op 6 maart 2003, kenden zij de iden-
titeit van degenen die voor hun onheil verantwoordelijk waren.

[De eisers] voeren weliswaar aan dat de gedinginleidende dagvaarding 
betrekking had op de gehele schade die zij geleden hebben door het faillis-
sement van Neuroplanet, waarbij de schade geraamd werd op 50 pct. van de 
waarde van de introductiekoers van de aandelen die aan de C.O.B. ter goedkeu-
ring zijn voorgelegd, en dat de schade waarvan die nieuwe vordering de vergoe-
ding eist dezelfde, geactualiseerde schade is als die welke oorspronkelijk in de 
dagvaarding is aangevoerd.

[…] ‘La citation n’a pas pour effet d’interrompre la prescription d’autres 
dettes. Certes. Elle interrompt cependant non seulement la prescription de la 
demande qu’elle introduit mais également la prescription des demandes qui 
y sont “ virtuellement comprises”, c’est-à-dire celles qui sont implicitement 
comprises dans l’objet de la demande originaire.

[…] Il s’agit de déterminer quels sont les droits que le demandeur a eu impli-
citement l’intention de faire reconnaître en justice. […] 

Lorsqu’une demande ultérieure est fondée sur la même cause que la demande 
originaire, l’effet interruptif de la prescription s’étend à cette nouvelle demande 
qui était virtuellement comprise dans la première. Il ne s’agit pas d’un nouveau 
débat qui pourrait surprendre le défendeur.

[…] Récemment encore, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer 
sur la question des demandes virtuellement comprises dans la citation initiale. 
Par son arrêt du 12 janvier 2010, elle a expressément décidé que toutes les 
demandes fondées sur la même cause, entendue comme l’ensemble des faits et 
actes sur lesquels la partie poursuivante base son action, bénéficient de l’effet 
interruptif de la prescription’ (‘Les effets de l’interruption et de la suspension 
de la prescription en droit belge’, Rapport belge, D. phIlIppe en M. dupoNT, in 
La prescription extinctive, Études de droit comparé, Bruylant, 2010, nr. 10, p. 519 
tot 522 ; zie, in dezelfde zin, M. dupoNT, ‘L’interruption de la prescription et les 
demandes virtuellement comprises dans la citation’, R.G.D.C., 2010, p. 401-405).

De tweede tussenvordering betreft het verlies van een kans, voor [de eisers], 
om een meerwaarde op hun aandelen te behalen indien de beursgang had plaats-
gevonden (…). Het voorwerp van die vordering past binnen dat van de oorspron-
kelijke vordering, die betrekking had op het waardeverlies van de aandelen 
door de verdwijning van het kapitaal en van de activa van Neuroplanet na haar 
faillissement.
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De tweede tussenvordering steunt, net als de oorspronkelijke vordering, op 
hetzelfde geheel van feiten en handelingen die in de gedinginleidende dagvaar-
ding zijn vermeld, te weten :

— wat betreft [de eerste verweerster] : [de slechte inschatting van de beurs-
context, de vertraging in de beursgang van Neuroplanet, de weigering om aan 
Neuroplanet een overbruggingskrediet toe te kennen] ;

— wat betreft [de tweede verweerster] : [de eerste verweerster] te hebben 
opgedrongen als de instelling die de beursgang zou verwezenlijken, haar rol 
van aandeelhouder niet te hebben vervuld, haar aandelen voor een symbolische 
euro te hebben verkocht].

Hieruit kan dus worden afgeleid dat die tweede incidentele vordering, die bij 
conclusie is ingesteld op 12 februari 2010, dus na het verstrijken van de verja-
ringstermijn van vijf jaar, die uiterlijk op 7 maart 2003 is ingegaan, virtueel is 
begrepen in de oorspronkelijke vordering”.

Het arrest beslist daarentegen dat die incidentele vordering “evenwel niet 
de stuitende kracht heeft van [de oorspronkelijke vordering], die overigens 
onbestaande is omdat ze wordt verworpen (artikel 2247 van het Burgerlijk 
Wetboek)”.

Grieven

1. Voor zover de gedinginleidende akte niet nietig moet worden verklaard en 
de rechter bij wie de zaak aanhangig is ook bevoegd was om van de oorspron-
kelijke vordering kennis te nemen, dient de rechter die de gewijzigde of uitge-
breide vordering moet beoordelen, over die vordering uitspraak te doen zonder 
de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de oorspronkelijke vordering te 
onderzoeken (artikelen 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

2. Een dagvaarding voor het gerecht stuit de verjaring tot het tijdstip waarop 
een definitieve beslissing wordt uitgesproken (artikel 2244 van het Burgerlijk 
Wetboek).

De stuiting wordt overeenkomstig artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek 
pas voor niet-bestaande gehouden indien de dagvaarding nietig is uit hoofde 
van een gebrek in de vorm, wanneer de eiser afstand doet van zijn vordering of 
wanneer die vordering definitief wordt verworpen.

3. Het arrest erkent dat een dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit 
voor de vordering die ze instelt en voor de vorderingen die daarin virtueel 
begrepen zijn.

Een vordering die ingesteld wordt ter vergoeding van een gedeelte van de 
door een fout veroorzaakte schade, stuit aldus de verjaring ten aanzien van 
het gedeelte van de schade die geen deel uitmaakt van het voorwerp van de 
oorspronkelijke vordering (artikelen 2242, 2244 en 2247 van het Burgerlijk 
Wetboek).

De stuitende kracht van die dagvaarding, die geldig is naar vorm, blijft 
dus voortduren voor de vorderingen die virtueel begrepen zijn in de vordering 
waarvan de rechter, bij wie de zaak aanhangig is, kon kennisnemen, tot er over 
die vorderingen definitief uitspraak is gedaan, zonder dat de verwerping van 
de oorspronkelijke vordering die kracht ongedaan kan maken (artikelen 2242, 
2244, 2247 van het Burgerlijk Wetboek, 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek).

4. Het arrest, dat vaststelt dat de “nieuwe vordering” van de eisers, die is 
ingesteld door de conclusie die op de griffie is neergelegd op 12 februari 2010, 
na de afsluiting van het faillissement van de naamloze vennootschap Neuro-
planet, en die strekt tot vergoeding van de mogelijke verwachte meerwaarden 
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op de verrichte investeringen, maar niet vaststelt dat de gedinginleidende 
dagvaarding wegens vormgebreken nietig zou zijn of dat de appelrechter onbe-
voegd was om van die “nieuwe vordering” kennis te nemen, heeft dus niet naar 
recht kunnen beslissen dat die vordering niet de verjaringsstuitende kracht 
van de gedinginleidende dagvaarding had, op grond dat die vordering was inge-
steld door een conclusie die was neergelegd na het verstrijken van de verja-
ringstermijn en dat de gedinginleidende dagvaarding niet-bestaande is omdat 
de oorspronkelijke vordering is verworpen.

5. Het arrest, zodoende :

1. miskent de verjaringsstuitende kracht van de gedinginleidende dagvaar-
ding voor de virtuele vorderingen die daarin begrepen zijn, aangezien die 
kracht blijft voortduren tot het tijdstip waarop over die vorderingen uitspraak 
wordt gedaan, ongeacht de datum waarop die vorderingen uitdrukkelijk bij 
conclusie zijn ingesteld (schending van de artikelen 2242, 2244 en 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek),

2. schendt artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, door te beslissen dat 
de verwerping van de oorspronkelijke vordering om een andere reden dan de 
nietigheid van het gedinginleidende exploot de stuiting van de verjaring voor 
de in dat exploot virtueel begrepen vorderingen onbestaande maakt,

3. schendt op zijn minst de artikelen 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, door te beslissen dat de rechter, wegens verwerping van de oorspron-
kelijke vordering, geen uitspraak kan doen over de in het gedinginleidende 
exploot virtueel begrepen vorderingen,

4. verantwoordt zijn beslissing derhalve niet naar recht (schending van alle 
in het middel bedoelde bepalingen).

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

De door de eerste verweerster tegen het middel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang

In tegenstelling tot wat de grond van niet-ontvankelijkheid veron-
derstelt, beslist het arrest niet dat de verjaring van de nieuwe vorde-
ring van de eisers is ingegaan op 7 maart 2003, maar “uiterlijk op 
7 maart 2003”. 

De door de tweede verweerster tegen het middel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang

De tweede verweerster voert aan dat het arrest, dat de door het 
middel bekritiseerde reden van het arrest vervangt door de reden dat 
de eisers tegen derden nooit individueel een aansprakelijkheidsvorde-
ring mogen instellen teneinde de vergoeding te verkrijgen van hun 
gedeelte van de door de vennootschap geleden schade, zodoende zijn 
beslissing om de tussenvordering van de eisers te verwerpen naar 
recht verantwoordt.

Het arrest beslist dat de eisers “de hoedanigheid hebben om de nieuwe 
vordering tot vergoeding van het verlies van de mogelijke meer-
waarden in te stellen”.
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Het Hof kan die beslissing niet wijzigen zonder buiten zijn bevoegd-
heden te treden.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aange-
nomen.

Gegrondheid van het middel

Luidens artikel 2244, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, vormen een 
dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, 
betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, 
burgerlijke stuiting.

Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze instelt 
alsmede voor de vordering waarvan het voorwerp virtueel begrepen is 
in de dagvaarding.

Luidens artikel 2247 Burgerlijk Wetboek wordt de stuiting voor niet-
bestaande gehouden wanneer de vordering verworpen wordt.

Uit die bepalingen volgt dat, in geval van een vordering waarvan het 
voorwerp virtueel begrepen is in de dagvaarding, de stuiting van de 
verjaring slechts voor niet-bestaande wordt gehouden voor zover die 
vordering definitief is verworpen.

Het arrest overweegt dat “de tweede tussenvordering, net als de 
oorspronkelijke vordering, op hetzelfde geheel van feiten en hande-
lingen steunt die in de gedinginleidende dagvaarding zijn vermeld” 
en leidt hieruit af “dat die tweede incidentele vordering […] virtueel is 
begrepen in de oorspronkelijke vordering”.

Het arrest, dat beslist dat “[de tweede incidentele vordering] evenwel 
niet de stuitende kracht heeft van [de dagvaarding], die overigens onbe-
staande is omdat [de oorspronkelijke vordering] wordt verworpen”, 
schendt de voormelde wetsbepalingen.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de tussen-

vordering tot vergoeding van het verlies van de mogelijke meerwaarden 
verjaard is en in zoverre het uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers 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.

11 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers, de 
heer Van Ommeslaghe en de heer Verbist.
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N° 286
1o kamer — 11 april 2014

(D.13.0015.F)

1o archITecT (TuchT eN BeSchermINg VaN de TITel). — geBruIk 
VaN perSooNSgegeVeNS Voor eeN TuchToNderZoek. — geoorlooFd karakTer. 
— VoorWaardeN.

2o prIVeleVeN (BeSchermINg VaN). — archITecT. — TuchTZakeN. — 
geBruIk VaN perSooNSgegeVeNS Voor eeN TuchToNderZoek. — geoorlooFd 
karakTer. — VoorWaardeN.

1o en 2o Wanneer de verwerking van persoonsgegevens die bij architecten 
n.a.v. de visumaanvragen zijn verzameld, een welbepaald, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigd doel beoogt, namelijk de naleving van de 
beroepsplichten, is de verwerking van die gegevens voor een tuchtonder-
zoek geoorloofd. (Artt. 6 en 8 EVRM ; artt. 2, 20 en 21 Architectenwet ; 
artt. 4, § 1, 2o, en 5, e, Wet Verwerking Persoonsgegevens)

(J. T. orde VaN archITecTeN)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 19 juni 2013 van 
de Franstalige raad van beroep van de Orde van architecten.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddel

De eiser voert in het verzoekschrift, waarvan een afschrift aan dit 
arrest is gehecht, een middel aan.

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Het middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Luidens artikel 2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van architecten heeft die Orde tot taak de voorschriften van de 
plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen 
naleven ; zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid 
van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de 
uitoefening van hun beroep.

Volgens artikel 20 van die wet doet de raad van de Orde uitspraak in 
tuchtzaken ten opzichte van alle leden die op de tabel van de Orde zijn 
ingeschreven.

Artikel 21 van dezelfde wet bepaalt dat de leden van de Orde, van wie 
bewezen is dat zij aan hun plichten zijn tekortgekomen, strafbaar zijn 
met de daarin opgesomde tuchtstraffen.
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Volgens artikel 5, e), van de wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens mogen persoonsgegevens verwerkt worden wanneer 
de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van 
openbaar belang die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de 
verwerking.

Krachtens artikel 4, § 1, 2o, van die wet dienen persoonsgegevens voor 
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doel-
einden te worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een 
wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name 
met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepas-
selijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met 
die doeleinden. 

De bestreden beslissing wijst erop dat “het bureau van de raad van de 
Orde van architecten van de provincie Luxemburg de lijst van [eisers] 
visumaanvragen heeft gebruikt voor zijn onderzoek”.

De bestreden beslissing, die overweegt dat “de verwerking van 
persoonsgegevens die bij architecten naar aanleiding van de visum-
aanvragen zijn verzameld, een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven 
en gerechtvaardigd doel […] nastreeft, namelijk de naleving van de 
beroepsplichten”, schendt geen van de in het middel bedoelde wette-
lijke en verdragsbepalingen wanneer ze beslist dat de verwerking van 
die gegevens beantwoordt aan de voorwaarden die ze “moet vervullen 
om gewettigd te zijn (artikelen 4 tot 8)”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

11 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en 
mevr. Geinger.

N° 287

2o kamer — 15 april 2014
(RG P.14.0510.N)

rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 7. — arTIkel 7.1. — STraFWeT. — WerkINg IN de TIJd. — Terug-
WerkeNde krachT. — STraFVerVolgINg ZoNder eINduITSpraak. — uITVoerINg 
deFINITIeVe VeroordelINg meT krachT VaN geWIJSde. — ToepaSSINgSgeBIed. 

Artikel 7.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens is van toepassing op de 
strafvervolging waarin nog geen einduitspraak is ; zij is niet van toepas-
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sing op de uitvoering van een definitieve veroordeling uitgesproken onder 
vigeur van een vroegere wet en die kracht van gewijsde heeft. (Art. 2, 
Strafwetboek en art. 7.1, EVRM)

(m.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Brussel van 19 maart 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven 
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zevende middel

14. Het middel voert schending aan van artikel 7.1 EVRM : het retro-
activiteitsbeginsel heeft voor gevolg dat de beklaagde aanspraak kan 
maken op een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was 
ten tijde van het plegen van de ten laste gelegde feiten, wanneer uit de 
nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever over de straf-
waardigheid van dat feit is gewijzigd ; de eiser dient bijgevolg niet 
steeds een veroordeling te ondergaan die op zo ingrijpende wijze is 
gewijzigd dat zij die op heden zouden worden veroordeeld, niet meer 
dezelfde straf zouden ondergaan.

15. Artikel 7.1 EVRM bepaalt : “Niemand mag worden veroordeeld 
wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar natio-
naal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde. Evenmin kan een zwaardere straf worden opge-
legd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van 
toepassing was”.

16. Die bepaling is van toepassing op de strafvervolging waarin nog 
geen einduitspraak is. Zij is niet van toepassing op de uitvoering van 
een definitieve veroordeling uitgesproken onder vigeur van een vroe-
gere wet en die kracht van gewijsde heeft.

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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15 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Sempels (bij de balie te Leuven).

N° 288

2o kamer — 15 april 2014
(P.14.0615.F)

europeeS aaNhoudINgSBeVel. — TeNuITVoerleggINg. — WeTTIgheId. 
— regelmaTIgheId. — BeoordelINg. — uITVaardIgeNde rechTerlIJke auTo-
rITeIT.

De rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel mag de wettigheid en de regelmatigheid van dat bevel 
niet beoordelen, maar slechts of de voorwaarden van tenuitvoerlegging 
ervan overeenkomstig de artikelen 4 tot 8 van de wet van 19 december 
2003 zijn vervuld ; bij tenuitvoerlegging wordt de wettigheid en regelma-
tigheid van het Europees aanhoudingsbevel beoordeeld door de uitvaar-
digende rechterlijke autoriteit  (1). (Artt. 4 tot 8, Wet Europees Aanhou-
dingsbevel)

(B.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen arrest nummer 1241 van het hof 
van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 april 
2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan. 

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

De eiser, die aanvoert dat hij reeds voor dezelfde feiten werd berecht, 
verwijt het arrest dat het de beschikking tot tenuitvoerlegging van 
het door de Franse rechterlijke autoriteiten uitgevaardigde Europees 
aanhoudingsbevel bevestigt, zonder te antwoorden op zijn conclusie 
waarin hij aanvoert dat er grond was om zijn overlevering aan de 
verzoekende Staat te weigeren.

  (1) Cass. 16 november 2010, AR P.10.1730.N, AC 2010, nr. 678, en de daar in voetnoot 
vermelde arresten.
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Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar 
ministerie heeft de kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld dat, 
mocht het beginsel non bis in idem hier gelden, uit het arrest van het 
hof van beroep te Casablanca van 18 juni 2012 niet bleek dat alle door 
de Franse overheid aangeklaagde feiten door dat rechtscollege waren 
onderzocht en dat die facultatieve weigeringsgrond alleen kon worden 
toegepast als onbetwistbaar zou vaststaan dat de eiser definitief werd 
berecht voor alle feiten, wat te dezen niet het geval is.

Met eigen redenen oordeelt het arrest dat, ingeval artikel 6, 3o, Wet 
Europees Aanhoudingsbevel geheel of gedeeltelijk op het voorlig-
gende geval van toepassing zou zijn, dit enkel een facultatieve weige-
ringsgrond tot tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel 
uitmaakt die het hof van beroep meent niet te moeten toepassen 
aangezien de eiser dat middel nog voor de Franse rechtscolleges zal 
kunnen aanvoeren.

Die overwegingen antwoorden op het aangevoerde verweermiddel.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

Naar luid van artikel 695/22, 2o, Franse Wetboek van Strafvordering, 
wordt de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingbevel gewei-
gerd ingeval ten aanzien van de gezochte persoon, door de Franse rech-
terlijke autoriteiten of die van een andere Lidstaat dan de uitvaardi-
gende Staat of door de autoriteiten van een derde Staat, een definitieve 
beslissing is genomen voor dezelfde feiten als die waarop het Europees 
aanhoudingsbevel betrekking heeft, op voorwaarde dat, in geval van 
veroordeling, de straf is ondergaan, thans ten uitvoer wordt gelegd 
of krachtens de wetgeving van de veroordelende Staat niet meer ten 
uitvoer kan worden gelegd.

De eiser zet uiteen dat, wanneer de Franse Staat de uitvoerende 
Staat is, hij aldus, met toepassing van het beginsel non bis in idem, 
de overlevering moet weigeren van een gezocht persoon, maar aan een 
andere Staat van de Unie de overlevering kan vragen van een persoon 
die reeds voor dezelfde feiten is veroordeeld.

Hij vraagt om het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende 
prejudiciële vraag te stellen : “Kunnen de Franse autoriteiten, met 
toepassing van het kaderbesluit van [13] juni 2002 (2002/584/JAI), bij 
een andere Lidstaat, in casu België, rechtsgeldig om de overlevering 
van een persoon verzoeken door middel van een Europees aanhoudings-
bevel, hoewel die persoon reeds definitief werd berecht in een derde 
Staat en de Franse wetgever van dat geval in zijn eigen wetgeving een 
verplichte weigeringsgrond heeft gemaakt ?”

De rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het 
Europees aanhoudingsbevel, mag de wettigheid en de regelmatigheid 
van dat bevel niet beoordelen, maar slechts of de voorwaarden voor 
tenuitvoerlegging overeenkomstig de artikelen 4 tot 8 van de wet van 
19 december 2003 zijn vervuld. Bij tenuitvoerlegging wordt de wettig-
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heid en de regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel beoor-
deeld door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit. 

De prejudiciële vraag is gegrond op de beweerde onwettigheid van het 
Europees aanhoudingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd.

Er is geen grond om de prejudiciële vraag te stellen.

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.

 15 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Martins (bij 
de balie te Brussel) en de heer Boutuil (bij de balie te Brussel).

N° 289

2o kamer — 15 april 2014
(P.14.0616.F)

1o europeeS aaNhoudINgSBeVel. — WeIgerINg ToT oVerleVerINg. — 
VoorWaardeN. — groNdSlag.

2o europeeS aaNhoudINgSBeVel. — VoorTVluchTIge Beklaagde. 
— regelmaTIgheId VaN de procedure VaN heT gerechTelIJk oNderZoek. — 
BeTWISTINg. — oNTVaNkelIJkheId. — FraNSe hoF VaN caSSaTIe. — NIeT-
oNTVaNkelIJkheId. — eVrm. — arTIkel 6. — ScheNdINg.

3o europeeS aaNhoudINgSBeVel. — TeNuITVoerleggINg. — geeN 
aFBreuk VaN de FuNdameNTele rechTeN. — TeNuITVoerleggINg VaN eeN 
VeroordelINg BIJ VerSTek. — WaarBorgeN geBodeN door de uITVaardIgeNde 
rechTerlIJke auTorITeIT. — TeNuITVoerleggINg VaN heT BeVel. — WeTTIgheId.

4o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.1. — europeeS aaNhoudINgSBeVel. — WeIgerINg ToT 
oVerleVerINg. — VoorWaardeN. — groNdSlag.

5o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.1. — europeeS aaNhoudINgSBeVel. — VoorTVluch-
TIge Beklaagde. — regelmaTIgheId VaN de procedure VaN heT gerechTe-
lIJk oNderZoek. — BeTWISTINg. — oNTVaNkelIJkheId. — FraNSe hoF VaN 
caSSaTIe. — NIeT-oNTVaNkelIJkheId. — eVrm. — arTIkel 6. — ScheNdINg.

6o rechTeN VaN de meNS. — Verdrag rechTeN VaN de meNS. — 
arTIkel 6. — arTIkel 6.1. — europeeS aaNhoudINgSBeVel. — TeNuITVoer-
leggINg. — geeN aFBreuk aaN de FuNdameNTele rechTeN. — TeNuITVoer-
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leggINg VaN eeN VeroordelINg BIJ VerSTek. — WaarBorgeN geBodeN door 
de uITVaardIgeNde rechTerlIJke auTorITeIT. — TeNuITVoerleggINg VaN heT 
BeVel. — WeTTIgheId.

1o en 4o Rekening houdende met het beginsel van wederzijds vertrouwen 
tussen de Lidstaten moet de weigering tot overlevering verantwoord 
worden met omstandige gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor 
de fundamentele rechten van de betrokken persoon en die het vermoeden 
van eerbiediging van die rechten kunnen weerleggen dat de uitvaardi-
gende Staat geniet. (Artt. 4, 5o, 7, 16 en 17, § 4, Wet Europees Aanhou-
dingsbevel ; art. 6, EVRM)

2o en 5o Uit de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie volgens welke 
de excepties van nietigheid van de procedure van het gerechtelijk onder-
zoek die voor de Franse correctionele rechtbank zijn opgeworpen door 
de voortvluchtige en tevergeefs tijdens het opsporingsonderzoek gezochte 
beklaagde, niet ontvankelijk zijn, kan niet worden afgeleid dat het feit 
dat de beklaagde nog vóór de beschikking tot verwijzing is gevlucht tot 
gevolg heeft dat de regelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek niet 
meer kan betwist worden, in strijd zou zijn met artikel 6 van het Verdrag 
zoals het door het Europees Hof werd geïnterpreteerd. (Artt. 4, 5o, 7, 16 en 
17, § 4, Wet Europees Aanhoudingsbevel ; art. 6, EVRM)

3o en 6o De beslissing om de tenuitvoerlegging te bevelen van een Europees 
aanhoudingsbevel, dat vermeldt dat er te dezen geen ernstige redenen 
bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhou-
dingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de eiser, 
dat het bevel werd uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van 
een bij verstekbeslissing uitgesproken straf, dat de uitvaardigende rech-
terlijke autoriteit waarborgen heeft geboden die als toereikend worden 
beschouwd om de eiser ervan te verzekeren dat hij in de uitvaardigende 
Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid 
wordt berecht, is naar recht verantwoord. (Artt. 4, 5o, 7, 16 en 17, § 4, Wet 
Europees Aanhoudingsbevel ; art. 6, EVRM)

(B.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen arrest nummer 1235 van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 april 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

ARREST-2014-4.indb   980 02/03/15   17:02



N° 289 - 15.4.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 981

Eerste onderdeel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 4, 5o, 7, 16 en 17, 
§ 4, Wet Europees Aanhoudingsbevel en artikel 6 EVRM.

2. De eiser verwijt het arrest dat het de beschikking tot tenuitvoer-
legging van het door de Franse rechterlijke autoriteiten uitgevaar-
digde Europees aanhoudingsbevel bevestigt, ofschoon er ernstige 
redenen bestaan te denken dat die tenuitvoerlegging afbreuk zou doen 
aan zijn fundamentele rechten, in casu het recht op een eerlijk proces 
in de zin van artikel 6 EVRM. Hij voert ook aan dat de appelrechters 
op dat punt niet op zijn conclusie hebben geantwoord.

Tot staving van het middel voert de eiser het arrest aan van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 11 oktober 2012 (Abde-
lali t. Frankrijk) dat heeft geoordeeld dat het feit dat de beklaagde die 
verstek laat gaan de regelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek 
niet kan betwisten wanneer hij tegen het veroordelend vonnis in verzet 
komt, onverenigbaar is met artikel 6.1 EVRM.

De eiser voert aan dat het Franse Hof van Cassatie, niettegenstaande 
die beslissing, zijn rechtspraak heeft gehandhaafd, zodat hem in geval 
van overlevering “onvermijdelijk het recht wordt ontzegd zijn rechten 
te doen gelden door op te komen tegen de nietigheden van de rechtsple-
ging voor de Franse rechters” en hij bijgevolg geen eerlijk proces zou 
krijgen.

3. Krachtens artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel wordt 
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel geweigerd 
ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerleg-
ging afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrok-
kene, zoals die zijn vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en die bij wijze van algemene beginselen van het 
gemeenschapsrecht voortvloeien uit de gemeenschappelijke grondwet-
telijke tradities van de Lidstaten van de Unie.

4. Uit considerans (10) van de aanhef van het kaderbesluit van de Raad 
van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhou-
dingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lidstaten, volgt 
dat het mechanisme van het Europees aanhoudingsbevel op een hoge 
mate van vertrouwen berust tussen die Staten. Dat vertrouwen impli-
ceert een vermoeden dat de uitvaardigende Staat de in het voormelde 
artikel 4, 5o bedoelde fundamentele rechten eerbiedigt.

5. Gelet op het beginsel van het wederzijdse vertrouwen tussen de 
Lidstaten, moet de weigering tot overlevering verantwoord worden 
met omstandige gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor de 
fundamentele rechten van de betrokkene en die het vermoeden van 
eerbiediging van die rechten kunnen weerleggen dat de uitvaardigende 
Staat geniet.

6. Artikel 385 Franse Wetboek van Strafvordering kent aan de verwij-
zing naar het vonnisgerecht een zuiverend gevolg toe van de nietigheden 
van het voorbereidend onderzoek : daartoe wordt de inverdenkingge-
stelde kennis gegeven van de beëindiging van het onderzoek en op dat 
ogenblik moet hij zijn desbetreffende nietigheidsgronden aanvoeren.

ARREST-2014-4.indb   981 02/03/15   17:02



982 ARRESTEN VAN CASSATIE 15.4.14 - N° 289

7. Uit de redenen van het voormelde arrest van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens blijkt dat schending werd vastgesteld van 
artikel 6.1 EVRM na eerst te hebben vermeld “dat geen enkel element 
van het dossier toelaat met zekerheid te stellen dat de verzoeker op de 
hoogte was van het feit dat hij werd gezocht” (considerans 52), “dat de 
verzoeker nooit kennis werd gegeven van het feit dat tegen hem vervol-
gingen waren ingesteld [en dat] uit het dossier evenmin blijkt [dat] hij 
schriftelijke of mondelinge verklaringen heeft afgelegd waaruit blijkt 
dat hij zou hebben verklaard niet te willen ingaan op de oproepingen 
waarvan hij kennis zou hebben gehad en aldus duidelijk ervan zou 
hebben afgezien op zijn proces te verschijnen” (considerans 53) en “dat 
uit zijn gedrag niet kan worden afgeleid dat hij ‘voortvluchtig’ was en 
gepoogd heeft zich aan het gerecht te onttrekken” (considerans 54).

8. Volgens de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie, daterend 
van ná dit arrest, zijn de excepties van nietigheid van het gerechte-
lijk onderzoek, die voor de correctionele rechtbank zijn opgeworpen 
door de voortvluchtige beklaagde die tijdens het vooronderzoek vruch-
teloos is opgespoord, niet ontvankelijk aangezien, met toepassing 
van artikel 385, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, de correcti-
onele rechtbank waar de zaak met een beschikking tot verwijzing 
aanhangig is gemaakt, niet bevoegd is om de nietigheden van de voor-
afgaande procedure vast te stellen, de beklaagde zich vrijwillig aan 
het gerecht heeft onttrokken en de gelegenheid heeft gehad om voor 
het vonnisgerecht de bewijswaarde van de tegen hem vergaarde gege-
vens te betwisten.

9. Uit die rechtspraak kan vooralsnog niet worden afgeleid dat de 
omstandigheid dat de beklaagde nog vóór de beschikking tot verwij-
zing is gevlucht, tot gevolg heeft dat de regelmatigheid van het gerech-
telijk onderzoek niet meer kan worden betwist, wat in strijd zou zijn 
met artikel 6 EVRM, zoals het door het Europees Hof werd geïnterpre-
teerd in de zaak waarin het het voormelde arrest heeft gewezen.

10. Het tegen de eiser uitgevaardigde Europees aanhoudingsbevel 
vermeldt dat “[hij] naar aanleiding van zijn uithaling voor confron-
tatie in het kabinet van de onderzoeksrechter, is gevlucht met de hulp 
van verschillende gemaskerde en gewapende medeplichtingen die 
verschillende voertuigen bestuurden”.

11. Het arrest vermeldt dat er te dezen geen ernstige redenen bestaan 
te denken dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel 
afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de eiser, dat het 
bevel werd uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een 
bij verstekbeslissing uitgesproken straf, dat de uitvaardigende rech-
terlijke autoriteit waarborgen heeft geboden die als toereikend zijn te 
beschouwen om de eiser ervan te verzekeren dat hij in de uitvaardi-
gende Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en dat hij in zijn 
aanwezigheid zal worden berecht.

12. Met die autonome overwegingen omkleedt het arrest zijn beslis-
sing om de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel te 
bevelen, regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.
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Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
13. Voor het overige is het middel gericht tegen een overtollige over-

weging van het arrest en is het dus niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang. 

Tweede onderdeel

14. Het middel verwijt de appelrechters dat ze, niettegenstaande het 
voormelde arrest van het Europees Hof, hebben geoordeeld dat er waar-
borgen werden geboden die als toereikend zijn te beschouwen om de 
persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft ervan 
te verzekeren dat hij in de uitvaardigende Staat een nieuwe vonnispro-
cedure kan vragen en dat hij in zijn aanwezigheid zal worden berecht. 
De eiser voert ook aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling op 
dat verweermiddel niet heeft geantwoord.

15. In zoverre het middel is afgeleid uit de grief die vergeefs in het 
eerste onderdeel is aangevoerd, is het niet ontvankelijk.

16. Het arrest, dat met de hierboven onder punt 11 vermelde redenen 
oordeelt dat er toereikende waarborgen zijn geboden, omkleedt zijn 
beslissing om de weigeringsgrond tot overlevering af te wijzen regel-
matig met redenen en verantwoordt ze naar recht.

Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

17. 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.

15 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Martins (bij 
de balie te Brussel) en de heer Boutuil (bij de balie te Brussel).

N° 290

2o kamer — 22 april 2014
(P.13.1608.N)

dIereN. — SoorTeNBeSluIT. — VogelVaNgSTNeTTeN. — geBruIk.

De netten die de technische eigenschappen vertonen vermeld in bijlage 2.C 
aan het Soortenbesluit, zijn vogelvangstnetten in de zin van artikel 16, 
§ 3, van dat besluit, ongeacht het gebruik dat men ervan maakt ; het feit 
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dat die netten niet geschikt zijn om vogels te vangen en daartoe tal van 
aanpassingen vereisen, doet hieraan geen afbreuk.

(d. e.a. T. VogelBeSchermINg VlaaNdereN V.Z.W.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 10 september 2013.

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

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 16, § 3, van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soorten-
bescherming en soortenbeheer (hierna Soortenbesluit) en de bijlage 
2.C aan dat besluit : het arrest verklaart de eisers schuldig aan het 
misdrijf strafbaar gesteld door die bepaling en oordeelt daartoe dat 
de netten die de eisers in hun bezit hadden of te koop stelden, vogel-
vangstnetten zijn ; de betwiste netten zijn beschermingsnetten tegen 
vogelvraat en zijn niet geschikt om als vogelvangstnetten gebruikt 
te worden, maar vereisen integendeel aanpassingen om met dat doel 
te worden gebruikt ; een net wordt een vogelvangstnet door de aard 
van de activiteit die men ermee verricht ; het arrest geeft aan die 
netten een uitlegging en hanteert daartoe normen die niet stroken 
met wat in het Soortenbesluit, meer bepaald in de bijlage 2.C is opge-
nomen.

2. Artikel 16, § 3, Soortenbesluit, bepaalt : “Het is verboden om de 
middelen, vermeld in bijlage 2.C, onder zich te hebben, te vervoeren, te 
verhandelen, te ruilen, te koop aan te bieden of in ruil aan te bieden”.

De middelen vermeld onder bijlage 2.C, zijn onder meer :
 “ 1o vogelvangstnetten : netten die opgespannen een oppervlakte 

hebben van meer dan 1 m², een maaswijdte hebben tussen 11 en 29 mm, 
gemeten over het garen van knoop tot knoop, vervaardigd zijn uit 
synthetische, kunstmatige of natuurlijke vezels en waarvan het garen 
is samengesteld uit 2 tot 8 getorste of geweven draden”.

3. De netten die de technische eigenschappen vertonen vermeld in 
bijlage 2.C aan het Soortenbesluit, zijn vogelvangstnetten in de zin 
van artikel 16, § 3, van dat besluit, ongeacht het gebruik dat men ervan 
maakt. Het feit dat die netten niet geschikt zijn om vogels te vangen 
en daartoe tal van aanpassingen vereisen, doet hieraan geen afbreuk. 
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 
het naar recht.

4. Het arrest oordeelt :
— het wordt door de eisers niet betwist dat alle inbeslaggenomen 

netten die door de natuurinspecteur in zijn proces-verbaal omschreven 
worden als vogelvangstnetten, aan de technische kenmerken bepaald 
in bijlage 2.C aan het Soortenbesluit, voldoen ;

— van zodra een net voldoet aan deze kenmerken, is het te aanzien als 
een vogelvangstnet waarvan het onder zich hebben, vervoeren, verhan-
delen, ruilen, te koop aanbieden of in ruil aanbieden, verboden is ;

— de bedoelingen van de houder of de verkoper van dergelijke netten 
zijn niet relevant, evenmin als de verschillende functies waarvoor een 
dergelijk net kan worden aangewend ;

— van zodra een net voldoet aan de kenmerken van wat onder een 
vogelvangstnet wordt verstaan, is het verboden dit onder zich te 
hebben, ook al zou de houder het enkel willen aanwenden om struiken 
en bessen tegen vogels te beschermen en is het verboden dit te koop 
aan te bieden ;

— de omstandigheid dat de netten nog dienen te worden aangepast 
met haken, stokken en kabels om er netten van te maken die toelaten 
vogels te vangen, brengt niet mee dat ze geen vogelvangstnetten 
zouden zijn.

5. Op grond van die redenen, oordeelt het arrest dat de bij de eisers 
gevonden netten vogelvangstnetten zijn als bedoeld in artikel 16, § 3, 
Soortenbesluit en de bijlage 2.C aan dit besluit. Aldus is de beslissing 
naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. Voor het overige komt het middel op tegen de beoordeling van de 

feiten door de rechter of verplicht het tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.

22 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, 
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bouvrie 
(bij de balie te Gent).
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N° 291

2o kamer — 22 april 2014
(P.13.1670.N)

1o douaNe eN accIJNZeN. — VeroordelINg ToT geldBoeTe. — hooFdelIJk-
heId. — WeTTIgheId.

2o STraF. — algemeeN. STraF eN maaTregel. WeTTIgheId. — 
douaNe eN accIJNZeN. — VeroordelINg ToT geldBoeTe. — hooFdelIJkheId. 
— WeTTIgheId.

3o hooFdelIJkheId. — STraFZakeN. — douaNe eN accIJNZeN. — SolIdaIre 
VeroordelINg ToT geldBoeTe. — WeTTIgheId.

1o, 2o en 3o De bepalingen in het douane- en accijnsrecht die de rechter 
opdragen aan de veroordeelde een solidaire geldboete op te leggen 
miskennen het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijke karakter 
van de straf, zoals afgeleid uit artikel 39 Strafwetboek  (1).

(J. 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 Gent, correctionele kamer, van 19 september 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— Artikel 39 Strafwetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het 
persoonlijk karakter van de straf

4. Het arrest bevestigt eisers veroordeling tot een geldboete van 
145.881,44 euro, waarvan 72.940,72 euro hoofdelijk met medebeklaagden.

5. Bij arrest nr. 148/2013 van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk 
Hof in antwoord op een prejudiciële vraag geoordeeld dat artikel 227, 
§ 2, AWDA de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt in zoverre het bepaalt 
dat de veroordelingen tot de geldboete steeds hoofdelijk tegen de over-
treders en de medeplichtigen worden uitgesproken.

  (1) GwH 7 november 2013, nr. 148/2013, BS 13 maart 2014.
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6. Uit dat arrest volgt dat de bepalingen in het douane- en accijnsrecht 
die de rechter opdragen aan de veroordeelden een solidaire geldboete op 
te leggen, het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijke karakter 
van de straf, zoals afgeleid uit artikel 39 Strafwetboek, miskennen. 

7. Het arrest dat de eiser hoofdelijk met medebeklaagden veroordeelt 
tot die geldboete, verantwoordt de beslissing niet naar recht.

Omvang van de cassatie

8. De onwettigheid bij het opleggen van de geldboete aan de eiser leidt 
tot de onwettigheid van de hem opgelegde bestraffing en de bijdrage aan 
het Slachtofferfonds, maar laat zijn schuldigverklaring onaangetast.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

9. 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 arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot 

straf en tot bijdrage aan het Slachtofferfonds.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot drie vierden van de kosten van zijn cassatie-

beroep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

22 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Pringuet (bij 
de balie te Gent), de heer De Bruyn en de heer De Vleeschouwer (bij de 
balie te Brussel).

N° 292

2o kamer — 22 april 2014
(P.13.1682.N)

omkopINg. — perSooN dIe eeN opeNBaar amBT uIToeFeNT. — aaNWeNdeN VaN 
INVloed. — VoorWaarde.

De artikelen 246, § 1, en 247 § 4, eerste lid, Strafwetboek bestraffen de 
persoon die een openbaar ambt uitoefent en een aanbod, een belofte of 
een voordeel vraagt of aanneemt om de echte of vermeende invloed waar-
over hij uit hoofde van zijn ambt beschikt, te gebruiken om een hande-
ling van een openbare overheid of een openbaar bestuur of het nalaten 
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van die handeling te verkrijgen ; die bepalingen vereisen niet dat die 
persoon de invloed waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt, effec-
tief aanwendt  (1).

(V.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 10 september 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest dat de eiser veroordeelt wegens passieve omkoping zoals 
bedoeld in de artikelen 246, § 1, en 247, § 4, eerste lid, Strafwetboek, 
oordeelt dat de verzwarende omstandigheid bepaald in artikel 247, § 4, 
derde lid, van dat wetboek niet bewezen is.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Middel

2. Het middel voert schending aan van de artikelen 246, § 1, en 247, § 4, 
eerste en derde lid, Strafwetboek : het arrest oordeelt dat de door de 
eiser ontvangen giften geleid hebben tot het aanwenden van invloed of 
het stellen dan wel nalaten van een handelen, terwijl dit noch uit het 
strafdossier noch uit arrest blijkt.

3. In zoverre het middel schending van artikel 247, § 4, derde lid, 
Strafwetboek aanvoert, is het gericht tegen een beslissing waarvoor 
het cassatieberoep niet ontvankelijk is en behoeft het geen antwoord.

4. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten waar-
voor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.

5. De artikelen 246, § 1, en 247, § 4, eerste lid, Strafwetboek bestraffen 
de persoon die een openbaar ambt uitoefent en een aanbod, een belofte 
of een voordeel vraagt of aanneemt om de echte of vermeende invloed 
waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt, te gebruiken om een 
handeling van een openbare overheid of een openbaar bestuur of het 
nalaten van die handeling te verkrijgen. Die bepalingen vereisen 
niet dat die persoon de invloed waarover hij uit hoofde van zijn ambt 
beschikt, effectief aanwendt.

  (1) A. de NauW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 2010, nr. 87.
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In zoverre het middel uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt 
het naar recht.

6. Met het geheel van de redenen die het bevat, onder meer dat uit de 
manier waarop het geld aan de eiser werd overhandigd, namelijk op 
restaurant onder gesloten omslag, blijkt dat het geven en ontvangen 
van de gelden niet gebeurde in het kader van een vriendschapsrelatie, 
maar in het kader van de ‘bescherming’ en de ‘welwillendheid’ die 
de medebeklaagden van de eiser als gemeentesecretaris dienden te 
krijgen, verantwoordt het arrest eisers veroordeling naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

7. 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.

22 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Devers (bij de balie te Gent) en de heer Vermeire (bij de balie te Gent).

N° 293

2o kamer — 22 april 2014
(P.14.0410.N)

1o uITleVerINg. — uITleVerINg geVraagd aaN BelgIë. — perSooN dIe heT 
laNd daT ZIJN uITleVerINg VraagT IS oNTVluchT. — VerZoek IN eeN aNder 
laNd ToT erkeNNINg alS VluchTelINg. — WeIgerINgSgroNd.

2o redeNeN VaN de VoNNISSeN eN arreSTeN. — geeN coNcluSIe. 
— STraFZakeN (geeSTrIJke draNkeN eN douaNe eN accIJNZeN INBegrepeN). — 
uITleVerINg. — uITleVerINg geVraagd aaN BelgIë. — BeVel ToT aaNhoudINg 
meT heT oog op uITleVerINg. — arreST daT de TeNuITVoerleggINg BeVeelT. 
— VermeldINg VaN de ToegepaSTe WeTSarTIkeleN. — VerplIchTINg.

3o uITleVerINg. — uITleVerINg geVraagd aaN BelgIë. — BeVel ToT 
aaNhoudINg meT heT oog op uITleVerINg. — arreST daT de TeNuITVoerleg-
gINg BeVeelT. — VermeldINg VaN de ToegepaSTe WeTSarTIkeleN. — VerplIch-
TINg.

4o uITleVerINg. — uITleVerINgSWeT. — arTIkel 2bis. — WeIgerINgSgroNd. 
— erNSTIge rISIco’S op FlagraNTe rechTSWeIgerINg. — BegrIp.

5o uITleVerINg. — uITleVerINg geVraagd aaN BelgIë. — oNderZoekSge-
rechTeN. — BuITeNlaNdS BeVel ToT aaNhoudINg. — exequaTur. — WeIge-
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rINgSgroNd. — erNSTIge rISIco’S op FlagraNTe rechTSWeIgerINg. — Beoor-
delINg. — aard. — draagWIJdTe.

6o oNderZoekSgerechTeN. — uITleVerINg geVraagd aaN BelgIë. — 
BuITeNlaNdS BeVel ToT aaNhoudINg. — exequaTur. — WeIgerINgSgroNd. — 
erNSTIge rISIco’S op FlagraNTe rechTSWeIgerINg –BeoordelINg. — aard. — 
draagWIJdTe.

7o oNaaNTaSTBare BeoordelINg door de FeITeNrechTer. — 
uITleVerINg geVraagd aaN BelgIë. — oNderZoekSgerechTeN. — BuITeN-
laNdS BeVel ToT aaNhoudINg. — exequaTur. — WeIgerINgSgroNd. — erNSTIge 
rISIco’S op FlagraNTe rechTSWeIgerINg.

8o caSSaTIe. — BeVoegdheId VaN heT hoF. — allerleI. — STraF-
ZakeN. — uITleVerINg geVraagd aaN BelgIë. — oNderZoekSgerechTeN. — 
BuITeNlaNdS BeVel ToT aaNhoudINg. — exequaTur. — WeIgerINgSgroNd. 
— erNSTIge rISIco’S op FlagraNTe rechTSWeIgerINg. — oNaaNTaSTBare 
BeoordelINg door de FeITeNrechTer. — ToeZIchT door heT hoF.

1o Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling verplichten 
België in alle gevallen de uitlevering te weigeren van een persoon die het 
land dat zijn uitlevering vraagt, is ontvlucht en die in een ander land een 
verzoek tot erkenning als vluchteling heeft ingediend.

2o en 3o Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat het arrest dat de 
tenuitvoerlegging beveelt van een bevel tot aanhouding met het oog op 
uitlevering, de artikelen vermeldt waarmee het rekening houdt om over 
die tenuitvoerlegging te oordelen.

4o Het bestaan van ernstige risico’s op flagrante rechtsweigering als 
bedoeld in artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874, ingevoegd bij 
artikel 4 van de wet van 15 mei 2007, houdt in dat de uitgeleverde persoon 
in de verzoekende Staat met enige graad van waarschijnlijkheid het voor-
werp zal uitmaken van de meest ernstige schendingen van de artikelen 5 
en 6 EVRM, dit rekening houdend met de evoluerende rechtspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens  (1).

5o, 6o, 7o en 8o Het staat aan het onderzoeksgerecht de door artikel 2bis, 
tweede lid, Uitleveringswet 1874 opgelegde algemene weigeringsvoor-
waarde van het bestaan van ernstige risico’s op flagrante rechtsweige-
ring te onderzoeken en te dien einde, op grond van een onaantastbare 
beoordeling in feite, na te gaan of er geen ernstige en duidelijke reden 
is waaruit blijkt dat het onmogelijk is aan die voorwaarde te voldoen ; 
het Hof gaat enkel na of dat gerecht uit de feiten die het vaststelt geen 
gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan 
niet kunnen worden aangenomen  (2)  (3).

(e.)

  (1) Cass. 31 december 2013, AR P.13.1988.N, AC 2013, nr. 703.
  (2) Ibid.
  (3) Zie Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0680.F, AC 2008, nr. 327 ; Cass. 24 juni 2009, AR 

P.09.0355.F, AC 2009, nr. 436.
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arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 februari 
2014, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 
31 december 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

8. Het middel voert schending aan van artikel 3 EVRM, de arti-
kelen 1.A.2, 31.1 en 33 van het Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 
betreffende de Status van Vluchteling (hierna : Vluchtelingenver-
drag), artikel 48 Vreemdelingenwet, artikel 7, eerste lid, van de richt-
lijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende mini-
mumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning 
of intrekking van de vluchtelingenstatus en artikel 21.1 van de richt-
lijn 2004/83/EG van 29 april 2004 van de Raad inzake minimumnormen 
voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming 
behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming.

Alle onderdelen samen

9. Het eerste onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt 
dat de hoedanigheid van politiek vluchteling pas verworven is vanaf 
de daadwerkelijke erkenning en de betrokkene pas vanaf dan kan 
genieten van het principe van non-refoulement ; een persoon kan zich op 
het vluchtelingenstatuut beroepen vanaf de datum van zijn aanvraag 
van dat statuut en niet vanaf de datum van de declaratieve erkenning 
als vluchteling ; herhaalde en constante gezaghebbende interpretaties 
van het principe van non-refoulement bevestigen dat kandidaat-vluch-
telingen genieten van de bescherming van dat principe.

10. Het tweede onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte 
oordeelt dat kandidaat-vluchtelingen zich enkel kunnen beroepen op 
de non-discriminatieclausule ; op grond van die reden kan de toepas-
sing van het principe van non-refoulement niet geweigerd worden aan 
een kandidaat-vluchteling.

11. Het derde onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt 
dat het bovendien tot de mogelijkheden van de regering behoort om 
met het oog op de uiteindelijke beslissing inzake uitlevering, een defi-
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nitieve beslissing omtrent de erkenning van politiek vluchteling af te 
wachten.

12. Krachtens artikel 3 EVRM mag niemand worden onderworpen 
aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 
bestraffingen.

13. Artikel 1.A.1 Vluchtelingenverdrag bepaalt welke personen onder 
meer de hoedanigheid van vluchteling volgens dit verdrag hebben.

Krachtens artikel 31.1 Vluchtelingenverdrag mogen de verdragslui-
tende Staten geen strafsancties toepassen op de daar bedoelde vluch-
telingen op grond van onrechtmatige binnenkomst of onrechtmatig 
verblijf.

Artikel 33.1 van dat verdrag bepaalt dat geen van de verdragslui-
tende Staten, op welke wijze ook, een vluchteling zal uitzetten of 
terugleiden naar de grenzen van een grondgebied waar zijn leven of 
vrijheid bedreigd zou worden op grond van zijn ras, godsdienst, nati-
onaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke 
overtuiging.

14. Krachtens artikel 48 Vreemdelingenwet kan als vluchteling 
worden erkend, de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden die te 
dien einde gesteld worden door de internationale overeenkomsten die 
België binden.

15. Artikel 7.1 van de richtlijn 2005/85/EG bepaalt : “Asielzoekers 
mogen in de lidstaat blijven, louter ten behoeve van de procedure, totdat 
de beslissingsautoriteit overeenkomstig de in hoofdstuk III uiteenge-
zette procedures in eerste aanleg een beslissing heeft genomen. Dit 
recht om te blijven houdt niet in dat de betrokkene recht heeft op een 
verblijfsvergunning”.

16. Krachtens artikel 21.1 van de richtlijn 2004/83/EG moeten de 
lidstaten het beginsel van non-refoulement eerbiedigen met inachtne-
ming van hun internationale verplichtingen. Artikel 21.1 van de richt-
lijn 2011/95/EU van 13 december 2011, waarvan artikel 40 de richtlijn 
2004/83/EG intrekt vanaf 21 december 2013, bevat eenzelfde bepaling.

17. Die bepalingen noch enige andere verdragsrechtelijke of wette-
lijke bepaling verplichten België in alle gevallen de uitlevering te 
weigeren van een persoon die het land dat zijn uitlevering vraagt, is 
ontvlucht en die in een ander land een verzoek tot erkenning als vluch-
teling heeft ingediend.

De onderdelen die uitgaan van een andere rechtsopvatting, falen 
naar recht.

Derde middel

18. Het middel voert schending aan van de artikelen 3, 5 en 6 EVRM 
en artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874.

Eerste onderdeel

19. Het onderdeel voert aan dat het arrest artikel 2bis, tweede lid, 
Uitleveringswet 1874 niet vermeldt in het beschikkend gedeelte van het 
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arrest, zodat niet blijkt dat op rechtsgeldige wijze met dat artikel reke-
ning is gehouden.

20. Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat het arrest dat de 
tenuitvoerlegging beveelt van een bevel tot aanhouding met het oog 
op uitlevering, de artikelen vermeldt waarmee het rekening houdt om 
over die tenuitvoerlegging te oordelen.

Het onderdeel dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt 
naar recht.

Tweede onderdeel

21. Het onderdeel voert aan dat het arrest, dat enkel het risico op 
flagrante rechtsweigering onderzoekt, op geen enkele wijze de door 
de eiser aangevoerde ernstige risico’s op foltering of onmenselijke of 
onterende behandeling, zoals bedoeld in artikel 3 EVRM, beoordeelt en 
geen enkele reden bevat voor de afwijzing van die risico’s.

22. Krachtens artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874, inge-
voegd bij artikel 4 van de wet van 15 mei 2007, kan geen uitlevering 
worden toegestaan wanneer ernstige risico’s bestaan dat de persoon, 
indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt onder-
worpen aan een flagrante rechtsweigering of aan foltering of onmen-
selijke en onterende behandeling.

 23. Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 15 mei 2007 blijkt dat het 
bestaan van ernstige risico’s op flagrante rechtsweigering inhoudt dat 
de uitgeleverde persoon in de verzoekende Staat met enige graad van 
waarschijnlijkheid het voorwerp zal uitmaken van de meest ernstige 
schendingen van de artikelen 5 en 6 EVRM, dit rekening houdend met 
de evoluerende rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. Uit die wetsgeschiedenis blijkt tevens dat flagrante rechts-
weigering als weigeringsgrond voor de uitlevering werd ingevoerd 
omdat een enkel op artikel 3 EVRM gesteunde weigeringsgrond te 
beperkt werd bevonden.

24. Het bestaan van ernstige risico’s op foltering of onmenselijke of 
onterende behandeling heeft in de regel het bestaan van ernstige risico’s 
op flagrante rechtsweigering tot gevolg. Het bestaan van ernstige risi-
co’s op flagrante rechtsweigering kan een invloed hebben op de beoorde-
ling van het bestaan van ernstige risico’s op onmenselijke of onterende 
behandeling. Wegens de onderlinge verbondenheid die aldus tussen de 
beide weigeringsgronden bestaat, vermag de rechter bij zijn onder-
zoek naar het ene risico ook een beoordeling van het andere risico te 
betrekken.

25. Na omstandig de ernstige risico’s op flagrante rechtsweigering in 
Turkije te hebben onderzocht, oordeelt het arrest (ro 3.15) dat de door 
de eiser aangevoerde gegevens niet in alle ernst doen vrezen dat hij 
het risico loopt om bij uitlevering aan een flagrante rechtsweigering 
of foltering of onmenselijke of onterende behandeling onderworpen 
te worden. Met het geheel van de redenen die het aldus bevat, beoor-
deelt het arrest ook het bestaan van ernstig risico’s op onmenselijke of 
onterende behandeling en verantwoordt het de beslissing naar recht. 
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

26. Het onderdeel voert aan dat het arrest een verkeerde uitlegging 
geeft van het begrip flagrante rechtsweigering door te oordelen dat dit 
begrip gelimiteerd dient toegepast te worden en dat het enkel de meest 
ernstige miskenningen van het recht op een eerlijk proces behelst ; 
uit het parlementair debat blijkt dat dit begrip moet gehanteerd 
worden zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dit in de 
rechtspraak ontwikkelt ; niet het begrip flagrante rechtsweigering is 
beperkt, maar wel de fundamentele rechten die een hindernis kunnen 
zijn voor de uitlevering.

27. Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 15 mei 2007 blijkt dat het 
bestaan van ernstige risico’s op flagrante rechtsweigering inhoudt dat 
de uitgeleverde persoon in de verzoekende Staat met enige graad van 
waarschijnlijkheid het voorwerp zal uitmaken van de meest ernstige 
schendingen van de artikelen 5 en 6 EVRM, dit rekening houdend met 
de evoluerende rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. Uit die wetsgeschiedenis blijkt tevens dat in de ontwikke-
ling van het begrip flagrante rechtsweigering door dat Hof, de nadruk 
wordt gelegd op de noodzaak een drempel van ernst te overschrijden 
opdat de uitlevering kan worden geweigerd op grond van het risico op 
miskenning van de hier bedoelde fundamentele rechten.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het begrip flagrante rechts-
weigering enkel een beperking inhoudt van het aantal fundamentele 
rechten dat kan miskend worden, maar niet beperkt is tot de meest 
ernstige schendingen van de artikelen 5 en 6 EVRM, faalt naar recht. 

Vierde onderdeel

28. Het onderdeel voert aan dat het arrest uit de algemene en theore-
tische redenen die het bevat, niet kan afleiden dat er in Turkije geen 
ernstige risico’s op flagrante rechtsweigering voor de persoon van 
de eiser bestaan en dat het die risico’s niet concreet onderzoekt ; het 
arrest weerlegt niet de door de eiser aangevoerde precieze gegevens 
waaruit die risico’s voor zijn persoon blijken en betrekt die gegevens 
niet in zijn beoordeling ; ook de redenen die het arrest wel opgeeft om 
te oordelen dat Turkije voldoet aan de artikelen 5 en 6 EVRM, zijn als 
dusdanig niet afdoende ; het arrest negeert de door de eiser neergelegde 
mensenrechtenrapporten en houdt op geen enkele wijze rekening met 
de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ; 
bijgevolg is het onderzoek dat het arrest doet niet in overeenstemming 
met artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874.

29. Het staat aan het onderzoeksgerecht de door artikel 2bis, tweede 
lid, Uitleveringswet 1874 opgelegde algemene weigeringsvoorwaarde 
van het bestaan van ernstige risico’s op flagrante rechtsweigering te 
onderzoeken en te dien einde, op grond van een onaantastbare beoor-
deling in feite, na te gaan of er geen ernstige en duidelijke reden is 
waaruit blijkt dat het onmogelijk is aan die voorwaarde te voldoen. 
Het Hof gaat enkel na of dat gerecht uit de feiten die het vaststelt geen 
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gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan 
niet kunnen worden aangenomen.

30. Met de redenen die het bevat, onderzoekt het arrest aan de hand van 
concrete en relevante omstandigheden of er ernstige en duidelijke redenen 
zijn waaruit moet worden afgeleid dat Turkije de eiser zal onderwerpen 
aan flagrante rechtsweigering en oordeelt het dat dit niet het geval is. 

Vervolgens beslist het arrest dat de door de eiser aangevoerde gege-
vens niet in alle ernst doen vrezen dat hij het risico loopt om bij uitle-
vering aan een flagrante rechtsweigering of foltering of onmenselijke 
of onterende behandeling onderworpen te worden. Zodoende betrekt 
het arrest de persoon van de eiser en de door hem aangevoerde gege-
vens bij het bedoelde onderzoek. 

Het arrest dat aldus oordeelt, schendt niet artikel 2bis, tweede lid, 
Uitleveringswet 1874, maar weerlegt eisers verweer en is regelmatig met 
redenen omkleed en naar recht verantwoord, zonder dat het nader dient 
in te gaan op de argumenten die de eiser heeft aangewend ter ondersteu-
ning van zijn verweer, maar die geen zelfstandig verweer uitmaken.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
31. Voor het overige komt het onderdeel op tegen de onaantastbare 

beoordeling van feiten door het arrest of verplicht tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

22 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Jespers (bij de balie te Antwerpen).

N° 294
2o kamer — 22 april 2014

(P.14.0541.N)

STraFuITVoerINg. — duur VaN de VrIJheIdSSTraFFeN. — uITVoerBaar 
gedeelTe. — reedS uITgeVoerde deel. — VerrekeNINg.

Voor de toepassing van artikel 27 Wet Strafuitvoering dient voor het vast-
stellen van het uitvoerbaar gedeelte van de vrijheidsstraffen, het deel 
ervan dat reeds werd uitgevoerd niet in mindering te worden gebracht  (1).

(S.)

  (1) Zie D. VaNdermeerSch, “Le calcul de la peine dans l’exécution des peines priva-
tives de liberté ; plaidoyer pour une simplification, une transparence et une plus grande 
cohérence”, in Amicus Curiae, Liber amicorum M. De Swaef, 479.
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arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis nr. 293/14 van de straf-
uitvoeringsrechtbank te Gent van 10 maart 2014.

De eiser voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, 
respectievelijk vier en zeven middelen aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel van de beide memories

9. Het middel voert aan dat de strafuitvoeringsrechtbank de vroe-
gere hechtenissen van titels 3 en 4, die niet verrekend zijn in de deten-
tiefiche, ook zelf niet verrekent.

10. Krachtens artikel 27 Wet Strafuitvoering wordt voor de toepas-
sing van dit hoofdstuk verstaan onder vrijheidsstraffen van drie jaar 
of minder, één of meer vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar 
gedeelte drie jaar of minder bedraagt.

Voor de toepassing van die bepaling dient voor het vaststellen van 
het uitvoerbaar gedeelte van de vrijheidsstraffen, het deel ervan dat 
reeds werd uitgevoerd niet in mindering te worden gebracht.

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

11. Voor het overige vereist het middel een onderzoek van feiten waar-
voor het Hof niet bevoegd is en is bijgevolg niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

22 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Moons (bij de balie te Dendermonde).
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N° 295

2o kamer — 22 april 2014 
(P.13.1999.N) 

1o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — aFSTaNd. — STraFVorderINg. — 
Zaak IN Beraad geNomeN. — akTe VaN aFSTaNd. — geVolg. 

2o hoF VaN aSSISeN. — rechTSplegINg ToT VerWIJZINg Naar 
heT hoF. — oNderZoekSgerechT. — VerWIJZINg VaN eeN INVerdeNkINgge-
STelde Naar heT hoF VaN aSSISeN. — NIeT-regelINg VaN de rechTSplegINg 
Voor eeN aNdere INVerdeNkINggeSTelde. — BurgerlIJke rechTSVorderINg. 
— rechTeN BurgerlIJke parTIJeN. — geVolg. 

3o hoF VaN aSSISeN. — BurgerlIJke rechTSVorderINg. — oNder-
ZoekSgerechT. — VerWIJZINg VaN eeN INVerdeNkINggeSTelde Naar heT hoF 
VaN aSSISeN. — NIeT-regelINg VaN de rechTSplegINg Voor eeN aNdere INVer-
deNkINggeSTelde. — rechTeN BurgerlIJke parTIJeN. — geVolg. 

4o oNderZoek IN STraFZakeN. — gerechTelIJk oNderZoek. — 
regelINg VaN de rechTSplegINg. — oNderZoekSgerechT. — VerWIJZINg VaN 
eeN INVerdeNkINggeSTelde Naar heT hoF VaN aSSISeN. — NIeT-regelINg VaN 
de rechTSplegINg Voor eeN aNdere INVerdeNkINggeSTelde. — BurgerlIJke 
rechTSVorderINg. — rechTeN BurgerlIJke parTIJeN. — geVolg. 

5o oNderZoekSgerechTeN. — regelINg VaN de rechTSplegINg. — 
VerWIJZINg VaN eeN INVerdeNkINggeSTelde Naar heT hoF VaN aSSISeN. — 
NIeT-regelINg VaN de rechTSplegINg Voor eeN aNdere INVerdeNkINgge-
STelde. — BurgerlIJke rechTSVorderINg. — rechTeN BurgerlIJke parTIJeN. 
— geVolg. 

6o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — BeSlISSINg VaTBaar Voor caSSa-
TIeBeroep. — BurgerlIJke rechTSVorderINg. — BurgerlIJke parTIJ. — hoF 
VaN aSSISeN. — WeIgerINg SchorSINg procedure IN aFWachTINg regelINg 
rechTSplegINg. — BelaNg. — geVolg. 

7o hoF VaN aSSISeN. — BehaNdelINg Ter ZITTINg eN TuSSeNar-
reSTeN. VerklarINg VaN de JurY. — BurgerlIJk parTIJ. — WeIge-
rINg SchorSINg procedure IN aFWachTINg regelINg rechTSplegINg. — BelaNg. 
— geVolg. 

8o mISdrIJF. — algemeeN. BegrIp. maTerIeel eN moreel 
BeSTaNddeel. eeNheId VaN opZeT. — dodeN oF ToeBreNgeN VaN 
leTSel aaN eeN aNder daN de Beoogde perSooN. — opZeT. — geVolg. 

9o SlageN eN VerWoNdINgeN. dodeN. — opZeTTelIJk ToeBreNgeN 
VaN VerWoNdINgeN eN opZeTTelIJk dodeN. — dodeN oF ToeBreNgeN 
VaN leTSel aaN eeN aNder daN de Beoogde perSooN. — opZeT. — geVolg. 

10o hoF VaN aSSISeN. — BurgerlIJke rechTSVorderINg. — 
BeSlISSINg VaN VrIJSpraak. — caSSaTIeBeroep VaN de BurgerlIJke parTIJ. — 
VerNIeTIgINg VaN de BeSlISSINg alS groNdSlag Voor de INgeSTelde Burger-
lIJke rechTSVorderINg. — VerWIJZINg. — WIJZe. 

11o VerWIJZINg Na caSSaTIe. — STraFZakeN. — hoF VaN aSSISeN. — 
BeSlISSINg VaN VrIJSpraak. — BurgerlIJke rechTSVorderINg. — caSSaTIe-
Beroep VaN de BurgerlIJke parTIJ. — VerNIeTIgINg VaN de BeSlISSINg alS 
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groNdSlag Voor de INgeSTelde BurgerlIJke rechTSVorderINg. — VerWIJ-
ZINg. — WIJZe.

1o Het Hof slaat geen acht op de akte van afstand die ter griffie van het Hof 
werd neergelegd nadat de zaak in beraad werd genomen.

2o, 3o, 4o en 5o De omstandigheid dat het onderzoeksgerecht een inverden-
kinggestelde heeft verwezen naar het hof van assisen om er terecht te 
staan voor een bepaald feit, terwijl het de rechtspleging niet heeft gere-
geld voor een andere voor dit feit door de onderzoeksrechter inverden-
kinggestelde persoon, levert als dusdanig geen miskenning op van het 
recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging inclusief het recht 
op tegenspraak van de burgerlijke partijen, die hun burgerlijke rechts-
vordering op dit feit steunen ; zo het onderzoeksgerecht alsnog mocht 
beslissen om de inverdenkinggestelde voor wie de rechtspleging niet werd 
geregeld, naar het hof van assisen te verwijzen, kunnen de burgerlijke 
partijen bij die behandeling door het hof van assisen al hun rechten laten 
gelden ; dit hof van assisen is bij zijn beoordeling niet gebonden door wat 
een eerder hof van assisen heeft beslist over een andere beschuldigde.

6o en 7o Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep door 
de burgerlijke partijen gericht tegen het arrest dat weigert de procedure 
voor het hof van assisen te schorsen in afwachting van een regeling van 
de rechtspleging door het onderzoeksgerecht gelet op de inverdenking-
stelling van een tweede verweerder voor hetzelfde feit.

8o en 9o Uit de bepaling van artikel 392 Strafwetboek volgt dat hij die beoogt 
een wel bepaald persoon te doden of letsel toe te brengen, maar door een 
externe oorzaak een ander doodt of letsel toebrengt, opzettelijk handelt ; 
de omstandigheid dat hij een ander heeft getroffen dan de persoon die 
door hem werd beoogd, belet niet dat de dader opzettelijk heeft gehandeld 
in de zin van dat artikel. (Art. 392 Strafwetboek) 

10o en 11o Wanneer bij vrijspraak van de beschuldigde voor een bepaald 
feit die beslissing als grondslag dient voor de door de burgerlijke partijen 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, verwijst het Hof de aldus 
beperkte zaak naar het hof van assisen dat het vernietigde arrest heeft 
gewezen, anders samengesteld, rechtszitting houdend zonder jury  (1). 
(Art. 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering)

(c. e.a. T. k. e.a.) 

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van het hof van 
assisen van de provincie Oost-Vlaanderen van 15 oktober 2013 (hierna 
arrest I), 22 oktober 2013 (hierna arrest II) en 23 oktober 2013 (hierna 
arrest III).

  (1) Cass. 29 september 2010, AR P.10.0705.F, AC 2010, nr. 562.
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De eisers doen in hun memorie afstand van hun cassatieberoepen in 
zoverre gericht tegen het arrest III dat de verweerders tot straf veroor-
deelt.

De eisers doen in een op 16 april 2014 ter griffie van het Hof neerge-
legde akte afstand van hun cassatieberoepen voor zover die cassatiebe-
roepen voorbarig zouden zijn.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Afstand van de cassatieberoepen

1. Het Hof slaat geen acht op de akte van de afstand die op 16 april 
2014 ter griffie van het Hof werd neergelegd, dit is nadat de zaak op 
1 april 2014 in beraad werd genomen.

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

2. De beoordeling van de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen 
in zoverre gericht tegen het arrest I vergt een onderzoek van het eerste 
middel van de eisers.

Eerste middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede 
miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht van verde-
diging en het recht op tegenspraak : het arrest I verwerpt ten onrechte 
het verzoek van de eisers om de procedure te schorsen teneinde het 
onderzoeksgerecht toe te laten alsnog de procedure met betrekking tot 
de inverdenkingstelling van de verweerder 2 wegens moord op E C te 
regelen ; vaststaat dat voor dat feit twee verdachten als daders-mede-
daders werden in verdenking gesteld, terwijl slechts ten aanzien van 
één van hen werd beslist over de verwijzing naar het hof van assisen ; 
het hof van assisen is aldus geroepen om te beslissen over de vraag of 
de verweerder 1 zich aan dit feit heeft schuldig gemaakt, terwijl zij 
zich niet mag uitspreken over datzelfde feit wat betreft de verweerder 
2, hoewel die daarvoor was in verdenking gesteld en niet uitgesloten is 
dat over datzelfde feit met betrekking tot hem nog zal moeten worden 
geoordeeld ; die omstandigheid is problematisch omwille van de moge-
lijkheid van tegenstrijdige beslissingen en een aantasting van het 
recht van partijen die nog een rechterlijke beslissing moeten vragen 
over een feit dat reeds werd beoordeeld ; de eisers kunnen geen eerlijk 
proces meer krijgen omtrent het beginsel van aansprakelijkheid van de 
verweerder 2 voor zijn mogelijk aandeel in de moord op E C en omtrent 
de begroting van de gebeurlijke schade, aangezien reeds werd beslist 
dat deze moord werd uitgelokt, wat een element is dat een impact heeft 
op de begroting van de gebeurlijke schadevergoeding.
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4. De omstandigheid dat het onderzoeksgerecht een inverdenkingge-
stelde heeft verwezen naar het hof van assisen om er terecht te staan 
voor een bepaald feit, terwijl het de rechtspleging niet heeft geregeld 
voor een andere voor dit feit door de onderzoeksrechter inverdenking-
gestelde persoon, levert als dusdanig geen miskenning op van het 
recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging inclusief het 
recht op tegenspraak van de burgerlijke partijen, die hun burgerlijke 
rechtsvordering op dit feit steunen.

Zo het onderzoeksgerecht alsnog mocht beslissen om de inverden-
kinggestelde, voor wie de rechtspleging niet werd geregeld, naar het 
hof van assisen te verwijzen, kunnen de burgerlijke partijen bij die 
behandeling door het hof van assisen al hun rechten laten gelden. Dit 
hof van assisen is bij zijn beoordeling niet gebonden door wat een eerder 
hof van assisen heeft beslist over een andere beschuldigde. 

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

5. Daaruit volgt dat de eisers geen belang hebben bij het aanvechten 
van het arrest I, dat weigert de procedure voor het hof van assisen te 
schorsen in afwachting van een regeling van de rechtspleging door het 
onderzoeksgerecht gelet op de inverdenkingstelling van de verweerder 
2 voor het feit A.

In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest I, zijn ze 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Tweede middel

6. Het middel voert schending aan van artikel 392 Strafwetboek : op 
grond van de reden dat niet kan worden uitgesloten dat de eiser 2 per 
ongeluk werd geraakt toen de verweerder 1 aan het vuren was in de 
richting van E C, zonder dat hij de intentie had daarbij de eiser 2 te 
raken, kon het hof van assisen met het arrest II de verweerder 1 niet 
vrijspreken voor poging moord op de eiser 2, waarvoor de eisers vergoe-
ding wensen te vorderen ; de omstandigheid dat hij die een bepaald 
persoon wil doden door een element onafhankelijk van zijn wil een 
ander persoon raakt, doet geen afbreuk aan het strafbaar karakter 
van die handeling ; de dader heeft immers wetens en willens de inte-
griteit van een persoon willen schenden en dat hij daarbij buiten 
zijn wil een andere persoon treft dan deze die hij voor ogen had, doet 
daaraan geen afbreuk ; de leer van de aberratio ictus geldt niet alleen 
in de hypothese dat de dader niet de beoogde persoon doodt, maar 
ook indien hij daarbij ook een ander doodt of verwondt ; ook dan is de 
handeling opzettelijk, zelfs al heeft de dader dat specifieke resultaat 
niet gewild ; ook de vrijspraak van de verweerder 2 aan de telastleg-
ging B moet worden vernietigd, aangezien ze op dezelfde motieven is 
gesteund ; het arrest is in elk geval niet naar recht verantwoord omdat 
het niet heeft onderzocht of de kans dat de eiser 2 zou getroffen worden 
aanmerkelijk was en of de verweerder 1 dat risico wetens en willens 
heeft aanvaard ; de veroordeling wegens een opzettelijk misdrijf is in 
elk geval mogelijk indien uit de omstandigheden blijkt dat het treffen 
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van een andere persoon een noodzakelijk of minstens een normaal 
gevolg was.

7. Artikel 392 Strafwetboek bepaalt : “Opzettelijk worden genoemd 
het doden en het toebrengen van letsel met het oogmerk om een bepaald 
persoon of een persoon die zal worden aangetroffen of ontmoet, aan te 
randen, ook al was dit oogmerk afhankelijk van enige omstandigheid 
of van enige voorwaarde en zelfs al heeft de dader zich vergist omtrent 
de persoon die het slachtoffer van de aanranding is geworden”.

8. Uit die bepaling volgt dat hij die beoogt een wel bepaald persoon 
te doden of letsel toe te brengen, maar door een externe oorzaak een 
ander doodt of letsel toebrengt, opzettelijk handelt. De omstandigheid 
dat hij een ander heeft getroffen dan de persoon die door hem werd 
beoogd, belet niet dat de dader opzettelijk heeft gehandeld in de zin 
van artikel 392 Strafwetboek.

9. Het arrest II vermeldt als voornaamste redenen voor de beslis-
singen over de schuld onder meer wat volgt :

— uit de behandeling op de rechtszitting is gebleken dat de verweerder 
1 steeds heeft verklaard dat hij het was die met het pistool 9 mm heeft 
geschoten op E C en dat dit verenigbaar is met de vaststellingen van 
de kruitsporendeskundige ;

— de omstandigheid dat de verweerder 1 in een uitgesproken conflic-
tueuze situatie met het pistool 9 mm heeft gevuurd op E C toont aan 
dat het ontegensprekelijk zijn bedoeling was om hem te doden, wat 
wordt bevestigd door de vaststelling dat volgens de getuigenissen op 
de rechtszitting alsook de verklaringen van de verweerders zelf, de 
verweerder 1 zich onmiddellijk na de schietpartij niet heeft bekom-
merd om de door hem aangeschoten E C en dit niettegenstaande hij na 
het dodelijk schot nog is toegestapt op de zieltogende E C, die enkele 
uren later in het ziekenhuis is overleden ;

— de jury is dan ook van oordeel dat de verweerder 1 opzettelijk en 
met het oogmerk om te doden, E C heeft gedood ;

— uit geen enkel zeker en vaststaand gegeven blijkt dat de verweerder 
1 opzettelijk de eiser 2 heeft pogen te doden ;

— er kan niet worden uitgesloten dat de eiser 2 per ongeluk werd 
geraakt toen de verweerder 1 aan het vuren was in de richting van E C, 
zonder dat hij de intentie had daarbij de eiser 2 te raken ;

— er bestond voor de verweerder 1 ook geen reden om te vuren op de 
eiser 2, waarvan niet bewezen is dat hij over een vuurwapen beschikte, 
zodat het onwaarschijnlijk is dat de verweerder 1 opzettelijk in de rich-
ting van de eiser 2 zou hebben gevuurd of enige handeling zou hebben 
gesteld met de bedoeling te pogen diens dood te bewerkstelligen ;

— om dezelfde redenen is het wat betreft de verweerder 2 niet bewezen 
dat hij opzettelijk zou hebben gepoogd de eiser 2 te doden, te meer 
niet bewezen is dat hij ooit het vuurwapen van de verweerder 1 in zijn 
handen zou hebben gehad tijdens het schietincident ;

— evenmin is uit de behandeling op de rechtszitting gebleken dat de 
verweerder 2 enige handeling zou hebben gesteld of enige houding aan 
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de dag zou hebben gelegd waardoor hij als mededader aan de poging tot 
doodslag op de eiser 2 zou kunnen worden beschouwd ;

— er blijkt nergens uit dat de verweerder 2 hieraan op enigerlei 
wijze zou hebben meegewerkt of dat hij hierbij enige hulp zou hebben 
geboden.

10. Het oordeel dat de verweerder 1 zich niet heeft schuldig gemaakt 
aan het feit B is aldus gesteund op de onjuiste stelling dat er in hoofde 
van de verweerder 1 geen opzet is aangetoond omdat niet kan worden 
uitgesloten dat hij bij het willen doden van E C door op hem te vuren, 
de eiser 2 heeft geraakt, zonder dat hij de bedoeling had die laatste te 
raken. Die beslissing is niet naar recht verantwoord.

In zoverre het middel betrekking heeft op de met het arrest II 
verleende vrijspraak van de verweerder 1 voor het feit B in de mate 
dat die beslissing als grondslag dient voor de door de eisers ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, is het gegrond.

11. Het arrest II grondt de vrijspraak van de verweerder 2 voor het 
feit B onder meer op de niet door het middel bekritiseerde redenen dat 
niet bewezen is dat hij ooit het vuurwapen van de verweerder 1 in zijn 
handen zou hebben gehad tijdens het schietincident, dat uit de behan-
deling op de rechtszitting niet is gebleken dat de verweerder 2 enige 
handeling zou hebben gesteld of enige houding aan de dag zou hebben 
gelegd waardoor hij als mededader aan de poging tot doodslag op de 
eiser 2 zou kunnen worden beschouwd en dat nergens uit blijkt dat de 
verweerder 2 hieraan op enigerlei wijze zou hebben meegewerkt of dat 
hij hierbij enige hulp zou hebben geboden. Die redenen schragen de 
bekritiseerde beslissing.

In zoverre het middel betrekking heeft op de met het arrest II 
verleende vrijspraak van de verweerder 2 voor het feit B in de mate 
dat die beslissing als grondslag dient voor de door de eisers ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, kan het niet leiden tot cassatie en is 
het niet ontvankelijk.

Derde middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand voor zover de cassatieberoepen gericht 
zijn tegen het arrest van 23 oktober 2013.

Vernietigt het arrest van 22 oktober 2013 in de mate dat de beslissing 
de verweerder 1 vrij te spreken voor het feit B als grondslag dient voor 
de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Veroordeelt de verweerder 1 tot een vierde van de kosten.

Veroordeelt de eisers tot de overige kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de 
provincie Oost-Vlaanderen, anders samengesteld, rechtszitting 
houdend zonder jury.

ARREST-2014-4.indb   1002 02/03/15   17:02



N° 296 - 23.4.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1003

22 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Meese 
(bij de balie te Gent), de heer Van Hende (bij de balie te Gent) en mevr. 
Delasorte (bij de balie te Gent).

N° 296

2o kamer — 23 april 2014
(P.14.0586.F)

1o VreemdelINgeN. — VrIJheIdSBeNemINg. — haNdhaVINg. — Beroep. — 
geVolg.

2o VreemdelINgeN. — VrIJheIdSBeNemINg. — haNdhaVINg. — Beroep. — 
VerWerpINg. — geVolg.

1o Wanneer een vreemdeling bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
beroep instelt tegen een negatieve beslissing van de commissaris-gene-
raal voor de vluchtelingen en staatlozen en tegen hem na die beslis-
sing een bevel is uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten, houdt 
de afgifte van een bijzonder verblijfsdocument bedoeld in artikel 111 van 
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-
lingen, de impliciete intrekking in van dat bevel. 

2o Krachtens artikel 52/3 van de wet van 15 december 1980, beslist de minister 
of zijn gemachtigde, indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het 
beroep van de vreemdeling tegen een beslissing van de Commissaris-gene-
raal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verwerpt en de vreemdeling 
onregelmatig in het Rijk verblijft, onverwijld tot een verlenging van het 
bevel om het grondgebied te verlaten dat na die beslissing is overhan-
digd ; die wetsbepaling heeft tot gevolg dat de eerste titel opnieuw van 
kracht wordt ; het arrest, dat verduidelijkt dat de betwiste beslissing tot 
vrijheidsbeneming kon verwijzen naar het bevel om het grondgebied te 
verlaten, verantwoordt zijn beslissing naar recht. (Art. 52/3, Vreemde-
lingenwet)

(k.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 maart 2014. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconclu-

deerd.
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II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

De eiser verwijt het arrest dat het zijn hechtenis handhaaft wegens 
het ontbreken van de in artikel 7, tweede lid, Vreemdelingenwet 
bedoelde afdoende maar minder dwingende maatregelen, omdat hij 
geen gevolg had gegeven aan een op 4 september 2013 gekregen bevel 
om het grondgebied te verlaten.

Met aanvoering van de miskenning van de bewijskracht van de 
akten, betoogt hij dat het hem die dag overhandigde document geen 
bevel is om het grondgebied te verlaten maar de verlenging van een op 
11 april 2013 afgegeven bevel.

Hij voert bovendien aan dat het bevel van 11 april 2013 werd inge-
trokken.

Wanneer een vreemdeling bij de Raad voor Vreemdelingenbewis-
tingen beroep instelt tegen een negatieve beslissing van de commis-
saris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, waarbij tegen hem 
als gevolg van die beslissing een bevel werd uitgevaardigd om het 
grondgebied te verlaten, houdt de afgifte van een bijzonder verblijfsdo-
cument bedoeld in artikel 111 van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
ging en de verwijdering van vreemdelingen, de impliciete intrekking 
in van dat bevel.

Krachtens artikel 52/3 Vreemdelingenwet beslist de minister of zijn 
gemachtigde evenwel, indien de voormelde Raad het beroep van de 
vreemdeling tegen een beslissing van de Commissaris-generaal voor 
de Vluchtelingen en de Staatlozen verwerpt en de vreemdeling onre-
gelmatig in het Rijk verblijft, onverwijld tot een verlenging van het 
bevel om het grondgebied te verlaten dat ingevolge die beslissing wordt 
overhandigd.

Die wetsbepaling heeft tot gevolg dat de eerste titel opnieuw van 
kracht wordt.

Met overneming van de redenen van het advies van het openbaar 
ministerie stelt het arrest vast dat

— de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen op 
25 maart 2013 een asielaanvraag van de eiser heeft afgewezen ;

— de eiser op 11 april 2013 kennis werd gegeven van een bevel om het 
grondgebied te verlaten ;

— hij ingevolge het tegen de beslissing van 25 maart 2013 ingediende 
beroep, in het bezit werd gesteld van het bijzonder verblijfsdocument 
bedoeld in het voormelde artikel 111 ;

— aangezien dat beroep bij arrest van de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen van 20 augustus 2013 werd verworpen, hem op 4 september 
2013 een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis werd 
gebracht ;
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— de eiser vervolgens op 24 februari 2014 werd geïdentificeerd terwijl 
hij onwettig in het Rijk verbleef en naar de Dienst Vreemdelingen-
zaken werd doorverwezen om in het kader van de voorliggende rechts-
pleging van zijn vrijheid te worden beroofd.

De appelrechters hebben uit die vaststellingen afgeleid dat er buiten 
de betwiste maatregel geen afdoende maar minder dwingende maat-
regel voorhanden was om op doeltreffende wijze de verwijdering van 
betrokkene te waarborgen, aangezien een dergelijke maatregel reeds 
vruchteloos werd ondernomen.

Met eigen redenen hebben ze verduidelijkt dat de bestreden beslis-
sing van 24 februari 2014 zonder dwaling kon verwijzen naar het bevel 
om het grondgebied te verlaten dat de eiser op 4 september 2013 werd 
betekend en waaraan hij geen gevolg heeft gegeven.

De brief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 4 september aan de 
eiser, licht hem in over het feit dat de Raad voor Vreemdelingenbe-
twistingen zijn aanvraag tot het verkrijgen van een vluchtelingen-
status en de subsidiaire beschermingsstatus heeft verworpen. De brief 
verklaart dat hem op grond van artikel 52/3, § 1, Vreemdelingenwet, 
een verlenging wordt toegekend van het bevel om het grondgebied te 
verlaten, tot 14 september 2013.

De appelrechters hebben die brief beschouwd als een bevel om het 
grondgebied te verlaten, zonder van de akte een uitlegging te geven die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.

Met die overwegingen verantwoordt het arrest zijn 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.

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

23 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de 
heer Andrien (bij de balie te Luik).
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N° 297

1o kamer — 24 april 2014
(C.13.0271.N)

1o VerZekerINg. — laNdVerZekerINg. — VerZekerINg VaN de 
aaNSprakelIJkheId. — TegeNSTelBaarheId VaN de excepTIeS, NIeTIgheId eN 
VerVal VaN rechT. — BeNadeelde. — draagWIJdTe.

2o VerJarINg. — BurgerlIJke ZakeN. — STuITINg. — aFSTaNd VaN eIS. 
— draagWIJdTe.

3o VerZekerINg. — algemeeN. — VerZekerINgSWeT 11 JuNI 1874. — 
arTIkel 28. — aaNSprakelIJkheIdSVerZekerINg. — rISIco. — realISaTIe. 
— VoorWaarde.

1o De bepaling van artikel 87, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
staat niet eraan in de weg dat de niet-verplichte aansprakelijkheidsver-
zekeraar de verweermiddelen die betrekking hebben op het bestaan en de 
draagwijdte van de verzekeringsovereenkomst, kan tegenwerpen aan de 
benadeelde. 

2o Krachtens artikel 2247 Burgerlijk Wetboek wordt de stuiting van de 
verjaring voor niet bestaande gehouden indien de eiser afstand doet 
van zijn eis ; in zoverre het subonderdeel ervan uitgaat dat artikel 2247 
Burgerlijk Wetboek enkel een afstand van recht in de zin van artikel 821 
Gerechtelijk Wetboek viseert, faalt het naar recht.

3o Uit artikel 28 Verzekeringswet 11 juni 1874 volgt dat de verzekering geen 
gevolg kan hebben wanneer het risico zich reeds heeft gerealiseerd ten 
tijde van het sluiten van de overeenkomst ; in de aansprakelijkheidsver-
zekering is voor de realisering van het risico niet vereist dat de aanspra-
kelijkheid reeds vaststaat op het ogenblik van het sluiten van de verze-
keringsovereenkomst.

(allIaNZ gloBal corporaTe & SpecIalITY ag VeNNooTSchap  
Naar duITS rechT T. axa BelgIum N.V. e.a.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 16 november 2012.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddeleN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
drie middelen aan.
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III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling 

Eerste middel

Eerste onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Eerste subonderdeel

7. Krachtens artikel 87, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
kan de verzekeraar voor de niet-verplichte aansprakelijkheidsverze-
keringen de excepties, de nietigheid en het verval van recht voort-
vloeiend uit de wet of de overeenkomst tegenwerpen aan de benadeelde 
voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval 
voorafgaat.

Deze bepaling staat niet eraan in de weg dat de niet-verplichte 
aansprakelijkheidsverzekeraar de verweermiddelen die betrekking 
hebben op het bestaan en de draagwijdte van de verzekeringsovereen-
komst, kan tegenwerpen aan de benadeelde.

8. Het subonderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt 
in zoverre naar recht.

9. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de eiseres met betrekking tot de stuiting van de verjaring gesteund 
op artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst de solidariteit 
tussen de medeverzekeraars op grond van gebruiken heeft aangevoerd.

10. De appelrechters die oordelen dat een stuiting van de verjaring 
op grond van artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst niet 
bewezen is, dienden hierop niet meer te antwoorden.

Het subonderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede en derde subonderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde subonderdeel

13. Krachtens artikel 2247 Burgerlijk Wetboek wordt de stuiting van 
de verjaring voor niet bestaande gehouden indien de eiser afstand doet 
van zijn eis.

14. In zoverre het subonderdeel ervan uitgaat dat artikel 2247 Burger-
lijk Wetboek enkel een afstand van recht in de zin van artikel 821 
Gerechtelijk Wetboek viseert, faalt het naar recht.

15. Krachtens artikel 826, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek maakt 
de afstand van geding de stuiting van de verjaring niet ongedaan 
wanneer hij gegrond is op de onbevoegdheid van de rechter voor wie 
de zaak aanhangig is en dezelfde akte dagvaarding voor de bevoegde 
rechter inhoudt.

16. De appelrechters die oordelen dat niet blijkt dat de verjaring van 
de vordering op rechtsgeldige wijze werd gestuit omdat het schrijven 
van de raadsman van de eiseres van 13 november 2001 niet vermeldt 
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dat de procedure voor een welbepaalde rechtbank zal worden hervat, 
zelfs niet dat ze voor de Belgische rechtbank zal worden hervat, en dit 
evenmin blijkt uit de beslissing van het Landgericht Darmstadt van 
27 maart 2002, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het subonderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
17. In zoverre het subonderdeel aanvoert dat de appelrechters de arti-

kelen 1 en 826 Gerechtelijk Wetboek schenden door deze bepalingen 
toe te passen op een procedure voor de Duitse rechtbank, zonder op 
te komen tegen hun oordeel dat de verjaring van de vordering van 
de eiseres beheerst wordt door het Belgisch recht, kan het niet tot 
cassatie leiden en is het mitsdien niet ontvankelijk.

18. Krachtens artikel 1 regelt het Gerechtelijk Wetboek de organi-
satie van de hoven en rechtbanken, de bevoegdheid en de rechtspleging.

19. Deze bepaling regelt niet de toepassing van de afstand naar Duits 
procesrecht.

In zoverre het subonderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar 
recht.

20. Voor het overige gaat het subonderdeel ervan uit dat de appel-
rechters artikel § 269 ZPO (Zivilprozessordnung) verkeerd hebben geïn-
terpreteerd.

21. Uit het arrest blijkt niet dat de appelrechters toepassing hebben 
gemaakt van voormeld artikel.

Het subonderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

22. Krachtens artikel 28 Verzekeringswet 11 juni 1874 kan de verze-
kering geen gevolg hebben wanneer de verzekerde zaak niet aan het 
risico blootgesteld is geweest of wanneer de schade reeds bestond ten 
tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Hieruit volgt dat de verzekering geen gevolg kan hebben wanneer het 
risico zich reeds heeft gerealiseerd ten tijde van het sluiten van de over-
eenkomst. In de aansprakelijkheidsverzekering is voor de realisering 
van het risico niet vereist dat de aansprakelijkheid reeds vaststaat op 
het ogenblik van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.

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

Tweede onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

24 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
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de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en 
mevr. Geinger.

N° 298

1o kamer — 24 april 2014
(C.13.0328.N)

1o gerechTSkoSTeN. — BurgerlIJke ZakeN. — algemeeN. — koSTeN 
BIJSTaNd TechNISch raadSmaN. — VergoedINg. — VoorWaardeN.

2o oVereeNkomST. — rechTeN eN VerplIchTINgeN VaN 
parTIJeN. — algemeeN. — coNTracTuele aaNSprakelIJkheId. — herSTel 
Schade SlachToFFer. — koSTeN BIJSTaNd TechNISch raadSmaN. — Vergoe-
dINg. — VoorWaardeN.

1o en 2o De noodzakelijke kosten van verdediging die niet de bijstand van 
een advocaat betreffen, maar de bijstand van een technisch raadsman 
komen op grond van de bepalingen van de artikelen 1146 tot en met 1153 
Burgerlijk Wetboek voor vergoeding in aanmerking ingeval van contrac-
tuele aansprakelijkheid  (1).

(V. T. VeSTINg FINaNce N.V.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 25 februari 2013.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddeleN

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling 

Eerste middel

1. Krachtens de artikelen 1146 tot en met 1153 Burgerlijk Wetboek 
dient de vergoeding van de schade in geval van contractuele aansprake-
lijkheid het slachtoffer van de contractuele wanprestatie te herstellen 
in een toestand alsof er geen wanprestatie was geweest.

  (1) Cass. 2 september 2004, AR C.01.0186.F, AC 2004, nr. 375, met concl. van advocaat-
generaal Henkes ; Cass. 16 november 2006, AR C.05.0124.F, AC 2006, nr. 568 ; Cass. 1 maart 
2012, AR C.10.0425.N, AC 2012, nr. 142.
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De noodzakelijke kosten van verdediging die niet de bijstand van 
een advocaat betreffen, maar de bijstand van een technisch raadsman 
komen op grond van deze bepalingen voor vergoeding in aanmerking 
ingeval van contractuele aansprakelijkheid.

2. De appelrechters die oordelen dat de kosten van ereloon aan Fidu-
ciaire BDO, aan wie de eiser opdracht gaf tot de schadeberekening, 
kosten van eigen verdediging zijn en op deze grond de vordering van 
de eiser tot vergoeding van deze kosten afwijzen, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt over de vorde-

ring van de eiser voor vergoeding van de kosten van de verdediging en 
de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan 

de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

 24 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer Vanlerberghe.

N° 299

1o kamer — 25 april 2014
(C.13.0204.F)

1o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — prINcIpaal Beroep. Vorm. TermIJN. 
oNSplITSBaar geSchIl. — TermIJN. — oNregelmaTIge BeTekeNINg. — laTere 
aFgIFTe aaN degeNe aaN WIe BeTekeNd WordT. — keNNISNemINg. — regelma-
TIgheId. — hoger Beroep. — geVolg. 

2o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — explooT. — hoger 
Beroep. — TermIJN. — oNregelmaTIge BeTekeNINg. — laTere aFgIFTe aaN 
degeNe aaN WIe BeTekeNd WordT. — keNNISNemINg. — regelmaTIgheId. — 
hoger Beroep. — geVolg.

3o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — prINcIpaal Beroep. Vorm. TermIJN. 
oNSplITSBaar geSchIl. — TermIJN. — oNregelmaTIge BeTekeNINg. — laTere 
aFgIFTe aaN degeNe aaN WIe BeTekeNd WordT. — keNNISNemINg. — arTIkel 867 
gerechTelIJk WeTBoek. — ToepaSSINg. — hoger Beroep. — geVolg.
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4o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — explooT. — hoger 
Beroep. — TermIJN. — oNregelmaTIge BeTekeNINg. — laTere aFgIFTe aaN 
degeNe aaN WIe BeTekeNd WordT. — keNNISNemINg. — arTIkel 867 gerech-
TelIJk WeTBoek. — ToepaSSINg. — hoger Beroep. — geVolg.

1o en 2o De onregelmatige betekening van een in eerste aanleg gewezen 
vonnis doet de termijn van hoger beroep niet ingaan ; de latere afgifte 
van een dergelijke betekening of mededeling aan degene aan wie bete-
kend wordt, maakt die betekening niet regelmatig en doet evenmin de 
termijn van hoger beroep ingaan vanaf de datum van die afgifte of van 
die kennisneming  (1).

3o en 4o De toepassing van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek krach-
tens hetwelk de onregelmatigheid van een handeling niet tot nietigheid 
kan leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het 
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, doet de termijn van hoger 
beroep niet ingaan vanaf de datum van de afgifte van de onregelma-
tige betekeningsakte aan degene aan wie betekend wordt of vanaf diens 
kennisneming van de onregelmatige betekeningsakte  (2).

(p. T. laNdSBoNd der chrISTelIJk muTualITeITeN)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 9 november 2012.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddel

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

1. De onregelmatige betekening van een in eerste aanleg gewezen 
vonnis doet de termijn van hoger beroep niet ingaan.

De latere afgifte van een dergelijke betekening of mededeling aan 
degene aan wie betekend wordt, maakt die betekening niet regelmatig 
en doet evenmin de termijn van hoger beroep ingaan vanaf de datum 
van die afgifte of van die kennisneming.

De toepassing van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, krach-
tens hetwelk de onregelmatigheid van een handeling niet tot nietig-
heid kan leiden wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling 
het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, doet de termijn van 
hoger beroep niet ingaan vanaf de datum van de afgifte van de onregel-

  (1) Cass. 27 september 2013, AR C.12.0627.F en C.12.0629.F, AC 2013, nr. 488.
  (2) Zie noot 1.
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matige betekeningsakte aan degene aan wie betekend wordt of vanaf 
diens kennisneming van de onregelmatige betekeningsakte.

2. Uit het arrest blijkt dat het vonnis van de eerste rechter aan de 
eiser op 30 mei 2011 is betekend op grond van artikel 38 van het Gerech-
telijk Wetboek, volgens hetwelk de betekening bestaat in het door de 
gerechtsdeurwaarder achterlaten van een afschrift van het exploot 
van betekening onder gesloten omslag aan de woonplaats van degene 
aan wie betekend wordt.

Het arrest overweegt wat volgt :
— het is onzeker of het exploot is achtergelaten aan de woonplaats 

van de eiser dan wel van de buren, aangezien laatstgenoemden beves-
tigen dat de plaatsgesteldheid voor verwarring kan zorgen en de optre-
dende gerechtsdeurwaarder erkent dat hij, ondanks het vele zoekwerk 
naar de woonplaats van de eiser, zich kennelijk van brievenbus heeft 
vergist ;

— hoewel de sanctie van een onregelmatige betekening zou kunnen 
leiden tot de nietigheid van de handeling, kan de nietigheid krachtens 
artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek niet tot nietigheid leiden 
wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het doel heeft 
bereikt dat de wet ermee beoogt ;

— de handeling heeft te dezen het doel bereikt dat de wet ermee 
beoogde, aangezien uit het dossier volgt dat de eiser “ ‘onverwijld’ en 
uiterlijk op 2 juni 2011 op de hoogte is gebracht van het feit dat de 
beroepen beslissing op 30 mei 2011 was betekend en dat de termijn van 
hoger beroep vanaf die datum is ingegaan”.

3. Het arrest, dat op grond van die overwegingen niet vaststelt dat 
het exploot overeenkomstig artikel 38 van het Gerechtelijk Wetboek is 
achtergelaten aan de woonplaats van de eiser, verantwoordt niet naar 
recht zijn beslissing dat de termijn van hoger beroep is ingegaan op 
31 mei 2011 en verstreken op 30 juni 2011 en dat het verzoekschrift in 
hoger beroep, dat op 1 juli 2011 is neergelegd, niet ontvankelijk is.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

25 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Nudelholc.
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N° 300

1o kamer — 25 april 2014
(C.13.0255.F)

ENERGIE. — commISSIe Voor de regulerINg VaN de elekTrIcITeIT eN heT gaS. 
— BeSlISSINg. — hoF VaN Beroep Te BruSSel. — VolheId VaN rechTSmachT. 
— geVolg.

Doordat het hof van beroep te Brussel volheid van rechtsmacht heeft, kan 
het de beslissingen van de Commissie voor de regulering van de elektrici-
teit en het gas vernietigen en wijzigen, uitspraak doen over de grond van 
het geschil door de externe en interne wettigheid van die beslissingen te 
toetsen en door na te gaan of ze in feite gegrond zijn, of ze voortvloeien 
uit correcte juridische kwalificaties en of ze niet kennelijk buiten verhou-
ding staan tot de gegevens die aan de eiseres zijn voorgelegd.

(commISSIe Voor de regulerINg VaN de elekTrIcITeIT eN heT gaS  
T. elecTraBel N.V.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 18 december 2012.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat- generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIddeleN

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

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vijfde onderdeel

Het hof van beroep te Brussel kan, gelet op de volheid van rechts-
macht waarover het beschikt, de beslissingen van de eiseres vernie-
tigen en wijzigen, over de grond van het geschil uitspraak doen door de 
externe en interne wettigheid van die beslissingen te toetsen en door 
na te gaan of ze in feite gegrond zijn, uit correcte juridische kwalifi-
caties voortvloeien en niet kennelijk buiten verhouding staan tot de 
gegevens die aan de eiseres zijn voorgelegd.

Het hof van beroep kan nagaan of de tekortkoming waarop de eiseres 
zich beroept om een boete op te leggen, is aangetoond en, in het kader 
hiervan, of de verzoeken tot informatieverstrekking die de eiseres 
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met toepassing van de artikelen 26, § 1, en 26, § 1bis, van de Elektrici-
teitswet doet, nauwkeurig genoeg waren gesteld om de verweerster in 
staat te stellen daarop te antwoorden.

Het onderdeel, dat in werkelijkheid aanvoert dat enkel de eiseres 
gemachtigd is te beoordelen of de door haar gevraagde inlichtingen 
helder en nauwkeurig zijn en overeenstemmen met wat zij heeft 
gevraagd, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

 25 april 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Heenen en de 
heer Verbist.

N° 301

3o kamer — 28 april 2014
(C.13.0007.F)

1o VeNNooTSchappeN. — haNdelSVeNNooTSchappeN. — Naam-
loZe VeNNooTSchappeN. — VorderINg ToT uITSluITINg. — aaNdeleNoVer-
drachT alS geVolg VaN de uITSluITINg VaN aaNdeelhouderS. — eFFecTeN VaN 
VerSchIlleNde caTegorIeëN. — Waarde. — ramINg. — BepalINg. — Voor-
WaardeN. — crITerIa. — BedoelINg VaN de BeZITTer.

2o eFFecTeN aaN TooNder. — NaamloZe VeNNooTSchappeN. — VorderINg 
ToT uITSluITINg. — aaNdeleNoVerdrachT alS geVolg VaN de uITSluITINg VaN 
aaNdeelhouderS. — eFFecTeN VaN VerSchIlleNde caTegorIeëN. — Waarde. 
— ramINg. — BepalINg. — VoorWaardeN. — crITerIa. — BedoelINg VaN de 
BeZITTer.

1o en 2o Wanneer een vennootschap verschillende categorieën van effecten 
heeft uitgegeven, mag de rechter de prijs van de overgedragen effecten 
bepalen door op de totale waarde van de onderneming het aandeel aan te 
rekenen van die effecten in verhouding tot het geheel van de uitgegeven 
effecten, op voorwaarde dat de effecten van verschillende categorieën 
eenzelfde waarde hebben ; om te bepalen of effecten die vrij overdraag-
baar zijn en effecten die dat niet zijn van gelijke waarde zijn, moet de 
rechter abstractie maken van de wil van hun houder om ze al dan niet 
over te dragen  (1). (Artt. 636, eerste lid, en 642, eerste lid, Wetboek van 
vennootschappen)

(gedelFIN N.V. T. INNoVaTIoN eT recoNVerSIoN INduSTrIelle V.Z.W., IN 
aaNWeZIgheId VaN SocIéTé d’INVeSTISSemeNT du BaSSIN lIégeoIS N.V.) 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 301.
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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 28 juni 2012. 

Op 3 april 2014 heeft advocaat-generaal Jean Marie Genicot een 
conclusie neergelegd ter griffie. 

De zaak werd bij beschikking van 3 april 2014 door de eerste voor-
zitter naar de derde kamer verwezen. 

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot werd gehoord in zijn conclusie.

II. caSSaTIemIddel

De eiseres voert twee middelen aan die luiden als volgt :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel 

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 476, 483, 617, 636 en 640 van het Wetboek van Vennoot-

schappen. 

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest heeft geoordeeld dat “de eerste rechter de 
intrinsieke waarde van SIBL bij vonnis van 10 januari 2011 terecht op 
8.833.976,36 euro heeft vastgesteld” en dat “op die waarde een holdings-
korting van 20 pct. moet worden toegepast, namelijk 1.766.795,27 euro”, 
en beslist dat “een saldo overblijft van 7.067.181,09 euro waarop een 
waarderingscorrectie van 75 pct. voor illiquiditeit moet worden toege-
past die echter gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de controle-
premie van 25 pct.” zodat “de prijs van 100 pct. van SIBL moet worden 
vastgesteld op 3.533.590,54 euro en de prijs van haar aandelen die in 
het bezit zijn van de eiseres op 1.766.795,27 euro” aangezien de aandelen 
dezelfde waarde hebben als de oprichtersaandelen.

Het arrest “wijzigt bijgevolg het vonnis van de eerste rechter ;
Stelt de prijs van de SIBL-aandelen die in het bezit zijn van de eiseres 

definitief vast op 1.766.795,27 euro ; 
Veroordeelt de verweerster om dat bedrag aan de eiseres te betalen ;
Zegt dat de eiseres de aandelen zal moeten overdragen nadat de 

verweerster die prijs betaald heeft en dat die overdracht en betaling 
moeten geschieden binnen drie maanden na betekening van het arrest ;

Compenseert de kosten van eerste aanleg en van het hoger beroep 
in zoverre elke partij haar eigen kosten draagt, met inbegrip van de 
deskundigenhonoraria die ze elk voor de helft gedragen hebben”.

Het arrest voert de volgende redenen aan ter staving van zijn beslis-
sing :

 “3. De gelijkheid tussen aandelen en oprichtersaandelen :
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De eerste rechter heeft terecht beslist dat de aandelen en oprichters-
aandelen van gelijke waarde zijn. 

De eiseres legt een verslag van professor Couvreur voor die anders 
concludeert en meent dat de oprichtersaandelen in bepaalde omstan-
digheden een nulwaarde kunnen hebben. 

Voor de waardebepaling van de oprichtersaandelen hanteert hij 
echter een ‘economisch referentieconcept’ dat een vereffening veron-
derstelt, terwijl de gedwongen verkoop van de SIBL-aandelen bevolen 
wordt om het voortbestaan van de vennootschap te waarborgen, zoals 
blijkt uit de motivering van het vonnis van 23 november 2007 dat de 
tegenvordering tot uitsluiting van de verweerster inwilligt. Die evalu-
atie moet dus gerealiseerd worden vanuit een continuïteitsperspectief 
(‘going concern’) en niet vanuit een discontinuïteitsperspectief (veref-
fening). Aangezien het een gedwongen verkoop betreft, kan de verkoper 
niet kiezen tussen verkoop of vereffening naargelang de financiële 
voordelen die hij uit de ene of de andere operatie zou kunnen halen. De 
referentie aan een minimum verkoopprijs waarop de verkoper recht zou 
hebben en die de prijs zou zijn in geval van vereffening, is niet correct. 
Het is niet omdat gesteld wordt dat die vereffening slechts ‘virtueel’ is, 
dat het onjuiste uitgangspunt van de bewijsvoering daarmee ongedaan 
gemaakt wordt. 

Toch is het juist dat de oprichtersaandelen niet kunnen worden over-
gedragen zonder de voorafgaande toelating van de raad van bestuur, 
terwijl aandelen vrij overdraagbaar zijn (artikel 476, Wetboek van 
Vennootschappen). Dat liquiditeitsverschil zou een weerslag kunnen 
hebben op hun respectievelijke waarde, als de verweerster op korte of 
middellange termijn een verkoop van haar aandelen overweegt. Dat is 
echter niet haar bedoeling. Hoewel de SIBL-aandelen vrij overdraagbaar 
zijn, mag men echter niet veronachtzamen dat hun liquiditeit wegens 
de hierboven vermelde redenen zeer zwak is. Zelfs indien zij ontegen-
sprekelijk verschillende kenmerken vertonen, is er te dezen geen enkele 
objectieve reden om hen een verschillende waarde toe te kennen.

De eiseres betoogt voorts dat de verweerster de jaarlijkse taks tot 
vergoeding der successierechten (artikel 147, Waals Wetboek Succes-
sierechten) niet betaalt of, ten minste, dat zij geen aangifte van die 
taks doet, hoewel zij dat verplicht is aangezien de vzw onderworpen is 
aan die taks als zij in het bezit is van vermogenswaarden van meer dan 
25.000 euro (de artikelen 148bis en 151 van dat wetboek).

De verweerster betwist dat niet. Het betreft een keuze waarvan zij 
de fiscale gevolgen eventueel zal moeten dragen maar die geen weer-
slag heeft op de waardering van de oprichtersaandelen. Die geschiedt 
volgens verschillende erkende methodes die steunen op objectieve 
gegevens (vermogenswaarde, rendementswaarde, risicopremie, actu-
alisering, cash-flow, …) en niet op de louter subjectieve visie van de 
verweerster die al dan niet terecht oordeelt dat de aandelen en oprich-
tersaandelen van SIBL een ‘symbolische waarde’ hebben, aangezien zij 
die vennootschap in de eerste plaats ziet als een instrument voor de 
herstructurering van de industrie van het Waalse bekken. 
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Het is onnodig een beroep te doen op een nieuwe expertisemaatregel”. 

Grieven

Eerste onderdeel

1. Nadat de eiseres in haar aanvullende syntheseconclusie in hoger 
beroep heeft beklemtoond dat “als twee categorieën van effecten 
bestaan binnen SIBL (zelfs als een oprichtersaandeel in theorie niet 
hetzelfde ‘gewicht’ heeft als een aandeel)”, merkte zij op dat “het 
gewaagd is hen dezelfde waarde toe te kennen, aangezien zij niet 
dezelfde rechten verlenen” en dat “de aandelen uitsluitend het maat-
schappelijke kapitaal van SIBL en de aanvankelijke investering van 
10.312.370,63 euro vertegenwoordigen”.

Vanuit die veronderstellingen voerde de eiseres in haar aanvul-
lende syntheseconclusie in hoger beroep aan dat, aangezien enkel de 
aandelen representatief zijn voor het kapitaal en het netto-actief van 
de maatschappij daaraan inferieur was, de winstbewijzen geen recht 
hadden op enige uitkering noch bij vereffening, noch onder de vorm van 
dividenden — wat verklaart dat de verweerster haar effecten in haar 
jaarrekeningen slechts pro memorie of als “0” vermeldt — maar dat 
de verweerster door het verwerven van de litigieuze aandelen “aan het 
einde van de procedure de totale beschikking zal verwerven over een 
vennootschap met een ontegensprekelijke waarde” zodat de aandelen, 
die het voorwerp zijn van de gedwongen overdracht, “gewaardeerd 
kunnen worden op het bedrag dat bepaald werd bij de waardering van 
de vennootschap”.

Daarbij voerde de eiseres aan dat door de overdracht van haar 
aandelen aan de verweerster deze zeggenschap verwierf over de tota-
liteit van het maatschappelijk actief terwijl zij daarop voorheen geen 
enkel recht had zodat men niet mocht besluiten dat beide catego-
rieën van effecten een gelijke waarde hadden maar, integendeel, dat 
de aandelen voor de verweerster economisch een beduidend hogere 
waarde hadden. 

2. Het arrest laat dat middel over die waardeoverdracht onbeant-
woord. Het is bijgevolg niet naar recht verantwoord en schendt daar-
door artikel 149 van de Grondwet. 

Tweede onderdeel

1. De rechter die een vordering tot uitsluiting inwilligt overeenkom-
stig artikel 636 van het Wetboek van Vennootschappen veroordeelt de 
gedaagde om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de 
betekening van het vonnis, zijn aandelen aan de eisers over te dragen 
en de eisers om de aandelen tegen betaling van de prijs die hij vaststelt 
over te nemen” (art. 640, Wetboek van Vennootschappen)

2. De prijs die de rechter vaststelt is de volledige vergoeding van het 
eigendomsverlies dat de uitgesloten aandeelhouder noodgedwongen 
lijdt. De prijs moet dus overeenstemmen met de marktwaarde van de 
effecten waarvan de overdracht bevolen is. De rechter moet de prijs 
hierbij vaststellen in functie van de vennootschapswaarde die geëva-
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lueerd wordt vanuit een continuïteitsperspectief zonder rekening te 
houden met de weerslag van de reacties van de partijen op de situatie 
die geleid heeft tot het indienen van de vordering en op het herstel van 
de vennootschap achteraf. 

Hij moet rekening houden met de rechten die verbonden zijn aan de 
overgedragen effecten. 

3. De aandelen van een naamloze vennootschap zijn de effecten die 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waarvan zij een 
bepaald deel uitmaken (art 476, Wetboek van Vennootschappen). 

Winstbewijzen vertegenwoordigen daarentegen het maatschappe-
lijk kapitaal niet. De statuten bepalen de eraan verbonden rechten 
(art. 483, Wetboek van Vennootschappen).

Ten slotte, mag, luidens artikel 617, eerste lid, Wetboek van Vennoot-
schappen, geen uitkering — onder de vorm van dividenden of tantièmes 
— geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boek-
jaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald 
of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het 
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer-
derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen 
worden uitgekeerd.

4. In de aanvullende syntheseconclusie die de eiseres op 19 maart 2012 
heeft neergelegd op de griffie van het hof van beroep voerde zij hier in 
hoofdzaak aan dat zij in het bezit was van alle SIBL-aandelen, terwijl 
de verweerster slechts in het bezit was van winstbewijzen, en dat die 
aandelen het maatschappelijk kapitaal ter waarde van 10.312.370,63 
euro vertegenwoordigden terwijl de winstbewijzen in geval van veref-
fening slechts recht gaven op een evenredige verhouding in het saldo 
bij vereffening na terugbetaling van het kapitaal. De eiseres voegde 
eraan toe dat nooit voldaan werd aan de voorwaarden tot uitkering 
van een dividend volgens artikel 617 van het Wetboek van Vennoot-
schappen, aangezien de vennootschap op het ogenblik van de over-
dracht van haar participatie door de Generale Maatschappij van 
België “ongeveer de helft van haar oorspronkelijke fondsen” verloren 
had (en dat verlies nooit volledig werd gerecupereerd). Zij merkte 
aldus op dat de winstbewijzen in wezen een nulwaarde hadden zoals de 
verweerster erkende in de jaarrekeningen waarin deze pro memorie of 
als “0” zijn opgenomen. De eiseres leidde daaruit af dat door haar over-
name van haar participatie in het kapitaal van SIBL, de verweerster 
zich eigenlijk de volledige waarde van de vennootschap toe-eigende. 
Zij concludeerde dat het dus ondenkbaar was dat de winstbewijzen 
dezelfde waardering konden krijgen als de litigieuze aandelen, aange-
zien de volledige waarde van SIBL eigenlijk moest worden toegere-
kend aan de litigieuze aandelen.

5. Het arrest verwerpt hier die bewijsvoering door enerzijds te stellen 
dat de door de eiseres voorgestelde waardering berust op een hypo-
these van vereffening en dus van discontinuïteit en anderzijds dat de 
verweerster niet van plan is haar effecten op korte of middellange 
termijn te verkopen aangezien zij die effecten in de eerste plaats ziet 
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als een instrument voor de herstructurering van de industrie van het 
Waalse bekken.

Met die uitspraak weigert het arrest volkomen rekening te houden 
met de omstandigheid dat op het ogenblik waarop het hof van beroep 
de litigieuze aandelen evalueert, enkel die aandelen — zelfs op langere 
termijn — een uitkering konden verwachten, aangezien de winstbe-
wijzen redelijkerwijs geen enkele verdeling konden verwachten, noch 
in het kader van een eventuele vereffening, in zoverre die winstbewijzen 
het kapitaal geenszins vertegenwoordigen (de artikelen 476 en 483, 
Wetboek van Vennootschappen), noch onder de vorm van dividenden, 
aangezien het netto-actief van de maatschappij inferieur is aan het 
kapitaal (artikel 617, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen). Het 
schendt dus de regels die toezien op de prijsbepaling van de gedwongen 
overdracht, die verplichten ook rekening te houden met de economi-
sche rechten verbonden aan de overgedragen effecten (recht op terug-
betaling van het kapitaal in geval van vereffening en recht op een divi-
dend) en niet enkel met hun politieke rechten (stemrecht) (schending 
van artikel 640, Wetboek van Vennootschappen en voor zoveel nodig 
van de andere in het middel aangevoerde bepalingen met uitzondering 
van artikel 149 van de Grondwet). 

Derde onderdeel

1. De rechter die een vordering tot uitsluiting op grond van artikel 636, 
Wetboek van Vennootschappen, inwilligt, “veroordeelt de gedaagde 
om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening 
van het vonnis, zijn aandelen aan de eisers over te dragen en de eisers 
om de aandelen tegen betaling van de prijs die hij vaststelt over te 
nemen” (art. 640, Wetboek van Vennootschappen).

2. De prijs die de rechter vaststelt is de volledige vergoeding van het 
eigendomsverlies dat de uitgesloten aandeelhouder noodgedwongen 
lijdt. De prijs moet dus overeenstemmen met de marktwaarde van de 
effecten waarvan de overdracht bevolen is. De rechter moet de prijs 
hierbij vaststellen in functie van de vennootschapswaarde die geëva-
lueerd wordt vanuit een continuïteitsperspectief zonder rekening te 
houden met de weerslag van de reacties van de partijen op de situatie 
die geleid heeft tot het indienen van de vordering en op het herstel van 
de vennootschap achteraf. 

Hij moet rekening houden met de rechten die verbonden zijn aan de 
overgedragen effecten. 

3. Daaruit volgt dat wanneer een vennootschap, zoals hier, verschil-
lende categorieën van effecten heeft uitgegeven, vrij overdraagbare 
en niet vrij overdraagbare aandelen, hij de prijs in aanmerking moet 
nemen die een derde bereid zou zijn ervoor te bieden rekening houdend 
met de kenmerken ervan, en abstractie makend van de wil van de 
houders om ze al dan niet over te dragen.

Het arrest dat dus oordeelt dat, hoewel “de oprichtersaandelen niet 
kunnen overgedragen worden zonder de voorafgaande toelating van 
de raad van bestuur, terwijl de aandelen vrij overdraagbaar zijn”, 
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dit liquiditeitsverschil slechts “een weerslag op hun respectievelijke 
waarde kan hebben als de verweerster op korte of middellange termijn 
een verkoop van haar aandelen overweegt of zou overwegen”, wat niet 
haar bedoeling is, en dat om de economische weerslag van de illiqui-
diteit van de oprichtersaandelen te beoordelen rekening houdt met de 
wil van hun houders om ze niet over te dragen, schendt derhalve de 
artikelen 636 en 640, Wetboek van Vennootschappen. 

III. BeSlISSINg VaN heT hoF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Derde onderdeel

Betreffende de eerste door de verweerster tegen het onderdeel aange-
voerde grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is nieuw

Het onderdeel verwijt het arrest te hebben geoordeeld dat het liqui-
diteitsverschil tussen de oprichtersaandelen van de verweerster en 
de aandelen van de eiseres “slechts een weerslag kan hebben op hun 
respectievelijke waarde, als de verweerster op korte of middellange 
termijn een verkoop van haar aandelen overweegt”, wat niet haar 
bedoeling is.

Is niet nieuw het middel, zelfs vreemd aan een wetsbepaling van 
openbare of dwingende orde, dat een motief bekritiseert waarmee de 
rechter zijn beslissing verantwoordt.

Betreffende de tweede door de verweerster tegen het onderdeel aange-
voerde grond van niet-ontvankelijkheid : het komt op tegen de feite-
lijke beoordeling van de feitenrechter

Het onderdeel bekritiseert niet de beoordeling van de feiten, maar 
voert aan dat het arrest niet naar recht mocht beslissen dat de oprich-
tersaandelen van de verweerster en de aandelen van de eiseres van 
gelijke waarde zijn op grond dat de verweerster niet de bedoeling had 
haar aandelen op korte of middellange termijn te verkopen. 

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aange-
nomen. 

Betreffende de gegrondheid van het onderdeel 

Artikel 636, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat 
één of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 
30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel 
van de bestaande effecten, of 20 % indien de vennootschap effecten 
heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of aandelen 
waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 % van het kapitaal 
van de vennootschap vertegenwoordigt, om gegronde redenen in rechte 
kunnen vorderen dat een aandeelhouder zijn aandelen en alle conver-
teerbare effecten in zijn bezit, die recht geven op inschrijving op of op 
omzetting in aandelen van de vennootschap, aan de eisers overdraagt. 

Krachtens artikel 642, eerste lid, van dat wetboek beveelt de rechter, 
wanneer een vordering is ingesteld die ertoe strekt een vennoot te 
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verplichten om zijn aandelen in de vennootschap over te dragen, de 
overdracht van de aandelen binnen de door hem gestelde termijn te 
rekenen van de betekening van het vonnis en tegen betaling van de 
prijs die hij vaststelt.

Wanneer een vennootschap verschillende categorieën van effecten 
heeft uitgegeven, mag de rechter slechts de prijs van de overgedragen 
effecten vaststellen door op de totale waarde van de onderneming het 
aandeel aan te rekenen van die effecten in verhouding tot het geheel 
van de uitgegeven effecten, op voorwaarde dat de effecten van verschil-
lende categorieën eenzelfde waarde hebben. 

Om te bepalen of effecten die vrij overdraagbaar zijn en effecten 
die dat niet zijn, van gelijke waarde zijn, moet de rechter abstractie 
maken van de wil van hun houders om ze al dan niet over te dragen.

Het arrest stelt de prijs vast van de aandelen van de eiseres waarvan 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik, bij vonnis van 
23 november 2007, de overdracht aan de verweerster bevolen heeft.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het maatschappe-
lijk kapitaal van SIBL dat de eiseres in bezit heeft “10.313.000 euro 
bedraagt, vertegenwoordigd door 41.600 aandelen op naam, zonder 
aanwijzing van nominale waarde”, dat “41.600 oprichtersaandelen 
bovendien werden toegewezen aan de verweerster”, dat “iedere over-
dracht van oprichtersaandelen, in tegenstelling tot de vrij overdraag-
bare aandelen, onderworpen is aan de voorafgaande toelating van de 
raad van bestuur” en dat “de raad van bestuur (in principe) samenge-
steld is uit acht leden, aangezien de eiseres en de verweerster ieder vier 
bestuurders aanwijzen”, en de besluiten moeten “genomen worden met 
een gekwalificeerde meerderheid van 6/8ste van de stemmen”, “tenzij 
eenparigheid vereist is”.

Het arrest stelt de waarde van 100 pct. van SIBL vast op 3.533.590,54 euro. 

Het arrest dat oordeelt dat “de oprichtersaandelen immers niet 
kunnen worden overgedragen zonder de voorafgaande toelating van de 
raad van bestuur, terwijl aandelen vrij overdraagbaar zijn (artikel 476, 
Wetboek van Vennootschappen). Dat liquiditeitsverschil zou een weer-
slag kunnen hebben op hun respectievelijke waarde, als de verweerster 
op korte of middellange termijn een verkoop van haar aandelen over-
weegt. Dit is echter niet haar bedoeling” en dat “bijgevolg, zelfs indien 
zij ontegensprekelijk verschillende kenmerken vertonen, er te dezen 
geen enkele objectieve reden is om hen een verschillende waarde toe 
te kennen”, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de prijs 
van de overdracht van de aandelen van de eiseres vast te stellen op een 
bedrag dat overeenstemt met 50 pct. van de waarde van SIBL, hetzij 
1.766.795,27 euro. 

Het onderdeel is gegrond. 

Betreffende de andere grieven 

De andere grieven van het tweede middel die niet tot een ruimere 
cassatie kunnen leiden hoeven niet te worden onderzocht. 
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Betreffende de vordering tot bindendverklaring

De eiseres heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard 
jegens de daartoe voor het Hof opgeroepen partij SIBL. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de prijs van de over-

dracht van de aandelen van de eiseres vaststelt op een bedrag dat over-
eenstemt met 50 pct. van de waarde van SIBL, namelijk 1.766.795,27 
euro, en doet uitspraak over de kosten.

Verklaart dit arrest bindend voor SIBL.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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.

28 april 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en 
mevr. Grégoire.

N° 302

2o kamer — 29 april 2014 
(P.13.1977.N)

WegVerkeer. — WegVerkeerSWeT. — WeTSBepalINgeN. — arTIkel 67. 
— arTIkel 67ter. — moTorVoerTuIg INgeSchreVeN op Naam VaN rechTSper-
SooN. — Vraag om INlIchTINgeN. — ToeZeNdINg. — BeWIJS. — draagWIJdTe.

De schuldigverklaring aan het door artikel 67ter Wegverkeerswet bedoeld 
misdrijf, vereist niet het bewijs dat de vraag om inlichtingen ook werd 
ontvangen door de houder van het kenteken van het voertuig of door de 
houder van het voertuig ; wanneer derhalve de houder van het kenteken 
van het voertuig of de houder van het voertuig beweert de vraag om 
inlichtingen niet te hebben ontvangen, moet hij de feitelijke elementen 
aangeven die zijn bewering aannemelijk maken  (1).

(procureur deS koNINgS Te leuVeN T. SeauToN 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 Leuven van 21 november 2013. 

  (1) Zie Cass. 16 februari 1993, AR 5980, AC 1993, nr. 94.
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De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, 
artikel 870 Gerechtelijk Wetboek en artikel 67ter Wegverkeerswet : het 
bestreden vonnis oordeelt onterecht dat het openbaar ministerie het 
bewijs moet leveren van de ontvangst van de vraag naar inlichting 
om de verweerster te veroordelen wegens het misdrijf van artikel 67ter 
Wegverkeerswet.

2. Artikel 67ter Wegverkeerswet bepaalt onder meer : 
 “Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbe-

sluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van 
een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon 
in rechte 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 mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 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, op de wijze hier-
boven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegen-
woordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voer-
tuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze 
verplichting te voldoen”.

3. De schuldigverklaring aan het door deze bepaling bedoeld misdrijf, 
vereist niet het bewijs dat de vraag om inlichtingen ook werd ontvangen 
door de houder van het kenteken van het voertuig of door de houder van 
het voertuig.

Wanneer de houder van het kenteken van het voertuig of de houder 
van het voertuig beweert de vraag om inlichtingen niet te hebben 
ontvangen, moet hij de feitelijke elementen aangeven die zijn bewe-
ring aannemelijk maken.

4. Het bestreden vonnis oordeelt eensdeels dat de verweerster 
aanvoert dat zij de brief van het openbaar ministerie van 1 augustus 
2012 nooit heeft ontvangen en daardoor in de onmogelijkheid was de 
gevraagde informatie tijdig aan het openbaar ministerie te bezorgen, 
en anderdeels dat in dit concrete geval geen enkel bewijs voorligt dat 
de verweerster de brief van het openbaar ministerie van 1 augustus 
2012 daadwerkelijk heeft ontvangen.
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Aldus maakt het bestreden vonnis het bewijs van het misdrijf van 
artikel 67ter Wegverkeerswet afhankelijk van het bewijs van de ontvangst 
van de vraag om inlichtingen door de houder van het kenteken van het 
voertuig of de houder van het voertuig en schendt het deze bepaling.

 Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigd vonnis. 
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Brussel, rechts-

zitting houdend in hoger beroep.

29 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Decreus, advocaat-generaal.

N° 303

2o kamer — 29 april 2014
(P.13.2067.N)

1o hoger Beroep. — STraFZakeN (douaNe eN accIJNZeN INBe-
grepeN). — BeSlISSINgeN eN parTIJeN. — INVerdeNkINggeSTelde. — raad-
kamer — regelINg VaN de rechTSplegINg. — SchrIFTelIJke coNcluSIe. — 
VerWeer. — oVerSchrIJdINg VaN de redelIJke TermIJN. — groNd VaN VerVal 
VaN de STraFVorderINg. — aFWIJZINg door de raadkamer — oNTVaNkelIJk-
heId.

2o oNderZoekSgerechTeN. — INVerdeNkINggeSTelde. — raadkamer — 
regelINg VaN de rechTSplegINg. — SchrIFTelIJke coNcluSIe. — VerWeer. 
— oVerSchrIJdINg VaN de redelIJke TermIJN. — groNd VaN VerVal VaN 
de STraFVorderINg. — aFWIJZINg door de raadkamer — hoger Beroep. — 
oNTVaNkelIJkheId.

3o hoger Beroep. — STraFZakeN (douaNe eN accIJNZeN INBe-
grepeN). — BeSlISSINgeN eN parTIJeN. — INVerdeNkINggeSTelde. — raad-
kamer — regelINg VaN de rechTSplegINg. — SchrIFTelIJke coNcluSIe. — 
VerWeer. — oVerSchrIJdINg VaN de redelIJke TermIJN. — oNherroepelIJke 
aaNTaSTINg VaN heT rechT VaN VerdedIgINg. — groNd VaN VerVal VaN de 
STraFVorderINg. — aFWIJZINg door de raadkamer — VoorWaarde.

4o rechT VaN VerdedIgINg. — STraFZakeN. — INVerdeNkINgge-
STelde. — raadkamer — regelINg VaN de rechTSplegINg. — SchrIFTe-
lIJke coNcluSIe. — VerWeer. — INhoud. — oVerSchrIJdINg VaN de redelIJke 
TermIJN. — oNherroepelIJke aaNTaSTINg VaN heT rechT VaN VerdedIgINg. 
— VermeldINg.

5o caSSaTIemIddeleN. — STraFZakeN. — amBTShalVe VoorgedrageN 
mIddeleN. — INVerdeNkINggeSTelde. — raadkamer — regelINg VaN de 
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rechTSplegINg. — SchrIFTelIJke coNcluSIe. — VerWeer. — oVerSchrIJdINg 
VaN de redelIJke TermIJN. — groNd VaN VerVal VaN de STraFVorderINg. — 
aFWIJZINg door de raadkamer — hoger Beroep. — VerNIeTIgINg. — omVaNg.

6o caSSaTIe. — VerNIeTIgINg. omVaNg. — STraFZakeN. — STraFVorde-
rINg. — Beklaagde eN VerdachTe. — INVerdeNkINggeSTelde. — raadkamer 
— regelINg VaN de rechTSplegINg. — SchrIFTelIJke coNcluSIe. — VerWeer. 
— oVerSchrIJdINg VaN de redelIJke TermIJN. — groNd VaN VerVal VaN de 
STraFVorderINg. — aFWIJZINg door de raadkamer — hoger Beroep.

7o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — BeSlISSINgeN VaTBaar Voor 
caSSaTIeBeroep. — STraFVorderINg. — BeSlISSINgeN uIT huN aard NIeT 
VaTBaar Voor caSSaTIeBeroep. — NauW VerBaNd meT VerNIeTIgde BeSlISSINg. 
— geVolg.

1o en 2o Wanneer de inverdenkinggestelde bij de regeling van de rechts-
pleging voor de raadkamer bij schriftelijke conclusie aanvoert dat de 
strafvordering niet ontvankelijk moet verklaard worden omdat de rede-
lijke termijn is overschreden, dan werpt hij een grond van verval van de 
strafvordering op als bedoeld in artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvorde-
ring ; hieruit volgt dat indien de raadkamer zijn verzoek afwijst, tegen die 
beslissing een ontvankelijk hoger beroep openstaat  (1).

3o en 4o Artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering vereist niet dat de 
inverdenkinggestelde zijn bedoelde verweer steunt op de omstandigheid 
dat de overschrijding van de redelijke termijn zijn recht van verdediging 
onherroepelijk heeft geschaad ; het staat daarentegen aan de appelrech-
ters om zelf het gevolg van de eventuele overschrijding van de redelijke 
termijn te beoordelen.

5o, 6o en 7o De vernietiging van de beslissing betreffende de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep van de eiseres met betrekking tot de overschrijding 
van de redelijke termijn brengt de vernietiging met zich mee van de beslis-
sing waarbij haar hoger beroep betreffende de bezwaren niet ontvankelijk 
wordt verklaard, ook al staat tegen die laatste beslissing geen ontvanke-
lijk cassatieberoep open ; er bestaat immers een nauw verband tussen die 
beslissingen. (Art. 135, § 2, Wetboek van Strafvordering)

(k. T. g. e.a.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 december 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

De eiseres voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 5 oktober 2010, AR P.10.0530.N, AC 2010, nr. 575 ; Cass. 18 januari 2011, AR 
P.10.1298.N, AC 2011, nr. 51.
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II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep II

1. Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet ontvanke-
lijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing van de raadkamer die 
oordeelt over het bestaan van bezwaren en haar op die grond verwijst 
naar de correctionele rechtbank. In zoverre bevat het arrest geen eind-
beslissing en doet het geen uitspraak in een der gevallen bepaald in 
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep 
voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 13 EVRM, 
artikel 149 Grondwet en de artikelen 135, § 2, en 235bis Wetboek van 
Strafvordering, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel van het recht van verdediging : het arrest verklaart eisers 
hoger beroep met betrekking tot de overschrijding van de rede-
lijke termijn ten onrechte niet ontvankelijk omdat de eiser niet bij 
conclusie voor de raadkamer heeft aangevoerd dat door die over-
schrijding zijn recht van verdediging op onherroepelijke wijze zou 
zijn geschaad ; voor de raadkamer heeft de eiser bij conclusie aange-
voerd dat de redelijke termijn is overschreden en heeft hij om die 
reden gevraagd de strafvordering niet ontvankelijk te verklaren ; met 
het vermelde oordeel voegt het arrest aan artikel 135, § 2, Wetboek 
van Strafvordering een bijkomende ontvankelijkheidsvoorwaarde 
toe, die de wet niet bepaalt.

3. Artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “De inver-
denkinggestelde kan in geval van onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de 
verwijzingsbeschikking, beroep instellen tegen de verwijzingsbe-
schikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130, onverminderd het in 
artikel 539 van dit Wetboek beoogde hoger beroep. Hetzelfde geldt voor 
de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvorde-
ring. Het hoger beroep is in geval van onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, slechts ontvankelijk indien 
het middel bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer. 
Hetzelfde geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van 
verval van de strafvordering, behalve wanneer ze zijn ontstaan na de 
debatten voor de raadkamer”.

4. Wanneer de inverdenkinggestelde bij de regeling van de rechts-
pleging voor de raadkamer bij schriftelijke conclusie aanvoert dat 
de strafvordering niet ontvankelijk moet verklaard worden omdat de 
redelijke termijn is overschreden, dan werpt hij een grond van verval 
van de strafvordering op als bedoeld in de vermelde wetsbepaling. 
Hieruit volgt dat indien de raadkamer zijn verzoek afwijst, tegen die 
beslissing een ontvankelijk hoger beroep openstaat. 
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Die wetsbepaling vereist niet dat de inverdenkinggestelde zijn bedoelde 
verweer steunt op de omstandigheid dat de overschrijding van de rede-
lijke termijn zijn recht van verdediging onherroepelijk heeft geschaad. 
Het staat daarentegen aan de appelrechters om zelf het gevolg van de 
eventuele overschrijding van de redelijke termijn te beoordelen.

5. Het arrest oordeelt :

 “In de mate dat het hoger beroep is gesteund op het middel [over-
schrijding van de redelijke termijn] is het echter niet ontvankelijk om 
volgende reden :

— in zijn voor de eerste rechter neergelegde conclusie beperkt [de 
eiser] er zich toe om te poneren dat de redelijke termijn in deze zaak is 
overschreden ; in diezelfde conclusie vraagt [de eiser] vervolgens om de 
strafvordering onontvankelijk te horen verklaren als sanctie voor de 
beweerde overschrijding van de redelijke termijn ;

— in die conclusie wordt echter niet voorgehouden dat het recht van 
verdediging van [de eiser] op onherroepelijke wijze zou zijn geschaad 
door de beweerde overschrijding van de redelijke termijn, laat staan 
dat [de eiser] zou preciseren tegen welke bewijsmiddelen en waarom hij 
zich daartegen niet meer behoorlijk zou kunnen verdedigen ;

— slechts wanneer een inverdenkinggestelde in een voor de raad-
kamer neergelegde conclusie inroept dat zijn recht van verdediging 
onherstelbaar is geschonden ingevolge de schending van de redelijke 
termijn, beroept hij zich op een grond van onontvankelijkheid of verval 
van de strafvordering in de zin van artikel 135,§ 2 van het Wetboek van 
Strafvordering (…) ; het louter inroepen van een beweerde overschrij-
ding van de redelijke termijn volstaat niet”.

Aldus verantwoordt het arrest de beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

6. Het middel, dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, 
behoeft geen antwoord.

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

— artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering

7. Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres, in zoverre dat 
betrekking heeft op de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering 
wegens de overschrijding van de redelijke termijn, niet ontvankelijk 
om dezelfde reden als hiervoor vermeld met betrekking tot de eiser.

Aldus verantwoordt het arrest ten aanzien van de eiseres de beslis-
sing evenmin naar recht. 

Omvang van de cassatie wat de eiseres betreft

8. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing betreffende 
de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de eiseres met betrek-
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king tot de overschrijding van de redelijke termijn brengt de vernieti-
ging met zich mee van de beslissing waarbij haar hoger beroep betref-
fende de bezwaren niet ontvankelijk wordt verklaard, ook al staat 
tegen die laatste beslissing geen ontvankelijk cassatieberoep open. Er 
bestaat immers een nauw verband tussen die beslissingen.

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 van de beide cassatieberoepen ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

29 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Boeck (bij de 
balie te Brussel).

N° 304

2o kamer — 29 april 2014
(P.14.0083.N)

VereNIgINg VaN mISdadIgerS. — crImINele orgaNISaTIe. — Beoogde 
mISdrIJVeN. — mISdrIJVeN dIe NIeT STrekkeN ToT heT VerkrIJgeN VaN Vermo-
geNSVoordeleN.

Tot de in artikel 324bis Strafwetboek bedoelde misdaden en wanbedrijven 
behoren niet alleen de misdrijven die rechtstreeks ertoe strekken directe of 
indirecte vermogensvoordelen te verkrijgen, maar ook andere misdrijven 
waarvan het van meet af aan duidelijk is dat het plegen ervan noodza-
kelijk is voor de verwezenlijking van de eerste vermelde misdrijven, zodat 
zij samen met die misdrijven begrepen zijn in het onderlinge overleg dat 
behoort tot het oogmerk van de criminele organisatie ; de omstandigheid 
dat die andere misdrijven zelf niet strekken tot het verkrijgen van vermo-
gensvoordelen, doet aan het voorgaande geen afbreuk  (1).

(m.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 26 juni 2013.

De eiser I voert in een geschrift grieven aan.

  (1) Zie Cass. 5 juni 2007, AR P.07.0232.N, AC 2007, nr. 307.
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De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

De eisers III voeren geen middel aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste middel

5. Het middel voert schending aan van de artikelen 324bis en 324ter 
Strafwetboek : het arrest veroordeelt de eiser ten onrechte wegens 
deelname aan een criminele organisatie ; een dergelijke organisatie 
vereist het oogmerk tot het in onderling overleg plegen van misdaden 
en wanbedrijven die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie 
jaar of een zwaardere straf ; ook na de heromschrijving en precisering 
van de feiten, oordeelt het arrest dat het oogmerk van de criminele 
organisatie louter bestond in het organiseren van een internationaal 
georganiseerde en gestructureerde sigarettensmokkel ; dat misdrijf 
was ten tijde van de feiten echter slechts strafbaar met maximum 
één jaar gevangenisstraf ; de omstandigheid dat feiten van sigaretten-
smokkel zouden gepaard gaan met andere strafbare feiten zoals vals-
heid in geschrifte, waarop een gevangenisstraf van meer dan drie jaar 
staat, doet daaraan geen afbreuk omdat het arrest niet vaststelt dat 
het plegen van deze andere strafbare feiten het vereiste oogmerk van 
de criminele organisatie uitmaakt.

6. Krachtens artikel 324bis Strafwetboek wordt met criminele orga-
nisatie bedoeld, iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee 
personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg 
plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevan-
genisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect 
vermogensvoordelen te verkrijgen.

7. Tot de in die bepaling bedoelde misdaden en wanbedrijven behoren 
niet alleen de misdrijven die rechtstreeks ertoe strekken directe 
of indirecte vermogensvoordelen te verkrijgen, maar ook andere 
misdrijven waarvan het van meet af aan duidelijk is dat het plegen 
ervan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de eerst vermelde 
misdrijven, zodat zij samen met die misdrijven begrepen zijn in het 
onderlinge overleg dat behoort tot het oogmerk van de criminele orga-
nisatie. De omstandigheid dat die andere misdrijven zelf niet strekken 
tot het verkrijgen van vermogensvoordelen, doet aan het voorgaande 
geen afbreuk.

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

8. Het arrest (p. 60) oordeelt : “Zoals de eerste rechter terecht oordeelt 
houdt sigarettensmokkel steeds andere strafrechtelijk vervolgbare 
handelingen in, zoals onder meer gebruik van valse stukken in België 
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(vervalste Bill Of Lading, CMR documenten e.d. om de lading in te 
klaren en te vervoeren door België, huurcontracten met betrekking 
tot onroerende goederen opgesteld onder een valse naam), handelingen 
waarop gevangenisstraffen van drie jaar of een zwaardere straf staan 
Het feit dat er voor sommige van deze strafbare handelingen in huidig 
dossier geen vervolging is ingesteld lastens [de eiser] en/of andere 
beklaagden doet geen afbreuk aan het voormelde”.

9. Vervolgens heromschrijft het arrest (p. 88) het feit van de telast-
legging B.I (deelname van de eiser aan een criminele organisatie als 
nemer van beslissingen) als volgt :

“van 19 maart 2007 tot 25 maart 2008
Wetens en willens te hebben deelgenomen aan het nemen van welke 

beslissing dan ook in het raam van de activiteiten van een criminele 
organisatie, zijnde een gestructureerde vereniging van meer dan twee 
personen, die duurt in de tijd en met als oogmerk het in onderling 
overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met 
een gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf om direct 
of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, wetende dat deze deel-
name bijdraagt tot de oogmerken van deze criminele organisatie, meer 
bepaald een criminele organisatie die gericht is op het organiseren 
vanuit België van een internationaal georganiseerde en gestructu-
reerde sigarettensmokkel, met als eindbestemming de Britse markt, 
waarbij er onderliggende misdrijven zoals valsheid in geschriften en 
gebruik, witwas en valse naamdracht gepleegd werden en waarbij 
vennootschapsstructuren werden gebruikt teneinde het geheel een 
schijn van legaliteit te verschaffen”.

10. Aldus oordeelt het arrest dat tot het oogmerk van de criminele 
organisatie niet alleen sigarettensmokkel behoorde, maar ook onder 
meer misdrijven van valsheid in geschrifte die van meet af aan nood-
zakelijk waren voor het verwezenlijken van die smokkel, en verant-
woordt het de beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.

29 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vandemeule-
broucke (bij de balie te Antwerpen), de heer Deruyck (bij de balie te 
Antwerpen), de heer De Bruyn en de heer De Vleeschouwer (bij de balie 
te Brussel).
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N° 305

2o kamer — 29 april 2014

(P.14.0611.N)

1o STraFuITVoerINg. — VrIJheIdSBeNemeNde STraFFeN oF maaTregeleN 
uITgeSprokeN IN eeN lIdSTaaT VaN de europeSe uNIe. — TeNuITVoerleggINg 
IN BelgIë. — aard eN duur VaN de SaNcTIe. — aaNpaSSINg. — BeTWISTINg. 
— STraFuITVoerINgSrechTBaNk Te BruSSel. — ToepaSSelIJke procedure. — 
algemeeN.

2o STraFuITVoerINg. — VrIJheIdSBeNemeNde STraFFeN oF maaTregeleN 
uITgeSprokeN IN eeN lIdSTaaT VaN de europeSe uNIe. — TeNuITVoerleggINg 
IN BelgIë. — aard eN duur VaN de SaNcTIe. — aaNpaSSINg. — BeTWISTINg. — 
STraFuITVoerINgSrechTBaNk Te BruSSel. — procedure. — opeNBaarheId. 
— ToepaSSINg.

3o STraFuITVoerINg. — VrIJheIdSBeNemeNde STraFFeN oF maaTregeleN 
uITgeSprokeN IN eeN lIdSTaaT VaN de europeSe uNIe. — TeNuITVoerleggINg 
IN BelgIë. — aard eN duur VaN de SaNcTIe. — aaNpaSSINg. — BeTWISTINg. — 
STraFuITVoerINgSrechTBaNk Te BruSSel. — procedure. — opeNBaarheId. 
— greNZeN.

4o opeNBare orde. — VrIJheIdSBeNemeNde STraFFeN oF maaTregeleN 
uITgeSprokeN IN eeN lIdSTaaT VaN de europeSe uNIe. — TeNuITVoerleggINg 
IN BelgIë. — aard eN duur VaN de SaNcTIe. — aaNpaSSINg. — BeTWISTINg. — 
STraFuITVoerINgSrechTBaNk Te BruSSel. — procedure. — opeNBaarheId. 
— greNZeN.

5o STraFuITVoerINg. — aaNpaSSINg VaN de IN heT BuITeNlaNd opgelegde 
STraF. — BeSlISSINg door procureur deS koNINgS. — BeTWISTINg. — STraF-
uITVoerINgSrechTBaNk Te BruSSel. — BeVoegdheId.

6o STraF. — allerleI. — aaNpaSSINg VaN de IN heT BuITeNlaNd opgelegde 
STraF. — BeSlISSINg door procureur deS koNINgS. — BeTWISTINg. — STraF-
uITVoerINgSrechTBaNk Te BruSSel. — BeVoegdheId.

7o STraFuITVoerINg. — VrIJheIdSBeNemeNde STraFFeN oF maaTregeleN 
uITgeSprokeN IN eeN lIdSTaaT VaN de europeSe uNIe. — TeNuITVoerleggINg 
IN BelgIë. — aard eN duur VaN de SaNcTIe. — aaNpaSSINg. — BeTWISTINg. 
— STraFuITVoerINgSrechTBaNk Te BruSSel. — VergelIJkBare STraFBare 
FeITeN. — BegrIp.

8o STraF. — VerZWareNde omSTaNdIghedeN. — VrIJheIdSBeNemeNde 
STraFFeN oF maaTregeleN uITgeSprokeN IN eeN lIdSTaaT VaN de europeSe 
uNIe. — TeNuITVoerleggINg IN BelgIë. — aard eN duur VaN de SaNcTIe. — 
aaNpaSSINg. — VerZWareNde omSTaNdIgheId. — ToepaSSINg.

9o STraF. — allerleI. — aaNpaSSINg VaN de IN heT BuITeNlaNd opgelegde 
STraF. — BeSlISSINg door procureur deS koNINgS. — BeTWISTINg. — STraF-
uITVoerINgSrechTBaNk Te BruSSel. — BeoordelINg. — crITerIa.

10o VereNIgINg VaN mISdadIgerS. — Illegale drugShaNdel. — VerZWa-
reNde omSTaNdIgheId VaN deelNemINg aaN eeN VereNIgINg. — VereNIgINg. — 
doel. — aaNTal perSoNeN.
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11o geNeeSkuNde. — geNeeSmIddeleN. — Illegale drugShaNdel. — 
VerZWareNde omSTaNdIgheId VaN deelNemINg aaN eeN VereNIgINg. — BegrIp.

1o Artikel 18, § 4, Wet Erkenning Vrijheidsbenemende Straffen, houdt 
in dat de regels die de rechtspleging voor de strafuitvoeringsrechtbank 
beheersen, ook van toepassing zijn op de in artikel 18, § 4, van die wet 
bepaalde bijzondere procedure, tenzij hun toepassing niet verenigbaar is 
met de bepalingen of de doelstellingen van die wet.

2o Uit de algemene economie van de Wet Strafuitvoering, zoals die blijkt uit 
de artikelen 36, 44, 61, 63, 68, 78, 79 en 95/1 van die wet, volgt dat de rechts-
zittingen van de strafuitvoeringsrechtbank in de regel plaatsvinden met 
gesloten deuren ; uit die regel, die niet onverenigbaar is met de bepalingen 
of de doelstellingen van de Wet Erkenning Vrijheidsbenemende Straffen, 
volgt dat in de zaken bedoeld in artikel 18, § 4, van die wet, de rechtszit-
ting plaatsvindt met gesloten deuren.

3o en 4o De omstandigheid dat de verplichting voor de strafuitvoerings-
rechtbank om de zaak met gesloten deuren te behandelen de openbare 
orde raakt, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de gevonniste 
persoon om akkoord te gaan met de aanwezigheid van een niet tot de 
dienst geroepen derde ter rechtszitting ; wanneer ook de andere partijen 
zich daartegen niet verzetten, tast de beslissing van die rechtbank om een 
derde toe te laten de debatten te volgen, de regelmatigheid van de rechts-
pleging en van het gewezen vonnis niet aan. (Art. 18, § 4, Wet Erkenning 
Vrijheidsbenemende Straffen)

5o en 6o De strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over de in 
artikel 18, § 4, Wet Erkenning Vrijheidsbenemende Straffen bedoelde 
betwisting, oordeelt enkel over de noodzaak en de wijze van aanpassing 
van de in het buitenland uitgesproken veroordeling of maatregel met het 
oog op de voortzetting van de tenuitvoerlegging ervan in België  (1).

7o, 8o en 9o Binnen de perken dat de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak 
doet over de vermelde betwisting, enkel oordeelt over de noodzaak en de 
wijze van aanpassing van de in het buitenland uitgesproken veroorde-
ling of maatregel met het oog op de voortzetting van de tenuitvoerleg-
ging ervan in België, mag deze rechtbank weliswaar de feiten die aan 
de buitenlandse veroordeling ten grondslag liggen niet opnieuw onder-
zoeken noch het buitenlandse vonnis aan toezicht onderwerpen, maar 
moet zij wel de in het buitenlandse vonnis vermelde feitelijke omstandig-
heden onderzoeken om aan de hand daarvan te bepalen welk misdrijf zij 
volgens het Belgische recht uitmaken, om vervolgens de maximumstraf 
te bepalen die op dat misdrijf staat ; de omstandigheid dat een buiten-
lands vonnis een verzwarende omstandigheid naar het eigen recht niet 
bewezen acht, belet de strafuitvoeringsrechtbank niet te oordelen dat de 
aan de buitenlandse veroordeling ten grondslag liggende feiten, zoals in 
dat vonnis vermeld, overeenstemmen met een verzwarende omstandig-
heid naar Belgisch recht  (2). (Art. 18, §§ 1 en 4, Wet Erkenning Vrij-
heidsbenemende Straffen)

  (1) Zie Cass. 13 februari 2007, AR P.06.1419.N, AC 2007, nr. 86.
  (2) Zie Cass. 13 oktober 2009, AR P.09.0998.N, AC 2009, nr. 579.
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10o en 11o Een vereniging zoals bedoeld in artikel 2bis, § 3, b), Drugswet 
vereist het bestaan van een georganiseerde groep van minstens twee 
personen, met als doel de ongeoorloofde bedrijvigheid met betrekking tot 
slaapmiddelen, verdovende middelen of psychotrope stoffen, welke voor-
komen op de krachtens deze wet door de Koning vastgestelde lijst  (1).

(p.)

arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Brussel van 24 maart 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen 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 6.1 EVRM en artikel 148 
Grondwet : de strafuitvoeringsrechtbank die op grond van artikel 18, 
§ 4, van de wet van 15 mei 2012 inzake de toepassing van het beginsel 
van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maat-
regelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (hierna : Wet 
Erkenning Vrijheidsbenemende Straffen) oordeelt over de betwisting 
betreffende de omzetting naar Belgisch recht van een in het buiten-
land uitgesproken straf, stelt vast dat de zitting heeft plaatsgevonden 
met gesloten deuren ; de procedure op grond van artikel 18, § 4, van 
die wet is een sui generis procedure die gelijkenissen vertoont met de 
procedure voor de correctionele rechtbank in eerste aanleg ; de rechts-
zittingen zijn in de regel openbaar, tenzij het vonnis vaststelt dat de 
verdragsrechtelijke of grondwettelijke voorwaarden om hiervan af 
te wijken, vervuld zijn ; noch het bestreden vonnis noch het proces-
verbaal van de rechtszitting stellen vast dat die voorwaarden vervuld 
zijn ; bijgevolg zijn de rechtspleging en het bestreden vonnis nietig.

2. Krachtens artikel 18, § 4, Wet Erkenning Vrijheidsbenemende 
Straffen, kan de gevonniste persoon, indien hij meent dat de door de 
procureur des Konings besliste aanpassing de in de beslissingsstaat 
uitgesproken straf of maatregel verzwaart naar aard of duur, deze 
beslissing betwisten voor de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel.

Die bepaling houdt in dat de regels die de rechtspleging voor de strafuit-
voeringsrechtbank beheersen, ook van toepassing zijn op de in artikel 18, 
§ 4, van die wet bepaalde bijzondere procedure, tenzij hun toepassing niet 
verenigbaar is met de bepalingen of de doelstellingen van die wet.

  (1) Cass. 22 januari 2013, AR P.12.1615.N, AC 2013, nr. 46.
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Uit de algemene economie van de Wet Strafuitvoering, zoals die 
blijkt uit de artikelen 36, 44, 61, 63, 68, 78, 79 en 95/1 van die wet, volgt 
dat de rechtszittingen van de strafuitvoeringsrechtbank in de regel 
plaatsvinden met gesloten deuren. 

Uit die regel, die niet onverenigbaar is met de bepalingen of de doel-
stellingen van de Wet Erkenning Vrijheidsbenemende Straffen, volgt 
dat in de zaken bedoeld in artikel 18, § 4, van die wet, de rechtszitting 
plaatsvindt met gesloten deuren.

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

Tweede middel

3. Het middel voert in zijn beide onderdelen schending aan van de 
artikelen 36, eerste lid, en 53 Wet Strafuitvoering.

Eerste onderdeel

4. Het onderdeel voert aan dat uit het proces-verbaal van de rechts-
zitting van 13 maart 2014 blijkt dat tijdens de behandeling van de zaak 
op die dag, er zonder bezwaar van het openbaar ministerie of de eiser 
een niet tot de dienst geroepen derde, namelijk een observator namens 
een productiehuis, aanwezig was ; aldus vond de rechtszitting niet 
plaats met gesloten deuren ; die regel is van openbare orde, zodat eisers 
akkoord met de aanwezigheid van de derde daaraan geen afbreuk doet ; 
bijgevolg zijn de rechtspleging en het bestreden vonnis nietig.

5. De verplichting voor de strafuitvoeringsrechtbank om de zaak met 
gesloten deuren te behandelen, raakt de openbare orde. Die omstan-
digheid doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de gevon-
niste persoon om akkoord te gaan met de aanwezigheid van een niet 
tot de dienst geroepen derde ter rechtszitting. Wanneer ook de andere 
partijen zich daartegen niet verzetten, tast de beslissing van die recht-
bank om een derde toe te laten de debatten te volgen, de regelmatig-
heid van de rechtspleging en van het gewezen vonnis niet aan.

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

Tweede onderdeel

6. Het onderdeel voert aan dat in de in het eerste onderdeel vermelde 
omstandigheden de strafuitvoeringsrechtbank niet wettig kon vast-
stellen dat de rechtszitting plaatsvond met gesloten deuren.

7. Het onderdeel is geheel afgeleid uit de in het eerste onderdeel 
vergeefs aangevoerde onwettigheid en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Derde middel

Eerste onderdeel

8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het 
bestreden vonnis, dat de in artikel 2bis, § 3, b), Drugswet bepaalde 
verzwarende omstandigheid dat de feiten werden gepleegd als hoofd- of 
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bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, in aanmerking neemt om 
de maximumstraf te bepalen die krachtens het Belgische recht geldt 
voor vergelijkbare feiten als deze waarvoor de eiser in Spanje werd 
veroordeeld, is tegenstrijdig gemotiveerd omdat het enerzijds oordeelt 
dat de strafuitvoeringsrechtbank niet bevoegd is om over te gaan tot 
een onderzoek ten gronde van de feiten of om de buitenlandse rechter-
lijke uitspraak ten gronde te toetsen, maar het anderzijds overgaat tot 
een analyse van die verzwarende omstandigheid en de eiser daaraan 
schuldig verklaart aan de hand van de in het buitenlandse vonnis 
vermelde feitelijke gegevens, terwijl dat vonnis de eiser vrijspreekt 
van een vergelijkbare verzwarende omstandigheid naar Spaans recht.

9. Het bestreden vonnis oordeelt dat de eiser naar Belgisch recht 
deelnam aan de bedrijvigheid van een vereniging als bedoeld in 
artikel 2bis, § 3, b), Drugswet. Daarmee verklaart het hem niet 
“schuldig” aan die verzwarende omstandigheid.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een onjuiste lezing van het 
bestreden vonnis, mist het feitelijke grondslag.

10. Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de verzwarende omstan-
digheid van deelname aan een vereniging om verdovende middelen 
te verdelen naar Spaans recht vergelijkbaar is met de verzwarende 
omstandigheid, bepaald in artikel 2bis, § 3, b), Drugswet.

In zoverre het onderdeel verplicht tot een onderzoek van feiten waar-
voor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.

11. Artikel 18 Wet Erkenning Vrijheidsbenemende Straffen bepaalt : 
“§ 1. Indien de duur van de sanctie onverenigbaar is met het Belgische 
recht, kan de procureur des Konings enkel beslissen deze sanctie aan 
te passen wanneer die langer is dan de maximumstraf die in het Belgi-
sche recht op vergelijkbare strafbare feiten is gesteld. De aangepaste 
sanctie moet dan overeenstemmen met de maximumstraf die krach-
tens het Belgische recht voor vergelijkbare strafbare feiten geldt”.

Krachtens artikel 18, § 4, van die wet kan de gevonniste persoon deze 
beslissing betwisten voor de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel.

12. De strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over de vermelde 
betwisting, oordeelt enkel over de noodzaak en de wijze van aanpas-
sing van de in het buitenland uitgesproken veroordeling of maatregel 
met het oog op de voortzetting van de tenuitvoerlegging ervan in 
België. Binnen die perken mag deze rechtbank weliswaar de feiten die 
aan de buitenlandse veroordeling ten grondslag liggen niet opnieuw 
onderzoeken noch het buitenlandse vonnis aan toezicht onderwerpen, 
maar moet zij wel de in het buitenlandse vonnis vermelde feitelijke 
omstandigheden onderzoeken om aan de hand daarvan te bepalen welk 
misdrijf zij volgens het Belgische recht uitmaken, om vervolgens de 
maximumstraf te bepalen die op dat misdrijf staat.

13. De omstandigheid dat een buitenlands vonnis een verzwarende 
omstandigheid naar het eigen recht niet bewezen acht, belet de strafuit-
voeringsrechtbank niet te oordelen dat de aan de buitenlandse veroor-
deling ten grondslag liggende feiten, zoals in dat vonnis vermeld, over-
eenstemmen met een verzwarende omstandigheid naar Belgisch recht.
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14. Het bestreden vonnis dat op grond van de vermeldingen in het 
Spaanse vonnis oordeelt dat de verzwarende omstandigheid, bepaald 
in artikel 2bis, § 3, b), Drugswet op de eiser van toepassing is, is niet 
aangetast door tegenstrijdigheid.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

15. Het onderdeel voert schending aan van artikel 18, § 1, Wet Erken-
ning Vrijheidsbenemende Straffen : het bestreden vonnis beperkt zich 
niet tot een vergelijking van de aan de veroordeling ten grondslag 
liggende buitenlandse inbreuk met een vergelijkbare inbreuk in het 
Belgische recht, maar gaat via een herbeoordeling van de feiten over 
tot een kwalificatie van de buitenlandse inbreuk op grond van de Belgi-
sche wetgeving en past daarbij een Belgische verzwarende omstandig-
heid toe die vergelijkbaar is met een Spaanse verzwarende omstandig-
heid en die in het Spaanse vonnis niet bewezen werd verklaard.

16. Het bestreden vonnis geeft aan de feiten die aan het Spaanse 
vonnis ten grondslag liggen geen andere beoordeling dan dat laatste 
vonnis, maar bepaalt de maximumstraf die in België op vergelijkbare 
strafbare feiten is gesteld. Aldus verantwoordt het de beslissing naar 
recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
17. Voor het overige heeft het onderdeel dezelfde strekking als het 

eerste onderdeel en is het om de daar vermelde redenen te verwerpen.

Vierde middel

18. Het middel voert schending aan van artikel 2bis, § 3, b), Drugswet : 
het bestreden vonnis oordeelt dat de verzwarende omstandigheid van 
daden van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van 
een vereniging, zoals bepaald in artikel 2bis, § 3, b), Drugswet, op de 
eiser van toepassing is, gelet op de aard, de hoeveelheid en de totale 
marktwaarde van de illegale producten, het internationale karakter 
van de feiten en hulp van een derde, zoals dat blijkens het buitenlandse 
vonnis bij bepaalde gelegenheden werd vastgesteld ; uit de vaststel-
lingen die het doet, kan het bestreden vonnis niet afleiden dat de eiser 
behoorde tot een groep met een bepaalde organisatie en structuur, 
maar hoogstens dat er een occasionele samenwerking was met het oog 
op een welbepaald misdrijf.

19. Een vereniging zoals bedoeld in artikel 2bis, § 3, b), Drugswet 
vereist het bestaan van een georganiseerde groep van minstens twee 
personen, met als doel de ongeoorloofde bedrijvigheid met betrekking 
tot slaapmiddelen, verdovende middelen of psychotrope stoffen, welke 
voorkomen op de krachtens deze wet door de Koning vastgestelde lijst.

20. Op grond van de redenen die het bestreden vonnis vermeldt en die 
het middel aanhaalt, kan dat vonnis, zonder uit de gedane vaststel-
lingen gevolgen af te leiden die daarmee geen verband houden, oordelen 
dat de eiser behoorde tot een vereniging zoals hiervoor bedoeld en dat 
bijgevolg de in artikel 2bis, § 3, b), Drugswet bepaalde verzwarende 
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omstandigheid op hem van toepassing is. Bij afwezigheid van daartoe 
strekkende conclusie, dient het vonnis dat oordeel niet verder toe te 
lichten.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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.

29 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verstraeten (bij 
de balie te Brussel).

N° 306

2o kamer — 29 april 2014
(P.14.0672.N)

1o VoorlopIge hechTeNIS. — haNdhaVINg. — moTIVerINg BeSlIS-
SINg ToT haNdhaVINg. — omSTaNdIghedeN eIgeN aaN de perSooNlIJkheId. — 
oNTBrekeN VaN VermeldINg. — geVolg.

2o caSSaTIe. — VerNIeTIgINg. omVaNg. — STraFZakeN. — STraFVorde-
rINg. — Beklaagde eN VerdachTe. — INVerdeNkINggeSTelde. — VoorlopIge 
hechTeNIS. — moTIVerINg BeSlISSINg ToT haNdhaVINg. — omSTaNdIghedeN 
eIgeN aaN de perSooNlIJkheId. — oNTBrekeN VaN VermeldINg. — geVolg.

1o Het arrest dat geen melding maakt van de omstandigheden eigen aan 
de persoonlijkheid van de eiser die de volstrekte noodzakelijkheid van de 
vrijheidsberoving voor de openbare veiligheid wettigen, is niet naar recht 
verantwoord  (1).

2o Uit de verplichting voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die over 
het hoger beroep beslist, om de beslissing tot verwerping te motiveren 
met inachtneming van hetgeen voorgeschreven is in artikel 16, § 5, eerste 
en tweede lid Voorlopige Hechteniswet, volgt niet dat ook de sanctie 
van artikel 16, § 5, tweede lid, tweede zin, Voorlopige Hechteniswet, 
moet worden toegepast indien de vermeldingen bedoeld in artikel 16, § 5, 
tweede lid, ontbreken in de beslissing van de kamer van inbeschuldiging-
stelling ; er is geen grond de cassatie zonder verwijzing uit te spreken.

(V.)

  (1) Zie Cass. 5 december 2001, AR P.01.1591.F, AC 2001, nr. 675 ; Cass. 26 november 2008, 
AR P.08.1672.F, AC 2008, nr. 675.
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arreST.

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 april 2014. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen, 16, § 1 en § 5, 21, § 5 
en 30, § 4, Voorlopige Hechteniswet : het arrest maakt geen melding van 
de omstandigheden, eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte, die 
de handhaving volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veilig-
heid.

2. De kamer van inbeschuldigingstelling, die over het hoger beroep 
beslist, moet volgens de artikelen 21, § 5, 27, § 3, vierde lid, en 30 § 4, 
Voorlopige Hechteniswet, de beslissing tot verwerping motiveren met 
inachtneming van hetgeen voorgeschreven is in artikel 16, § 5, eerste 
en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet en aldus melding maken van 
de omstandigheden, eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte, die 
de handhaving volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veilig-
heid.

3. Het arrest dat geen melding maakt van de omstandigheden eigen 
aan de persoonlijkheid van de eiser die de volstrekte noodzakelijkheid 
van de vrijheidsberoving voor de openbare veiligheid wettigen, is niet 
naar recht verantwoord.

In zoverre is het middel gegrond.

Tweede middel 

4. Het middel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden 
behoeft geen antwoord.

Omvang van de cassatie

5. De eiser voert aan dat de vernietiging van het arrest zonder verwij-
zing dient te worden uitgesproken en dat de eiser in vrijheid dient te 
worden gesteld. 

6. Krachtens artikel 16, § 5, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet, 
vermeldt de rechter in het bevel tot aanhouding de feitelijke omstan-
digheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van 
de verdachte, die de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria 
bepaald in § 1. Bij ontstentenis van deze mededelingen, wordt de inver-
denkinggestelde in vrijheid gesteld.
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7. Uit de verplichting voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die 
over het hoger beroep beslist, om de beslissing tot verwerping te moti-
veren met inachtneming van hetgeen voorgeschreven is in artikel 16, 
§ 5, eerste en tweede lid Voorlopige Hechteniswet, volgt niet dat ook 
de sanctie van artikel 16, § 5, tweede lid, tweede zin, Voorlopige hech-
teniswet, moet worden toegepast indien de vermeldingen bedoeld in 
artikel 16, § 5, tweede lid, ontbreken in de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

Er is geen grond de cassatie zonder verwijzing uit te spreken. 

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 Gent, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

29 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Meese (bij de 
balie te Gent).

N° 307

2o kamer — 30 april 2014
(P.13.1869.F)

1o opeNBaar mINISTerIe. — STraFZakeN. — STraFVorderINg. — 
INSTelleN VaN rechTSmIddeleN. — opdrachT. — BIJSTaNd VaN de rechTer IN 
de uITleggINg eN ToepaSSINg VaN de WeT. — geVolg.

2o caSSaTIemIddeleN. — STraFZakeN. — BelaNg. — caSSaTIeBeroep 
VaN heT opeNBaar mINISTerIe. — opdrachT. — BIJSTaNd VaN de rechTer IN de 
uITleggINg eN ToepaSSINg VaN de WeT. — mIddel SpreekT heT Voor de FeITeN-
rechTerS uITgeBrachT adVIeS TegeN. — oNTVaNkelIJkheId.

3o BeWIJS. — STraFZakeN. — BeWIJSVoerINg. — IN heT BuITeNlaNd 
VerZameld BeWIJS. — Verhoor oNder ede VaN eeN BIJ de FeITeN BeTrokkeN 
perSooN. — uITSluITINg. — VoorWaardeN. — ToeZIchT door heT hoF.

4o INTerNaTIoNale rechTShulp. — INTerNaTIoNale amBTelIJke 
opdrachT. — IN heT BuITeNlaNd VerZameld BeWIJS. — Verhoor oNder ede 
VaN eeN BIJ de FeITeN BeTrokkeN perSooN. — uITSluITINg. — VoorWaardeN. 
— ToeZIchT door heT hoF.

5o BeWIJS. — STraFZakeN. — BeWIJSVoerINg. — IN heT BuITeNlaNd 
VerZameld BeWIJS. — Verhoor oNder ede VaN eeN BIJ de FeITeN BeTrokkeN 
perSooN. — uITSluITINg. — crITerIum Voor de aaNWeNdINg VaN heT BeWIJS 
mISkeNT heT rechT op eeN eerlIJk proceS. — NaZIchT door de rechTer. — 
draagWIJdTe.
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6o INTerNaTIoNale rechTShulp. — INTerNaTIoNale amBTelIJke 
opdrachT. — IN heT BuITeNlaNd VerZameld BeWIJS. — Verhoor oNder ede 
VaN eeN BIJ de FeITeN BeTrokkeN perSooN. — uITSluITINg. — crITerIum Voor 
de aaNWeNdINg VaN heT BeWIJS mISkeNT heT rechT op eeN eerlIJk proceS. — 
NaZIchT door de rechTer. — draagWIJdTe.

7o BeWIJS. — STraFZakeN. — BeWIJSVoerINg. — IN heT BuITeNlaNd VerZa-
meld BeWIJS. — Verhoor oNder ede VaN eeN BIJ de FeITeN BeTrokkeN perSooN. 
— uITSluITINg. — crITerIum Voor de aaNWeNdINg VaN heT BeWIJS mISkeNT 
heT rechT op eeN eerlIJk proceS. — aFWegINg TuSSeN opeNBaar BelaNg eN 
heT BelaNg VaN de parTIJeN.

8o INTerNaTIoNale rechTShulp. — INTerNaTIoNale amBTelIJke 
opdrachT. — IN heT BuITeNlaNd VerZameld BeWIJS. — Verhoor oNder ede 
VaN eeN BIJ de FeITeN BeTrokkeN perSooN. — uITSluITINg. — crITerIum Voor 
de aaNWeNdINg VaN heT BeWIJS mISkeNT heT rechT op eeN eerlIJk proceS. — 
aFWegINg TuSSeN opeNBaar BelaNg eN heT BelaNg VaN de parTIJeN.

9o BeWIJS. — STraFZakeN. — BeWIJSVoerINg. — IN heT BuITeNlaNd 
VerZameld BeWIJS. — Verhoor oNder ede VaN eeN BIJ de FeITeN BeTrokkeN 
perSooN. — uITSluITINg. — crITerIum Voor de aaNWeNdINg VaN heT BeWIJS 
mISkeNT heT rechT op eeN eerlIJk proceS. — NaZIchT door de rechTer. — 
proporTIoNalITeITSoNderZoek. — draagWIJdTe.

10o INTerNaTIoNale rechTShulp. — INTerNaTIoNale amBTelIJke 
opdrachT. — IN heT BuITeNlaNd VerZameld BeWIJS. — Verhoor oNder ede 
VaN eeN BIJ de FeITeN BeTrokkeN perSooN. — uITSluITINg. — crITerIum Voor 
de aaNWeNdINg VaN heT BeWIJS mISkeNT heT rechT op eeN eerlIJk proceS. — 
NaZIchT door de rechTer. — proporTIoNalITeITSoNderZoek. — draagWIJdTe.

11o rechT VaN VerdedIgINg. — STraFZakeN. — NeerleggINg VaN 
coNcluSIeS. — laaTTIJdIge NeerleggINg. — mISBruIk VaN procedure. — 
geVolg.

12o VoNNISSeN eN arreSTeN. — STraFZakeN. — algemeeN. — Neer-
leggINg VaN coNcluSIeS. — laaTTIJdIge NeerleggINg. — mISBruIk VaN proce-
dure. — geVolg.

13o hoger Beroep. — STraFZakeN (douaNe eN accIJNZeN INBe-
grepeN). — geVolgeN. BeVoegdheId VaN de rechTer. — hoger Beroep VaN 
de BurgerlIJke parTIJ. — hoger Beroep VerWIJST eNkel Naar heT BeroepeN 
VoNNIS. — omVaNg VaN heT hoger Beroep.

14o hoger Beroep. — STraFZakeN (douaNe eN accIJNZeN INBe-
grepeN). — BurgerlIJke rechTSVorderINg (BIJZoNdere regelS). — hoger 
Beroep VaN de BurgerlIJke parTIJ. — hoger Beroep VerWIJST eNkel Naar heT 
BeroepeN VoNNIS. — omVaNg VaN heT hoger Beroep.

1o en 2o Het openbaar ministerie heeft met name als opdracht de rechters 
bij te staan in de uitlegging van de wet en de toepassing ervan op de hen 
voorgelegde zaken ; die bijstandsplicht houdt de verplichting in om de 
rechter op onpartijdige wijze in te lichten over de oplossing die het proces 
volgens de wet moet kennen, ook al is die oplossing strijdig met de door 
het openbaar ministerie genomen vordering  (1).

  (1) Zie Cass. 19 december 2012, AR P.12.1310.F, AC 2012, nr. 701.
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3o en 4o Artikel 13 van de wet van 9 december 2004 betreffende de weder-
zijdse internationale rechtshulp in strafzaken bepaalt drie gevallen van 
verplichte uitsluiting van in het buitenland verzameld bewijsmateriaal ; 
het eerste geval is dat van het bewijs dat werd verzameld met overtreding 
van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, volgens 
het recht van de Staat op het grondgebied waarvan de onderzoeksver-
richting werd uitgevoerd, het tweede geval is dat van het bewijs dat is 
aangetast door een onregelmatigheid die het onbetrouwbaar maakt en het 
derde geval is dat van het bewijs waarvan de aanwending een miskenning 
inhoudt van het recht op een eerlijk proces ; wanneer de appelrechters de 
strafvordering niet-ontvankelijk hebben verklaard wegens het verhoor 
onder ede, in het kader van een internationale ambtelijke opdracht, van 
een bij de feiten betrokken persoon, gaat het Hof na of de rechters hun 
beslissing naar recht hebben verantwoord door een van de criteria voor 
bewijsuitsluiting toe te passen als bepaald in het voormelde artikel 13. 
(Art  13, Wet 9 december 2004)

5o en 6o Om te beslissen dat er grond is om een bewijs uit te sluiten dat in 
het buitenland is verzameld, dient de rechter na te gaan of het recht van 
verdediging werd geëerbiedigd ; dat nazicht vergt een onderzoek van de 
zaak in haar geheel, teneinde na te gaan of een gebrek dat inherent is 
aan een fase van de rechtspleging al dan niet achteraf kon worden recht-
gezet ; er is met name grond om te onderzoeken of de partijen de authen-
ticiteit van het bewijsmateriaal hebben kunnen betwisten en zich tegen 
het gebruik ervan hebben kunnen verzetten ; dat toezicht houdt rekening 
met de kwaliteit van het bewijsmateriaal, met inbegrip van het feit of de 
omstandigheden waarin het werd vergaard aan de juistheid ervan doen 
twijfelen  (1). (Art. 13, Wet 9 december 2004)

7o en 8o Het evenwicht tussen de rechten van de verschillende partijen holt 
het begrip eerlijk proces niet uit daar het ideaal van rechtvaardigheid 
daar ook een bestanddeel van is ; daaruit volgt dat het gewicht van het 
openbaar belang bij de vervolging van een misdrijf en de berechting van 
de daders in aanmerking kan worden genomen en kan worden afgewogen 
tegen het belang van het individu dat de bewijzen ten laste regelmatig 
worden verzameld  (2). (Art. 13, Wet 9 december 2004)

9o en 10o Tenzij de onregelmatigheid tot gevolg heeft dat het recht van 
verdediging van de beklaagde van meet af aan van zijn substantie wordt 
ontdaan of dat de kwaliteit van het bewijsmateriaal erdoor wordt aange-
tast, staat het aan de rechters om een proportionaliteitsonderzoek te 
verrichten door de aangeklaagde onregelmatigheid af te wegen tegen de 
rechten die elke beklaagde al dan niet heeft kunnen uitoefenen tijdens 
het voorbereidend onderzoek, voor de onderzoeksgerechten, tijdens de 
rechtszittingen van de correctionele rechtbank en in zijn middelen in 
hoger beroep. (Art. 13, Wet 9 december 2004)

11o en 12o De rechter kan laattijdige conclusies die aan de goede rechts-
bedeling in de weg staan, die op onrechtmatige wijze de rechten van de 

  (1) Zie EHRM, 28 juli 2009, Lee Davies t/ België.
  (2) EHRM, 1 maart 2007, Heglas t/ Tsjechische Republiek, § 86 en 87 ; EHRM, 11 juli 2006, 

Jalloh t/ Duitsland, § 97.
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tegenpartij benadelen en die het recht op een eerlijk proces aantasten, 
uit het debat weren omdat ze misbruik van procedure opleveren  (1).

13o en 14o Wanneer een beslissing wordt aangevochten zonder dat de eiser 
in hoger beroep de bepalingen vermeldt die hij bestrijdt, moet daaruit 
worden afgeleid dat hij alle bepalingen bedoelt ; de rechter in hoger 
beroep kan geen onderscheid maken tussen de bestreden bepalingen en 
die welke, volgens hem, niet worden bestreden, wanneer de appellant 
zélf zijn hoger beroep niet anders bepaalt dan door te verwijzen naar het 
vonnis waartegen hij opkomt.

(procureur-geNeraal BIJ heT hoF VaN Beroep Te BruSSel e.a.  
T. c. e.a.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep van de eerste eiser is gericht tegen het arrest van 
het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 21 oktober 2013.

De cassatieberoepen van de tweede eiser zijn gericht tegen hetzelfde 
arrest alsook tegen het tussenarrest van het voormelde rechtscollege 
van 25 juni 2013. 

De eisers voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
respectievelijk twee en drie middelen aan.

Op de rechtszitting van 26 maart 2014 heeft afdelingsvoorzitter ridder 
Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien 
Vandermeersch geconcludeerd.

Meester Caroline De Baets heeft op 17 april 2014 een antwoordnota 
ingediend op de conclusie van het openbaar ministerie. 

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de procureur-generaal

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen H. D. G., M. L., S. H. 
en N. D. C.

De verweerders hebben geen hoger beroep ingesteld en werden alleen 
gedagvaard door het hoger beroep van de burgerlijke partij.

De eiser heeft geen hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen 
tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering die tegen de overige verweerders is ingesteld

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die tegen het eerste middel 
is opgeworpen en die is afgeleid uit de teneur van de conclusie die het 
openbaar ministerie voor het hof van beroep heeft genomen 

  (1) Cass. 8 juni 2011, AR P.11.0181.F, AC 2011, nr. 388.
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Volgens de eerste, tweede, zesde, zevende, negende en tiende verweerder 
staat het niet aan de procureur-generaal om kritiek uit te oefenen op 
de beslissing die het betwiste verhoor onregelmatig verklaart, aange-
zien hijzelf de door de appelrechters in aanmerking genomen onregel-
matigheid bij conclusie heeft aangevoerd en heeft aangenomen dat de 
akten die erdoor getroffen zijn uit het dossier zouden worden verwij-
derd.

Het openbaar ministerie heeft met name als opdracht de rechters bij 
te staan in de uitlegging van de wet en de toepassing ervan op de hen 
voorgelegde zaken. Die bijstandsplicht houdt de verplichting in om de 
rechter op onpartijdige wijze in te lichten over de oplossing die het 
proces volgens de wet moet kennen, ook al is die strijdig met de door 
het openbaar ministerie genomen vordering.

Daaruit volgt dat een middel dat door het openbaar ministerie, hier 
de eiser in cassatie, wordt opgeworpen, niet onontvankelijk kan worden 
verklaard enkel omdat het het advies tegenspreekt dat zijn ambt voor 
de appelrechters heeft uitgebracht.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Eerste middel

Het middel voert de schending aan van artikel 13 van de wet van 
9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp 
in strafzaken. Het arrest wordt in substantie verweten dat het de 
geldigheid van een in het buitenland verzameld bewijs niet naar recht 
controleert, te dezen een in Frankrijk onder ede afgelegde verklaring.

Het bestreden arrest vermeldt of oordeelt dat :

— de onderzoeksrechter te Antwerpen op 18 januari 2000 een ambte-
lijke opdracht heeft gegeven om in Frankrijk de zesde verweerder te 
verhoren, met de vermelding dat hij buiten ede moest worden verhoord ;

— de ambtelijke opdracht de betrokkenheid aantoonde van de 
betrokkene bij de door het gerechtelijk onderzoek geviseerde feiten 
van heling of witwassen ;

— de Belgische speurders die de tenuitvoerlegging van de ambte-
lijke opdracht hebben bijgewoond, deloyaal hebben gehandeld door hun 
Franse collega’s, op 29 maart 2000, het verhoor bewust onder ede te 
hebben laten afnemen ;

— het zwijgrecht van de zesde verweerder werd miskend aangezien 
hij werd verhoord in omstandigheden die hem deden geloven dat zijn 
verklaring hem niet kon schaden ;

— de onderzoeksrechter de onregelmatigheid heeft overgenomen door 
het verhoor bij het dossier te voegen en op grond daarvan belangrijke 
ambtsverrichtingen te bevelen, waaruit volgt dat hij de verplichting 
heeft geschonden bepaald bij artikel 56, § 1, Wetboek van Strafvor-
dering, om te waken over de wettigheid van de bewijsmiddelen en de 
loyauteit waarmee ze worden verzameld ;

— het op onrechtmatige wijze onder ede afgenomen verhoor een 
hoofdtroef van het gerechtelijk onderzoek is ;
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— de zesde verweerder tijdens het debat voor het hof van beroep zijn 
verklaring van 29 maart 2000 heeft ingetrokken ;

— de gevolgen van een miskenning van het recht op een eerlijk 
proces onafhankelijk worden beoordeeld van de ernst van de feiten die 
de beklaagden ten laste zijn gelegd ;

— aangezien die miskenning vaststaat, het hof van beroep het inge-
trokken verhoor niet mag gebruiken om degene te veroordelen die het 
heeft afgelegd en zich evenmin op de gegevens van de onregelmatige 
verklaring en de door die verklaring voorgebrachte ambtsverrich-
tingen mag baseren om de personen te veroordelen die door de onder 
ede verhoorde verdachte in het geding zijn betrokken.

Het arrest besluit daaruit dat de strafvordering niet ontvankelijk is 
ten aanzien van de beklaagden H. de C.-S., E. D. W., L. F., B.O., A. Mc 
G. en E. Th. de M.

Artikel 13 van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse 
internationale rechtshulp in strafzaken bepaalt drie gevallen van 
uitsluiting van het in het buitenland verzamelde bewijsmateriaal.

Het eerste geval is dat van het bewijs dat werd verkregen met over-
treding van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, 
volgens het recht van de Staat op het grondgebied waarvan de onder-
zoeksverrichting werd verricht.

Het tweede geval is dat van het bewijs dat is aangetast door een onre-
gelmatigheid die het onbetrouwbaar maakt.

Het derde geval is dat van het bewijs waarvan de aanwending een 
miskenning inhoudt van het recht op een eerlijk proces.

Uit de gecombineerde bepalingen van de artikelen 105, 113-1, 153 en 
154 van het Franse Wetboek van Strafvordering, zoals ze op de feiten 
toepasselijk zijn, volgt dat een persoon die ten gevolge van een ambte-
lijke opdracht van de onderzoeksrechter in verzekerde bewaring is 
geplaatst, wordt verhoord nadat hij de bij wet bepaalde eed heeft afge-
legd, wanneer tegen hem geen ernstige en met elkaar overeenstem-
mende aanwijzingen bestaan dat hij heeft deelgenomen aan de feiten 
die bij de onderzoeksrechter aanhangig zijn gemaakt of indien niet 
blijkt dat die persoon in een inleidende vordering met naam is aange-
wezen.

Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt, enerzijds, dat de 
ambtelijke opdracht van 18 januari 2000 geen melding heeft gemaakt 
van de aanvullende vorderingen van de procureur des Konings waarin 
de zesde verweerder met naam wordt vermeld en, anderzijds, dat de 
Franse overheid die hem diende te verhoren, heeft geoordeeld dat 
in de huidige stand van het onderzoek geen enkele aanwijzing doet 
vermoeden dat de betrokkene feiten van heling of witwassen had 
gepleegd of gepoogd had te plegen.

Het hof van beroep heeft weliswaar geoordeeld dat, voor de Belgische 
overheid, de betrokkenheid van de zesde verweerder bij de feiten zijn 
eedaflegging uitdrukkelijk uitsloot.

Het arrest stelt echter het bestaan niet vast van een nietigheid 
dat het Wetboek van Strafvordering van de aangezochte Staat zou 
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toekennen aan het verhoor onder ede van een persoon die ingevolge 
een internationale ambtelijke opdracht wordt verhoord, wanneer de 
rechterlijke overheid of de politie van die Staat meent dat de voor-
waarden voor aanhouding niet verenigd zijn, hoewel de opdrachtge-
vende buitenlandse overheid het tegendeel beweert.

Het arrest verantwoordt de beslissing van de appelrechters betref-
fende het eerste bij de wet van 9 december 2004 bepaalde geval van 
uitsluiting van het bewijs, derhalve niet naar recht. Bijgevolg zijn de 
gevolgtrekkingen die het hof van beroep hieruit heeft gehaald, wat 
betreft de oneerlijkheid van de Belgische speurders die de tenuitvoer-
legging van de opdracht hebben bijgewoond volgens de rechtspleging 
van de aangezochte Staat of de miskenning door de onderzoeksrechter 
van de hem bij artikel 56, § 1, van het Wetboek van Strafvordering 
opgelegde verplichtingen, evenmin naar recht verantwoord.

Wat het tweede bij wet bepaalde geval van uitsluiting betreft, stelt 
het arrest niet vast dat de eed die de zesde verweerder werd opgelegd 
nadat hem kennis was gegeven van de rechten van de in verzekerde 
bewaring geplaatste persoon, tot gevolg had dat de verklaringen die 
hij ten overstaan van de Franse politie heeft afgelegd of de trans-
criptie ervan hierdoor onbetrouwbaar werden.

Het derde geval van uitsluiting houdt in dat de rechter bepaalt of de 
rechtspleging eerlijk is verlopen. Daartoe dient hij na te gaan of het 
recht van verdediging werd geëerbiedigd.

Dat nazicht vergt een onderzoek van de zaak in haar geheel, om na te 
gaan of een gebrek dat inherent is aan een fase van de rechtspleging al 
dan niet achteraf kon worden rechtgezet.

Er is met name grond om te onderzoeken of de partijen de authenti-
citeit van het bewijsmateriaal hebben kunnen betwisten en zich tegen 
het gebruik ervan hebben kunnen verzetten. Dat toezicht houdt reke-
ning met de kwaliteit van het bewijsmateriaal, met inbegrip van het 
feit of de omstandigheden waarin het werd vergaard aan de juistheid 
ervan doen twijfelen.

Het evenwicht tussen de rechten van de verschillende partijen holt 
het begrip eerlijk proces niet uit. Het ideaal van rechtvaardigheid is 
daar ook een bestanddeel van. Daaruit volgt dat het gewicht van het 
openbaar belang bij de vervolging van een misdrijf en bij de berech-
ting van de daders in aanmerking kan worden genomen en kan worden 
afgewogen tegen het belang van het individu dat de bewijzen ten laste 
regelmatig worden vergaard.

Door te oordelen dat de gevolgen van een miskenning van het recht 
op een eerlijk proces worden beoordeeld zonder rekening te houden met 
de ernst van de aan de beklaagden ten laste gelegde feiten, heeft het 
hof van beroep het onderzoek van de proportionaliteit geweigerd dat 
de rechter nochtans toekomt wanneer het bewijs dat van dergelijke 
miskenning wordt beticht, het voorwerp uitmaakt van een verzoek tot 
verwijdering uit het dossier.

De afwijzing van dat onderzoek is weliswaar verantwoord wanneer de 
onregelmatigheid tot gevolg heeft dat het recht van verdediging van 
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de beklaagde van meet af aan van zijn substantie wordt ontdaan of dat 
de kwaliteit van het bewijsmateriaal erdoor wordt aangetast.

Met geen enkele van de hierboven samengevatte overwegingen weegt 
het arrest de aangeklaagde onregelmatigheid af tegen de rechten die 
elkeen van de beklaagden al dan niet heeft kunnen uitoefenen tijdens 
het voorbereidend onderzoek, voor de onderzoeksgerechten, tijdens de 
rechtszittingen van de correctionele rechtbank en in zijn middelen in 
hoger beroep.

Het hof van beroep beslist bijgevolg niet naar recht dat de eed die 
de zesde verweerder is opgelegd door de overheid van de aangezochte 
Staat, volstond om alle partijen de mogelijkheid te ontzeggen om de in 
de litigieuze verklaring vermelde gegevens ten laste tegen te spreken.

Het middel is dienaangaande gegrond.
Het tweede middel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, behoeft 

geen antwoord.

B. Cassatieberoep van de Belgische Staat van 5 november 2013

De eiser doet, zonder te berusten, afstand van zijn cassatieberoep.

C. Cassatieberoep van de Belgische Staat van 12 december 2013

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 25 juni 
2013

Tweede middel

Beide onderdelen samen

De eiser verwijt de appelrechters dat ze de namens hem op de rechts-
zitting van 25 juni 2013 neergelegde conclusie hebben afgewezen, zonder 
naar recht het zuiver dilatoire karakter van die laattijdige medede-
ling te hebben vastgesteld.

De grief voert aan dat de raadsman van de eiser een geval van over-
macht heeft aangevoerd, met name een tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid wegens medische redenen, bevestigd door een getuigschrift neer-
gelegd op de rechtszitting van 17 juni 2013, dat het tijdvak van 10 tot 
30 juni 2013 dekt.

De rechter kan laattijdige conclusies die aan de goede rechtsbede-
ling in de weg staan, die op onrechtmatige wijze de rechten van de 
tegenpartij benadelen en die het recht op een eerlijk proces aantasten, 
uit het debat weren omdat ze een misbruik van procedure opleveren.

Het arrest wijst onder meer erop dat de beklaagden sedert bijna een 
jaar in beroep gedagvaard zijn door het hoger beroep van de burger-
lijke partij, dat de data van de rechtszittingen werden vastgesteld op 
30 oktober 2012, dat een tijdschema werd opgesteld waarin wordt bepaald 
dat de burgerlijke partij het woord zou nemen op 29 april 2013 en dat dit 
werd uitgesteld naar de rechtszittingen van 21 en 22 mei 2013, de laatste 
termijn om de conclusie van de burgerlijke partij mee te delen.

Het arrest voegt daaraan toe dat de burgerlijke partij die dag een 
nieuw uitstel heeft verkregen naar 27 mei, dat ze vervolgens heeft aange-
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geven op de vastgestelde dag het woord niet te kunnen nemen, dat toen 
werd bepaald dat het openbaar ministerie op 27 mei zou vorderen, dat 
het proces ten gevolge van een wraking vanaf die dag werd opgeschort 
tot 17 juni 2013, datum waarop het openbaar ministerie zijn vordering 
heeft aangevat, voordat de raadsman van de burgerlijke partij op de 
rechtszitting voor zichzelf een medisch getuigschrift neerlegde.

Op grond van die gegevens hebben de appelrechters kunnen oordelen 
dat de door dat getuigschrift bevestigde ongeschiktheid geen geval 
van overmacht was dat het misbruik uitsluit bestaande uit het laat-
tijdig neerleggen van een conclusie van tweehonderd en elf bladzijden 
nadat de beklaagden zich hebben moeten verweren zonder het stand-
punt van de burgerlijke partij in hoger beroep te kennen.

Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing dus naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 
21 oktober 2013 dat het hoger beroep van de eiser, burgerlijke partij, 
niet-ontvankelijk verklaart

Over de gronden van niet-ontvankelijkheid die tegen het middel zijn 
opgeworpen, volgens welke het middel geen belang heeft

De eerste, tweede, derde, zesde, zevende, negende en tiende verweerder 
voeren aan dat de beslissing om het hoger beroep van de Belgische Staat 
niet-ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoordt blijft door de 
beslissing om de strafvordering zelf niet-ontvankelijk te verklaren.

Uit het hierboven gegeven antwoord op het eerste middel van de 
procureur-generaal blijkt dat de tweede hogervermelde beslissing niet 
naar recht verantwoord is.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aange-
nomen.

Eerste middel

Bij verklaring van 11 juli 2012 door een advocaat op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, heeft de eiser hoger beroep 
ingesteld, in de hoedanigheid van burgerlijke partij, tegen het vonnis 
van die rechtbank van 28 juni 2012.

Volgens het uittreksel van de minuten van de griffie van de recht-
bank werd het hoger beroep ingesteld tegen de tien verweerders, 
beklaagden, “wegens alle hen betreffende overtredingen”.

Het arrest beslist dat het hoger beroep niet ontvankelijk is omdat de 
burgerlijke partij “haar cassatieberoep alleen gericht heeft tegen de 
strafrechtelijke beschikkingen van het beroepen vonnis en niet tegen 
de burgerrechtelijke beschikkingen”.

De akte vermeldt evenwel niet dat de eiser in hoger beroep zijn 
rechtsmiddel beperkt tot de beslissing op de strafvordering tegen de 
verweerders wegens de hun ten laste gelegde misdrijven.

Wanneer een beslissing wordt aangevochten zonder dat de eiser in 
hoger beroep de beschikkingen vermeldt die hij bestrijdt, moet daaruit 
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afgeleid worden dat hij alle bepalingen bedoelt. De rechter in hoger 
beroep kan geen onderscheid maken tussen de bestreden bepalingen en 
die welke, volgens hem, niet worden bestreden, wanneer de appellant 
zélf zijn hoger beroep niet anders bepaalt dan door te verwijzen naar 
het vonnis waartegen hij opkomt.

De vermelding dat de burgerlijke partij verwijst naar het geheel van 
de misdrijven die de gedaagden in hoger beroep ten laste worden gelegd, 
kan niet uitgelegd worden als een beperking van het hoger beroep tot 
de strafrechtelijke bepalingen, aangezien de burgerlijke partij het 
herstel vordert van schade veroorzaakt door een misdrijf waarvan zij 
heeft geleden, wat haar de hoedanigheid verleent zich op het bestaan 
ervan te beroepen.

Het arrest, dat uit de tekst van de akte van hoger beroep afleidt dat 
de eiser de beslissing op de door hem ingestelde burgerlijke rechtsvor-
dering van zijn rechtsmiddel uitsluit, geeft van die akte een uitlegging 
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg 
de bewijskracht van die akte.

Het middel is in zoverre gegrond.

3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 
21 oktober 2013 dat het hof van beroep niet-bevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering van de eiser

De eiser voert geen middel in het bijzonder aan.
De vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen H. de 

C.-S., E. D. W., L. F., B. O., A. Mc G. en E. Th. De M., leidt tot vernieti-
ging van de beslissing die het hof van beroep niet-bevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de vorderingen van de burgerlijke partij die 
nog steeds bij het hof aanhangig zijn binnen de grenzen van de hogere 
beroepen van de beklaagden. De tweede beslissing is immers door een 
noodzakelijke band verbonden met de eerste.

Er is geen grond om het overige gedeelte van de memorie van de eiser 
te onderzoeken dat niet tot cassatie kan leiden in andere dan de hierna 
gestelde bewoordingen.

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de tweede 

eiser van 5 november 2013.
Vernietigt het bestreden arrest van 21 oktober 2013 van het hof van 

beroep te Brussel.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigde arrest.
Veroordeelt H. de C.-S., E. D. W., L. F., B. O., A. Mc G. en E. Th. De M. 

ieder in een tiende van de kosten van het cassatieberoep van de eerste 
eiser en laat het overige gedeelte van die kosten ten laste van de Staat.

Veroordeelt de tweede eiser in elf twintigste van de kosten van zijn 
cassatieberoepen en ieder van de verweerders H. de C.-S., E. D. W., H. D. 
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G., L. F., M. L., B. O., A. Mc G., N. D. C. en E.Th. de M., in een twintigste 
van die kosten. 

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

30 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, eerste voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint, de heer 
Verbist en mevr. De Baets.

N° 308
2o kamer — 30 april 2014

(P.14.0200.F)

1o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — TermIJNeN Voor caSSaTIeBeroep 
eN BeTekeNINg. — STraFVorderINg. — VoorBarIg caSSaTIeBeroep (geeN eINd-
BeSlISSINg). — VerWIJZINgSarreST Naar heT hoF VaN aSSISeN. — caSSaTIeBe-
roep Na VeroordeleNd arreST. — VeroordeleNd arreST op VerSTek. — geeN 
eINdarreST. — oNTVaNkelIJkheId VaN heT caSSaTIeBeroep.

2o hoF VaN aSSISeN. — rechTSplegINg ToT de VerWIJZINg 
Naar heT hoF. — VerWIJZINgSarreST. — caSSaTIeBeroep Na Veroorde-
leNd arreST. — VeroordeleNd arreST op VerSTek. — geeN eINdarreST. — 
oNTVaNkelIJkheId VaN heT caSSaTIeBeroep.

3o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — TermIJNeN Voor caSSaTIeBe-
roep eN BeTekeNINg. — STraFVorderINg. — VoorBarIg caSSaTIeBeroep (geeN 
eINdBeSlISSINg). — arreST VaN heT hoF VaN aSSISeN alVoreNS rechT Te doeN. 
— caSSaTIeBeroep Na VeroordeleNd arreST. — VeroordeleNd arreST op 
VerSTek. — geeN eINdarreST. — oNTVaNkelIJkheId VaN heT caSSaTIeBeroep.

4o hoF VaN aSSISeN. — BehaNdelINg Ter ZITTINg eN TuSSeNar-
reSTeN. VerklarINg VaN de JurY. — arreST alVoreNS rechT Te 
doeN. — caSSaTIeBeroep Na VeroordeleNd arreST. — VeroordeleNd arreST 
op VerSTek. — geeN eINdarreST. — oNTVaNkelIJkheId VaN heT caSSaTIeBe-
roep.

5o caSSaTIeBeroep. — STraFZakeN. — BeSlISSINgeN VaTBaar Voor 
caSSaTIeBeroep. — STraFVorderINg. — gemIS aaN BelaNg oF BeSTaaNSredeN. 
— caSSaTIeBeroep TegeN moTIVereNd arreST VaN heT hoF VaN aSSISeN. — 
geeN caSSaTIeBeroep TegeN VeroordeleNd arreST. — oNTVaNkelIJkheId VaN 
heT caSSaTIeBeroep.

6o hoF VaN aSSISeN. — BehaNdelINg Ter ZITTINg eN TuSSeNar-
reSTeN. VerklarINg VaN de JurY. — moTIVereNd arreST. — caSSa-
TIeBeroep. — geeN caSSaTIeBeroep TegeN VeroordeleNd arreST. — oNTVaN-
kelIJkheId VaN heT caSSaTIeBeroep.

1o en 2o Het cassatieberoep tegen het arrest van verwijzing naar het hof 
van assisen is voorbarig wanneer het is ingesteld voordat het veroorde-
lend arrest op verstek een eindbeslissing is geworden. 

3o en 4o Het cassatieberoep tegen een arrest alvorens recht te doen van het 
hof van assisen is voorbarig wanneer het is ingesteld voordat het veroor-
delend arrest op verstek een eindbeslissing is geworden.
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5o en 6o Volgens artikel 337, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering 
dient de voorziening in cassatie tegen het motiverend arrest te worden 
ingesteld samen met de voorziening tegen het veroordelend arrest  (1). 

(d.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen, enerzijds, het verwijzings-
arrest van het hof van beroep te Bergen, kamer van inbeschuldiging-
stelling, van 18 april 2013, en, anderzijds, tegen het arrest alvorens 
recht te doen van het hof van assisen van de provincie Henegouwen van 
25 november 2013 en het motiverend arrest van dat hof van 26 november 
2013.

De eiser voert in een memorie drie middelen aan. 
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

A. De cassatieberoepen gericht tegen respectievelijk het verwijzings-
arrest van 18 april 2013 van de kamer van inbeschuldigingstelling en 
tegen het arrest alvorens recht te doen van het hof van assisen van 
25 november 2013

Het veroordelend arrest werd ten aanzien van de eiser bij verstek 
gewezen op 27 november 2013.

Aangezien de cassatieberoepen zijn ingesteld op 10 december 2013, 
voordat die beslissing een eindbeslissing was geworden, zijn ze voor-
barig en bijgevolg niet ontvankelijk.

Er is geen grond om het derde middel te onderzoeken dat wordt voor-
gedragen tot staving van het cassatieberoep gericht tegen het arrest 
van 25 november 2013 en dat geen verband houdt met de ontvankelijk-
heid van dat rechtsmiddel.

B. Cassatieberoep gericht tegen het motiverend arrest van 
26 november 2013

Volgens artikel 337, derde lid, Wetboek van Strafvordering dient de 
voorziening in cassatie tegen het motiverend arrest te worden inge-
steld samen met de voorziening tegen het veroordelend arrest.

Uit de rechtspleging blijkt niet dat de eiser cassatieberoep heeft 
ingesteld tegen het veroordelend arrest.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het eerste en tweede middel, die geen verband houden met de ontvan-

kelijkheid van het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.

  (1) Cass. 26 februari 2014, AR P.13.1863.F, AC 2014, nr. 155, met concl. OM in Pas.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

30 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kennes 
(bij de balie te Brussel) en mevr. Vansiliette (bij de balie te Brussel).

N° 309

2o kamer — 30 april 2014
(P.14.0260.F)

1o opeNBaar mINISTerIe. — STraFVorderINg. — uIToeFeNINg. — gemeeN-
rechTelIJke mISdrIJVeN. — mISdrIJVeN VaN SocIaal STraFrechT. — aaNWIJ-
ZINg VaN heT opeNBaar mINISTerIe door de procureur-geNeraal. — geVolg.

2o STraFVorderINg. — uIToeFeNINg. — gemeeNrechTelIJke mISdrIJVeN. 
— mISdrIJVeN VaN SocIaal STraFrechT. — aaNWIJZINg VaN heT opeNBaar 
mINISTerIe door de procureur-geNeraal. — geVolg.

3o rechTBaNkeN. — STraFZakeN. — STraFVorderINg. — uIToeFeNINg. 
— gemeeNrechTelIJke mISdrIJVeN. — mISdrIJVeN VaN SocIaal STraFrechT. 
— aaNWIJZINg VaN heT opeNBaar mINISTerIe door de procureur-geNeraal. 
— geVolg.

1o, 2o en 3o Uit het tweede lid van artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek 
volgt dat, ingeval van gezamenlijk ingestelde correctionele vervolgingen 
wegens misdrijven van sociaal strafrecht en misdrijven die geen verband 
houden met die materie, het alleen aan de procureur-generaal staat 
om de magistraat van het openbaar ministerie aan te wijzen en dat die 
aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van die magistraat, zonder dat 
daarvoor een bewijs moet worden overgelegd of dat de rechter het bestaan 
ervan moet beoordelen  (1). 

(procureur-geNeraal BIJ heT hoF VaN Beroep Te BergeN T. S.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, correctionele kamer, van 8 januari 2014. 

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

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

  (1) Cass. 20 januari 2009, AR P.08.1785.N, AC 2009, nr. 50.
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II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

Bij de correctionele kamer van het hof van beroep die in het bijzonder 
kennisneemt van de overtredingen van de wetten en verordeningen over 
een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeids-
gerechten, werden correctionele vervolgingen aanhangig gemaakt die 
gezamenlijk werden ingesteld wegens misdrijven van sociaal strafrecht 
en misdrijven die geen verband houden met die materie.

Het arrest oordeelt dat de strafvordering wegens bepaalde overtre-
dingen van de wetten en verordeningen over een van de aangelegen-
heden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, door de 
procureur des Konings werd uitgeoefend, zonder dat hij daartoe was 
aangewezen of een specifieke opdracht had gekregen, zodat de straf-
vordering in haar geheel niet ontvankelijk is.

Uit het tweede lid van artikel 155 Gerechtelijk Wetboek volgt dat 
het enkel aan de procureur-generaal staat om de magistraat van het 
openbaar ministerie aan te wijzen en dat die aanwijzing blijkt uit het 
optreden zelf van die magistraat, zonder dat daarvoor een bewijs moet 
worden overgelegd of de rechter het bestaan ervan moet beoordelen.

Daaruit volgt dat het hof van beroep zijn beslissing waarbij, na 
vaststelling van de samenhang, de strafvordering niet-ontvankelijk 
wordt verklaard wegens schending van de in dat artikel 155 bepaalde 
bevoegdheidverdelende regels, niet naar recht verantwoordt.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

30 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, 
advocaat-generaal.

N° 310
2o kamer — 30 april 2014

(P.14.0312.F)

1o TaalgeBruIk. — gerechTSZakeN (WeT 15 JuNI 1935). — IN hoger 
Beroep. — STraFZakeN. — oNderZoekShaNdelINg VerrIchT meT ScheNdINg 
VaN de TaalWeT gerechTSZakeN. — NIeTIgheId. — dekkINg.

2o TaalgeBruIk. — gerechTSZakeN (WeT 15 JuNI 1935). — IN hoger 
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Beroep. — STraFZakeN. — VerZoek om STukkeN Te VerTaleN. — oNTVaNke-
lIJkheId.

3o rechT VaN VerdedIgINg. — STraFZakeN. — rechTSplegINg IN 
hoger Beroep. — VerZoek om STukkeN Te VerTaleN. — oNTVaNkelIJkheId.

1o Krachtens artikel 40, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken wordt de nietigheid van de akten van 
de rechtspleging die met schending van de daarin gestelde bepalingen zijn 
verricht, gedekt door een latere niet zuiver voorbereidende en op tegen-
spraak gewezen beslissing die niet zelf door de uit die wet voortvloeiende 
nietigheid is aangetast  (1). (Art. 40, Wet Taalwet GerechtszakeN)

2o en 3o Een verzoek tot vertaling is in hoger beroep slechts ontvankelijk 
als het betrekking heeft op stukken die zich niet in het dossier in eerste 
aanleg bevonden  (2). (Art. 22, Wet Taalwet Gerechtszaken)

(m.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen het 
arrest dat op 16 januari 2014 in die taal is gewezen door het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer.

Bij beschikking van 19 februari 2014 heeft de eerste voorzitter van 
het Hof beslist dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans 
zal worden gevoerd.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan. 

Advocaat-generaal Vandermeersch heeft op 25 april 2014 een conclusie 
neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 30 april 2014 heeft raadsheer Gustave Steffens 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

De eiser voert aan dat de beslissing van de onderzoeksrechter waarbij 
hij ertoe machtigt deskundigenverslagen op te stellen in een andere 
taal dan de taal van de rechtspleging, niet in overeenstemming was 
met artikel 33 Taalwet Gerechtszaken. Hij verwijt de appelrechters 
dat ze hebben aangenomen dat die akte rechtsgeldig is.

Krachtens artikel 40, tweede lid, van die wet wordt de nietigheid 
van de akten van de rechtspleging die met schending van de daarin 

  (1) Cass. 25 maart 2009, AR P.09.0404.F, AC 2009, nr. 217.
  (2) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 310.
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gestelde bepalingen zijn verricht, gedekt door een latere, niet zuiver 
voorbereidende beslissing die op tegenspraak is gewezen en zelf niet 
door de uit die wet voortvloeiende nietigheid is aangetast.

De eiser werd bij beschikking van de raadkamer van 3 augustus 2012 
naar de correctionele rechtbank verwezen en uit de stukken van de 
rechtspleging blijkt niet dat de eiser de nietigheid van de beslissing 
van de onderzoeksrechter voor dat rechtscollege heeft opgeworpen.

In de veronderstelling dat de onderzoeksrechter de voormelde bepa-
ling heeft geschonden, dekt die beschikking de opgeworpen nietigheid.

Het middel is niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat zijn recht van verdediging werd miskend 
doordat de in het Frans gestelde deskundigenverslagen niet in de taal 
van de rechtspleging waren vertaald.

In zoverre het middel opkomt tegen de beoordeling van feiten door de 
vonnisrechters of verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het 
Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.

Voor het overige is in hoger beroep een verzoek tot vertaling slechts 
ontvankelijk als het betrekking heeft op stukken die zich niet in het 
dossier in eerste aanleg bevonden.

Het arrest stelt vast dat de eiser dat argument voor het eerst in hoger 
beroep heeft aangevoerd, dat hij uiteraard kennis heeft genomen van 
de deskundigenverslagen en ze heeft begrepen, aangezien hij los van 
zijn verdediging door zijn advocaat, zelf argumenten aanvoert in de 
vorm van een conclusie die ook steunt op de inhoud van de in het Frans 
gestelde deskundigenverslagen.

Met die redenen is de beslissing dat geen enkele miskenning van 
het recht van verdediging kon worden vastgesteld met betrekking tot 
deskundigenverslagen die in de fase van het gerechtelijk onderzoek zijn 
bevolen, regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.

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.

30 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Thevissen (bij de balie te Eupen).

ARREST-2014-4.indb   1054 02/03/15   17:02



N° 311 - 30.4.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 1055

N° 311

2o kamer — 30 april 2014
(P.14.0572.F)

1o STraFuITVoerINg. — TerBeSchIkkINgSTellINg VaN de STraFuITVoe-
rINgSrechTBaNk. — JaarlIJkSe coNTrole. — WeIgerINg VaN INVrIJheIdSTel-
lINg oNder ToeZIchT. — VoNNIS. — VermeldINgeN.

2o STraF. — aNdere STraFFeN –TerBeSchIkkINgSTellINg VaN de STraF-
uITVoerINgSrechTBaNk. — JaarlIJkSe coNTrole. — WeIgerINg VaN INVrIJ-
heIdSTellINg oNder ToeZIchT. — VoNNIS. — VermeldINgeN.

1o en 2o Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank de jaarlijkse ambtshalve 
controle van de terbeschikkingstelling verricht en daarbij de invrijheid-
stelling onder toezicht niet toekent, dient zij in haar vonnis de datum te 
bepalen waarop de directeur van de inrichting een nieuw advies moet 
uitbrengen ; vermits dat vormvereiste strekt tot eerbiediging van de 
rechten van de persoon die ter beschikking van de strafuitvoeringsrecht-
bank is gesteld, is het een substantieel vormvereiste  (1).

(k.)

arreST (vertaling).

I. rechTSplegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Brussel van 18 maart 2014.

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

II. BeSlISSINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ambtshalve middel : schending van artikel 95/25, eerste lid, van 
de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden

De strafuitvoeringsrechtbank, die de ambtshalve jaarlijkse controle 
van de terbeschikkingstelling heeft verricht en naar aanleiding 
daarvan de invrijheidstelling onder toezicht niet heeft toegekend, 
heeft verzuimd in haar vonnis de datum te bepalen waarop de direc-
teur van de inrichting een nieuw advies moet uitbrengen.

Dat is een substantieel vormvereiste vermits het strekt tot eerbiedi-
ging van de rechten van de persoon die ter beschikking van de straf-
uitvoeringsrechtbank is gesteld.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voor-
geschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeen-
komstig de wet gewezen.

  (1) Zie Cass. 9 januari 2008, AR P.07.1842.F, AC 2008, nr. 16.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het verzuimt de datum te 

bepalen waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen.
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 drie vierde van de kosten en laat het overige 

gedeelte ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank 

te Brussel, anders samengesteld.

30 april 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vandueren (bij de 
balie te Brussel).
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