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OVERWEGINGEN OMTRENT DE BETREKKINGEN 
TUSSEN DE PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIES 

EN DE RECHTERLIJKE MACHT 

Rede uitgesproken door de h. J. Velu, procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie, op de plechtige openingszitting van dit Hof, 
de 1e september 1993, en waarvan het Hof het drukken heeft 
gelast 

I. INLEIDING 

1. Het zij mij vergund aan het Hof een aantal overwegingen me
de te delen aangaande de betrekkingen tussen de parlementaire 
onderzoekscommissies (1) en de Rechterlijke Macht. 

Die betrekkingen zijn veelvuldig en velerhande. 

De parlementaire onderzoekscommissies (2) hebben de bevoegd
heden die het Wetboek van Strafvordering (3) aan de onderzoeks
rechter toekent; zij kunnen, zo nodig, aan een raadsheer in het hof 
van beroep of aan een rechter in de rechtbank van eerste aanleg 
een ambtelijke opdracht geven voor welbepaalde onderzoeksver
richtingen (4); de politie over hun zittingen wordt uitgeoefend door 
hun voorzitter binnen de perken van de aan de voorzitters van ho
ven en rechtbanken verleende bevoegdheden (5); zij dienen de pro
cessen-verbaal waarbij misdrijven worden vastgesteld, toe te zen
den aan de procureur-generaal bij het hof van beroep van het 
rechtsgebied waarin die misdrijven zijn gepleegd, opdat daaraan 
gevolg wordt gegeven als naar recht (6). Het kan voorkomen dat 
zij gegevens inwinnen over toestanden waarover een gerechtelijk 
onderzoek werd, wordt of zal worden gevoerd of die betrekking 
hebben op de organisatie en de werking van de Rechterlijke 
Macht; het kan gebeuren dat zij magistraten van die Rechterlijke 
Macht (7) als getuigen oproepen of als deskundigen aanwijzen, en 
dat zij aan de procureurs-generaal bij de hoven van beroep gerech
telijke dossiers ter inzage vragen (8). 

De recl).tscolleges van de Rechterlijke Macht nemen, hunner
zijds, kennis van verschillende misdrijven die in verband met de 
werking van een commissie (9) zijn gepleegd, als daar zijn : 
smaad, geweld, weigering van getuigenis, vals getuigenis, valse 
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verklaringen van deskundigen of tolken, verleiding van getuigen, 
deskundigen of tolken, alsook van de andere misdrijven die een 
commissie mocht hebben vastgesteld (10). 

Die rechtscolleges dienen ook uitspraak te doen over vervolgin
gen of betwistingen die nauw samenhangen met feiten waarvoor 
een parlementaire onderzoekscommissie werd of kan worden in
gesteld. Soms, zoals in de zaak Transnuklear die geleid heeft tot 
Uw arrest van 6 mei jongstleden (11}, is het zo dat parlementair en 
gerechtelijk onderzoek niet alleen samen bestaan maar zelfs ver
regaand met elkaar verweven zijn, niettegenstaande hun onder
scheiden finaliteiten. 

2. Het ligt niet in mijn bedoeling hier alle rechtsproblemen van 
die betrekkingen te bespreken; dat ligt buiten het bestek van mijn 
rede. Mij is het erom te doen enkele van de mijns inziens meest 
kiese van die problemen te behandelen. 

Het lijkt me aangewezen vooreerst sommige beginselen te bena
drukken die de materie beheersen (II) (12}. 

Vervolgens zal ik de gevolgtrekkingen uit die beginselen bespre
ken, meer bepaald in verband met drieerlei problemen : de getui
genis van magistraten voor een onderzoekscommissie, de getuige
nis voor een dergelijke commissie van personen die dientengevol
ge het gevaar lopen strafrechtelijk te worden vervolgd en de inza
ge van gerechtelijke dossiers door een dergelijke commis
sie (III) (13}. 

Dat onderzoek zal mij ertoe brengen in dat verband de, naar 
mijn oordeel, voornaamste tekortkomingen van onze wetgeving 
na te gaan, en de wetgevende maatregelen aan te wijzen die deze 
tekortkomingen kunnen verhelpen (IV) (14). 

II. HERHALING VAN SOMMIGE BEGINSELEN 

3. Artikel40 van onze Grondwet verleent aan beide Kamers (15} 
een recht van onderzoek, en dat recht is ook, ingevolge de artike
len 59 bis, 59 ter en 107 quater van de Grondwet, door de wetgever 
aan de gemeenschaps- en gewestraden toegekend (16}. 

Dat recht, dat in een democratisch bestel van kapitaal belang is, 
berust op de noodzaak om de parlementaire vergaderingen in 
staat te stellen op doeltreffende wijze informatie te verkrijgen zo
dat zij de verschillende opdrachten die zij door of krachtens de 
Grondwet horen uit te voeren, met kennis van zaken kunnen vol
brengen (17). 

Het recht van onderzoek heeft dus in beginsel een louter politie-
ke finaliteit (18). . 

Het aanwenden van dat recht is, bijvoorbeeld voor Kamer en Se
naat, normalerwijze bedoeld om die beide vergaderingen in staat 
te stellen met kennis van zaken politieke beslissingen te nemen in 
het kader van hun grondwetgevende, wetgevende (19) en adminis-
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tratieve (20) functie. De opdracht van die vergaderingen is immers 
niet beperkt tot het opmaken, samen met het Staatshoofd, van de 
Grondwet en de wetten. Zij oefenen bovendien een complex ge
heel van hogere bestuursopdrachten uit, waarvan de voornaamste 
het toezicht op het regeringswerk is (21). 

4. Slechts in uitzonderlijke gevallen krijgt het recht van onder
zoek een jurisdictionele finaliteit. 

Wat bijvoorbeeld Kamer en Senaat betreft, belet de scheiding 
der machten niet dat die vergaderingen krachtens de Grondwet of 
de wet bepaalde jurisdictionele opdrachten vervullen. Zo oefenen 
zij een rechtsprekende bevoegdheid uit wanneer zij, ingevolge ar
tikel 34 van de Grondwet, de geloofsbrieven van hun leden onder
zoeken en over de hieromtrent gerezen geschillen beslissen. De 
bedoeling van een parlementair onderzoek waartoe werd besloten 
om een van de wetgevende Kamers bij het uitoefenen van die op
dracht voor te lichten, is ongetwijfeld van rechtsprekende 
aard (22). 

5. Het recht van parlementair onderzoek is weliswaar van we
zenlijk belang voor de goede werking van onze instellingen, maar 
blijft toch onderworpen aan verscheidene beperkingen die eens
deels op de internationale rechtsorde en anderdeels op onze natio
nale rechtsorde gegrond zijn (23). 

6. De voornaamste beperkingen die voortvloeien uit het interna
tionaal recht houden verband met vereisten uit internationale in
strumenten inzake de rechten van de mens, inzonderheid uit het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten (24). De parlementaire onderzoeken mogen noch door hun 
bedoeling, noch door hun gevolgen de door die verdragen gewaar
borgde fundamentele rechten van de personen aantasten. 

Uw Transnuklear-arrest van 6 mei laatstleden heeft met klem 
gewezen op de dwingende noodzaak, voor de parlementaire onder
zoekscommissies, het recht te eerbiedigen van een ieder die we
gens een strafbaar feit wordt vervolgd, om, als bepaald bij arti
kel14.3.g, van het Internationaal Verdrag, niet te worden gedwon
gen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen (25). 
In hun werking dienen die commissies er even dwingend voor te 
zorgen dat alle andere, door die verdragen gewaarborgde, funda
mentele rechten op een goede rechtsbedeling worden ontzien, en 
inzonderheid een ieders recht om, bij het vaststellen van zijn bur
gerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de ge
grondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, een eer
lijke en openbare behandeling van zijn zaak te krijgen door een 
onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie (26), of nog 
een ieders recht om, wanneer men wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd, voor onschuldig te worden gehouden totdat schuld 
volgens de wet bewezen wordt (27). 
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En uiteraard is het ook zo dat problemen in verband met het 
aanvoeren van het beroepsgeheim voor die commissies of met de 
inzage van de gerechtelijke dossiers door die commissies niet mo
gen worden opgelost dan met inachtneming van het recht van ie
der op eerbiediging van zijn prive- en gezinsleven, zijn huisvrede 
en zijn briefwisseling, zijn eer en reputatie, alsook met inachtne
ming van de voorwaarden waarvan de internationale verdragen 
die dat recht waarborgen, de inmenging in de uitoefening ervan 
afhankelijk stellen (28}. 

7. Benevens die door de internationale rechtsorde opgelegde be
grenzingen, wordt het recht op parlementair onderzoek ook nog 
beperkt door de nationale rechtsorde. En in het hoogste vlak vindt 
men zo de beperkingen van grondwettelijke aard. 

Zoals senator Arts beklemtoont in de toelichting bij zijn recent 
wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op de parle
mentaire onderzoeken en van artikel 458 van het Strafwetboek, 
dient artikel 40 van de Grondwet « dus te worden gelezen en be
grepen samen met de andere artikelen van de Grondwet, o.m. de-
ze betreffende de Rechterlijke Macht» (29}. 

8. Ik zal hier slechts stilstaan bij een van die grondwettelijke be
perkingen, namelijk de scheiding der machten (30} (31}. 

Dat beginsel is weliswaar niet uitdrukkelijk vastgelegd in be
paalde artikelen van de Grondwet, maar ligt besloten in het geheel 
ervan en inzonderheid in de artikelen 25 tot 31 (32}. 

Uit dat beginsel volgt met name het principe van de onafhanke
lijkheid van de Rechterlijke Macht en van de rechtscolleges en 
magistraten waaruit ze bestaat, welke onafhankelijkheid overi
gens wordt gewaarborgd door de artikelen 6.1 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 14.1 van 
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten. 

Ret Franse « Conseil constitutionnel », dat uitspraak diende te 
doen over de grondwettigheid van een wet houdende bekrachti
ging van administratieve handelingen en waartegen de eisers 
voornamelijk de miskenning van het beginsel van de scheiding 
der machten hadden aangevoerd, bevestigde en preciseerde bij 
zijn beslissing van 22 juli 1980 in de volgende bewoordingen de on
afhankelijkheid van de rechtsprekende overheid ten opzichte van 
de wetgevende en uitvoerende : 

« Considerant que ... l'independance des juridictions est garantie 
ainsi que le caractere specifique de leurs fonctions sur lesquelles 
ne peuvent empieter nile legislateur, nile gouvernement; qu'ainsi, 
il n'appartient ni au legislateur ni au gouvernement de censurer 
les decisions des juridictions, d'adresser a celles-ci des injonctions 
et a se substituer a elles dans le jugement des litiges relevant de 
leur competence » (33}. 
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De schitterende en preciese formulering ervan verdient des te 
meer onze aandacht daar in Frankrijk de rechterlijke rechtscolle
ges gewoon een overheid zijn, terwijl die overheid in ons land een 
Staatsmacht uitmaakt. 

De onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht impliceert al
dus fundamenteel een drievoudig verbod voor parlement en rege
ring: 

- verbod de beslissingen van de gerechtelijke rechtscolleges te 
censureren, 

- injunctieverbod ten aanzien van die rechtscolleges, 
- verbod te oordelen over geschillen die tot de bevoegdheid van 

die rechtscolleges behoren. 
Daaruit vloeien ten minste drie gevolgen voort. 

9. In de eerste plaats volgt daaruit dat noch een vergadering, 
noch een binnen die vergadering opgerichte commissie, noch een 
hunner leden, bij het voeren van een onderzoek, de handelingen 
die de rechtscolleges van de Rechterlijke Macht of diens magistra
ten in de uitoefening van hun rechtsprekende functie hebben ge
steld, vermag te censureren of ook maar af te keuren, ook al zou 
het onderzoek zaken betreffen die de organisatie, de werking of de 
bevoegdheden van de Rechterlijke Macht raken (34). 

In een parlementaire commissie kan weliswaar aan het Iicht ko
men dat leden van de Rechterlijke Macht aan hun plichten te kort 
zijn gekomen, maar de parlementaire commissie is geen vonnis
noch een tuchtoverheid. Het optreden en de werking van de Rech
terlijke Macht zijn vanzelfsprekend niet hoven ieder toezicht ver
heven, maar het toezicht daarop behoort als dusdanig niet aan het 
parlement : dat toezicht wordt, op internationaal vlak, uitgeoefend 
door de instellingen die daartoe zijn gemachtigd krachtens de ver
dragen waartoe Belgie is toegetreden, en op intern vlak door de 
autoriteiten die ingevolge de Grondwet en de wetten bevoegd zijn 
om kennis te nemen van de rechtsmiddelen of de tuchtvervolgin
gen waartoe de aangeklaagde handelingen aanleiding kunnen ge
ven (35). 

10. In de tweede plaats staat het niet aan een wetgevende verga
dering, noch aan een onderzoekscommissie noch aan een hunner 
leden, aan de rechtscolleges van de Rechterlijke Macht of aan 
diens magistraten injuncties te geven in verband met de handelin
gen die deze rechtscolleges of die magistraten in de uitoefening 
van hun rechtsprekende functie stellen. 

Zij kunnen die rechtscolleges of magistraten inzonderheid niet 
verplichten hen inlichtingen, uitleg, adviezen of stukken te geven 
of mede te delen inzake feiten, toestanden of beslissingen die be
trekking hebben op bepaalde zaken en die door het beroepsge
heim, het geheim van het onderzoek of het geheim van de beraad
slaging zijn gedekt (36). 
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11. In de derde plaats kan een wetgevende vergadering, een 
commissie of een hunner leden niet in de plaats treden van de 
rechtscolleges van de Rechterlijke Macht of van diens magistra
ten om bevoegdheden uit te oefenen die ingevolge de Grondwet en 
de wet uitsluitend aan die rechtscolleges of die magistraten toebe
horen (37). Het is hen evenzeer verboden de uitoefening van die 
bevoegdheden te hinderen of te beperken, of zich te mengen in het 
vervullen van de taken die met die bevoegdheden samenhan
gen (38). Een parlementaire onderzoekscommissie mag niet nag
aan of bepaalde personen strafrechtelijk of burgerlijk aansprake
lijk zijn voor bepaalde feiten noch daarover uitspraak doen (39). 

Als een parlementaire onderzoekscommissie tijdens haar werk
zaamheden aanwijzingen van een misdrijf ontdekt, dient zij de 
procureur-generaal van het rechtsgebied waarin het misdrijf zou 
zijn gepleegd daarvan op de hoogte brengen, opdat daaraan gevolg 
wordt gegeven als naar recht. 

Het reeds vermelde wetsvoorstel van senator Arts wil onder 
meer in artikel 13 van de wet van 3 mei 1880 een nieuw lid invoe
gen dat bepaalt dat «Van de werkzaamheden van de commissie 
een verslag wordt opgesteld waarin conclusies worden geformu
leerd met het oog op aanbevelingen tot wetswijziging en/of het 
vaststellen van verantwoordelijkheden (40). » 

Luidens de memorie van toelichting, zou aldus aan de commis
sie de verplichting worden opgelegd om een verslag te maken met 
het oog op, onder meer, « het aanduiden van de politieke, ministe
riele verantwoordelijkheid en, in voorkomend geval, het medede
len van feiten en vragen te stellen i.v.m. de mogelijke strafrechte
lijke (maar niet de burgerlijke) verantwoordelijkheid » (41). 

De voorgestelde tekst is mijns inziens dubbelzinnig. Er kan im
mers niet worden uit opgemaakt of de bedoelde verantwoordelijk
heid de verantwoordelijkheid in het algemeen is dan wei aileen de 
ministeri(He verantwoordelijkheid en, zo het de ministeriele ver
antwoordelijkheid betreft, om welke verantwoordelijkheid het dan 
gaat :de politieke, de strafrechtelijke of de burgerlijke? Als de ver
antwoordelijkheid in het algemeen bedoeld is lijkt de tekst in zo
verre vatbaar voor kritiek dat het in principe niet op de weg ligt 
van een vergadering een dergelijke verantwoordelijkheid vast te 
stellen, ook al zouden bij de werkzaamheden van een onderzoeks
commissie geschillen aan het licht komen die een strafrechtelijke, 
burgerlijke of tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid in het ge
drang kunnen brengen. Het verslag van de commissie kan hoog
stens wijzen op het bestaan van een dergelijk geschil, maar het 
staat aan de regelmatig geadieerde overheid de gevolgen daaruit 
te trekken en de verantwoordelijkheid te bepalen. Blijkbaar zou 
aile desbetreffende dubbelzinnigheid weggenomen worden als in 
de voorgestelde tekst het woord « verantwoordelijkheden » werd 
vervangen door de uitdrukking « ministeriele politieke verant
woordelijkheden ». 

12. Die implicaties van het beginsel van de scheiding der mach
ten doen mij niet uit het oog verliezen dat gezegd beginsel zowel 
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in ons recht als in de gedachtengang van de grote auteurs die het 
hebben ontwikkeld, geen absoluut karakter heeft, in die zin dat 
het bepaalde vormen van samenwerking tussen de verschillende 
machten niet uitsluit (42). 

Het is een burgerplicht van regeerders en geregeerden aan de 
parlementaire onderzoekscommissies hun medewerking te verle
nen. Ik neem aan dat gerechten en magistraten van de Rechter
lijke Macht inzake parlementaire onderzoeken de algemene ver
plichting hebben bijstand en medewerking te verlenen aan de met 
die onderzoeken belaste commissies (43), een verplichting die in 
Duitsland zelfs op de Grondwet berust (44). 

Die verplichting neemt evenwel niet weg dat de onderzoekscom
missies in hun betrekkingen met de Rechterlijke Macht, de beper
kingen in de uitoefening van hun bevoegdheden horen in acht te 
nemen. 

III. GEVOLGEN VAN DIE BEGINSELEN 
MET BETREKKING TOT EEN DRIETAL PROBLEMEN 

13. Ik wil thans de gevolgen van die beginselen onderzoeken, 
met betrekking tot drieerlei uitermate kiese vragen. 

Het probleem van de betrekkingen tussen de parlementaire on
derzoekscommissies en de Rechterlijke Macht mag dan op princi
pieel vlak vrij eenvoudig zijn, de ware moeilijkheden duiken eerst 
op bij het bepalen van de gevolgen die eruit voortvloeien. Het is 
niet uitzonderlijk dat de gevolgen die uit beginselen worden afge
leid, in de praktijk belangrijker blijken te zijn dan de beginselen 
zelf. En meestal kan de waarde van de beginselen trouwens aan 
die gevolgen worden getoetst. 

In dit deel van mijn uiteenzetting zal ik een andere werkwijze 
moeten volgen dan in het eerste : de theoretische benadering moet 
de plaats ruimen voor het onderzoek van de instellingen en van 
hun werking. Zoals professor Viraly al zei, « il en va toujours ainsi 
lorsqu'on se penche sur un probleme d'application du droit qui est 
d'abord un probleme d'efficacite et souleve par consequent, des 
difficultes pratiques a prendre en consideration au moment meme 
d'engager un effort de construction intellectuelle » (45). 

De eerste twee reeksen problemen die ik wil bespreken, betref
fen de getuigenis voor de onderzoekscommissies : het eerste be
treft de getuigenis van magistraten, het tweede die van personen 
die door hun verklaringen het gevaar lopen strafrechtelijk te wor
den vervolgd. De derde reeks vragen gaat over de inzage van ge
rechtelijke dossiers. 

A. De getuigenis van magistraten 

14. Ik ben van oordeel dat de moeilijkheden die kunnen rijzen in 
verband met de getuigenis van magistraten voor parlementaire 
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onderzoekscommissies, uit twee oogpunten moeten worden onder
zocht. In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met de 
beginselen die ik zoeven uiteen heb gezet, en in de tweede plaats 
moet gelet worden op de regels betreffende het aanvoeren van het 
beroepsgeheim voor die commissies. 

Het is misschien niet overbodig hier even de tekst weer te geven 
van de voornaamste wetsbepaling inzake het beroepsgeheim, te 
weten artikel 458 van het Strafwetboek, dat luidt als volgt : 

« Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apo
thekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van 
hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toe
vertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroe
pen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het ge
val dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, wor
den gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden 
en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank» (46). 

Die bepaling legt dus een regel en twee uitzonderingen vast. De 
regel luidt dat personen die uit hoofde van hun staat of beroep 
kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, deze 
niet mogen bekendmaken. De eerste uitzondering betreft de ge
vallen waarin die personen geroepen worden om in rechte getuige
nis af te leggen, en de tweede het geval dat de wet hen verplicht 
die geheimen bekend te maken. 

15. Met betrekking tot het aanvoeren van het beroepsgeheim 
voor de onderzoekscommissies kunnen drie denkrichtingen wor
den onderscheiden. 

Een eerste stelling luidt dat de personen die houder zijn van een 
beroepsgeheim en die als getuige voor een onderzoekscommissie 
moeten verschijnen, niet beschouwd kunnen worden als personen 
die geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen, en dat 
de wet hen niet verplicht die geheimen aan de commissie bekend 
te maken. Zij zijn dus niet alleen gerechtigd maar bovendien ertoe 
gehouden de bekendmaking van die geheimen aan de commissie 
te weigeren (47). 

Een tweede stelling zegt dat uit de aard van het onderzoeksrecht 
en uit de algemene opzet van de wetgeving op de parlementaire 
onderzoeken volgt dat een onderzoekscommissie de personen die 
kennis dragen van beroepsgeheimen kan verplichten die aan de 
commissie bekend te maken wanneer zij als getuige voor haar ver
schijnen; die personen hebben dus niet het recht het beroepsge
heim voor de commissie aan te voeren en moeten derhalve, willen 
zij het misdrijf van getuigenisweigering ontgaan, aan de commis
sie de geheimen bekendmaken waarvan zij kennis dragen (48). 

Luidens een derde stelling, die als een tussenoplossing kan wor
den aangemerkt, moet de toestand van een persoon die als getuige 
wordt opgeroepen voor een onderzoekscommissie, gelijkgesteld 
worden met die van een persoon die geroepen wordt om in rechte 
getuigenis af te leggen; personen die uit hoofde van hun staat of 
beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, 
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mogen die derhalve bekendmaken aan de commissie als zij me
nen zulks te moeten doen, maar zij kunnen niet tot beKendmaking 
ervan worden gedwongen als zij menen het stilzwijgen te moeten 
bewaren (49). 

Ik me en ine bij die laatste stelling te moe ten aansluiten. 

16. De rechtstoestand van personen, die uit hoofde van hun staat 
of beroep kennis dragen van hun toevertrouwde geheimen en die 
geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen, is duidelijk. 

Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof mag een getuige die 
geroepen wordt om in rechte getuigenis af te leggen over feiten 
die door h~t beroepsgeheim zijn gedekt, die feiten bekendmaken 
als hij meent zulks te moeten doen. Hij kan niet gedwongen wor
den te spreken als hij meent het beroepsgeheim te moeten bewa
ren. Hij beoordeelt zelf de opportuniteit van zijn beslissing, zelfs 
als hij van zijn plicht tot geheimhouding ontslagen is, op voor
waarde dat de rechter, gelet op de gegevens van de zaak, oordeelt 
dat die getuige door te zwijgen het beroepsgeheim niet afwendt 
van zijn doel (50). 

:Uw Hof oordeelt ook dat hij die door de onderzoeksrechter 
wordt verzocht een mondelinge of geschreven verklaring voor 
hem af te leggen, in de zin van artikel 458 van het Strafwetboek 
geroepen is om in rechte getuigenis af te leggen (51). 

In strafzaken geldt dus de regel dat een persoon die uit hoofde 
van zijn staat of beroep kennis draagt van hem toevertrouwde ge
heimen, en die door een onderzoeksrechter verzocht wordt om een 
verklaring voor hem af te leggen over feiten die door het be
roepsgeheim zijn gedekt, zelf beoordeelt of hij die feiten bekend 
maakt dan wel het stilzwijgen bewaart, op voorwaarde, in de laat
ste onderstelling, dat hij het beroepsgeheim niet van zijn doel af
wendt. 

Zeer zeker is de getuigenis voor een parlementaire onderzoeks
commissie, althans in beginsel, geen getuigenis in rechte in de zin 
van artikel 458 van het Strafwetboek. Maar uit de wetgevende con
text van de bepalingen van de wet van 3 mei 1880, van het decreet 
van de Raad van de Franse Gemeenschap van 12 juni 1981 en van 
het decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984 en uit de ge
schiedenis van de genoemde wet, blijkt volgens mij dat, voor de 
toepassing van dat artikel, de getuigenis voor een parlementaire 
onderzoekscommissie met een getuigenis in rechte moet worden 
gelijkgesteld (52). 

17. Ingevolge de artikelen 4, eerste lid, van de wet van 
3 mei 1880, 3, eerste lid, van het decreet van de Raad van de Waal
se Gemeenschap van 12 juni 1981 en 4, eerste lid, van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984, hebben de commissies 
van onderzoek de bevoegdheden die het Wetboek van Strafvorde
ring aan de onderzoeksrechter toekent, en ingevolge artikel 8, eer
ste lid, van de genoemde wet van 3 mei 1880 en 8, eerste lid, van 
genoemd_ decreet van 20 maart 1984, hebben getuigen, tolken en 
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deskundigen tegenover die commissies gelijke verplichtingen als 
tegenover de onderzoeksrechter, en zijn op de weigering daaraan 
te voldoen dezelfde straffen gesteld. 

W anneer een onderzoekscommissie een persoon die houder is 
van beroepsgeheimen als getuige hoort, heeft zij dus, ten aanzien 
van die persoon, dezelfde bevoegdheden als de onderzoeksrechter 
die een dergelijke persoon oproept om te getuigen. En die persoon 
heeft ten aanzien van de commissie dezelfde verplichtingen als 
ten aanzien van de onderzoeksrechter : als hij weigert te getuigen 
onder aanvoering van het beroepsgeheim, mag hij dat geheim niet 
afwenden van zijn doel. 

De wordingsgeschiedenis van de wet van 5 mei 1880 bevestigt 
dat de voormelde bepalingen, met betrekking tot het aanvoeren 
van het beroepsgeheim door de getuigen, aldus moeten worden 
uitgelegd dat de personen die worden opgeroepen om tijdens een 
parlementair onderzoek te getuigen over zaken die door dat ge
heim zijn gedekt, dezelfde rechten en verplichtingen hebben als 
bij een oproeping door een rechter en inzonderheid door een on
derzoeksrechter om, in strafzaken, een verklaring over dergelijke 
feiten af te leggen (53). 

Tijdens de vergadering van de Kamer van 10 maart 1880, ver
wees kamerlid De Lantsheere naar de Nederlandse wetgeving die 
uitdrukkelijk bepaalde dat degene die door het beroepsgeheim 
zijn gehouden, zich voor een parlementaire commissie (54) daarop 
mogen beroepen, waarop minister van justitie Bar a beklemtoonde 
dat volgens het ontwerp van wet, in zaken die het beroepsgeheim 
raken, niemand tot getuigenis kan worden verplicht (55). De heer 
De Lantsheere diende dan een amendement in om in het ontwerp 
een artikel4bis in te voegen dat bepaalde dat « artikel458 van het 
Strafwetboek van toepassing (zou) zijn op de personen die, tijdens 
een parlementair onderzoek, geheimen die hun (waren) toever
trouwd uit hoofde van hun staat of beroep, (zouden) hebben be
kendgemaakt » (56). De indiener van het amendement wilde aldus 
het feit strafbaar stellen dat personen, die uit hoofde van hun 
staat of beroep kennis dragen van hun toevertrouwde geheimen, 
die geheimen bekend maken tijdens een parlementair onder
zoek (57). Bij stemming werd het amendement door de Kamer tij
dens de vergadering van 17 maart 1880 verworpen, nadat uit de 
discussie tussen minister van Justitie Bara en volksvertegen
woordigers De Lantsheere en Tesch was gebleken dat, volgens het 
ontwerp van wet, een getuige die in een parlementair onderzoek 
moet getuigen over feiten die door het beroepsgeheim zijn gedekt, 
zelf mag oordelen of het opportuun is die feiten bekend te maken, 
dan wel om, op eigen verantwoording, het beroepsgeheim te bewa
ren (58). 

18. Daaruit volgt dat een persoon, die uit hoofde van zijn staat of 
beroep houder is van hem toevertrouwde geheimen en die door 
een onderzoekscommissie wordt opgeroepen om over dergelijke 
feiten te getuigen, die feiten mag bekendmaken als hij oordeelt 
dat hij dat moet doen, maar dat hij niet tot getuigenis kan worden 
gedwongen als hij meent het beroepsgeheim te moeten bewaren. 
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De persoon zelf beoordeelt de opportuniteit van zijn beslissing, 
zelfs als hij van bet beroepsgeheim is ontheven. Hij mag evenwel, 
als hij weigert te getuigen, het beroepsgeheim niet afwenden van 
zijn doel. In dat geval zou er sprake zijn van misbruik van bet 
recht om het beroepsgeheim aan te voeren; dat misbruik is onder 
meer strafbaar gesteld bij de artikelen 8 en 10 van de wet van 
3 mei 1880. 

De commissie die oordeelt dat een getuige, door bet stilzwijgen 
te bewaren, het beroepsgeheim afwendt van zijn doel en dat zijn 
stilzwijgen zich dus niet laat verantwoorden door bet geheim ka
rakter van de feiten, kan daarvan kennis geven aan de procureur
generaal bij het hof van beroep, opdat daaraan gevolg wordt gege
ven als naar recht. Als de strafrechter wordt geadieerd staat bet 
aan hem te beslissen of, volgens de ingewonnen bewijselementen, 
bet beroepsgeheim dat de getuige aanvoert, inderdaad van zijn 
doel werd afgewend (59). 

Uit het feit dat een persoon die uit hoofde van zijn staat of be
roep kennis draagt van hem toevertrouwde geheimen, onder aan
voering van bet beroepsgeheim kan weigeren te getuigen in een 
parlementair onderzoek, volgt evenwel niet dat die persoon niet 
verplicht is te verschijnen wanneer hij voor een onderzoekscom
missie is gedagvaard, noch dat hij de eedaflegging mag weigeren 
op grond dat de feiten waarover hij moet getuigen vertrouwelijk 
zouden zijn. 

Zoals een arrest van 11 juni 1926 van het Franse Hof van Cassa
tie heeft opgemerkt, kan die persoon onmogelijk voorzien welke 
vragen zullen worden gesteld. Het kan best zijn dat sommige vra
gen betrekking hebben op feiten die helemaal niet vertrouwelijk 
zijn (60). 

19. Het is overigens niet van belang ontbloot erop te wijzen dat 
in de meeste buitenlandse rechtsstelsels, de regels krachtens wel
ke de wettelijke bepalingen houdende verbod op bet bekendma
ken van door bet beroepsgeheim gedekte feiten aan de onder
zoekscommissies tegenstelbaar zijn, ook de regels zijn van het 
gemeen recht. Dat is inzonderheid het geval in Frankrijk (61), Ne
derland (62), Duitsland (63) en Italii:! (64). 

20. De wetsvoorstellen tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880 
op het parlementair onderzoek, ingediend bij de kamer in janua
ri 1989 door mevr. Onkelinx en de beer Di Rupo en in januari 1992 
door mevr. Onkelinx (art. 3) willen aan artikel 8 van de wet van 
3 mei 1880 een derde lid toevoegen, dat zegt dat « artikel 458 van 
het Strafwetboek niet van toepassing is op degenen die in een par
lementair onderzoek door de voorzitter van de Kamer of de voor
zitter of een van de leden van de onderzoekscommissie worden 
verplicht geheimen bekend te maken die hen wegens hun staat of 
hun beroep zijn toevertrouwd » (65). 

Die voorstellen berusten op de opvatting dat de onderzoekscom
missies reeds bevoegd zouden zijn om de personen die bewaarder 
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zijn van beroepsgeheimen te dwingen die aan hen bekend te rna
ken. In de toelichting leest men immers : 

« Voortaan moet gelden dat artikel 458 van het Strafwetboek 
niet van toepassing is op degenen die in een parlementair onder
zoek door de voorzitter van de Kamer of door de voorzitter of een 
iid van de commissie verplicht worden geheimen bekend te maken 
die hun wegens hun staat of beroep zijn toevertrouwd » (66). 

Een dergelijke wijziging van de wetgeving, die het waardevolle 
evenwicht zou verstoren dat thans bestaat tussen de vereisten van 
parlementair onderzoeksrecht en van de bescherming van het be
roepsgeheim, zou buitenissig zijn en leiden tot een stelsel van be
perking van die geheimhouding dat zijn gelijke in het recht van de 
buurlanden niet kent. 

Een wijziging van artikel458 van het Strafwetboek dat de rech
ter de macht zou verlenen de getuigen, bewaarders van een be
roepsgeheim, te dwingen hem dat geheim bekend te maken, werd 
nooit overwogen. Een dergelijke wijziging is ondenkbaar, omdat 
zij de negatie zelve zou betekenen van het beroepsgeheim, zoals 
dat in onze maatschappelijke orde gemeenzaam wordt erkend. 
Nochtans heeft de weigering van die getuigen om te getuigen 
meestal tot gevolg dat het voor de rechter moeilijker wordt om de 
waarheid te achterhalen, aangezien hem daardoor een belangrijk 
en soms doorslaggevend bewijs- of beoordelingselement wordt 
onthouden. 

Evenzo kan de taak van de parlementaire onderzoekscommissie 
bemoeilijkt worden doordat men zich voor die commissie op het 
beroepsgeheim kan beroepen. Aan de regel van de gewetensvrij
heid van de bewaarder van een beroepsgeheim die moet getuigen, 
kan evenwel geen afbreuk worden gedaan zonder tevens de funda
mentele waarden van de samenleving aan te tasten. 

Ook de wetgever moet die waarden in acht nemen. 
De regelgeving betreffende het beroepsgeheim uit artikel 458 

van het Strafwetboek, behoort weliswaar tot de bevoegdheid van 
de wetgever, maar deze kan aileen bepalen welke personen door 
het beroepsgeheim zijn gebonden en in welke gevallen die perso
nen de geheimen moeten bekend maken die hun uit hoofde van 
hun staat of beroep zijn toevertrouwd, mits hij daarbij rekening 
houdt met de grenzen die volgen uit de normen van de interna
tionale verdragen die het recht waarborgen op eerbiediging van 
het prive-leven, het gezinsleven, de eer en de goede naam, inzon
derheid die uit de artikelen 8 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens en 17 van het Internation
aal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (67). 

De regel van het beroepsgeheim berust grotendeels op de eerbie
diging van dat fundamenteel recht. Zoals procureur-generaal Ju
les Leclercq zegt, bestaat hij hoofdzakelijk : « en vue de proteger 
les interets des particuliers qui se trouvent dans !'obligation de re
veler des chases secretes - c'est a dire des chases qu'ils peuvent 
avoir un interet quelconque a cacher ou qu'ils ne desirent pas faire 
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connaitre a d'autres -, soit qu'ils £assent cette revelation sponta
nement pour sauvegarder leurs droits personnels et intimes, soit 
qu'ils soient obliges de le faire en vertu d'une. disposition legale » 
(68). 

Een parlementaire commissie mag in beginsel die personen, on
geacht of zij organen van de Rechterlijke Macht zijn, niet het 
recht ontzeggen onbekende feiten geheim te houden, die de intimi
teit van het prive-leven of van het gezinsleven kunnen verstoren 
of iemands eer en goede naam kunnen aantasten, geheimen waar
van zij uit hoofde van hun bediening noodzakelijk kennis dragen. 

Ingevolge artikel8.2, van het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens, is inmenging van een onderzoeks
commissie in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het 
prive-leven en het gezinsleven, aileen verenigbaar met het Ver
drag als drie voorwaarden zijn vervuld: de inmenging moet bij de 
wet zijn voorzien; zij moet een van de in die bepaling bedoelde ge
oorloofde doeleinden nastreven; zij moet in een democratische sa
menleving nodig zijn voor de verwezenlijking van het beoogde 
doel, wat erop neerkomt dat zij niet buiten verhouding mag staan 
tot dat doel (69). 

Een wet die de personen, die als getuigen zijn opgeroepen voor 
een onderzoekscommissie, zou verplichten aan die commissie de 
beroepsgeheimen bekend te maken waarvan zij bewaarder zijn, 
zal heel waarschijnlijk worden aangewezen als een wet die onver
enigbaar is met de vereisten van het Verdrag. 

In de eerste plaats omdat een parlementair onderzoek niet nood
zakelijk een van de op beperkende wijze in artikel 8.2 van het Ver
drag opgesomde doeleinden nastreeft. Maar ook en vooral omdat 
de inmenging in het prive-leven en gezinsleven ten gevolge van 
een dergelijke aantasting van het beroepsgeheim bezwaarlijk kan 
worden gezien als een maatregel die in een democratische samen
leving nodig is voor de verwezenlijking van het door het onder
zoek beoogde doel (70). 

Des te meer daar, enerzijds, in de meeste democratische staten 
- we zegden het reeds - het beroepsgeheim aan de onderzoeks
commissies kan worden tegengeworpen, en, anderzijds, het stelsel 
in ons land geen afdoende waarborg biedt dat het vertrouwelijk 
karakter van de opgelegde bekendmakingen door de commissie, 
door haar leden en door diegenen die haar werkzaamheden bijwo
nen of eraan deelnemen zal geeerbiedigd worden (71). 

W anneer geneesheren, biechtvaders, advocaten, magistraten 
verplicht worden geheimen bekend te maken waarvan zij uit hoof
de van hun staat of beroep kennis dragen, wordt niet aileen het 
recht op eerbiediging van het prive-leven en gezinsleven, van de 
eer of goede naam van de personen en van hun rechtmatige belan
gen miskend. 

Een dergelijke verplichting zou bovendien het maatschappelijk 
leven grondig verstoren aangezien daardoor het onontbeerlijk ver
trouwen zou worden aangetast van hen die zich tot de bewaarders 
van die geheimen wenden. Wie zou nog onbevangen een geheim 
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toevertrouwen aan een geneesheer, een biechtvader, een advo
caat, een magistraat als hij weet dat die door een onderzoekscom
missie zou kunnen worden gedwongen dat geheim bekend te rna
ken (72)? 

21. Het voorstel van wet tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 
en van artikel 458 van het Strafwetboek, dat bij de Senaat werd in
gediend in juli 1992 (73) door de heer Arts, bevat twee artikelen die 
betrekking hebben op het aanvoeren van het beroepsgeheim tij
dens een parlementair onderzoek, te weten de artikelen 3 en 7. 

Artikel 3 wil de tekst van artikel 8 van de wet van 3 mei 1880 
door een nieuwe tekst vervangen. Het achtste lid van die tekst zou 
luiden : « onverminderd het inroepen van het beroepsgeheim be
doeld in artikel 458 van het Strafwetboek, kan iedere getuige in
roepen dat hij zich, door naar waarheid een verklaring af te leg
gen, zou kunnen blootstellen aan strafvervolging en derhalve ge
tuigenis weigeren ». 

Volgens de indiener van het voorstel zou die tekst impliceren dat 
een door een onderzoekscommissie opgeroepen getuige onder 
aanvoering van het beroepsgeheim kan weigeren te getuigen. Dat 
was trouwens de mening van verscheidene leden van de gemeng
de werkgroep, waarvan de besluiten tot dat wetsvoorstel hebben 
geleid. De werkgroep zelf heeft dat standpunt overigens bevestigd 
bij het onderzoek van twee daarmee samenhangende vragen : de 
vragen namelijk of het geheim dat verbonden is met het ambt 
voor de onderzoekscommissie kan worden aangevoerd om getui
genis te weigeren en of de personen, die ingevolge bijzondere wet
ten in bepaalde omstandigheden kunnen worden verplicht bepaal
de beroepsgeheimen bekend te maken, kunnen weigeren die ge
heimen aan de onderzoekscommissie bekend te maken. Het ver
slag van de werkgroep beklemtoont trouwens tot tweemaal toe dat 
de theorie inzake artikel 458 van het Strafwetboek betreffende de 
strafrechtspleging in haar geheel moet worden toegepast op de on
derzoekscommissies (74). Zowel in de inleiding van de toelichting 
bij zijn voorstel, als in de toelichting bij artikel 3 ervan, neemt de 
heer Arts hetzelfde standpunt in (75). 

Artikel 7 van het voorstel wil artikel458 van het Strafwetboek in 
zoverre wijzigen dat << de woorden "of een parlementaire onder
zoekscommissie " ingevoegd (worden) tussen de woorden " ... de 
wet ... " en de woorden " ... hen verplicht die geheimen bekend te 
maken, ... " ». 

Als artikel 7 van dat voorstel wordt aangenomen is het zo dat 
personen, die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen 
van hun toevertrouwde geheimeri en die deze geheimen bekendge
maakt hebben, zouden strafbaar zijn, behalve in drie gevallen : het 
geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leg
gen, het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te 
maken en het geval dat een onderzoekscommissie hen verplicht 
die geheimen bekend te maken. 
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Dat artikel 7, net als artikel 3 van het wetsvoorstel van volksver
tegenwoordigers Onkelinx en Di Rupo, impliceert dat een onder
zoekscommissie bevoegd is om een persoon die bewaarder is van 
een beroepsgeheim, te verplichten dat geheim aan de commissie 
bekend te maken, en, meteen dat een persoon voor de commissie 
niet meer in alle gevallen het recht heeft zijn beroepsgeheim aan 
te voeren om getuigenis te weigeren over feiten die door dat ge
heim zijn gedekt. 

De toelichting van het voorstel bij dat artikel 7 verduidelijkt de 
juiste draagwijdte van dat artikel niet. Er wordt alleen gezegd dat 
het artikel « voorstelt om, als een noodzakelijke aanvulling op de 
regeling van het beroepsgeheim op de voorgestelde wijziging van 
artikel 8 van de wet van 3 mei 1880, de inroeping van het be
roepsgeheim voor de parlementaire onderzoekscommissie op te 
nemen in artikel 458 van het Strafwetboek » (76). 

Het voorstel van de heer Arts doet volgens mij twee bezwaren 
rijzen. 

In de eerste plaats lijkt het voorstel mij dubbelzinnig, ja zelfs te
genstrijdig. Er kan immers niet worden uit opgemaakt of de be
waarder van een beroepsgeheim, zoals de auteur in de tekst en de 
toelichting bij artikel 3 doet uitschijnen, dat geheim kan aanvoe
ren om te weigeren voor een onderzoekscommissie getuigenis af 
te leggen over door dat geheim gedekte feiten, dan wel, zoals arti
kel 7 doet uitschijnen, of een onderzoekscommissie bevoegd zou 
zijn om een dergelijke persoon te verplichten dat geheim aan de 
commissie bekend te maken. 

Beide artikelen zijn blijkbaar onverenigbaar, tenzij in de opvat
ting van zijn indiener, artikel 7 zou bedoelen op artikel 3 een aan
vullende uitzondering in te voeren welke uitzondering hierop zou 
neerkomen dat dit artikel 3, in zoverre het betrekking heeft op het 
aanvoeren van het beroepsgeheim, doelloos zou worden : het voor
stel neemt immers eerst aan dat het beroepsgeheim aan de onder
zoekscommissies kan worden tegengeworpen, maar geeft henver
volgens de mogelijkheid om, wanneer zij het nuttig of noodzake
lijk achten, te beslissen dat dit geheim hen niet kan worden tegen
geworpen. 

In de tweede plaats, als het voorstel van de heer Arts in die zin 
dient te worden begrepen dat de onderzoekscommissies bevoegd 
zouden zijn om personen, die bewaarder zijn van een beroepsge
heim, te dwingen dat geheim aan de commissie bekend te maken, 
dan moeten daartegen dezelfde ernstige bezwaren worden geop
perd als tegen het voorstel van Mevr. Onkelinx en de heer Di Ru
po (77). 

22. Dat neemt echter niet weg dat mijns inziens artikel 458 van 
het Strafwetboek zou kunnen worden aangevuld. Echter niet in de 
zin van de zoeven onderzochte wetsvoorstellen, maar in de zin van 
een verduidelijking van het bestaande positief recht. 

Door de toevoeging waaraan ik denk, zou, in de tekst van het ar
tikel, de toestand van de personen die bewaarder zijn van een be-
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roepsgeheim en die tijdens een parlementair onderzoek getuige
nis moeten afleggen, uitdrukkelijk gelijkgeschakeld worden met 
die van de bewaarders van dergelijke geheimen die geroepen zijn 
om in rechte te getuigen. 

Aldus zou komen vast te staan dat de bewaarders van een be
roepsgeheim in geweten mogen oordelen of zij dat geheim aan een 
onderzoekscommissie bekendmaken, die hen als getuige heeft op
geroepen, dan wel of zij het stilzwij gen bewaren, zoals zij kunnen 
doen wanneer zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te 
leggen. 

Daartoe zou het voldoende zijn in artikel 458 van het Strafwet
boek de woorden « of tijdens een parlementair onderzoek » in te 
voegen tussen de woorden « geroepen worden om in rechte » en 
« getuigenis af te leggen ». 

Er zouden dus in dat artikel drie uitzonderingen bestaan op het 
verbod beroepsgeheimen bekend te maken : allereerst het geval 
waarin bewaarders van dergelijke geheimen geroepen worden om 
in rechte te getuigen; vervolgens het geval dat zij geroepen wor
den om getuigenis af te leggen tijdens een parlementair onder
zoek en ten slotte het geval waarin de wet hen verplicht die gehei
men bekend te maken. 

Een wetsvoorstel met een dergelijke strekking is onlangs door 
de heer Pinois bij de Senaat ingediend (78). 

23. Mijn uiteenzetting met betrekking tot de toestand van de be
waarders van beroepsgeheimen die voor een onderzoekscommis
sie getuigenis moeten afleggen, geldt in beginsel ook ten aanzien 
van de magistraten van de rechterlijke orde, die onbetwistbaar be
horen tot de personen die tot beroepsgeheim zijn gehouden. 

Het is overigens niet verwonderlijk dat de twistpunten met be
trekking tot het recht van de magistraten van de rechterlijke orde 
om de beroepsgeheimen waarvan zij kennis dragen aan de onder
zoekscommissies tegen te werpen, als een logisch gevolg de weer
spiegeling zijn van de twistpunten met betrekking tot het recht 
van de bewaarders van beroepsgeheimen in het algemeen om zich 
tijdens een parlementair onderzoek op die geheimen te beroe
pen (79). 

Een eerste opvatting is dus dat de magistraten van de rechter
lijke orde niet alleen het recht hebben de geheimen waarvan zij 
kennis dragen aan de commissies te verzwijgen, maar dat het hen 
bovendien verboden is die geheimen aan die commissies bekend 
te maken. Die stelling is hierop gegrond dat, in de zin van arti
kel 458 van het Strafwetboek, een getuigenis voor een parlemen
taire commissie geen getuigenis in rechte is. Tot staving van die 
stelling worden soms ook de beginselen van de scheiding der 
machten aangevoerd en van de onafhankelijkheid van de Rechter
lijke Macht (80). 

Volgens een tegengestelde opvatting kunnen de magistraten van 
de rechterlijke orde noch de regels van het beroepsgeheim, noch 
de beginselen van de scheiding der machten en van de onafhanke-
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Iijkheid van de Rechterlijke Macht aanvoeren om te weigeren ge
tuigenis af te leggen voor een onderzoekscommissie (81). 

Een tussenopvatting leert dat de magistraten van de rechterlijke 
orde, net zoals de andere personen die kennis dragen van be
roepsgeheimen, die geheimen aan een onderzoekscommissie mo
gen bekend maken als zij in geweten oordelen zulks te moeten 
doen. Zij kunnen even wei kiezen voor weigering onder aanvoering 
van het beroepsgeheim, voor zover daarbij het recht op geheim
houding niet van zijn doel wordt afgewend (82). 

Die laatste opvatting stemt overeen met degene die ik heb ver
dedigd wanneer het ging over de bewaarders van beroepsgehei
men in het algemeen (83). Ten aanzien van de magistraten van de 
rechterlijke orde moet die opvatting naar mijn mening enigszins 
worden aangepast om rekening te houden met de beginselen van 
de scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de 
Rechterlijke Macht, die ik vroeger heb aangewezen (84). 

24. Uit de beginselen van de scheiding der machten en de onaf
hankelijkheid van de Rechterlijke Macht kan mijns inziens niet 
worden afgeleid dat de magistraten van de Rechterlijke Macht 
niet verplicht zijn om te verschijnen als zij worden gedagvaard 
voor een onderzoekscommissie. Hun weigering om te verschijnen 
zou weliswaar niet strafbaar zijn, indien zij, zoals gebruikelijk, 
zouden worden opgeroepen bij een geschrift dat de waarde zou 
hebben van een gewone uitnodiging (85). Maar de hoffelijkheid en 
de burgerzin alsook de deontologische plicht van de magistraten 
om hun hulp en hun medewerking te verlenen aan de onderzoeks
commissies gebieden mijns inziens dat de magistraat die een uit
nodiging ontvangt om voor een dergelijke commissie te verschij
nen, aan die uitnodiging gevolg geeft. Dat is a fortiori het geval als 
hij wordt gedagvaard om te verschijnen (86). 

Overigens kan de magistraat die wordt opgeroepen om voor een 
onderzoekscommissie te verschijnen, meestal niet vooraf weten 
welke vragen hem zullen worden gesteld (87); maar ook al zou hij 
het weten en menen zich op een wettige grond te kunnen beroe
pen om er niet op te antwoorden, dan nog is het verkieslijk dat hij 
aan de oproeping gevolg geeft om die grond voor de commissie uit
een te zetten. 

Om dezelfde redenen kan de magistraat die als getuige voor een 
onderzoekscommissie wordt opgeroepen, zich, naar mijn mening, 
niet beroepen op de beginselen van de scheiding der machten of 
de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht en evenmin op de 
regels inzake het beroepsgeheim of de geheimhouding van het on
derzoek, om de eedaflegging voor de commissie te weigeren. 

25. Mocht evenwel een onderzoekscommissie, na een magis
traat als getuige te hebben opgeroepen, deze ondervragen over 
welbepaalde handelingen die rechtstreeks verband houden met 
zijn rechtsprekende functie, en hem uitnodigen om feiten of me
ningen in verband met die handelingen aan haar bekend te rna
ken, dan zou die commissie dusdoende de beginselen van de schei-
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ding der machten en van de onafhankelijkheid van de Rechter
lijke Macht miskennen en derhalve haar bevoegdheden te buiten 
gaan (88). Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen, zijn de rech
ters gehouden tot volstrekte geheimhouding van het beraad waar
aan zij hebben deelgenomen (89}.Een onderzoekscommissie kan 
een magistraat van een rechtscollege niet om uitleg verzoeken 
over het dictum van een vonnis of arrest noch over de gronden in 
feite of in rechte die de noodzakelijke grondslag vormen van dat 
dictum (90}. Zij kan al evenmin een magistraat van het openbaar 
ministerie ondervragen over de handelingen waarbij hij deel
neemt aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht, meer be
paald over handelingen waarbij « hij de rechter bijstaat en hem 
toelichting geeft over de duiding van de uit te voeren wet en over 
haar toepasselijkheid op het geschil dat door de vordering aan de 
rechter is voorgelegd » (91}. 

Macht de commissie de magistraat vragen stellen over derge
lijke handelingen, dan heeft deze niet te oordelen over de wense
lijkheid om daar al dan niet op te antwoorden : hij dient gewoon te 
weigeren de gevraagde inlichtingen te verstrekken, maar kan 
- en dat is ongetwijfeld wenselijk - de redenen van zijn weige
ring mededelen aan de commissie. Dat zou evenzeer het geval zijn 
als uit de gestelde vragen duidelijk zou blijken dat het de bedoe
ling is de gewone rechtscolleges te censureren, hen injuncties op 
te leggen, of in hun plaats te treden bij de beoordeling van de ge
schillen die tot hun bevoegdheid behoren. 

W anneer aldus een onderzoeksrechter door een onderzoekscom
missie wordt ondervraagd over een of meer gerechtelijke onder
zoeken die hij voert of gevoerd heeft, en de hem gestelde vragen 
betrekking hebben op handelingen die rechtstreeks verband hou
den met zijn rechtsprekende functie, bijvoorbeeld op een beslis
sing om aldan niet een bevel tot medebrenging, tot aanhouding, 
tot huiszoeking en dgl. uit te vaardigen, hoeft de rechter dergelijke 
vragen niet te beantwoorden, aangezien de commissie zich niet in 
te laten heeft met welke handelingen dan ook die een beoordeling 
en een beslissing als rechter inhouden (92). 

26. Voor het overige moet, wanneer een onderzoekscommissie 
een magistraat ondervraagt over feiten of situaties die geen be
paalde handelingen zijn die rechtstreeks verband houden met zijn 
rechtsprekende functie, een onderscheid worden gemaakt naarge
lang die feiten of situaties al dan niet onder het beroepsgeheim 
vall en. 

27. Voor tal van situaties en feiten kan de magistraat zich niet op 
dat geheim beroepen. 

Dat is het geval met heel wat situaties van algemene aard. De 
magistraat moet onder meer kunnen antwoorden op de vragen be
treffende de organisatie en de werking van het gerecht of de poli
tie als overheidsdiensten (93). 

Evenmin kan hij zich achter het beroepsgeheim verschuilen om 
geen getuigenis te moeten afleggen over materiiHe feiten die hele-
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maal niet geheim zijn, ook al zouden die feiten hem ter kennis zijn 
gekomen in de uitoefening van zijn ambt (94}. 

28. Feiten of situaties waarover de magistraat als getuige wordt 
ondervraagd, kunnen evenwel, zelfs als het niet gaat om handelin
gen die rechtstreeks verband houden met zijn rechtsprekende 
functie, door het beroepsgeheim worden gedekt (95). 

Het beroepsgeheim van de magistraten slaat op feiten of toe
standen die geheim zijn hetzij uiteraard, hetzij omdat zij hun uit
drukkelijk of stilzwijgend in de uitoefening van hun ambt werden 
toevertrouwd. 

Het omvat onder meer de geheimhouding van het onderzoek, 
die verbiedt dat personen die aan dat onderzoek meewerken niet 
voor de openbaarheid bestemde feiten bekendmaken die hen door 
dat onderzoek ter kennis zijn gekomen of daarop betrekking heb
ben (96). 

Wanneer de hem gestelde vragen betrekking hebben op derge
lijke feiten of toestanden, staat de magistraat voor wat minister 
van Staat Henrion « un dilemme perilleux » (97} heeft genoemd, 
namelijk ofwel ingaan op het verzoek van de commissie ofwel het 
beroepsgeheim eerbiedigen. In strijd met wat soms is betoogd (98}, 
biedt het huidige positief recht een oplossing voor het conflict dat 
aan dat dilemma ten grondslag ligt. 

Volgens het huidige positief recht mag de persoon, zoals reeds 
gezegd, wanneer hij uit hoofde van zijn staat of beroep kennis 
draagt van geheimen die hem zijn toevertrouwd en hij door een 
onderzoekscommissie wordt uitgenodigd om getuigenis af te leg
gen over feiten of situaties die door het beroepsgeheim worden ge
dekt, deze bekendmaken als hij meent dat te moeten doen; hij kan 
evenwel niet tot spreken worden gedwongen als hij oordeelt het 
beroepsgeheim te moeten bewaren, al mag hij in dat geval het ge
heim niet afwenden van zijn doel. Zoals een ieder die kennis 
draagt van een beroepsgeheim, oordeelt de magistraat zelf of het 
gepast is te spreken dan wei te zwijgen (99}. Hij neemt die beslis
sing in voile onafhankelijkheid. Naar mijn mening kan zijn 
korpschef hem dienaangaande wei advies of raad maar zeker 
geen bevelen geven (100). 

Dat de bij het geheim betrokken persoon of overheid hem van 
geheimhouding ontslaat, verplicht hem niet om de door het be
roepsgeheim gedekte feiten bekend te maken voor de commis
sie (101}. 

De vrije beoordeling waarop de door de onderzoekscommissie 
ondervraagde magistraat zijn beslissing grondt om de feiten al 
dan niet bekend te maken moet noodzakelijkerwijze het resultaat 
zijn van een door hem verrichte afweging van het respectieve be
lang van diverse factoren. Het is logisch dat daarbij in de eerste 
plaats de onderscheiden rechten en rechtmatige belangen in aan
merking genomen worden. 

De belangen van het parlementair onderzoek. Betreft het een 
onderzoek waarvan de doelstellingen wel verenigbaar zijn met die 
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welke volgens artikel 8.2 van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens het recht geven om zich te 
mengen in het recht op eerbiediging van het prive-leven en het ge
zinsleven van de personen? Houdt de bekendmaking van door het 
beroepsgeheim gedekte feiten niet het gevaar in dat de houders 
van dat recht een schade zullen lijden die niet in verhouding staat 
tot de doelstellingen van het onderzoek? 

De belangen van het gerechtelijk onderzoek. Zijn er geen ge
rechtelijke onderzoeken die nadelige gevolgen zullen ondervinden 
van de inlichtingen die aan de commissie zijn verstrekt (102)? 

De rechten en belangen van personen. Kan de inmenging in hun 
recht op eerbiediging van het prive- en gezinsleven, waartoe het 
getuigenis aanleiding kan geven, hen ernstig nadeel berokkenen? 
Houden de verklaringen niet het gevaar in dat ook afbreuk wordt 
gedaan aan het recht van verdediging en meer bepaald aan het 
vermoeden van onschuld van de beklaagden? Kan een dergelijke 
aantasting niet tot gevolg hebben dat de vervolging achteraf nietig 
wordt verklaard? 

Afgezien van de afweging van de aan de orde zijnde rechten en 
belangen, moet de magistraat ongetwijfeld ook acht slaan op een 
andere beoordelingsfactor, die niet minder belangrijk is: de waar
borg dat het van nature vertrouwelijk karakter van de door hem 
bekendgemaakte feiten kan worden veilig gesteld (103). Al moet 
hij daarnaast zeker ook nog de weerslag in het oog houden die zijn 
uitlatingen op de publieke opinie kunnen hebben - aangezien in 
dat soort procedures (104) de sluiting der deuren slechts uitzonder
lijk wordt bevolen- toch hoeft dat beoordelingsgegeven mijns in
ziens niet noodzakelijk doorslaggevend te zijn. 

Wanneer een onderzoeksrechter voor een onderzoekscommissie 
opgeroepen wordt om als getuige te antwoorden op vragen in ver
band met welbepaalde gerechtelijke onderzoeken die hij voert of 
gevoerd heeft en de hem gestelde vragen, ofschoon zonder ver
band met handelingen die betrekking hebben op zijn rechtspre
kende functie, slaan op handelingen of feiten die door het be
roepsgeheim worden gedekt, dient hij in geweten en binnen de 
reeds aangegeven grenzen te oordelen of hij, met beroep op dat 
geheim, zal weigeren dan wel instemmen om de hem gevraagde 
inlichtingen te verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval met han
delingen die onder het beroepsgeheim vallen en die hij verricht 
heeft in zijn hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, of 
met feiten die door het beroepsgeheim zijn gedekt en die hij kent 
uit de door hem verrichte onderzoeksopdrachten of uit de stukken 
van het strafdossier, meer bepaald uit de in beslag genomen stuk
ken. 

Noch uit de omstandigheid dat de onderzoeksrechter, ten aan
zien van de wijze waarop hij een strafdossier behandelt, een offi
cier van gerechtelijke politie is en dus onderworpen aan het toe
zicht van de procureur-generaal bij het hof van beroep, met name 
wat de duur van het onderzoek en de weerslag ervan op de voorlo
pige hechtenis betreft (105), noch uit de omstandigheid dat de vra-
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gen betreffende de duur van het onderzoek en betreffende de door 
de officieren van gerechtelijke politie verrichte daden kunnen of 
moeten worden gesteld aan de procureur-generaal, valt mijns in
ziens niet af te leiden dat een onderzoekscommissie aan de onder
zoeksrechter dienaangaande geen vragen zou kunnen stellen of 
dat laatstgenoemde verplicht zou zijn om tegen die vragen het be
roepsgeheim op te werpen (106). 

29. Die overwegingen in verband met het getuigenis van de ma
gistraten kunnen aldus worden samengevat : 

Ik ben de mening toegedaan : 
a) dat de magistraat die als getuige voor een onderzoekscommis

sie wordt opgeroepen, in principe, niet mag weigeren voor die 
commissie te verschijnen onder aanvoering van het beroepsge
heim of met beroep op de beginselen van de scheiding der mach
ten of van de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht; 

b) dat de magistraat die voor een onderzoekscommissie wordt 
opgeroepen om er te getuigen, in principe, evenmin en om gelijk
aardige redenen mag weigeren de eed af te leggen; 

c) dat de als getuige voor een onderzoekscommissie opgeroepen 
magistraat op de hem gestelde vragen niet behoeft te antwoorden 
als die betrekking hebben op handelingen die rechtstreeks ver
band houden met zijn rechtsprekende functie, of als die vragen 
blijkbaar gesteld zijn met de bedoeling de beslissingen van de 
rechterlijke rechtscolleges te censureren, aan de rechter in
juncties te geven of zich in de plaats van de rechters te stellen bij 
de berechting van geschillen, die tot hun bevoegdheid behoren. 

d) dat wanneer, buiten die gevallen, een onderzoekscommissie 
aan een magistraat vraagt om te getuigen over feiten die zijn ge
dekt door het beroepsgeheim - waaronder ook het onderzoeksge
heim valt - mag hij die feiten bekendmaken, zo hij oordeelt zulks 
te moeten doen, maar hij kan daartoe niet worden gedwongen, als 
bij meent ze te moeten geheim houden; dat hij zelf volledig vrij 
mag beslissen, vooral met inachtneming van de verschillende 
rechten en rechtmatige belangen die op bet spel staan : het recbt
matig belang van het parlementair onderzoek, enerzijds, de recb
ten en rechtmatige belangen van de personen en het rechtmatig 
belang van het gerechtelijk onderzoek, anderzijds; dat hij echter, 
ingeval hij geen getuigenis wil afleggen, bet beroepsgeheim niet 
van zijn doel mag afwenden. 

B. Getuigenis van personen die 
uit hoofde van hun verklaringen 

strafrechtelijk kunnen worden vervolgd 

30. Een aantal andere getuigenissen voor de parlementaire on
derzoekscommissies gaan gepaard met verschillende niet min
der ernstige moeilijkheden in de verhouding tussen die commis
sies en de Rechterlijke Macht : bet gaat om getuigenissen van 
degenen wier verklaringen tot strafrecbtelijke vervolging kunnen 
leiden. 
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Die moeilijkheden zijn vooral aan het licht gekomen in de zoge
naamde Transnuklear-zaak waarover onder meer het Rof van Be
roep te Antwerpen op 30 januari 1992 een arrest heeft gewezen en 
uw Rof zich op 6 mei laatstleden heeft uitgesproken (107). Om de 
aard van de moeilijkheden in verband met die getuigenissen goed 
te begrijpen, is het wellicht aangewezen dat de feiten en hun 
rechtsvervolg even bondig worden samengevat. 

31. In oktober 1987 had de procureur des Konings te Turnhout, 
op aanwijzing van zekere onregelmatigheden in de verwerking 
van kernafval, de onderzoeksrechter gevorderd om tegen onbe
kenden een onderzoek in te stellen wegens omkoping van ambte
naren en twee maanden later nam hij een aanvullende vordering 
wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, als
ook wegens overtreding van artikel 488bis van het Strafwetboek. 
Ret was bekend dat het onderzoek in feite hoofdzakelijk tegen de 
heren Van de Voorde en Smet was gericht. 

Terwijl het gerechtelijk onderzoek aan de gang was, besloot de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers in maart 1988 een commis
sie op te ri.chten ten einde een parlementair onderzoek in te stel
len nopens diezelfde feiten. De onderzoekscommissie heeft Van de 
Voorde en Smet gehoord nadat de voorzitter van de commissie 
hen attent erop had gemaakt dat indien zij zich schuldig maakten 
aan vals getuigenis, zij konden worden gestraft met gevangenis
straf van twee maanden tot drie jaar en konden worden ontzet 
voor een termijn van ten minste vijf jaar en ten hoogste tien jaar 
van het recht om te kiezen en gekozen te worden. De verhoren 
gingen onder andere over de ondervragingen door de onderzoeks
rechter. Ret verslag van de onderzoekscommissie werd bij het 
dossier van het gerechtelijk onderzoek gevoegd. Bovendien bracht 
de onderzoeksrechter, in augustus en december 1988, de vaststel
lingen van de onderzoekscommissie ter kennis van Van de Voorde 
en van Smet en ondervroeg hen of liet hen ondervragen over de 
verklaringen die zij voor die commissie hadden afgelegd. 

De beide beklaagden werden wegens verschillende tenlasteleg
gingen, op 3 oktober 1990 bij vonnis van de correctionele recht
bank te Turnhout, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tot 
geldboete van 3 000 frank. 

32. In hun hoger beroep voerden de beide beklaagden voor het 
Rof van Beroep te Antwerpen aan dat hun zwijgrecht was mis
kend, daar zij verplicht waren geweest voor de onderzoeksrechter 
onder ede te getuigen omtrent feiten waarop de strafvervolging 
betrekking had. 

Ret Hof van Beroep te Antwerpen heeft dat middel aangenomen 
bij arrest van 30 januari 1992 en beslist dat de tegen hen ingestel
de vervolging, wegens schending van het recht van verdediging 
van de beklaagden, nietig was. 
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Dat hof heeft de schending van het recht van verdediging afge
leid uit een geheel van verschillende omstandigheden, namelijk 
hieruit dat : 

- de parlementaire onderzoekscommissie de beklaagden onder 
ede had gehoord nopens verklaringen die door hen eerder voor de 
onderzoeksrechter waren afgelegd; 

- de voorzitter van de commissie hen attent erop had gemaakt 
dat zij wettelijk verplicht waren onder ede te getuigen; 

- zij van die voorzitter niet hebben vernomen dat zij het recht 
hadden niet te antwoorden; 

- zij in die omstandigheden ertoe werden gedwongen getuige
nis af te leggen omtrent feiten waarover een gerechtelijk onder
zoek aan de gang was; 

- het verslag van de onderzoekscommissie bij dat van het ge
rechtelijk onderzoek was gevoegd; 

- bevindingen van de commissie door de onderzoeksrechter 
aan de beklaagden zijn bekendgemaakt; 

- de onderzoeksrechter hen had ondervraagd of doen ondervra
gen over verklaringen die zij voor de commissie onder ede hadden 
afgelegd; 

- de rechter die op de hoogte was van die verklaringen, noodza
kelijk en zodanig erdoor moest be'invloed zijn dat hij, hetgeen hij 
aldus had vernomen, onmogelijk nog ter zijde kon zetten. 

Ret hof van beroep verklaart de strafvordering ten aanzien van 
de beklaagde niet ontvankelijk op grond dat « de werking van de 
commissie op dusdanige wijze verstrengeld is met het gerechtelijk 
onderzoek - enerzijds ondervraagt de parlementaire commissie 
de beklaagden over de verklaringen afgelegd bij de onderzoeks
rechter en anderzijds verhoort de onderzoeksrechter de beklaag
den over hun onder ede afgelegde verklaringen voor de parlemen
taire commissie - dat heel het gerechtelijk onderzoek alsook de 
strafvervolging zelf aangetast is door deze praktijken; dat het hier 
om een rechtsschending gaat die veel verder strekt dan de nietig
heid van een bepaald stuk maar dat het om een rei:He krenking 
gaat van de rechten van de verdediging; dat het euvel niet kan 
worden opgelost door de verwijdering van het verslag van de par
lementaire commissie en dat dit verslag trouwens vanuit straf
rechtelijk stand punt niet door nietigheid is aangetast, maar· dat 
het recht op een eerlijk proces zelf is aangetast door deze aanslag 
op het zwijgrecht van de beklaagden; dat deze schending van het 
zwijgrecht de grondrechten van de beklaagden aantast en een on
omkeerbaar karakter vertoont ». 

Zowel het cassatieberoep van het openbaar ministerie als dat 
van twee burgerlijke partijen tegen die beslissing zijn bij arrest 
van Uw Hof op 6 mei 1993 verworpen; hierin beslist het Hof dat de 
appelrechters, die vaststellen dat er tussen het parlementair on
derzoek en het gerechtelijk onderzoek een zodanige vermenging 
bestaat, in feite vermogen te oordelen (108) dater miskenning was 
van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk pro
ces. De zaak waarover U zich diende uit te spreken was vast en ze-
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ker kies. Zulks blijkt aileen al hieruit dat Uw arrest op anderslui
dende conclusie van advocaat-generaal Bresseleers is gewezen. 

Be halve het be lang van die zaak in verb and met de uitlegging en 
de toepassing van de regels inzake getuigenis voor onderzoeks
commissies van personen die beschuldigd worden of kunnen wor
den van een strafbaar feit, en inzake de gevolgen van een derge
lijke getuigenis, werpt zij ook een schrillicht op de nadelige gevol
gen van een beslissing van een parlementaire vergadering om een 
onderzoek in te stellen ten einde informaties in te winnen nopens 
feiten waarover een gerechtelijk onderzoek aan de gang is, alsme
de van het feit dat rechters later hun beslissing doen steunen op 
bewijsmateriaal waarvan de oorsprong in voormeld onderzoek te 
vinden is. 

Aldus rijst een fundamenteel probleem waarop ik later zal te
rugkomen : te weten of in de huidige stand van het Belgische 
recht, een parlementair onderzoek mag worden ingesteld in ver
band met feiten waarover een gerechtelijk onderzoek aan de gang 
is en, zo ja, of de wet zulks niet zou moeten verbieden (109). 

33. De Belgische rechtsleer heeft tot op heden betrekkelijk wei
nig aandacht geschonken aan de regels betreffende de getuigenis 
voor de onderzoekscommissies van personen die zich door hun 
verklaringen blootstellen aan strafvervolging. In de Belgische 
Pandectes staat dat « de getuigen evenwel niet verplicht zijn te 
antwoorden op ondervragingen die betrekking hebben op misdrij
ven die hen ten laste worden gelegd » (110). De leer van Traest 
gaat in dezelfde zin (111). « Nul », schreef eerste voorzitter Slach
muylder, (( ne peut etre tenu de temoigner contre lui-meme, fftt-ce 
par ses declarations devant une commission qui ont pour objet des 
faits susceptibles d'etre qualifies infractions » (112). In het advies 
dat het college van professoren onder voorzitterschap van de heer 
Rimanque in mei 1988, na een diepgaande studie van de betrek
kingen tussen een onderzoekscommissie en de personen die bij 
een gerechtelijk onderzoek betrokken zijn, voor de Vlaamse Raad 
uitbracht, stond te lezen dat « een parlementaire onderzoekscom
missie niemand mag verplichten getuigenissen af te leggen die in 
een hangende of eventueel in te stellen strafprocedure tegen hem 
kunnen worden gebruikt » (113). 

34. Geen enkele nationaalrechtelijke bepaling regelt die aange
legenheid uitdrukkelijk, noch wat het getuigenis voor de straf
rechter, noch wat het getuigenis voor de onderzoekscommissies 
betreft. 

Over de getuigenissen voor de strafrechter is er noch in het Wet
hoek van Strafvordering noch in de nationale wetten ter aanvul
ling ervan enige tekst te vinden die uitdrukkelijk bepaalt dat de 
persoon die van een strafbaar feit wordt verdacht voor die rechter 
mag worden gedwongen om tegen zichzelf te getuigen of een be
kentenis af te leggen. 

« Om evidente redenen wordt evenwel aangenomen dat de ver
dachte geen eed aflegt, ongestraft mag liegen en het recht heeft te 
zwijgen » (114). Anderzijds is men het erover eens dat in beginsel 
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niets eraan in de weg staat dat een persoon die tijdens een onder
zoek eerst onder ede als getuige is ondervraagd, achteraf tijdens 
hetzelfde onderzoek in verdenking wordt gesteld. Dat is vrij vaak 
het geval wanneer een persoon die achteraf zal worden verdacht, 
niet uitdrukkelijk als zodanig is aangewezen in de inleidende vor
dering van de procureur des Konings. In een dergelijk geval moet 
de toekomstige verdachte bij de aanvang van het onderzoek, door 
de onderzoeksrechter als getuige worden ondervraagd, omdat er 
in die fase van het onderzoek geen voldoende aanwijzingen be
staan dat hij aan de strafbare feiten heeft deelgenomen. W anneer 
het onderzoek achteraf bezwaren tegen betrokkene aan het licht 
brengt, vormt de omstandigheid dat hij eerst onder ede werd on
dervraagd geen beletsel om hem als zodanig rechtsgeldig in ver
denking te stellen en hem door de onderzoeksrechter te doen on
dervragen. Een onderzoeksrechter kan evenwel op straffe van nie
tigheid van de procedure de eed niet opleggen aan een persoon en 
hem als getuige ondervragen, als hij op dat ogenblik wist dat er te
gen die persoon aanwijzingen bestonden die een verdenking kun
nen wettigen. A fortiori wordt het recht van verdediging geschon
den, als een van die rechten onkundige magistraat een verdachte 
de eed zou doen afleggen door hem als getuige te ondervra
gen (115). 

35. Ofschoon geen enkele nationaalrechtelijke bepaling uitdruk
kelijk het getuigenis voor de onderzoekscommissies regelt van 
personen die het gevaar lopen door hun verklaringen zichzelf te 
beschuldigen, kan uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 3 mei 1880 tach worden opgemaakt wat ter zake de wil van de 
wetgever is geweest. 

De vraag was reeds op de vergaderingen van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers van 16, 17 en 21 februari 1865 aan de or
de geweest naar aanleiding van de bespreking van artikel 8 van 
het wetsontwerp op het parlementair onderzoek inzake geloofs
brieven, welk artikel namelijk in ongeveer identieke bewoordin
gen als artikel 8 van de wet van 3 mei 1880 bepaalde dat « getui
gen, tolken en deskundigen tegenover de Kamer, de commissie of 
de aangestelde magistraat gelijke verplichtingen hebben als te
genover de onderzoeksrechter » en « dat op de weigering of het 
verzuim daaraan te voldoen dezelfde straffen staan ». 
Op de vergadering van 16 februari 1865 bracht graaf de Theux in 
herinnering dat, in gerechtszaken, aileen al het natuurrecht eraan 
in de weg stand dat de beklaagde onder ede werd gehoord (116), 
waarna hij aan minister van Justitie Tesch de vraag stelde of een 
getuige bij een onderzoek naar de kiesverrichtingen verplicht was 
onder ede te antwoorden op vragen waardoor hij voor de commis
sie een feit zou bekennen dat aanleiding geeft tot vervolging voor 
het gerecht (117). De minister van Justitie antwoordde ontken
nend (118). Graaf de Theux viel hem daarin bij en onderstreepte 
dat het tach wel schandalig zou zijn dat een getuige, die voor de 
commissie wordt opgeroepen voor een of ander feit waarvan de 
bekentenis tot zijn veroordeling zou kunnen leiden, gebonden zou 
zijn door de eed (119). Op dezelfde vergadering voegde de minister 
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van Justitie eraan toe dat het recht van de voor een onderzoeks
commissie opgeroepen getuige om niet te antwoorden op vragen 
betreffende een hem ten laste gelegd strafbaar feit gegrond is op 
de algemene beginselen (120). 

Op de vergadering van de volgende dag preciseerde de minister 
van Justitie, naar aanleiding van een vraag van de heer Thonis
sen, dat de getuige die onder ede door de commissie werd gehoord, 
verplicht was te antwoorden op vragen betreffende feiten uit zijn 
persoonlijk leven voor zover het geen misdaden of wanbedrijven 
betrof (121). Achteraf nuanceerde hij die precisering wel enigszins 
door te zeggen dat de getuige, indien hij kiezer zou zijn, niet ver
plicht zou zijn kenbaar te maken voor wie hij gestemd had (122). 

Het probleem kwam opnieuw ter sprake op de vergadering van 
21 februari 1865. De heer Crombez kwam terug op het antwoord 
dat de minister van Justitie de week daarvoor aan graaf de Theux 
had gegeven in verband met het recht van de getuige om niet te 
antwoorden op vragen over feiten . uit diens persoonlijk leven 
die aanleiding konden geven tot strafvervolging; hij betoogde dat 
een dergelijke regeling de kansen van de parlementaire commis
sies verminderde om de waarheid te weten te komen over toestan
den waarop hun onderzoek betrekking had. Hoewel hij toegaf dat 
een getuige niet kon worden gedwongen om op dergelijke vragen 
te antwoorden, vroeg hij zich af of het niet mogelijk zou zijn de ge
tuige te doen spreken door hem duidelijk te maken dat zulks in 
zijn belang was (123). Bij wijze van voorbeeld verwees hij naar de 
Engelse wet van 8 juni 1863 waarvan artikel 7 de getuigen ver
plichtte te spreken en, om hen zover te krijgen, bepaalde dat de 
vervolgingen zouden worden stopgezet als hij het strafbare feit be
kende (124). Volgens de spreker waren de straffen slechts bijkom
stig, omdat de hoofdzaak was dat de onderzoekscommissie de 
waarheid aan het licht bracht. Hij vroeg de Kamer weliswaar niet 
de oplossing over te nemen van de Engelsen, die kennelijk liever 
de kiesmisdrijven ongestraft lieten dan dat de waarheid hun zou 
ontgaan, maar zonder een precies voorstel in te dienen was hij 
toch van oordeel dat er een oplossing te vinden was die de getui
gen aan het spreken kon brengen, maar toch ook de bestraffing 
van de feiten niet zou verhinderen (125). 

Het antwoord van de minister van Justitie Tesch kwam in grote 
lijnen hierop neer dat naar zijn mening de Engelse oplossing tot 
onrechtvaardige toestanden kon leiden en dat, ook al hield de door 
hem voorgestane oplossing weliswaar bepaalde nadelen in, hij 
toch niet kon aannemen dat een getuige gedwongen kon worden 
verklaringen af te leggen over feiten die hem konden blootstellen 
aan vervolging, net zoals hij evenmin kon aannemen dat een ge
tuige door gewoon een dergelijke verklaring af te leggen aan alle 
vervolging zou kunnen ontsnappen (126). 

Dezelfde oplossing werd goedgekeurd tijdens de debatten die in 
de Kamer plaatsvonden in 1880. De kwestie werd daar aangesne
den op de vergaderingen van 10 en 17 maart 1880, uitgaande van 
een vergelijking met de Nederlandse wet op het parlementair on
derzoek, waarvan artikel 24 bepaalde en nog bepaalt dat behalve 
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in het geval van artikel 25 (vals getuigenis en verleiding van getui
gen), verklaringen voor een commissie of op haar vordering afge
legd, nimmer als bewijs in rechte kunnen gelden, hetzij tegen de
gene door wie zij afgelegd zijn, hetzij tegen derden. 

Tijdens de vergadering van de Kamer van 10 maart 1880 be
treurde volksvertegenwoordiger De Lantsheere dat een gelijkaar
dige bepaling niet voorkwam in het ontwerp (127), waarop Minis
ter van Justitie Bara, verwijzend naar de besprekingen die vijftien 
jaar eerder waren gehouden over het ontwerp van wet op het par
lementair onderzoek inzake geloofsbrieven, antwoordde dat het 
wetsontwerp aldus moest worden uitgelegd dat niemand ertoe kon 
worden verplicht getuigenis af te leggen over feiten die te zijnen 
aanzien als misdrijven zouden kunnen worden beschouwd (128). 

Daarna diende de heer De Lantsheere verschillende amende
menten in waarvan een strekte tot invoeging van een naar Neder
lands voorbeeld gesteld artikel 4 ter, naar luid waarvan « behalve 
in de gevallen van artikel 9, de tijdens een parlementair onder
zoek afgelegde verklaringen niet in rechte kunnen worden aange
voerd, noch tegen degene door wie zij afgelegd zijn, noch tegen 
derden » (129). Volgens de indiener, die op de vergadering van 
17 maart 1880 een korte toelichting verstrekte bij zijn amende
ment, was een dergelijke bepaling bedoeld om de vrijheid tot ge
tuigen te waarborgen door de veiligheid van de getuigen ten voile 
te verzekeren (130). Minister van Justitie Bara was tegen het 
amendement gekant. In zoverre daarin werd bepaald dat de tij
dens een parlementair onderzoek afgelegde verklaringen niet in 
rechte konden worden aangevoerd tegen degenen door wie zij wa
ren afgelegd, vond hij de voorgestelde tekst nutteloos, aangezien 
uit de besprekingen bleek dat de wet toch in die zin moest worden 
uitgelegd. Daarentegen kon hij helemaal niet akkoord gaan met 
de inhoud van de voorgestelde tekst, in zoverre die behelsde dat 
de tijdens een onderzoek afgelegde verklaringen niet in rechte 
konden worden aangevoerd tegen derden : niets belet immers dat 
in zodanig geval het proces-verbaal aan het parket zou worden 
overgezonden met het oog op vervolging van de onthulde strafbare 
feiten (131). 

De wil van de wetgever, zoals die blijkt uit de besprekingen in 
de Kamer in februari 1865 en maart 1880 en meer bepaald uit de 
verklaringen van minister van Justitie Tesch in 1865 en minister 
van Justitie Bara in 1880, kan, wat de kwestie betreft die ons be
zighoudt, in vier punten worden samengevat : 

- Krachtens een algemeen rechtsbeginsel heeft een persoon 
die onder ede als getuige wordt ondervraagd in een parlementair 
onderzoek het recht een antwoord te weigeren op vragen over fei
ten uit zijn persoonlijk Ieven die, als hij ze zou bekennen hem aan 
strafvervolging kunnen blootstellen. ' 

-:- Buiten de gevallen van vals getuigenis en verleiding van ge
tmgen kunnen de in een dergelijk onderzoek onder dwang afge
legde verklaringen nooit in rechte als bewijs van een strafbaar feit 
worden aangevoerd tegen de persoon die ze heeft afgelegd. 
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- De verklaringen die een persoon in een dergelijk onderzoek 
aflegt, kunnen in rechte worden aangevoerd als bewijselementen 
tegen derden. 

- Een persoon kan niet vrijuit gaan op grand van het enkele 
feit dat hij in een onderzoek waar hij als getuige onder ede werd 
ondervraagd, strafbare feiten heeft bekend. 

36. Verschillende bepalingen van internationale verdragen inza
ke Rechten van de Mens, met rechtstreekse werking in de natio
nale rechtsorde, waarborgen voor een ieder die wegens een straf
baar feit wordt vervolgd « niet te worden gedwongen tegen zich
zelf te getuigen of een bekentenis af te leggen ». 
Dat recht is uitdrukkelijk vastgesteld in artikel14.3.gvan het In
ternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 
Aangezien het een wezenlijk bestanddeel is van een eerlijk pro
ces (132), maakt het ook deel uit van het recht op zodanig proces, 
dat is gehuldigd in de artikelen 14.1 van dat Verdrag en 6.1 van het 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, zodat het als het ware 
impliciet is gewaarborgd door de genoemde bepalingen, hetgeen 
door Uw Hof in een arrest van 11 maart 1992 is aangenomen (133). 

De omstandigheid dat artikel 14.3.g van het Verdrag letterlijk 
genomen toepasselijk is op « een ieder die wegens een strafbaar 
feit wordt vervolgd », in de autonome betekenis van die woorden 
bij de uitlegging van dat artikel (134), belet naar mijn oordeel niet 
dat het toepasselijk kan zijn op andere instanties dan strafrechte
lijke rechtscolleges en ook nog v66r de vervolging eigenlijk wordt 
ingesteld. Tenzij men een overmatig belang gaat hechten aan de 
formele betekenis van die woorden, dient blijkbaar redelijkerwijs 
te worden aangenomen dat het recht van een iedere vervolgde om 
te weten dat hij niet verplicht is tegen zichzelf te getuigen of 
schuld te bekennen, gelet op de aard en de inhoud van dat recht, 
kan worden ingeroepen nog voor een strafvervolging is ingesteld 
en zelfs ten aanzien van instanties die niet zijn belast met het ver
volgen of bestraffen van strafbare feiten. 

Weliswaar - zoals uw Hof in zijn arrest van 6 mei 1993 zegt
« staat artikel 14.3.g van het Verdrag, op zich niet in de weg aan 
het horen van een getuige door een parlementaire onderzoeks
commissie, nu zodanig verhoor, weze het onder eed, niet geschiedt 
met het oog op het bepalen van de gegrondheid van een tegen de 
gehoorde ingestelde strafvervolging doch uitsluitend met als oog
merk de eigen doelstellingen van het parlementaire recht van on
derzoek ». 

Toch blijkt het m.i. zo dat de artikelen 14.1 en 3.gvan het Inter
nationaal Verdrag en 6.1 van het Europees Verdrag de parlemen
taire commissies niet toelaten degenen die als getuigen zijn opge
roepen, ertoe te dwingen verklaringen af te leggen die tegen hen 
zouden kunnen worden gebruikt in een strafvervolging die aan de 
gang is of zou kunnen worden ingesteld. 

37. Trouwens, artikel 14.3.g van het Internationaal Verdrag vol
gens hetwelk « bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafvervolging een ieder het recht heeft om niet 



-33-

te worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis 
af te leggen », is enkel een bevestiging van een algemeen rechtsbe
ginsel dat bij de beoordeling (135) van de wet van 3 mei 1880 als 
dusdanig door de Belgische wetgever is erkend en zowel geldt in 
bet kader van een parlementair onderzoek als bij een strafrechte
lijk onderzoek, te weten dat niemand kan gedwongen worden om 
verklaringen af te leggen waardoor hij zich aan strafvervolging of 
strafrechtelijke veroordeling kan blootstellen (136). 

Die opvatting is blijkbaar niet tegengesproken door uw arrest 
van 6 mei 1993, waar bet met name oordeelt dat « in het Belgische 
strafrecht geen algemeen beginsel bestaat dat zich verzet tegen 
bet horen onder eed van een getuige, door een instantie vreemd 
aan de Rechterlijke Macht en buiten het kader van een strafrech
telijke vervolging, zelfs indien de gehoorde op dat ogenblik, in een 
in de tijd reeds lopend gerechtelijk onderzoek de hoedanigheid 
heeft van verdachte of beklaagde en zelfs indien dat horen als ge
tuige, betrekking heeft op de feiten waarvan de gehoorde wordt 
verdacht of waarvan hij is beklaagd bij bet strafgerecht ». 

Dat in bet strafrecht geen algemeen beginsel in die zin voor
komt, betekent mijns inziens dat, op strafrechtelijk gebied en in 
bet kader van de strafvordering die buiten bet parlementair on

, derzoek en afzonderlijk is ingesteld, bet enkele feit dat een getui
• ge door een onderzoekscommissie onder ede wordt gehoord over 
· handelingen die hem blootstellen aan strafvervolging, als dusda
nig geen schending oplevert van een dergelijk beginsel van straf
recht of van bet beginsel inzake bet recht van verdediging (137). Ik 
meen echter dat dit feit, op publiekrechtelijk gebied en bij de uit
oefening van bet parlementair onderzoeksrecht, niettemin neer
komt op de miskenning van een algemeen rechtsbeginsel. 

38. Noch uit de voorbereiding van de wet van 3 mei 1880, noch uit 
artikel 14.3.g van bet lnternationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, noch uit bet algemeen rechtsbeginsel dat 
in die bepaling wordt gehuldigd, noch uit de arresten van Uw Hof 
en van bet Hof van Beroep te Antwerpen betreffende de Transnu
klear-zaak valt af te leiden dat een persoon die voor een onder
zoekscommissie als getuige is opgeroepen, mag weigeren te ver
schijnen of de eed af te leggen op grond dat hem een misdrijf in 
verband met de feiten van bet onderzoek wordt ten laste gelegd of 
nog omdat hij strafrechtelijk zou kunnen worden vervolgd, indien 
hij waarheidsgetrouwe verklaringen zou afleggen (138). 

Hij mag niet weigeren te verschijnen of een eed af te leggen, 
evenmin als hij zulks kan doen op grond dat de feiten waarover 
hij zou worden gehoord, door bet beroepsgeheim zijn gedekt. In 
beide gevallen is dit om dezelfde reden : de vragen die zullen wor
den gesteld, zijn door de opgeroepen persoon niet te voorzien; bet 
kan best zijn dat de vragen of bepaalde vragen waarop moet wor
den geantwoord, betrekking hebben op feiten waaromtrent de ver
hoorde helemaal niet strafrechtelijk wordt vervolgd en daartoe 
ook geen gevaar loopt. 
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Het bezwaar als zou, in het licht van uw arrest van 6 mei 1993, 
de huldiging van die opvatting hetzij het parlementair onderzoek, 
hetzij het gerechtelijk onderzoek nutteloos of ondoeltreffend kun
nen maken, dunkt mij ongegrond te zijn (139). 

39. In zijn arrest van 6 mei 1993 was Uw Hof van oordeel dat het 
zich niet behoefde uit te spreken over de regels die een onder
zoekscommissie dient te hanteren wanneer ze getuigen 
hoort (140), en vond dat het niet relevant is nate gaan «of wie de 
eed heeft afgelegd (bij een parlementaire onderzoekscommissie) 
steeds het recht behoudt het antwoord te weigeren op vragen die 
hem zouden dwingen tot zelfincriminatoire verklaringen, nu de 
appelrechters de miskenning van het recht van verdediging inzon
derheid (hadden) afgeleid uit de omstandigheid dat, na het horen 
onder eed door de commissie, het verslag over de in feite en onder 
ede door de (beklaagden) aldaar afgelegde verklaringen werd toe
gevoegd aan het tegen (hen) lopende strafonderzoek, waarna zij in 
dit strafonderzoek daarover opnieuw onderhoord werden, ditmaal 
uiteraard zonder eedaflegging ». 

Het lijdt echter geen twijfel dat, zoals uit de voorbereiding van 
de wet van 3 mei 1880 (141), uit artikel14.3.gvan het lnternation
aal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en uit het 
in dat artikel neergelegde algemeen rechtsbeginsel blijkt dat de 
getuige die de eed heeft afgelegd, het recht heeft niet te antwoor
den op vragen die hem ertoe zouden dwingen te bekennen dat hij 
schuldig is aan een misdrijf. 

Dat een gerechtelijk onderzoek tegen een getuige aan de gang 
is, betekent echter niet dat deze ipso facto van getuigenis is ontsla
gen. Vereist is dat de concreet gestelde vragen voor hem het ge
vaar inhouden dat hij strafrechtelijk kan worden vervolgd, als hij 
daarop naar waarheid zou antwoorden. 

Men kan natuurlijk niet - of anders zou het zwijgrecht louter 
een illusie zijn - eisen dat de getuige die zich op dat recht be
roept, zijn bewering ook bewijst. Wanneer een getuige weigert te 
worden gehoord omdat hij, door een met de waarheid strokende 
verklaring af te leggen, strafrechtelijk zou kunnen worden ver
volgd, moet de onderzoekscommissie hem het recht toekennen om 
niet te getuigen, indien in zijn verklaring enig. gegeven voorkomt 
waardoor ze geloofwaardig kan zijn. Bij betwisting daarover, 
dient, eventueel de aangesproken rechter daarover later uitspraak 
te doen; ingeval de bewering van de getuige niet volkomen on
waarschijnlijk is, zal het openbaar ministerie moeten bewijzen 
dat die bewering onjuist was. De getuige mag immers het zwijg
recht van zijn doel niet afwenden en misbruik van dat recht kan 
het misdrijf « weigering van getuigenis » opleveren (142). 

Hij die het recht heeft niet te antwoorden, mag natuurlijk van 
dat recht afstand doen en uit eigen wil getuigen in verband met de 
hem gestelde vragen (143). Naar gemeen recht moet afstand strikt 
worden uitgelegd en kan hij enkel worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere interpretatie vatbaar zijn (144). _ 
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Dat een getuige, die de eed heeft afgelegd, mag weigeren te ant
woorden op vragen waardoor hij zou gedwongen worden verkla
ringen af te leggen die hem aan strafvervolging kunnen blootstel
len, betekent niet dat een getuige nooit verplicht zou kunnen zijn 
dergelijke verklaringen af te leggen. Dat blijkt duidelijk uit de 
Transnuklear-zaak en tevens uit de desbetreffende arresten. Uit 
die arresten kan namelijk worden opgemaakt dat de rechters niet 
zouden hebben geoordeeld dat de beklaagden gedwongen waren 
geweest verklaringen af te leggen waardoor zij zich aan strafver
volging blootstelden, indien aan die beklaagden was medegedeeld 
dat zij het recht hadden niet te antwoorden op de hun gestelde 
vragen. 

Precies daarom, ook allegt artikel 14.3.g van het Verdrag niet 
uitdrukkelijk de verplichting op om degene die de eed aflegt of 
gaat afleggen, erop te wijzen dat hij mag weigeren te antwoorden 
op vragen waardoor hij zou gedwongen zijn een bekentenis af te 
leggen, hoort de voorzitter van de onderzoekscommissie de getui
gen op de hoogte te brengen van dat recht. 

Naar mijn weten, wordt thans zo te werk gegaan in de onder
zoekscommissie die bij de Kamer is opgericht voor het onderzoek 
naar een structureel beleid met het oog op de bestraffing en de uit
roeiing van de mensenhandel. Voordat de voorzitter aan de getui
ge vraagt om de eed af te leggen, leest hij hem artikel 14.3.g van 
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten voor en maakt hem erop attent dat dit artikel, alsmede de 
algemene rechtsbeginselen van het Belgische strafrecht het recht 
van de getuige waarborgen in die zin dat de getuige het recht 
heeft te zwijgen, indien hij meent dat wat hij verklaart, later te
gen hem in een strafvervolging kan worden aangewend. 

40. « Waar in de regel », zegt het arrest van 6 mei 1993, « een on
der eed afgelegde verklaring niet rechtstreeks mag worden afge
dwongen van een verdachte of beklaagde, mag een dusdanige on
der eed afgelegde verklaring, weze zij onrechtstreeks door bemid
deling van een parlementaire onderzoekscommissie bekomen, 
evenmin aan het strafonderzoek toegevoegd worden om er nadien 
het voorwerp uit te maken van nader strafonderzoek en ermede te 
worden vermengd ». 

Buiten het geval van vals getuigenis of verleiding van getuigen, 
mogen de verklaringen, die voor een onderzoekscommissie onder 
ede worden afgelegd door een getuige die gedwongen werd te ant
woorden op vragen over feiten uit zijn persoonlijk Ieven die te zij
nen aanzien als misdrijven kunnen worden beschouwd, tegen hem 
niet in rechte worden aangevoerd als bewijs van die misdrijven. 
Miskenning van dat verbod vormt een mogelijks onherstelbare 
schending van het recht van verdediging en van het recht op een 
eerlijk proces. 

De enkele omstandigheid evenwel dat een getuige over derge
lijke feiten onder ede is ondervraagd in het kader van het parle
mentair onderzoek Ievert niet noodzakelijk een schending van het 
recht van verdediging op in het kader van de strafvordering. Aldus 
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hebben de appelrechters, zoals het Hof in zijn arrest stelt, « in de 
zaak Transnuklear niet beslist dat het recht van verdediging was 
geschonden door het enkele feit dat de beklaagden onder ede wa
ren verhoord door een parlementaire onderzoekscommissie, maar 
wel door het feit dat werd vastgesteld dat het verslag van de parle
mentaire onderzoekscommissie en de daarop betrekking hebben
de verhoren achteraf bij het strafdossier zijn gevoegd; daardoor 
werd het recht van verdediging van de (beklaagden) en derhalve 
hun recht op een eerlijk proces op een onherstelbare wijze ge
schonden ». 

41. Die overwegingen zijn grotendeels neergelegd in het wets
voorstel van senator Arts tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 
en van artikel 458 van het Strafwetboek. Artikel 3 van dat voorstel 
bedoelt onder meer - ik herhaal het - artikel 8 van de wet van 
3 mei 1880 te vervangen door een nieuwe tekst waarvan het laat
ste lid bepaalt dat « onverminderd het inroepen van het beroepsge
heim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek, iedere getuige 
kan inroepen dat hij zich, door naar waarheid een verklaring af te 
leggen, zou kunnen blootstellen aan strafvervolging en derhalve 
getuigenis weigeren ». In zijn toelichting bij die bepaling onder
streept senator Arts dat zij « niet belet dat de opgeroepene voor de 
Commissie moet verschijnen en de eed afleggen ,, en dat « het pas 
na het vervullen van deze formaliteiten is dat hij dit recht kan in
roepen » (145). 

42. In het recht van de andere Staten wordt algemeen aangeno
men dat een persoon niet strafrechtelijk kan worden veroordeeld 
op grond van verklaringen die hij gedwongen was af te leggen 
voor een parlementaire onderzoekscommissie. De wijze waarop 
dat verbod wordt uitgewerkt verschilt evenwel van Staat tot Staat. 
Ik kan hier niet een diepgaande studie van vergelijkend recht rna
ken; wel wil ik hier bij wijze van voorbeeld de gevallen van Neder
land, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika aanhalen. 

In Nederland is, volgens de wet op het parlementair onderzoek, 
een parlementaire onderzoekscommissie niet verplicht de getui
gen onder ede te verhoren; artikel 8 van genoemde wet bepaalt en
kel dat de commissie kan oordelen dat getuigen, mits zij de leef
tijd van zestien jaren hebben bereikt, niet worden verhoord dan 
na het afleggen van de eed of belofte de waarheid te zullen zeg
gen (146). Genoemde wet bevat geen bepaling die de personen die 
als getuige worden opgeroepen voor een onderzoekscommissie het 
recht geeft getuigenis te weigeren, als zij zich door naar waarheid 
verklaringen af te leggen, zouden blootstellen aan strafvervolging. 
Artikel 24 van die wet bepaalt wel, zoals reeds is gezegd dat « be
halve in het geval van artikel 25, verklaringen voor een commissie 
of op haar vordering afgelegd nimmer als bewijs in rechte kunnen 
gelden, hetzij tegen degene door wie zij afgelegd zijn, hetzij tegen 
derden » (147). 

In Duitsland bevat de wet op het parlementair onderzoek geen 
bepaling die aan de personen die opgeroepen worden om in een 
onderzoek getuigenis af te leggen het recht toekent om antwoord 
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te weigeren op vragen over feiten uit hun persoonlijk leven die te 
hunnen aanzien als een misdrijf kunnen worden beschouwd. Wel 
wordt door rechtsleer en rechtspraak algemeen aangenomen dat 
artikel 55 van het Wetboek van Strafvordering (Strafprozessord
nung), dat genoemd recht in strafzaken waarborgt, bij analogie 
van toepassing is op de getuigenissen voor de onderzoekscommis
sies. De persoon die als getuige voor een dergelijke commissie 
wordt opgeroepen kan dus weigeren te antwoorden op vragen die, 
als hij de waarheid zou zeggen, niet alleen hem maar ook zijn 
naaste verwanten zouden kunnen blootstellen aan strafvervolging 
wegens een strafbaar feit of wegens schending van een verorde
ning. Het zwijgrecht kan zelfs worden aangevoerd ingeval betrok
kene gevaar zou lopen tuchtrechtelijk te worden vervolgd. Boven
dien moet de getuige op de hoogte worden gebracht van zijn zwijg
recht (148). 

In de Verenigde Staten hebben de getuigen die voor de onder
zoekscommissies worden opgeroepen weliswaar het recht om niet 
tegen zichzelf te getuigen, maar de commissies kunnen dat recht 
in feite ongedaan maken door een rechterlijke beschikking van 
niet-vervolging uit te lokken. Het vijfde amendement op de Grand
wet bepaalt namelijk dat « niemand in een strafzaak kan worden 
gedwongen tegen zichzelf te getuigen ». Aangenomen wordt dat 
die regel ook van toepassing is op de getuigenissen voor de onder
zoekscommissies. Maar het Congres kan aan een rechtbank een 
beschikking van niet-vervolging vragen en zodoende aan de getui
ge de waarborg geven dat hij niet strafrechtelijk zal worden ver
volgd op grond van zijn getuigenis. De waarborg van niet-vervol
ging die een dergelijke rechterlijke beschikking verschaft, heeft 
tot gevolg dat de getuige zich niet meer kan beroepen op zijn recht 
om niet tegen zichzelf te getuigen (149). 

43. Om terug te komen op het Belgische recht, zou ik, bij wijze 
van samenvatting van mijn uiteenzetting over het getuigenis voor 
onderzoekscommissies van degenen die zich door hun verklarin
gen aan strafvervolging blootstellen, onderscheid willen maken 
tussen twee stadia van de procedure : de procedure voor de onder
zoekscommissie en die voor het strafgerecht. 

Wat betreft de procedure voor de onderzoekscommissie ben ik 
van oordeel : 

a) dat degenen die door een onderzoekscommissie als getuigen 
worden opgeroepen, niet mogen weigeren te verschijnen onder 
het voorwendsel dat zij door hun verklaringen gevaar lopen straf
rechtelijk te worden vervolgd; 

b) dat degenen die worden opgeroepen om door een onderzoeks
commissie als getuigen te worden gehoord, zich evenmin op de
zelfde red,en mogen beroepen om eedaflegging te weigeren; 

c) dat degenen die worden opgeroepen om voor een onderzoeks
commissie te getuigen, het recht hebben niet te antwoorden op de 
hun gestelde vragen, wanneer hun verklaringen later tegen hen 
zouden kunnen aangewend worden in een strafvervolging, op 
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voorwaarde dat voormeld recht niet van zijn doel wordt afgewend; 
dat zij echter van dat recht kunnen afzien; 

d) dat de voorzitter van de commissie aan diezelfde personen 
hciort mede te delen dat zij het recht hebben op zodanige vragen 
niet te antwoorden. 

W at de procedure voor het strafgerecht betreft, meen ik : 
a) dat behalve wanneer er vals getuigenis of verleiding van ge

tuigen in het spel is, de voor een onderzoekscommissie afgelegde 
verklaringen van iemand die gedwongen was om te getuigen, te
gen hem niet kunnen worden aangewend dan met schending van 
de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
14.1 en. 3.g van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en de politieke rechten, van het algemeen beginsel neergelegd in 
artikel14.3.gen van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging; 

b) dat miskenning van die bepalingen en beginselen voor het 
strafgerecht echter niet zonder meer hieruit kan worden afgeleid 
dat de beklaagde voor een onderzoekscommissie werd gedwongen 
om, als antwoord op de hem gestelde vragen, verklaringen af te 
leggen over feiten die te zijnen opzichte misdrijven kunnen ople
veren; dat die verklaringen immers niet noodzakelijk rechtstreeks 
of onrechtstreeks in het kader van een strafproces inzake de be
klaagde, tegen hem worden aangewend; dat beklaagde bijgevolg 
niet zonder meer aan een strafrechtelijke veroordeling kan ontko
men door het feit aileen dat hij tijdens een parlementair onder
zoek onder ede is gehoord en er strafbare feiten heeft bekend. 

C. Inzage van gerechtelijke dossiers 

44. Er rest me nog een derde reeks kiese aangelegenheden te on
derzoeken : te weten de inzage van gerechtelijke dossiers door de 
onderzoekscommissies (150). 

Onder de verscheidene opvattingen daaromtrent zijn er, zoals 
vaak, zeer extreme en andere minder verregaande (151). 

De eerste extreme opvatting komt erop neer te stellen dat een 
onderzoekscommissie hoe dan ook geen inzage van de onder
zoeks- en proceduredossiers mag krijgen, omdat zulks noodzake
lijk leidt tot een toetsing door mensen die geen deel uitmaken van 
de Rechterlijke Macht, waardoor de grondwettelijke beginselen 
van de scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de 
Rechterlijke Macht worden miskend (152). 

De tegengestelde extreme opvatting ligt besloten in het postu
laat dat het onderzoeksrecht inhoudt dat de onderzoekscommis
sies het recht hebben kennis of afschrift te krijgen van gerechte
lijke dossiers. Met andere woorden, het recht op inzage van die 
dossiers is een recht dat inherent is aan het onderzoeksrecht (153). 

Tussen die beide extreme opvattingen in, vinden we althans drie 
meer genuanceerde stellingen. 
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Volgens de eerste daarvan, valt de bewaring van de gerechte
lijke dossiers onder de bevoegdheid van de procureurs-generaal 
bij de hoven van beroep en van de auditeur-generaal bij het mili
tair gerechtshof. Aan die magistraten aileen staat het te beslissen 
of van een gerechtelijk dossier geheel of ten dele inzage mag wor
den verleend aan de onderzoekscommissie die erom verzoekt. Nie
mand, en met name geen rechter noch de minister van Justitie, 
kan hen daartoe een bevel geven. Die magistraten nemen hun be
slissing met inachtneming van aile openbare en prive-belangen 
die daarbij op het spel staan (154). 

Volgens een tweede minder radicale opvatting moet onderscheid 
worden gemaakt naar hetgeen de commissie, met haar verzoek 
om inzage van een gerechtelijk dossier, bedoelt. Tegen die inzage 
zou geen bezwaar bestaan als de dossiers aileen worden onder
zocht om na te gaan hoe de politiediensten hun opdracht vervullen 
en om vast te steilen wat er eventueel verkeerd gaat; die inzage 
zou echter uitgesloten zijn als het de bedoeling is aan de hand 
daarvan de werkzaamheden zelf van de onderzoeksrechter te be
oordelen en toezicht uit te oefenen op de beslissingen van de on
derzoeksgerechten en zelfs van de feitenrechters (155}. 

Volgens een derde opvatting, moet een parlementaire commissie 
inzage kunnen verkrijgen van de gerechtelijke dossiers die zij no
dig acht om ten voile ingelicht te zijn, behalve in bepaalde geval
len : - voor sommigen, als er ernstige redenen bestaan (156}; -
voor anderen, als de nog aan de gang zijnde opsporings- en onder
zoekswerkzaamheden daardoor ernstig gehinderd zouden worden 
en de uiteindelijke uitslag ervan daardoor in het gedrang zou ko
men (157). Enkel onder die omstandigheden zouden de leden van 
het openbaar ministerie mogen weigeren bepaalde gegevens in 
verband met de behandeling van de zaak zelf mede te delen, maar 
dit zou niet gelden voor de gegevens over de administratieve of ge
rechtelijke procedure. 

45. Ik meen niet dat, op zich, de beginselen van de scheiding der 
machten en van de onafhankelijkheid van de Rechterlijke 
Macht in de weg staan aan elke inzage van gerechtelijke dossiers 
door een onderzoekscommissie (158}. Dit gezegd zijnde, blijft het 
zo dat in bepaalde gevailen inzage van die dossiers een schending 
van die beginselen kan opleveren, bij voorbeeld, dunkt mij : 

- wanneer de medegedeelde stukken betrekking hebben op 
handelingen die rechtstreeks tot de jurisdictionele functie beho
ren, zoals stukken betreffende de beraadslaging van een onder
zoeks- of vonnisgerecht, 

- of als kennelijk blijkt dat het verzoek om inzage ingegeven is 
door de wil van de commissie om de beslissingen van de rechters 
te censureren, hun injuncties te geven of zich in hun plaats te stel
len bij de uitspraak over geschillen waartoe zij aileen bevoegd 
zijn, en meer bepaald als dat verzoek duidelijk ertoe strekt de ju
risdictionele werkzaamheid van een onderzoeksrechter te beoor
delen of toezicht te oefenen op de beslissingen van onderzoeks- of 
vonnisgerechten. 
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46. Anderzijds, ben ik evenmin de mening toegedaan dat het parle
mentair onderzoeksrecht inhoudt dat de onderzoekscommissies 
meteen inzage of kopie kunnen krijgen van gerechtelijke dossiers. 
De onderzoekscommissies kunnen beslist belang erbij hebben in
zage of afschrift te krijgen van voornoemde dossiers, en meestal 
zal dat belang zelfs rechtmatig zijn, maar ook al is dat zo, dat be
lang Ievert geen recht op dat inherent is aan het onderzoeksrecht. 
Het onderzoeksrecht kan enkel, zoals ik reeds heb gezegd, worden 
uitgeoefend binnen de door de internationale en nationale rechts
orde gestelde per ken. In die zin is dat recht niet onbegrensd (159). 
Een van die grenzen uit de nationale rechtsorde is namelijk dat de 
onderzoekscommissies geen andere bevoegdheden hebben dan 
die welke door het Wetboek van Strafvordering aan de onder
zoeksrechter worden toegekend (160). Welnu, en daarop kom ik 
dadelijk terug, aangenomen wordt dat, zonder de toestemming 
van de procureur-generaal bij het hof van beroep of van de audi
teur-generaal, de onderzoeksrechter niet bevoegd is om zich ge
rechtelijke strafdossiers te doen afgeven of daarop beslag te leg
gen (161). Alleen al om die reden hebben onderzoekscommissies 
niet als dusdanig het recht om inzage of afschrift te krijgen van 
dergelijke dossiers (162). 

47. De Koning heeft, overeenkomstig de wet en meer bepaald 
krachtens artikel1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
aan de procureurs-generaal bij de hoven van beroep en de audi
teur-generaal de bevoegdheid toegekend om inzage van gerechte
lijke strafdossiers toe te staan. 

De parlementaire onderzoekscommissies moeten zich houden 
aan het Gerechtelijk Wetboek en de daarop gebaseerde besluiten. 

Op grond van artikel1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, bepaalt artikel 125, eerste lid, van het algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken (in de wandeling « Tarief in 
strafzaken » genoemd en vervat in het koninklijk besluit van 
28 december 1950) het volgende : « In criminele, correctionele en 
politiezaken en in tuchtzaken mag geen uitgifte of afschrift der 
akten van onderzoek en rechtspleging worden afgeleverd zonder 
uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep of de auditeur-generaal. Op haar verzoek echter wordt 
aan partijen een uitgifte van de klacht, de aangifte, de bevelschrif
ten en de vonnissen verstrekt ». 

Die tekst komt voort uit artikel 56 van het keizerlijk decreet van 
18 juni 1811 (( contenant reglement pour !'administration de la jus
tice en matiere criminelle, de police correctionnelle et de simple 
police et tarif general des frais », welk decreet dezelfde waarde 
had als een wetgevende handeling. Ingevolge de wetten van I ju
ni 1849 en van 27 maart 1853 mocht de Koning dat decreet wijzi
gen, maar kon het koninklijk besluit tot wijziging zelf niet meer 
gewijzigd worden dan bij een wet. Overeenkomstig die wetten, is 
artikel 56 van voormeld keizerlijk decreet bijna letterlijk overge
nomen in artikel 49 van het koninklijk besluit van 18 juni 1849 en 
in artikel 46 van het koninklijk besluit van 18 juni 1853. Vervol-
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gens werd het met bepaalde wijzigingen overgenomen als arti
kel 118 van het koninklijk besluit van l september 1920 en nadien 
als artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950. 

De wet van 16 juni 1919, waarop die laatstgenoemde koninklijke 
besluiten steunden, bepaalt weliswaar niet meer, zoals de wetten 
van 1 juni 1849 en van 27 maart 1853, dat de te nemen koninklijke 
besluiten enkel nog bij een wet konden worden gewijzigd maar, 
niettemin, zoals in het Repertoire pratique de droit belge te lezen 
staat, « le texte ancien relatif a la matiere repressive conserve in
contestablement le caractere d'une delegation donnee directement 
par la loi au procureur general et a l'auditeur general )) (163). 

Het Gerechtelijk Wetboek heeft aan artikel125 van het Tarief in 
strafzaken een nieuwe wettelijke grondslag gegeven, door in arti
kel1380, tweede lid, te vermelden dat « de Koning bepaalt aan wel
ke voorwaarden de mededeling of het afschrift van akten van on
derzoek en van rechtspleging in criminele, correctionele en politie
zaken en in tuchtzaken is onderworpen ». 

Aldus kunnen, krachtens de wet, alleen de procureurs-generaal 
bij de hoven van beroep en, voor de militaire rechtscolleges, de au
diteur-generaal, zelf of bij wege van een opdracht, machtiging ver
lenen om de gerechtelijke strafdossiers mede te delen, ongeacht of 
het gaat om procedures die nog aan de gang zijn, om procedures 
die tot een uitspraak dan wel tot buitenvervolgingstelling hebben 
geleid of om een zaak die door het parket werd geseponeerd. 

Zoals procureur-generaal Terlinden in zijn conclusie bij uw ar
rest van 12 juni 1913 schreef, « maitre de !'action publique, alors 
meme que les chambres assemblees de la cour (d'appel) peuvent 
lui imposer de l'exercer, (le procureur general) la met en mouve
ment et la dirige par ses requisitions; seul, des lors, il peut appre
cier l'utilite ou les inconvenients de ces communications » (164). 

48. Daaruit volgt dat andere instanties dan de procureurs-gene
raal bij de hoven van beroep en de auditeur-generaal, en onder 
meer de hoven en rechtbanken, niet bevoegd zijn om inzage van 
strafdossiers te bevelen of toe te staan (165). · 

Dit geldt ook voor de minister van Justitie. 
« Il appartient assurement », aldus procureur-generaal Hayoit de 

Termicourt, « au ministre de la Justice de surveiller l'exercice de 
!'action publique, de se faire rendre compte des actes du ministere 
public, d'aider de ses conseils les procureurs generaux, voire 
meme de les inviter a ne pas exercer certaines poursuites sans lui 
en avoir refere afin qu'il puisse les eclairer, de leur rappeler, s'ille 
croit necessaire, les lignes generales de leur mission legale et de 
sevir contre eux s'ils s'acquittent mal de leurs fonctions » (166). 

Doch geen enkele tekst kent hem uitdrukkelijk of impliciet het 
recht toe om iets te wijzigen in een beslissing die de procureur-ge
neraal of de auditeur-generaal met toepassing van artikel 125 van 
het Tarief in strafzaken hebben genomen, of aan die magistraten 
te bevelen dat zij die beslissing wijzigen (167). 
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49. Aangenomen wordt dat, nu de rechtbanken de mededeling 
van strafdossiers niet kunnen bevelen noch toestaan, een onder
zoeksrechter zich tijdens een onderzoek geen strafdossier kan 
doen afgeven of een dergelijk dossier niet in beslag kan nemen 
zonder de uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal of 
de auditeur-generaal : zoals die van de andere rechters, is zijn be
voegdheid beperkt door die welke, krachtens de wet, in verband 
met de inzage van dergelijke dossiers alleen aan de procureur-ge
neraal en de auditeur-generaal toebehoort (168). 

Noch de wet van 3 mei 1880, noch het decreet van de Raad van 
de Franse Gemeenschap van 12 j\.mi 1981, noch het decreet van de 
Vlaamse Raad van 20 maart 1984, kennen aan de parlementaire 
onderzoekscommissies onbeperkte bevoegdheden toe. Krachtens 
artikel4 van de wet van 3 mei 1880, 3 van het decreet van de Fran
se Gemeenschap van 12 juni 1981 en 4 van het decreet van de 
Vlaamse Raad van 20 maart 1984, hebben de onderzoekscommis
sies geen andere bevoegdheden dan die welke het Wetboek van 
Strafvordering aan de onderzoeksrechter toekent. Niet alleen kent 
het Wetboek van Strafvordering aan de onderzoeksrechter niet 
het recht toe om inzage van strafdossiers te bevelen of toe te 
staan, maar wordt, zoals ik reeds heb gezegd, overigens erkend 
dat hij daartoe niet bevoegd is en dat hij slechts inzage of afschrift 
van een strafdossier kan krijgen mits de procureur-generaal c.q. 
auditeur-generaal zulks uitdrukkelijk toestaat. 

Daaruit volgt dat de parlementaire onderzoekscommissies geen 
inzage of afschrift van strafdossiers kunnen krijgen tenzij met uit
drukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep en, als het gaat om een dossier van een militair rechtscolle
ge, met de machtiging van de auditeur-generaal (169). 

50. De desbetreffende beslissing van de procureur-generaal of de 
auditeur-generaal is vanzelfsprekend geen willekeurige en even
min een discretionaire handeling. Sinds meer dan vijftig jaar, 
heeft zowel de rechtsleer als de rechtspraak geleidelijk aan het 
standpunt duidelijk gemaakt dater eigenlijk geen sprake kan zijn 
van discretionaire handelingen, maar enkel van discretionaire ele
menten in een handeling. De openbare overheid aan wie discre
tionaire macht is toegekend, beschikt in ieder geval over een eigen 
beoordelingsmarge, maar deze wordt bijna steeds beperkt door ze
kere verplichtingen. 

W anneer de procureur-generaal of de auditeur-generaal beslist 
dat inzage van strafdossiers wordt toegestaan of geweigerd, oefent 
hij een discretionaire macht uit. Discretionair betekent evenwel 
niet willekeurig (170). De bevoegdheid in deze van de procureur
generaal of de auditeur-generaal is in die zin discretionair dat die 
magistraten, krachtens artikel 125 van het Tarief in strafzaken, 
bij hun beslissing over een zekere beoordelingsvrijheid beschik
ken aan de hand waarvan zij onder verschillende juridisch ge
gronde oplossingen, die kunnen kiezen die hen als de beste voor
komt. 
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Het staat aan de procureur-generaal en de auditeur-generaal te 
oordelen of het gewenst is inzage van strafdossiers te verlenen of 
te weigeren, met inachtneming vooral van de verschillende rech
ten en rechtmatige belangen, die zij dienen af te wegen {171) : te 
dezen, gewis, de rechtmatige belangen van het parlementair on
derzoek {172), maar ook de rechtmatige belangen van het gerech
telijk onderzoek en vooral de rechten en rechtmatige belangen 
van een ieder, waaronder, in de eerste plaats, de fundamentele 
rechten van de personen, zoals het recht op eerbiediging van zijn 
prive-leven, van zijn gezinsleven, van zijn eer en zijn goede naam, 
alsmede het recht op een goede rechtsbedeling met onder meer 
het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onaf
hankelijke rechterlijke instantie en het recht van de verdachte of 
de beklaagde op het vermoeden van onschuld. 

Zo zou, mijns inziens, inzage van gerechtelijke dossiers aan de 
onderzoekscommissie, bijvoorbeeld, moeten worden geweigerd : 

- ingeval de aan de gang zijnde opsporings- en onderzoeksver
richtingen daardoor ernstig zouden kunnen worden gehinderd en 
de uiteindelijke uitslag ervan daardoor in het gedrang zou kunnen 
komen {173); 

- ingeval het recht op eerbiediging van het prive-leven, van het 
gezinsleven, van de eer of de goede naam van bepaalde mensen 
door die inzage kan worden gekrenkt, zulks terwijl die rechtskren
king niet nodig blijkt voor 's lands veiligheid, voor de openbare 
veiligheid of het economisch welzijn van het land, voor de bescher
ming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare fei
ten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 
voor de bescherming van andermans rechten en vrijheden. 

Bij hun beslissing dienen de procureur-generaal en de auditeur
generaal logischerwijze in de eerste plaats rekening te houden 
met de verschillende rechten en belangen die op het spel staan, 
maar de wenselijkheid van die beslissing moet noodzakelijk wor
den beoordeeld naar gelang van de waarborgen die aan die magis
traten worden gegeven in verband met de bescherming van het 
confidentieel karakter van de medegedeelde dossiers en van de 
daarin vervatte gegevens. 

Hoe ruim de beoordelingsmarge van de procureur-generaal en 
de auditeur-generaal ook moge zijn, zij blijft, zoals ik reeds heb 
gezegd, beperkt door bepaalde verplichtingen waardoor zij te dien 
aanzien in hun bevoegdheid niet volledig vrij zijn. Zij zijn ver
plicht in een bepaalde richting te handelen en beschikken over 
geen enkele keuzemogelijkheid : 

- wat betreft hun bevoegdheid ratione loci, ratione materiae en 
ratione temporis; 

- wat betreft de redengeving van hun beslissingen : de redenen 
van hun beslissingen behoeven weliswaar niet te worden vermeld, 
doch de overwegingen betreffende de toestanden in feite of in 
rechte waarop hun beslissingen berusten, moeten materieel en ju
ridisch juist zijn; 
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- wat betreft het beoogde doel : dit kan niet anders zijn dan het 
doel waartoe ze hun bevoegdheid om inzageverlening toe te staan 
of te weigeren hebben gekregen. 

Overigens is het wenselijk dat de procureur-generaal of de audi
teur-generaal hun beslissing om aan parlementaire onderzoeks
commissies inzage van strafdossiers te verlenen of te weigeren, 
steeds nemen met al de omzichtigheid die de uitoefening van elke 
discretionaire macht nu eenmaal vereist; wat onder andere in
houdt dat zij objectief en onpartijdig dienen op te treden en aileen 
rekening mogen houden met relevante gegevens van de zaak zelf, 
dat zij het beginsel van de gelijkheid voor de wet in acht dienen te 
nemen zonder enige discriminatie en dat zij hun beslissing binnen 
een redelijke termijn moeten nemen, gelet ook op de complexiteit 
van de dossiers (174). 

51. Dat inzageverlening van strafdossiers aan onderzoekscom
missies uitsluitend tot de bevoegdheid behoort van de procureur
generaal en de auditeur-generaal, neemt niet weg dat die magis
traten v66r hun beslissing overleg kunnen plegen met de onder
zoekscommissie en eventueel ook met de minister van Justi
tie (175}. Dat overleg is zelfs wenselijk nu de procureur-generaal 
of de auditeur-generaal daardoor meteen ingelicht kunnen worden 
nopens de door de commissie aangevoerde rechtmatige belangen 
en de waarborgen die de commissie hun kan verstrekken inzake 
de bescherming van het confidentieel karakter van de van de ge
vraagde dossiers en van de daarin vervatte gegevens. 

De praktijk gaat trouwens in die richting (176). 

De huidige praktijk, althans van de onderzoekscommissies bij 
de Kamer, kan bondig worden samengevat als volgt. 

Nadat de commissie beslist heeft welke dossiers zij wil inkijken, 
deelt zij dit mede aan de minister van Justitie. 

Zodra hij op de hoogte is van wat de commissie verlangt, be
spreekt de betrokken procureur-generaal met de commissievoor
zitter en eventueel met een afvaardiging ervan de voorwaarden 
waaronder en de wijze waarop artikel 125 van het Tarief in straf
zaken zal worden toegepast. 

Dit alles mag slechts een paar dagen duren. 

De commissie neemt aan dat de bevoegde procureur-generaal 
kan beslissen of de in artikel 125 van het Tarief in strafzaken be
doelde machtiging zal worden verleend, nadat hij heeft nagegaan 
of de mededeling van akten en procedures geen gerechtelijk on
derzoek in het gedrang kan brengen of bepaalde personen niet 
kan benadelen. 

Wei te verstaan beschikt de procureur-generaal echter niet over 
een willekeurige macht, nu hij v66r zijn beslissing eerst de betrok
ken belangen afweegt : het rechtmatig belang van het parlemen
tair onderzoek, enerzijds, en het rechtmatig belang van het ge
rechtelijk onderzoek en de eventuele benadeling van bepaalde 
personen, anderzijds. 
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De overgezonden gerechtelijke dossiers worden op het secreta
riaat bewaard, waar de commissieleden ze kunnen inzien zonder 
verplaatsing of afschriften. 

De commissieleden verbinden zich ertoe om over die dossiers of 
over de daarin vervatte gegevens niets mede te delen, met name 
aan de pers, behoudens wat in het verslag zal worden opgenomen, 
om niets te publiceren in verband met die dossiers en de gedeelte
lijke resultaten van de inzage ervan en eveneens om in het verslag 
geen uittreksels uit die dossiers op te nemen. 

Zodoende meen ik dat er een bevredigend - zij het allicht nog 
voor verbetering vatbaar - evenwicht kan gevonden worden tus
sen de vereisten van al de betrokken rechten en belangen. En pre
cies dat evenwicht dreigt in het gedrang te komen indien twee re
cente wetsvoorstellen worden goedgekeurd. 

52. De wetsvoorstellen tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880 
die door mevr. Onkelinx en de heer Di Rupo in januarC1989 en
door mevr. Onkelinx in januari 1992 bij de Kamer werden inge
diend, en waarnaar ik reeds heb verwezen (177), willen name
lijk (artikel 1, eerste en achtste lid) in de wet van 3 mei 1880 een 
artikel 4bis invoegen, waarvan het tweede lid, eerste zin, het vol
gende zou bepalen « geen enkele voor het onderzoek noodzake
lijke inlichting mag worden achtergehouden » en « in criminele, 
correctionele, politie- en tuchtzaken moet de procureur-generaal 
bij het hof van beroep of de auditeur-generaal, op uitdrukkelijk 
verzoek van de voorzitter van de Kamer of van de voorzitter van 
de onderzoekscommissie, een expeditie of een afschrift van de on
derzoeksverrichtingen en proceshandelingen die de Kamer of de 
commissie voor het goede verloop van haar opdracht nuttig acht, 
afgeven ». 

Volgens de indieners van het voorstel, beantwoorden die bepa
lingen aan de rechtsleer zoals die door de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Brussel in een brief van 6 september 1988 
werd verwoord; op een vraag die de voorzitter van de onderzoeks
commissie over het banditisme en het terrorisme hem had gesteld, 
spreekt die magistraat zich namelijk uit tegen « de bekendmaking 
van in het raam van de bedoelde procedures verkregen gegevens, 
behalve in de gevallen waarin de wet op beperkende wijze voor
ziet ». Volgens de commentaar bij de voorgestelde wetsbepaling 
« meent de procureur-generaal dan ook dat de wet ter zake in een 
nieuw geval zou moeten voorzien : namelijk de noodwendigheden 
van de volledige uitoefening van het parlementair recht van on
derzoek » (178). 

Volgens de Raad van State zou « de wetgever bevoegd zijn om 
procureurs-generaal en auditeurs-generaal de beoogde verplich
ting op te leggen », om de volgende redenen : 

- « Een parlementaire onderzoekscommissie kan worden opge
richt om problemen te onderzoeken die voor de werking van ons 
hele rechts- en staatssysteem van belang zijn. Het mededelen van 
uitgiften en afschriften van akten van onderzoek en van rechtsple
ging in criminele, correctionele of politiezaken en in tucht;mken 
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kan dan ook bij wet aan een andere regeling worden onderworpen 
dan die welke het Gerechtelijk Wetboek beoogt ». 

- << De wetgever behoudt het recht wetgevend op te treden in 
aangelegenheden die hij bij machtiging aan de Koning heeft opge
dragen ». 

- << Het opleggen van een dergelijke verplichting is niet strijdig 
met het beginsel van de scheiding der machten » (179). 

Het valt zeker niet te betwisten dat de wetgever de inzage van 
gerechtelijke dossiers aan andere regels dan die van het Gerechte
lijk Wetboek kan onderwerpen en dat hij wetgevend kan optreden 
in aangelegenheden die hij bij machtiging aan de Koning heeft op
gedragen (180).Daar gaat het echter niet om. Op rechtsgebied rijst 
een andere vraag, namelijk of de voorgestelde bepaling wel ver
enigbaar is met de internationale rechtsorde en met de grondwet
telijke rechtsorde. 

De verenigbaarheid ervan met de internationale rechtsorde valt 
te betwijfelen om gelijkaardige redenen als ik zoeven heb aange
haald bij mijn bespreking van datzelfde voorstel in zijn verband 
met het beroepsgeheim (181). 

Grotendeels op grond van de regels inzake het beroepsgeheim 
trouwens zijn de procureurs-generaal bij de hoven van beroep en 
de auditeur-generaal, doordat zij kennis dragen van het be
roepsgeheim, alleen, zoals alle anderen die door het beroepsge
heim zijn gebonden, ervoor verantwoordelijk om in eer en gewe
ten te beslissen of inzage van een strafdossier al dan niet mag 
worden toegestaan. 

Een wetsbepaling die deze magistraten ertoe zou verplichten 
aan de onderzoekscommissies afschrift of inzage te geven van alle 
gerechtelijke dossiers, waarvan zij wensen kennis te nemen, zou 
de Belgische wetgever stellig blootstellen aan het verwijt dat zoda
nige bepaling onder meer in strijd is met artikel 8 van het Euro
pees Verdrag inzake de Rechten van de Mens, waarin de waar
borg is neergelegd van het recht van een ieder op eerbiediging van 
zijn prive-leven en zijn gezinsleven. Niet aileen is het zo dat een 
parlementair onderzoek niet noodzakelijk een van de limitatief 
opgesomde doelstellingen van artikel 8.2 van het Europees Ver
drag nastreeft, maar bovendien en vooral zou een algemene ver
plichting tot inzageverlening van - mogelijk alle - stukken van 
de gerechtelijke dossiers, zeer waarschijnlijk worden beschouwd 
als een inmenging in het recht op eerbiediging van het prive- en 
gezinsleven van een ieder, een inmenging die meer bepaald buiten 
verhouding zou zijn met het doel van een parlementair onderzoek, 
en bijgevolg strijdig met de bepalingen van artikel 8.2. 

Bovendien meen ik dat zodanige wettelijke bepaling niet te ver
enigen is met de beginselen van de scheiding der machten en de 
onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht, inzonderheid om
dat daarbij aan een onderzoekscommissie de mogelijkheid wordt 
geboden om zich stukken te doen afgeven aangaande handelingen 
die rechtstreeks deel uitmaken van de rechtsprekende functie, of 
inzage te krijgen van .gerechtelijke dossiers met de bedoeling de 



-47-

beslissingen van de gewone rechtscolleges te censureren, aan de 
rechters bevelen te geven of zich in de plaats van de rechters te 
stellen bij de berechting van geschillen die tot hun bevoegdheid 
behoren (182). 

Hoe valt de grondwettelijkheid te aanvaarden van een wetsbe
paling die de procureurs-generaal en de auditeur-generaal ertoe 
zou verplichten aan een onderzoekscommissie inzage en afschrift 
te geven van de gevraagde strafdossiers indien zou blijken dat die 
commissie zulks vraagt met de bedoeling om de jurisdictionele 
werkzaamheden van een onderzoeksrechter te beoordelen of toe
zicht te oefenen op de beslissingen van onderzoeks- of vonnisge
rechten? 

En wat, ten slotte, de wenselijkheid betreft, is het hoegenaamd 
niet duidelijk waarom de voorgestelde hervorming er zou nodig 
zijn, te meer daar zij, zoals ik reeds heb gezegd, een ernstige be
dreiging zou zijn voor het evenwicht dat met de huidige praktijk 
tussen de verschillende rechten en rechtmatige belangen kan wor
den bereikt. In die zin is die hervorming, naar mijn gevoelen, dan 
ook uit de tijd. 

53. Anders dan de in januari 1989 en 1992 bij de Kamer ingedien
de voorstellen van mevr. Onkelinx en de heer Di Rupo, wil het 
door de heer Arts in juli 1992 (183) bij de Senaat ingediende wets
voorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 en van artikel 458 
van het Strafwetboek, waarnaar ik reeds heb verwezen, niet uit
drukkelijk aan de procureur-generaal bij het hof van beroep en de 
auditeur-generaal de verplichting opleggen om een uitgifte of af
schrift af te geven van akten van onderzoek of van rechtspleging 
waarvan de Kamer of de commissie inzage wenst te hebben. Min
der radicaal, stelt zij onder meer voor (artikel 2) de huidige tekst 
van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 te vervangen door een 
nieuwe tekst waarvan paragraaf 4 uit twee !eden over de inzage 
van gerechtelijke dossiers zou bestaan. 

In het eerste lid, zou het recht voor de commissie om afschrift 
van gerechtelijke akten aan de procureur-generaal of de auditeur
generaal te vragen, worden geregeld als volgt : 

« Wanneer inlichtingen moeten worden opgevraagd in criminele, 
correctionele, politie en tuchtzaken, richt de commissie een schrif
telijk verzoek tot het lichten van een afschrift van de onderzoeks
verrichtingen en de proceshandelingen die noodwendig geacht 
worden, tot de procureur-generaal bij het hof van beroep of de au
diteur-generaal bij het militair gerechtshof ». 

Het tweede lid zou strekken tot regeling van een recht waarover 
de Kamer, de commissie of hun voorzitter zou beschikken om, in 
geval van weigering vanwege de procureur-generaal of de audi
teur-generaal, beroep in te stellen bij een college ad hoc, samen
gesteld uit !eden van het Arbitragehof en die bepaling zou luiden 
als volgt: 

« Zo deze magistraat, bij gemotiveerde beslissing, meent niet te 
kunnen ingaan op het verzoek, kan de Kamer, de commissie of 
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hun voorzitter hiertegen bezwaar indienen bij een ad hoc college, 
samengesteld uit drie leden van het Arbitragehof met name de 
voorzitter, het oudste lid-magistraat en het oudste lid-gewezen 
parlementslid. Het houdt zitting met gesloten deuren en hoort de 
voorzitter van de commissie en de betrokken magistraat. Het be
$lecht het geschil definitief en bij gemotiveerde beslissing, met in
achtneming van de aan de orde gestelde belangen en, in het bij
zonder, de eerbiediging van de rechten van verdediging ». 

Hoewel de voorgestelde tekst voor de procureur-generaal of de 
auditeur-generaal niet uitdrukkelijk de verplichting inhoudt om 
aan de Kamer, de commissie of hun voorzitter kennis of afschrift 
te geven van gerechtelijke akten, blijkt duidelijk uit de toelichting 
bij het voorstel dat dit ervan uitgaat dat « het Parlement het recht 
heeft inzage te nemen van de dossiers van een hangend gerechte
lijk onderzoek »,met de enige beperking dat «in bijzondere waar
borgen moet worden voorzien die van die aard zijn dat het norma
le verloop van het gerechtelijk onderzoek niet wordt gehinderd en 
dat de positie van de betrokken partijen niet wordt geschaad ». 
Vandaar de voorgestelde « arbitrageformule » (184). 

Senator Arts geeft enerzijds toe dat er « in de zogenaamde Gla
dio-commissie een informele en vruchtbare samenwerking is ge
weest van het college van procureurs-generaal » (185), doch is an
derzijds van oordeel dat « het probleem van het inzagerecht een 
wettelijke regeling moet krijgen, waarbij rekening moet worden 
gehouden met het recht van verdediging in hangende dossiers, 
zonder het principieel inzagerecht van een parlementaire onder
zoekscommissie aan te tasten >> (186). 

Door de voorgestelde oplossing zou het principe van de geheim
houding in strafzaken gehandhaafd worden, daar « het parlemen
tair onderzoek een ander doel heeft » en « een eventueel beroep op 
een college bestaande uit leden van het Arbitragehof in de eerste 
plaats erop moet gericht zijn om, enerzijds, het strafrechtelijk on
derzoek niet onmogelijk te maken en, anderzijds, het recht van 
verdediging niet te schenden (zo niet, wordt een veroordeling on
mogelijk gemaakt) >>. Immers, zo stelt de heer Arts, « maakt het 
beroep op een college samengesteld uit leden van het Arbitragehof 
de eventuele inroeping van de schending van het recht van verde
diging tijdens het strafproces onmogelijk, omdat precies dit hoog 
college de garantie moet geven dat dit recht niet geschonden 
wordt door de uitoefening van het inzagerecht >> (187). 
Aldus, zo betoogt de toelichting bij het voorstel, wordt hierin, val
gens de indiener, « het principieel inzagerecht van een onder
zoekscommissie bevestigd, zelfs in lopende gerechtelijke onder
zoeken >> (188). 

Zeggen dat de wet moet voorzien in het recht van een onder
zoekscommissie om inzage te krijgen van gerechtelijke dossiers 
die zij wil raadplegen, komt erop neer te beweren dat de wet me
teen ook aan de procureur-generaal bij het hof van beroep of de 
auditeur-generaal de verplichting kan opleggen om aan een derge
lijke commissie inzage van die dossiers te geven. Tegen die bewe-
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ring bestaan dus gelijkaardige bezwaren als die welke ik tegen het 
voorstel van mevr. Onkelinx en de heer Di Rupo heb geopperd. 

De onderzoekscommissies hebben weliswaar het recht om, in
dien ze dit nodig achten, aan de procureur-generaal of de auditeur
generaal inzage te vragen van gerechtelijke dossiers en weliswaar 
hebben die commissies bij die inzage, eventueel, een rechtmatig 
belang, maar, zoals de indiener van het voorstel aanneemt, bij de 
beslissing of inzage van die dossiers wordt toegestaan dan wei ge
weigerd, moeten noodzakelijkerwijze de verschillende rechten en 
betrokken belangen tegen elkaar worden afgewogen : niet enkel 
het rechtmatig belang van de commissie, maar evenzeer de rech
ten en rechtmatige belangen van een ieder (en inzonderheid de 
fundamentele rechten op eerbiediging van het prive- en gezinsle
ven, van de eer en de goede naam, alsmede op een goede rechtsbe
deling), evenals de rechtmatige belangen van het gerechtelijk on
derzoek. Dat die verschillende rechten en belangen met elkaar 
verzoend worden, blijkt dus volstrekt noodzakelijk te zijn en, in de 
huidige stand van ons recht, is die verzoeningstaak, krachtens de 
wet, toevertrouwd aan de procureur-generaal bij het hof van be
roep of de auditeur-generaal. Zoals ik heb uiteengezet, staat het 
feit dat die magistraten met inachtneming van aile betrokken 
rechten en rechtmatige belangen in eer en geweten kunnen oorde
len of een gerechtelijk dossier geheel of ten dele aan een onder
zoekscommissie ter inzage zal worden gegeven, niet eraan in de 
weg dat tussen die magistraten, de commissieleden en, eventueel, 
de minister van Justitie overleg wordt gepleegd. Dergelijk overleg 
is, denk ik, zelfs wenselijk. 

De vrij bevredigende resultaten van de thans toegepaste over
legprocedure tonen aan dat de in het voorstel bedoelde arbitrage
procedure niet hoeft. Allicht zou die overlegprocedure nog verder 
kunnen verbeterd worden. De indiener van het voorstel geeft trou
wens toe dat de informele samenwerking met het college van pro
cureurs-generaal, in het verleden, vruchtbaar is geweest en hij be
twist ook niet dat de overlegprocedure voordelen biedt. 

Een beroep ter zake op een college samengesteld uit leden van 
het Arbitragehof zou in het kader van onze instellingen een ware 
anomalie zijn. Aile geschillen die uit de werkzaamheden van de 
parlementaire onderzoekscommissies kunnen voortvloeien (met 
name de geschillen in verband met weigering om te verschijnen of 
te getuigen, valse getuigenissen, de andere door de commissies 
vastgestelde misdrijven, enz ... ) vallen thans onder de bevoegdheid 
van de Rechterlijke Macht. Leden van een rechtscollege van bui
ten die macht zouden dus uitspraak moeten doen over problemen 
inzake strafprocedures die helemaal niet tot hun gewone bevoegd
heid behoren. Men kan zich bovendien afvragen in welk opzicht 
de leden van het Arbitragehof, hoe eminent ze ook mogen zijn, be
ter dan de procureur-generaal of de auditeur-generaal zouden 
kunnen oordelen over de gevolgen van een inzageverlening van de 
gerechtelijke dossiers voor de rechten en rechtmatige belangen 
van een ieder of voor het goede verloop van aan de gang zijnde ge
rechtelijke onderzoeken. 
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Volgens het voorstel zou de procureur-generaal of de auditeur
generaal zijn weigering moeten motiveren. Gewis, zoals ik reeds 
heb gezegd, moet die beslissing op gegronde redenen berusten. 
Maar wegens de aard zelve van die beslissing is een vermelding 
van de redenen ervan zeer bezwaarlijk. Want hoe precies die rede
nen opgeven, zonder tegelijk geheimen te onthullen die men juist 
wil verzwijgen, en dus zonder daarbij inbreuk te plegen op de ge
heimhouding van het onderzoek die men bedoelt te bescher
men (189)? 

Een deugdelijke regeling vaststellen voor het beroep tegen een 
weigering van de procureur-generaal of de auditeur-generaal is 
om diezelfde reden moeilijk en zelfs onmogelijk. « Comment, en 
effet », schreef procureur-generaal dele Court,« envisager un de
bat contradictoire sur la communication d'un dossier alors que ni 
la juridiction saisie, ni les parties, ne pourraient en prendre con
naissance puisque sa communication serait l'objet du litige. Com
ment, en d'autres termes, decider si un secret peut-etre leve, alors 
que l'on ignore en quai il consiste? >> (190). 

Als het college ad hoc over het geschil definitief en bij met rede
nen omklede beslissing uitspraak moet doen, met inachtneming 
van de betrokken belangen en inzonderheid van het recht van ver
dediging, moet het dan niet beschikken over het gehele dossier, in 
origineel of in afschrift? Als, volgens het voorstel, het college de 
voorzitter van de commissie en de betrokken magistraat moet ho
ren, zou de voorzitter van de commissie dan niet gerechtigd zijn 
om inzage te eisen van het dossier ten einde op gelij ke voet te 
staan met de betrokken magistraat? En zo ja, zou hij dan geen in
zage hebben gehad van het dossier, oak al wordt het beroep van de 
commissie achteraf verworpen? Hoe zou de betrokken magis
traat voor het college zijn weigering op overtuigende wijze kun
nen verantwoorden, zonder althans de wezenlijke bestanddelen 
van het onderzoek bekend te maken? 

Het college zou het geschil definitief afdoen met een beslissing 
waarbij vooral het recht van verdediging wordt in acht genomen, 
wat impliceert dat schending van dat recht wegens inzageverle
ning van het dossier achteraf niet meer voor enig nationaal rechts
college kan worden aangevoerd. Maar wat zou er gebeuren, als 
voor een gewoon rechtscollege schending van het recht van verde
diging wordt afgeleid uit de inzageverlening van het dossier en uit 
de eventuele bekendmaking van inlichtingen waarvan, op grand 
van andere later ingewonnen inlichtingen, zou blijken dat zij ern
stig afbreuk doen aan dat recht? 

Overigens valt oak de grondwettigheid van die regel te betwijfe
len. Zijn volgens onze Grondwet, de hoven en rechtbanken niet be
voegd om uitspraak te doen over de gegrondheid van strafvervol
gingen en tevens over de excepties uit schending van het recht 
van verdediging? En zijn zij niet bij uitsluiting daartoe bevoegd? 

Om al die redenen, meen ik mij niet met het wetsvoorstel van de 
heer Arts te kunnen verenigen in zoverre het betrekking heeft op 
het tweede lid, paragraaf 4, van het nieuwe artikel 4 van de wet 
van 3 mei 1880, dat het wil doen goedkeuren. 
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54. Niet enkel in ons land zijn er moeilijkheden gerezen omtrent 
de vragen van parlementaire onderzoekscommissies om inzage te 
krijgen van gerechtelijke dossiers. 

Dat was met name het geval in Frankrijk, onder de Hide en 
IVde Republiek, waar, v66r 1914, bepaalde vragen zelfs de rege
ring ten val hebben gebracht. De inzage van die dossiers hing af 
van de toestemming van de minister van Justitie die over een on
derzoeks- en beslissingsrecht beschikte. Indien hij aan de commis
sie weigerde inzage te verlenen van de gevraagde stukken, kon hij 
worden gelnterpelleerd, in minderheid gesteld en verplicht ant
slag te nemen. Geleidelijk aan vonden de ministers van Justitie 
dat ze, zelfs onder hun politieke verantwoordelijkheid, niet meer 
konden weigeren dat gerechtelijke dossiers werden medegedeeld. 
Zo kwam men in feite tot een toestand waarbij de ministers als
maar vaker ingingen op het verzoek van de onderzoekscommis
sies (191). 

De stichters van de Vde Republiek hebben aan die evolutie een 
einde willen maken, door het parlementair onderzoek en het ge
rechtelijk onderzoek volledig van elkaar te scheiden. De ordon
nantie nr. 58-1100 van 17 november 1958 inzake de werking van de 
parlementaire vergaderingen, gewijzigd bij de wet nr. 77-807 van 
19 juli 1977 en de wet nr. 91-698 van 20 juli 1991, voorziet daartoe in 
twee categorieen regels. Vooreerst verbiedt paragraaf I, derde lid, 
van die ordonnantie, volgens de modaliteiten die ik verder zal uit
eenzetten, dat tegelijkertijd over dezelfde feiten en een parlemen
tair en een gerechtelijk onderzoek wordt gehouden (192). Ten 
tweede, moeten krachtens paragraaf II, tweede lid, aile inlichtin
gen waardoor de taak van de verslaggevers van de onderzoeks
commissies wordt vergemakkelijkt, hun worden verstrekt en mo
gen zij in beginsel aile dienststukken doen opvragen, maar « enkel 
op voorwaarde dat met name het beginsel van de scheiding van de 
rechterlijke overheid en de andere machten wordt in acht gena
men». 

Op dat stuk is onze wet ook minder nauwkeurig dan de Neder
landse wet inzake het parlementair onderzoek, zoals deze voor het 
laatst is gewijzigd bij de wet van I juli 1991 en waarvan artikel 3, 
§ I, verplicht te voldoen aan de vordering van een onderzoekscom
missie tot het verschaffen van inzage in of het nemen van af
schrift van aile stukken waarover zij beschikken (193), maar waar
van artikell9, § 2, anderzijds bepaalt dat zij die uit hoofde van hun 
ambt tot geheimhouding verplicht zijn, inzage of afschrift kunnen 
weigeren van bescheiden tot welke hun plicht tot geheimhouding 
zich uitstrekt (194). 

55. Wat het inzagerecht van de gerechtelijke dossiers door de 
parlementaire onderzoekscommissies betreft, meen ik mijn opvat
ting als volgt te kunnen samenvatten : 

a) de inzage van strafdossiers hangt af van de uitdrukkelijke 
machtiging van de procureur-generaal bij het hof van beroep of, 
voor de militaire rechtscolleges, van de auditeur-generaal. 
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b) die machtiging moet worden geweigerd als inzageverlening 
niet te verenigen is met de beginselen van de scheiding der mach
ten en de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht, wat onder 
meer het geval is als de mede te delen stukken betrekking hebben 
op handelingen die rechtstreeks onder de jurisdictionele functie 
vallen of als duidelijk blijkt dat bij het verzoek de bedoeling voor
zit om de beslissingen van de rechters te censureren, hun bevelen 
te geven of zich in hun plaats te stellen bij de uitspraak over ge
schillen waartoe zij aileen bevoegd zijn. 

c) buiten dat geval, staat het aan de procureur-generaal en de 
auditeur-generaal om bij een zonder enige willekeur genomen be
slissing na te gaan of het wenselijk is inzage toe te staan dan wel 
te weigeren, hoofdzakelijk met inachtneming van de verschillende 
daarbij betrokken rechten en rechtmatige belangen : de rechtma
tige belangen van het parlementair onderzoek, enerzijds, de rech
ten en rechtmatige belangen van een ieder en de rechtmatige be
langen van het gerechtelijk onderzoek, anderzijds. 

d) het zou wenselijk zijn dat, wanneer de onderzoekscommissie 
inzage krijgt van gerechtelijke dossiers, zij zich ertoe verbindt om 
over die dossiers of over de daarin vervatte gegevens niets mede 
te delen, onder andere aan de pers, behoudens wat in het verslag 
zal worden opgenomen, en ook niets bekend te maken in verband 
met die dossiers en met de gedeeltelijke resultaten van het onder
zoek, en in het verslag geen uittreksel uit die dossiers op te ne
men. 

IV. DE VOORNAAMSTE ZWAKKE PUNTEN 
VAN ONZE WETGEVING EN DE REGELGEVING 

OM DIE TE VERHELPEN 

56. De moeilijkheden waarmee de zoeven besproken problemen 
gepaard gaan, wijzen er volgens mij op dat onze wetgeving ver
schillende zwakke punten vertoont, waarvan er twee bijzondere 
aandacht verdienen : 

- enerzijds, de onvoldoende waarborgen voor de bescherming 
van het confidentieel karakter van bepaalde inlichtingen of van 
zekere stukken waarvan de onderzoekscommissies kennis hebben 
gekregen, 

- anderzijds, het ontbreken van enig verbod op het samenbe
staan van een parlementair en een gerechtelijk onderzoek. 

A. Onvoldoen.de waarborgen voor de bescherming van het confi
dentieel karakter van bepaalde inlichtingen of van zekere stuk
ken waarvan de onderzoekscommissies kennis hebben gekre
gen 

57. Of het nu gaat om de getuigenis van magistraten of van an
deren die door beroepsgeheim gebonden zijn, om de getuigenis 
van een ieder die zich door zijn verklaringen aan strafvervolging 
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kan blootstellen, of nog om de inzage van gerechtelijke dossiers, 
het kennelijk gebrek in onze wetgeving aan deugdelijke waarbor
gen voor de bescherming van het confidentieel karakter van be
paalde inlichtingen of van zekere stukken (195) kan zeker lei
den - en leidt inderdaad ook - tot indiscreties die niet aileen de 
rechtmatige belangen van het gerechtelijk onderzoek, maar ook 
de rechten en rechtmatige belangen van een ieder benadelen; bo
vendien doet die toestand onrechtstreeks afbreuk aan de rechtma
tige belangen van het parlementair onderzoek, vermits het onder
zoek daardoor verstoken blijft van een bepaald aantal inlichtingen 
en stukken, die juist wegens het gebrek aan waarborgen voor ge
heimhouding, niet aan de commissies ter kennis worden ge
bracht (196). 

Van de diverse mogelijke verbeteringen, zijn er vier die mij bij
zonder wenselijk lijken. 

58. Een eerste verbetering heeft betrekking op het recht van de 
leden van de parlementaire vergadering om de werkzaamheden 
van de door haar opgerichte onderzoekscommissie bij te wonen. 

Thans verrichten de commissies, ingevolge de artikelen 3, twee
de lid, van de wet van 3 mei 1880 en 2, eerste lid, van het decreet 
van de Franse Gemeenschapsraad van 12 juni 1981 (197), het on
derzoek, onverminderd het recht van ieder lid van de vergadering 
daarbij aanwezig te zijn (198). 

Bij de voorbereiding van de wet van 3 mei 1880, werd het recht 
van ieder lid van een wetgevende kamer om het onderzoek bij te 
wonen, niet betwist. Daar de onderzoekscommissie werd be
schouwd als de vertegenwoordiging of de voortzetting van de Ka
mer zelf, leek dat recht voor de wetgever van 1880 iets vanzelfspre
kends. Slechts twee punten gaven aanleiding tot discussie. Diende 
dat recht uitdrukkelijk te worden vermeld? Zo ja, waar moest het 
worden vermeld (199)? 

Hoewel het recht van ieder lid van de vergadering om het onder
zoek bij te wonen, !outer passief is, in die zin dat het beperkt is tot 
de mogelijkheid om aanwezig te zijn, maar niet de toestemming 
impliceert om zich in het onderzoek te mengen door vragen te stel
len of te interpelleren (200), heeft de ervaring die de Senaat met de 
« Gladio-commissie » heeft opgedaan « aangetoond dat het abso
luut vereist is dat een parlementaire onderzoekscommissie zeer 
discreet kan werken »en dat « het nodig (was) dat de Kamer of de 
Senaat het recht van haar !eden om de commissie bij te wonen, 
kan beperken » (201). 

Daarom heeft senator Arts in het wetsvoorstel waarnaar ik 
reeds verwees (art. 1) gesuggereerd dat de huidige tekst van arti
kel 3 van de wet van 3 mei 1880 zou worden vervangen door een 
nieuwe tekst waarvan het tweede lid bepaalt dat « ieder lid van de 
Kamer het recht heeft om het onderzoek van de commissie bij te 
wonen, tenzij de Kamer anders beslist » (202). 

Ik ben het volkomen eens met die suggestie. Een soortgelijke 
wijziging zou ook moeten kunnen worden aangebracht in arti-
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kel 2, eerste lid, van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad 
van 12 juni 1981. 

59. Een tweede verbetering betreft de openbaarheid van het ver
hoor van de getuigen en de deskundigen. 

Volgens de huidige teksten, zowel artikel3, derde lid, van de wet 
van 3 mei 1880, als de artikelen 2, tweede lid, van het decreet van 
de Franse Gemeenschapsraad van 12 juni 1981 en 3, tweede lid, 
van het decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984, zijn de 
vergaderingen van de commissies waarop getuigen of deskundi
gen worden gehoord openbaar tenzij de commissie anders be
slist (203). In beginsel zijn de verhoren dus openbaar, maar de 
commissie heeft een discretionaire macht om te beslissen dat de 
vergadering met gesloten deuren zal verlopen. 

De commissie mag dus de getuigen en deskundigen in het open
baar horen over feiten die onder het beroepsgeheim vallen, over 
feiten die hunnerzijds misdrijven lijken te zijn en over vertrouwe
lijke feiten die zij enkel kent uit gerechtelijke dossiers waarvan 
zij inzage heeft gekregen. Met andere woorden, wanneer getuigen 
en deskundigen uitleg willen verstrekken over zodanige feiten, 
hebben zij niet het recht om met gesloten deuren te worden ge
hoord. 

Ik denk dat de teksten inzake het verhoor van getuigen en des
kundigen derwijze moeten worden aangevuld dat de commissie 
verplicht zou zijn de getuigen en deskundigen in besloten vergade
ring te horen, in drie gevallen : 

- wanneer zij uit hoofde van hun beroep kennis dragen van ge
heimen en bereid zijn deze aan de commissie bekend te rna
ken (204); 

- wanneer zij door een waarheidsgetrouwe verklaring af te leg
gen, strafrechtelijk kunnen worden vervolgd; 

- wanneer zij uitleg moeten verstrekken over confidentiiHe fei
ten die de commissie aileen bekend zijn uit gerechtelijke dossiers 
waarvan zij inzage heeft gekregen. 

60. Een derde verbetering houdt verband met de verplichting tot 
geheimhouding van de commissieleden alsmede van degenen die 
de commissiewerkzaamheden bijwonen of eraan deelnemen. 

Noch de wet van 3 mei 1880, noch het decreet van de Vlaamse 
Raad van 20 maart 1984 leggen aan de leden van een onderzoeks
commissie of aan degenen die de werkzaamheden bijwonen of er
aan deelnemen, uitdrukkelijk het verbod op om ruchtbaarheid te 
geven aan gegevens die uit hun aard geheim moeten blijven en 
waarvan zij tijdens het onderzoek kennis hebben gekregen (205). 
Bovendien zijn de parlementsleden geneigd om te oordelen dat zij, 
wegens de aard van hun ambt, bij het vervullen van hun taak niet 
kunnen worden beschouwd als personen die uit hoofde van hun 
staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toever
trouwd, in de zin van artikel 458 van het Strafwetboek, zodat zij 
huns inziens niet onder de toepassing van dat artikel vallen. 
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Ten einde die toestand te verhelpen, wil het voormelde door se
nator Arts ingediende wetsvoorstel onder andere de huidige tekst 
van artikel 3 van de wet van 3 mei 1880 vervangen door een nieuwe 
tekst, waarvan de leden 4 en 5 de verplichting tot discretie van de 
commissieleden en van degenen die hun werkzaamheden bijwo
nen of eraan deelnemen, zou regelen als volgt : 

« De leden van de commissie alsmede degenen die, in welke hoe
danigheid ook, de werkzaamheden ervan bijwonen of eraan deel
nemen zijn tot discretie gehouden ten aanzien van de informatie 
verstrekt tijdens de niet-openbare zittingen van de Commissie. 

De Commissie kan de discretieplicht opheffen » (206). 
Daarbij rijzen onmiddellijk een aantal bezwaren. 
Het eerste beoogt het begrip « discretieplicht >> zelf. Dat aan de 

leden van de onderzoekscommissie en aan haar medewerkers zo
maar een gewone discretieplicht wordt opgelegd, biedt een zeer 
geringe waarborg, aangezien aan zodanige, louter deontologische, 
verplichting geen strafrechtelijke sanctie is verbonden. Zoals uw 
Hof herhaaldelijk heeft beslist, kan artikel 458 niet worden toege
past op degenen die aileen maar tot discretie verplicht zijn (207). 
De waarborg zou zeker doeltreffender zijn, indien ze was verbon
den met een regel inzake geheimhoudingsverplichting waarvan de 
niet-inachtneming als een misdrijf zou worden aangemerkt (208). 

Een ander bezwaar houdt verband hiermee dat de discretie
plicht waarvan in de voorgestelde tekst sprake is, beperkt wordt tot 
informatie die wordt verstrekt tijdens de niet openbare zittingen 
van de commissie, terwijl bepaalde gegevens die geheim moeten 
blijven, ook buiten de besloten vergaderingen ter kennis kunnen 
komen van de commissieleden of van hun medewerkers, bij voor
beeld bij inzage van de aan de commissie medegedeelde gerechte
lijke dossiers. 

Bij die twee bezwaren komt een derde aangaande de mogelijk
heid van de commissie om de discretieplicht op te heffen. Die mo
gelijkheid vermindert des te meer de waarborg die de-discretie
plicht geacht wordt op te leveren, daar de tekst niet bepaalt onder 
welke omstandigheden de commissie die verplichting kan ophef
fen en in de toelichting als vereiste voor het behoud van die ver
plichting enkel sprake is van de noodwendigheden van het onder
zoek (209). Aldus zouden de personen of de instanties die, louter 
vertrouwend op de discretieplicht van de commissieleden en hun 
medewerkers, tot mededeling van geheime inlichtingen of stuk
ken aan de commissie bereid gevonden werden in hun vertrouwen 
beschaamd worden telkens als de commissie achteraf zou oorde
len dat zij die verplichting moet opheffen, gewoon omdat « het be
houd ervan niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht 
van onderzoek >> (210). 

,Verscheidene wetsvoorstellen die de jongste jaren werden inge
dlend, onder andere het voorstel dat bij de Senaat werd ingediend 
door de heren de Donnea en Foret in januari 1992, en die de Fran
se wetgeving als voorbeeld nemen, strekken onder meer tot invoe-
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ging in de wet van 3 mei 1880 van een nieuwe bepaling, luidend als 
volgt : << de leden van de onderzoekscommissies, alsmede degenen 
die in welke hoedanigheid dan ook de werkzaamheden ervan bij
wonen of eraan deelnemen, zijn tot geheimhouding verplicht », en 
<< iedere overtreding van die bepaling wordt gestraft met de bij ar
tikel 458 van het Strafwetboek gestelde straffen » (211). 

Het zou, mijns inziens, wenselijk zijn dat die beide regels wor
den opgenomen in de wet van 3 mei 1880, alsmede in het decreet 
van 12 juni 1981 van de Franse Gemeenschapsraad en dat de twee
de regel het decreet van 20 maart 1984 van de Vlaamse Raad zou· 
aanvullen. 

61. Daarbij komt nog een vierde verbetering inzake de bekend
making van het verslag van de commissie. 

Geen enkele tekst houdende regeling van de parlementaire on
derzoeken gewaagt van een of meer verslagen die door de onder
zoekscommissies moeten worden opgesteld (212). A fortiori, wordt 
in geen enkele tekst nader bepaald of de parlementaire vergade
ring al dan niet kan beslissen dat geheel of een deel van het ver
slag van een onderzoekscommissie niet mag worden bekendge
maakt en voorziet geen enkele tekst in een sanctie voor al wie 
informatie over niet gepubliceerde gegevens van het onderzoek 
bekendmaakt. 

Zoals ik reeds heb gezegd, strekt het in juli 1992 door de heer 
Arts bij de Senaat ingediende wetsvoorstel (artikel 6) tot aanvul
ling van artikel 13 van de wet van 3 mei 1880 met een nieuw lid, 
dat luidt als volgt: <<Van de werkzaamheden van de commissie 
wordt een verslag opgesteld waarin conclusies worden geformu
leerd met het oog op aanbevelingen tot wetswijziging en/of het 
vaststellen van verantwoordelijkheden » (213). 

Zo gesteld regelt de voorgestelde tekst in genen dele de bekend
making van het verslag. Ik meen dan ook dat, benevens de wijzi
ging die ik bij het begin van deze redevoering heb voorgesteld, de 
tekst dusdanig zou moeten worden aangevuld dat het eventueel 
confidentieel karakter van het verslag of van bepaalde passages 
ervan beter wordt gewaarborgd. 

Het reeds vermelde wetsvoorstel dat door de heren de Donnea 
en Foret bij de Senaat in januari 1992 werd ingediend, bedoelt on
der meer in de wet van 3 mei 1880 een nieuwe bepaling in te voe
gen, luidend als volgt : << de betrokken vergadering kan, bij afzon
derlijke stemming en met gesloten deuren, beslissen dat het ver
slag van een onderzoekscommissie niet of slechts gedeeltelijk 
mag worden bekendgemaakt » en dat << hij die ruchtbaarheid geeft 
aan een inlichting in verband met de werkzaamheden, de 
beraadslagingen en besluiten, of de niet bekendgemaakte stukken 
en verslagen van die commissies, wordt gestraft met de bij arti
kel458 van het Strafwetboek gestelde straffen » (214). 

Naar mijn oordeel zou een dergelijke bepaling op haar plaats 
zijn zowel in de wet van 3 mei 1880 als in de decreten van 12 ju
ni 1981 van de Franse Gemeenschapsraad en van 20 maart 1984 
van de Vlaamse Raad. 
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B. Het ontbreken van enig verbod 
van samenbestaan van een parlementair onderzoek 

en een gerechtelijk onderzoek 

62. Weliswaar mag worden verwacht dat een verruiming en ver
steviging van de waarborgen inzake bescherming van het confi
dentieel karakter van bepaalde inlichtingen of stukken die aan de 
commissies werden medegedeeld, ook een goed deel van de moei
lijkheden zal wegnemen die uit de drie door mij onderzochte reek
sen problemen voortvloeien, toch dient men goed te beseffen dat 
er tal van die moeilijkheden zullen blijven bestaan, zolang er 
naast een gerechtelijk onderzoek ook een parlementair onderzoek 
kan worden gevoerd over geheel of ten dele dezelfde feiten of over 
een zelfde geheel van feiten. 

De Transnuklear-zaak is een duidelijke illustratie van de spijti
ge gevolgen waartoe zodanig samenbestaan kan leiden, aangezien 
het parlementair onderzoek uiteindelijk ertoe geleid heeft dat het 
gerechtelijk onderzoek zonder gevolg is gebleven en dat de straf
vordering ten laste van de verdachten of beklaagden vervallen 
werd verklaard. Wat in die zaak is gebeurd doordat getuigen voor 
de commissie verklaringen hadden afgelegd waardoor zij konden 
blootstaan aan strafvervolging, kan zich onder bepaalde omstan
digheden, mutatis mutandis, zeker net zo goed voordoen doordat 
bewaarders van geheimen bepaalde verklaringen hebben afgelegd 
of doordat de commissie bepaalde inlichtingen aan de weet is ge
komen uit gerechtelijke dossiers waarvan zij inzage heeft gehad. 

Uiteindelijk zelfs - en dit is geen onrealistisch paradox - zou
den sommige verdachten of beklaagden aan wie ernstige strafbare 
feiten worden ten laste gelegd, nu reeds kunnen geneigd zijn om 
tijdens parlementaire onderzoeken zichzelf of bepaalde getuigen 
in zodanige situatie te plaatsen dat zij, althans dat hopen ze, door 
het gerecht niet meer kunnen worden gestraft. 

63. Op zichzelf lijkt het samenbestaan van een parlementair en 
een gerechtelijk onderzoek, juist omdat zij elk een ander doel be
ogen, mij niet onverenigbaar met de beginselen van de scheiding 
der machten en de onafhankelijkheid van de Rechterlijke 
Macht (215). Doch zulks zou, naar gelang van de omstandigheden, 
wel het geval kunnen zijn, voornamelijk wanneer, zoals ik bij het 
begin van deze redevoering reeds heb uiteengezet, de onderzoeks
commissie haar bevoegdheid te buiten gaat door de beslissingen 
van de rechters te censureren, hun injuncties te geven of zich in 
hun plaats te stellen bij de berechting van de geschillen waarvoor 
zij aileen bevoegd zijn. 

Niettemin valt zodanig samenbestaan, gelet op de gevolgen er
van, steeds te betreuren, zeker voor het gerechtelijk onderzoek 
maar mogelijk ook voor het parlementair onderzoek. 

64. Naar aanleiding van de in de Transnuklear-zaak gewezen ar
resten is de vraag gerezen of het, om te vermijden dat parlemen
tair en gerechtelijk onderzoek storend op elkaar zouden inwerken 
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en zich weer dezelfde moeilijkheden als die van voornoemde zaak 
zouden voordoen, niet verkieslijk was dat de onderzoekscommis
sies met de gerechtelijke autoriteiten zouden overeenkomen over 
een afbakening van hun respectieve onderzoeksterreinen (216). 

Ik meen dat een dergelijke afbakening bezwaarlijk te bereiken 
is, althans om drie redenen. 

In de eerste plaats omdat, zoals ik net heb gezegd, het parlemen
tair onderzoek een ander doel nastreeft dan het gerechtelijk on
derzoek. 

Ten tweede, omdat, hoewel de procureur des Konings in theorie 
vooraf zou kunnen beslissen een onderzoek tot welbepaalde feiten 
te beperken, een dergelijke beslissing in de praktijk, vooral bij 
complexe zaken, zo niet onmogelijk dan tach moeilijk te nemen 
zal zijn. 

Ten slotte - en dit is de derde reden - wanneer een partij be
weert dat zij is benadeeld door andere strafbare feiten dan die 
waarop de vordering van de procureur des Konings betrekking 
heeft, kan zij zich wegens die feiten steeds burgerlijke partij stel
len bij de onderzoeksrechter die daardoor verplicht is een onder
zoek in te stellen. 

65. Op juridisch vlak is, volgens mij, de meest doeltreffende 
oplossing die van het Franse recht. 

In het Franse recht is het - ik heb er al op gewezen - zonder 
meer verboden dat samen met een gerechtelijk onderzoek een 
parlementair onderzoek over dezelfde feiten wordt gevoerd (217). 

In dat opzicht voorziet de beschikking nr. 58-1100 van 17 novem
ber 1958 inzake de werking van de parlementaire vergaderingen, 
gewijzigd bij de wet nr. 77-807 van 19 juli 1977 en bij de wet 
nr. 91-698 van 20 juli 1991 (218), bij paragraaf I, derde lid, in twee 
regels: 

- enerzijds, « il ne peut etre creede commission d'enquete sur 
des faits ayant donne lieu a des poursuites judiciaires et aussi 
longtemps que ces poursuites sont en cours »; 

- anderzijds, « si une commission a deja ete creee, sa mission 
prend fin des l'ouverture d'une information judiciaire relative aux 
faits sur lesquels elle est chargee d'enqueter ». 

Als een gerechtelijk onderzoek aan de gang is, wordt hiermee 
dus rekening gehouden niet aileen voor de oprichting van een on
derzoekscommissie, maar ook voor de duur van haar werkzaam
heden. 

Ook al zijn die beide regels pas in 1958 in het Franse geschreven 
parlementair recht ingevoerd, toch stemden zij overeen met een 
gebruik dat wel niet altijd strikt maar daarom niet minder alge
meen werd toegepast onder de IVde Republiek (219). De verant
woording ervan steunt zowel op het beginsel van de scheiding der 
machten en de vereisten inzake bescherming van een ieders rech
ten als op overwegingen van praktische aard (220}. In 1972 werd 
door de toenmalige minister van Justitie, de heer Pleven, v66r de 
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Assemblee nationale, in substantie, het volgende verklaard : « Die 
regels, die steunen op het grondbeginsel van de scheiding der 
machten, inzonderheid van de in artikel 64 van de Grondwet vast
gelegde onafhankelijkheid van de rechterlijke overheid, bedoelen 
elk samenlopend onderzoek uit te sluiten, waarvan verwacht kan 
worden dat het niet alle waarborgen biedt waarop elke verdachte 
recht heeft, en leidt tot vertraging en incoherentie door de verme
nigvuldiging van de bevoegdheden. « Meme », aldus die minister, 
« si le secret de !'instruction n'existait pas, toutle monde sent bien 
a queUe incoherence et a quels retards aboutiraient la multiplica
tion des competences, l'interrogatoire des memes personnes par 
des enqueteurs differents, la consultation par des autorites diffe
rentes des documents saisis, souvent tres complexes et dont le 
seul depouillement exige de longs delais » (221). 

66. Het verbod om een onderzoekscommissie op te richten over 
feiten naar aanleiding waarvan rechtsvervolging is ingesteld (222), 
wordt aldus uitgelegd dat het bestaan van de rechtsvervolging 
geen reden is om het voorstel tot oprichting van een onderzoeks
commissie te verwerpen, maar enkel tot gevolg heeft dat, indien 
de oprichting van de commissie (223) gewenst is, de feiten waarop 
de rechtsvervolging berust, daarbij buiten beschouwing dienen te 
blijven (224). 

Een al te strikte toepassing van de verbodsregel zou er wellicht 
toe geleid hebben dat de Kamers uiteindelijk verhinderd werden 
hun onderzoeksrecht uit te oefenen, meer bepaald in verband met 
zaken over schending van de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden (225). Zoals Desandre opmerkte << il est certain 
que s'il avait suffi au Garde des sceaux, avise d'une demande d'en
quete, de faire connaitre !'existence de poursuites judiciaires pour 
que la proposition de resolution ne puisse plus faire l'objet d'aucu
ne discussion, les droits du Parlement auraient ete sacrifies » en 
<< cette consequence aurait ete d'autant plus grave que la notion de 
"poursuites judiciaires " a re(;!u une interpretation extensive, selon 
une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation » 
(226). 

Blijkens de oplossing die uit de praktijk is gegroeid, was die 
vrees ongegrond. 

In 1961 hebben de commissies voor het onderzoek van de vorde
ringen tot oprichting van een onderzoekscommissie geoordeeld 
dat zij het recht hadden na te gaan of het voorwerp van de rechts
vervolgingen samenviel met dat van het resolutievoorstel, ten
einde uit te maken of het bestaan van die vervolgingen geheel of 
ten dele aan het parlementair onderzoek in de weg stand (227}. 

In 1967 stand de wettencommissie van de Assemblee nationale 
de interpretatie voor volgens welke een gerechtelijk onderzoek 
geen beletsel kan zijn voor de oprichting van een onderzoekscom
missie en evenmin voor het verder vervullen van haar taak (228). 

Die interpretatie is, in 1972, bevestigd toen de Kanselarij en de 
onderzoekscommissie van de Assemblee nationale over de wer
king van de burgerlijke vennootschappen van vastgoedbelegging 
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tot een akkoord kwamen (229) waarin werd aangenomen dat het 
instellen van rechtsvervolging niet eraan in de weg stond dat een 
onderzoekscommissie werd opgericht, maar aileen tot gevolg had 
dat de onderzoeksbevoegdheid van de commissie werd beperkt 
« dans la mesure de l'etendue des faits dont (etait) saisie pour sa 
part l'autorite judiciaire » (230). 

67. Evenzo is de verplichting voor een reeds opgerichte commis
sie om haar werkzaamheden te staken zodra een gerechtelijk on
derzoek wordt ingesteld over feiten naar aanleiding waarvan zij 
met een onderzoek was belast (231), doorgaans op beperkende wij
ze ge'interpreteerd. 

Alle wer kzaamheden van de onderzoekscommissie hoeven niet 
noodzakelijk stil te vallen wegens het instellen van een gerechte
lijk onderzoek in de zin van de artikelen 80 en volgende van de 
« Code de procedure penale » (232). Is de taak waarmee de commis
sie wordt belast niet te beperkt, dan zal men bij de aanvang van 
een gerechtelijk onderzoek eerder de bevoegdheid van de commis
sie beperken dan een einde te maken aan haar opdracht. Aange
zien de commissie zelf moet oordelen of het ingestelde gerechte
lijk onderzoek geheel of ten dele samenvalt met het doel van haar 
eigen opdracht, is zij uiteraard geneigd om te kiezen voor de voort
zetting van haar opdracht « car il est politiquement difficile pour 
une commission d'enquete de ne pas poursuivre ses travaux », al
dus Desandre (233). 

68. In het licht van wat het Franse recht ons leert, zou ik dan ook 
willen voorstellen dat de wet van 3 mei 1880, het decreet van de 
Franse Gemeenschapsraad van 12 juni 1981 en het decreet van de 
Vlaamse Raad van 20 maart 1984 worden aangevuld met een arti
kel dat in substantie zou bepalen : 

- dat geen onderzoekscommissie mag worden opgericht voor 
feiten waarover een rechtsvervolging is ingesteld en zolang die 
vervolging voortduurt; 

- en dat, indien reeds een commissie is opgericht, de opdracht 
van die commissie eindigt zodra een gerechtelijk onderzoek wordt 
ingesteld naar feiten waarover zij met een onderzoek is be
last (234). 

Die regels zouden restrictief moeten worden uitgelegd zoals dit 
in Frankrijk het geval is. 

Het is mogelijk dat tegen een dergelijke wijziging politieke ar
gumenten worden ingebracht. Het ligt niet op de weg van een ju
rist, en zeker niet als hij magistraat is, de waarde daarvan te be
oordelen. 

V. BESLUITEN 

69. Tot besluit wil ik nogmaals erop wijzen dat de betrekkingen 
tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de Rechter
lijke Macht twee soorten moeilijkheden doen rijzen : enkele prin-
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cipekwesties waarover ik bij het begin van mijn redevoering heb 
gesproken, en talrijke praktische problemen waarvan de drie 
reeksen problemen die ik heb onderzocht : de getuigenis van de 
magistraten voor een onderzoekscommissie, de getuigenis voor 
een dergelijke commissie van personen die door hun verklaringen 
het risico !open strafrechtelijk te worden vervolgd en het al dan 
niet mededelen van gerechtelijke dossiers aan een dergelijke com
missie. 

Wat de principekwesties betreft, kan blijkbaar zonder enig juri
disch bezwaar worden erkend dat de Rechterlijke Macht verplicht 
is hulp en bijstand te verlenen aan de onderzoekscommissies en 
bepaalde vormen van medewerking met die commissies tot stand 
te brengen, voor zover deze de door mij vermelde beperkingen op 
de uitoefening van het onderzoeksrecht erkennen en naleven. Ik 
denk vooral aan de beperkingen die voortvloeien uit de beginselen 
van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de 
Rechterlijke Macht, te weten het verbod om de beslissingen van 
de rechters te censureren, om hun bevelen te geven en om zich in 
hun plaats te stellen bij de berechting van geschillen waarvoor zij 
bevoegd zijn. 

Zoals ik in mijn installatietoespraak erop wees, schuilt in mijn 
bewering dat de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht een 
noodzakelijke realiteit is en moet blijven, noch arrogantie, noch 
verwaandheid, noch de bedoeling om de bevoegdheid van wie dan 
ook te betwisten; het is aileen de uiting van een rotsvaste overtui
ging dat in onze rechtsstaat de onafhankelijkheid van de Rechter
lijke Macht de zekerste waarborg is voor de fundamentele rechten 
van een ieder, welke rechten die macht ingevolge de haar door de 
natie toevertrouwde opdracht moet beschermen. Zulks betekent 
natuurlijk niet dat hunnerzijds de onderzoekscommissies geen be
langrijke rol kunnen spelen bij de bescherming van diezelfde 
rechten, zoals onder meer blijkt uit de werkzaamheden van de ka
mercommissie belast met het onderzoek naar een structureel be
leid met het oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensen
handel. 

Dit gezegd zijnde, meen ik dat de praktische problemen in de be
trekkingen tussen de onderzoekscommissies en de Rechterlijke 
Macht al belangrijk en moeilijk genoeg zijn om de termen ervan 
niet nog ingewikkelder te maken en om niet, door een overdreven 
dogmatische regeling van de principekwesties, eventuele andere 
oplossingen te verhinderen. 

Mijns inziens moeten de praktische problemen worden aange
pakt op een soepele en algemene wijze, waarbij a priori alleen die 
oplossingen worden uitgesloten die kennelijk de grenzen van het 
onderzoeksrecht verleggen. Het zijn trouwens problemen die 
hoofdzakelijk langs wegen van verzoening op te lassen zijn : ver
zoening tussen de rechten en rechtmatige belangen van de over
heiden de rechten en rechtmatige belangen van een ieder, waar
onder in de eerste plaats de fundamentele rechten; verzoening 
ook, op overheidsvlak, tussen de rechtmatige belangen van het 
parlementair onderzoek en die van het gerechtelijk onderzoek. 
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Vermoedelijk bestaat er voor elk van die problemen niet zoiets als 
een eenduidige en eens en voor goed geldende oplossing, maar 
wellicht veelvuldige en wisselende - en dus voor verbetering vat
bare - oplossingen. Uiteindelijk gaat het vaak om samenwer
kingsproblemen waarvoor, onder meer bij wege van overleg, doel
treffende en eenvoudige oplossingen moeten worden gezocht. 

Heel wat moeilijkheden zouden, meen ik, al van de baan zijn 
mocht, naar mijn wens, de wetgeving zodanig worden gewijzigd of 
aangepast dat, enerzijds, de waarborgen worden versterkt voor de 
vrijwaring van het confidentieel karakter van bepaalde inlichtin
gen of stukken die aan de onderzoekscommissies worden medege
deeld, en dat, anderzijds, binnen de zoeven aangegeven grenzen, 
het samenbestaan van een parlementair onderzoek en een gerech
telijk onderzoek verboden wordt. 

AI de beschouwingen die ik hier zoeven heb gehouden en de di
verse suggesties die ik daarbij heb gedaan, bedoelen voornamelijk 
in het positief recht dat het parlementair onderzoek beheerst, een 
ruimere bescherming van een ieders fundamentele rechten in te 
bouwen en een grotere samenhang tot stand te brengen. 

Tussen die beide bedoelingen bestaat een nauw verband. Zander 
kritiek te willen uitbrengen op de arresten die in de zaak Transnu
klear werden gewezen, meen ik dat die zaak althans heeft aange
toond tot welke incoherentie de schending van een fundamenteel 
mensenrecht kan leiden. Zij heeft ons eveneens geleerd dat ook 
een rechtsorde ongerijmd kan zijn. 

Volgens Pirandello hoeven de ongerijmdheden des Ievens niet 
waarschijnlijk te Iijken omdat ze waar zijn, in tegenstelling tot de 
ongerijmdheden in de kunst, die, om echt te schijnen, waarschijn
lijk moeten zijn (235). Wij weten nu dat de ongerijmdheden van 
het recht soms dichter bij de ongerijmdheden des Ievens staan 
dan bij ongerijmdheden in de kunst, want zij kunnen nu eenmaal 
echt zijn, zonder per se waarschijnlijk hoeven te lijken. 

Als we niet opletten, vervallen we in het absurde van bepaalde 
parlementaire onderzoeken in Amerika, waarbij het verhoor van 
de getuigen, naar het woord van professor Boon, verworden is tot 
« een soort ritueel bad dat van strafzonden zuivert en voor straffen 
behoedt, ook al kan de onderzoekscommissie met de haar ver
strekte informatie niets aanvangen » (236). 

Aangezien het recht, aldus Jean Giraudoux, de grootste leer
school voor verbeelding is (237), laat ons dan voldoende verbeel
ding opbrengen opdat zodanige onredelijkheid, althans in ons 
recht, niet waar kan zijn .... 

* 
* * 

70. AI die onrustwekkende problemen, al de narigheden die zij 
ons bezorgen, al onze kommer, maar ook al onze hoop, net als al
les wat we voelen, wat we denken, wat we zijn, dat alles zal met
tertijd vervagen en verdwijnen in de nevels der herinnering. 
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Laat ons even uit die herinnering enkele beelden oproepen en 
daarbij in gedachte verwijlen. 

Het beeld allereerst van Hem die tweeenveertig jaar lang van de 
Natie niet aileen de meest eminente vertegenwoordiger is geweest 
maar tevens het luisterrijk symbool van haar eenheid, namelijk 
Zijne Majesteit Koning Boudewijn, die een maand geleden zo plot
seling is heengegaan. 

Op 9 augustus laatstledEm bracht Uw Hof Hem een ultieme hul
de. 

Met Hem verloren wij meer dan een Staatshoofd dat ten diepste 
doordrongen was van zijn grondwettelijke plichten en allerwegen 
om zijn wijsheid werd bewonderd. Met Hem ontviel ons een in
geed mens die door zijn morele deugden, zijn hoge opvatting van 
de menselijke solidariteit, zijn innige toewijding aan de minstbe
deelden en de kansarmsten, de genegenheid wist te winnen van 
aile Belgen en van allen die Belgie heeft opgenomen. 

De dankbaarheid die wij Hem verschuldigd zijn gaat gepaard 
met een diepe erkentelijkheid voor Hare Majesteit Koningin Fa
biola, die Hem gedurende heel de tijd van hun voorbeeldig -
maar helaas al te vroeg stukgeslagen - huwelijk nooit heeft afge
laten Hem in zijn zware taken aan te moedigen en bij te staan. 

Ik neem deze gelegenheid te baat om nogmaals aan de Konink
lijke Familie onze trouwe gehechtheid te betuigen en aan ons 
nieuwe Staatshoofd, Zijne Majesteit Koning Albert II, eerbiedig 
hulde te brengen, met onze wensen voor een vruchtbaar koning
schap. 

En laat ons ook, uit de sluiers der herinnering, het beeld oproe
pen van twee collega's die ons dit jaar ontvallen zijn : Eugeen 
Boon en Jean Gerniers, aan wie Uw Hof enkele maanden geleden 
al een rouwhulde heeft gebracht. Hun beeld staat ons nu voor de 
gee st. 

De eeuwige cigarillo in de mond geklemd, kijkt Eugeen Boon 
ons aan. Uit zijn blik van gevoelig en goedig mens straalt een gro
te helderheid. Is het de nostalgie naar zijn jonge jaren als student 
in Gent en later als advocaat te Antwerpen? Of is het weemoed 
naar zijn verleden als rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Antwerpen of als raadsheer eerst in het Hof van Beroep te 
Brussel en later in dat van Antwerpen? Hij is lang een jeugdig 
mens gebleven, een groot kind bijna, die op zijn vijfenvijftigste 
aan de elektrische speelgoedtreintjes nog de vaste spelgenoot was 
van zijn toen zevenjarig zoontje Eric. Hij richt het woord tot ons. 
Hij heeft het over de dossiers van de tweede kamer waarvan hij 
de nederlandstalige afdeling met waardigheid en kunde heeft 
voorgezeten. Wat een scherpzinnig jurist! Maar heeft hij al een 
vermoeden van de onverbiddelijke kwaal die verraderlijk zijn ge
stel zal binnen sluipen en waartegen hij maandenlang, zich vast
klampend aan de hoop, manmoedig zou strijden maar die hem uit
eindelijk zou neervellen? Dat was op 17 september 1992, een week 
voor hij in ruste zou worden gesteld. 
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En daar kijkt ook Jean Gerniers ons aan, en uit zijn stille blik 
spreken zovele herinneringen. Het zijn herinneringen aan zijn 
jeugd toen hij student was aan de universiteit te Gent en later ad
vocaat was te Gent en te Oudenaarde. Herinneringen aan de jaren 
van noeste arbeid eerst als substituut-procureur des Konings te 
Kortrijk en daarna als rechter in de Rechtbanken van Eerste Aan
leg te Kortrijk en te Brugge. Herinneringen aan zijn tijd als raads
heer in het hof van beroep te Gent. Het is ook een met dromen be
laden blik. Dromen van een bereisd man die mijmert over de verre 
einders die hij heeft bezocht en nog bezoeken zal en over de vele 
landen die hij nooit zal zien. In het Hof werd hij voorzitter van de 
derde kamer, waarvan hij de debatten leidde met een vaderlijk ge
zag. Ook hij spreekt ons hier aan. Een probleem van de derde ka
mer houdt hem bezig. En hij bespreekt het als de pragmatische, 
bescheiden, bijna nederige jurist die hij altijd is geweest. Ondanks 
de zorgen die het voorzitterschap van de Orde van Geneesheren 
hem berokkenen, is hij vast een gelukkig man. En zijn geluk zou 
beslist nog groter zijn als hij wist dat jarenlang de tand des tijds 
op hem geen vat zou hebben ... tot een paar maanden voor de 
jongste kerstdag. Hij stierf op 25 december 1992, op de dag dat 
heel de wereld innig de grate geboorte vierde. Hij werd 82 jaar. 

Gedenken wij pieteitsvol die twee goede vrienden die ons in hun 
werken en verzuchtingen zo nabij waren en laten we trachten ver
der de weg te bewandelen die zij ons door hun voorbeeld hebben 

gewezen. 

* 
* * 

71. Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuw ge
rechtelijk jaar zijn werkzaamheden voortzet. 
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(jffentliche VeiWaltung, 1977, p. 548-554; APPOLDT, F.W., Die offentlichen Anhorun
gen ('Hearings? des Deutschen Bundestages, Berlin, 1971; BACHMAYR, K.E., Die 
Untersuchungsausschiisse des Bunde stags (Zum Problem des parlamentarischen Un
tersuchungsrechts), diss. Miinich, 1960; BADURA, P., «Die parlamentarische Verant
wortlichkeit der ~inister ~ in ZParl, 1980, p. 573-582; IDEM, Staatsrecht, Munich, 
1986, p. 316-317; BOCKENFuRDE, E.W., « Parlamentarische Untersuchungsausschiis
se und kommunale Selbstverwaltung »,in 103 (1978) A.o.R, p. 1-42; BOON, J.P., De 
parlementaire enquete, Zwolle 1982, p. 80-115; CORDES, B., Das Recht der Untersu
chungsausschiisse des Bundestages (Art. 44 G.G.), diss. Munster, 1958; « Empfehlun
gen der Konferenz der Presidenten der deutschen Landerparlamente zur Regelung 
des Verfahrens von parlamentarisschen Untersuchungsausschiissen •, in ZParl, 1972, 
p. 433-436; FROST, H., « Die Parlamentsausschiisse, ihre Rechtsgestalt und ihre 
Funktionen, dargestellt an den Ausschiissen des Deutschen Bundestages », in 
95 (1970), A.i:i.R., p. 38-85; HALSTENBERG, F., Das Verfahren der Parlamentarischen 
Untersuchung nach Artikel 44 des Grundgezetzes unter besonderer Beriicksichtig
ung des Verhiiltmisses zur Gerichtsbarkeit, diss. Keulen, 1957; ELKMAR HUCKO, 
« Der parlamentarische Untersuchungsausschuss auf dem Gebiet der Verteidigung •, 
in ZParl, 1979, p. 304-311; JORDAN, K.E., Das parlamentarische Untersuchungsver
fahren in den ersten drei Legislaturperioden des Deutschen Bundestages, Eine Stu
die zum parlamentarischen Verba/ten und zu dessen Reform, diss. Tiibingen, 1964; 
KESSLER, U., « Die Aktenvorlage und Beamteaussagge im parlamentarische Unter
suchungsverfahren »,in 88 (1963), A.o.R., p. 313-331; KINTZI, H., Die Rechtsstel/ung 
der parlamentarischen Untersuchungsausschiitfse in der Bundesrepublik 
Deutschland, diss, Kiel, 1956; KISSLER, L., Die Offentlichkeitsfunktion des Deut
schen Bundestages, Berlin, 1976; HARTMUT KLA1T, « Untersuchungsausschuss -
Reformthema mit Tradition », in Das Parlament, 10 mei 1980; LOEWENBERG, G., 
Parlamentarismus im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Tiibin
gen, 1971; MEYER, H., • Das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesets
zes », Veroffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 33, 
Berlijn, 1975; ROTTER, F.,« Parlamentarische Untersuchungsausschiisse und Offent
lichkeit. Eine verfahrenstheoretische Interpretation und ihre Konsequenz fiir die Re
form.!;iiskussion •, in 20 (1979) Politische Vierteljahresschrift, p. 111-134; STEFFAN!, 
W., Uber die parlamentarismus, Keulen/Berlijn, 1967; STERN, K., « Die Kompetenz 
der Untersuchungsausschiisse nach Artikel44 G.G. im Verhaltnis zur Executive un
ter besonderer Beriicksichtigung des Steuergeheimnisses », A.o.R., 1984, p. 199 e.v.; 
TROSSMANN, H., Parlamentsrecht des Deutschen Bundestages, Munich, 1977; 

c) voor Frankrijk : ARNITZ, P., Les enquetes parlementaires d'ordre politique, Pa
rijs, 1917; BARTHELEMY, J., Essai sur Je travail parlementaire et Je systeme des 
commissions, Parijs, 1934; BEAUCHAMP, L., Les commissions d'enquete parlemen
taire, these Poitiers, 1901; BEGOUIN, P., Les commissions d'enquete parlementaire, 
Parijs, 1931; BIAYS, P., « Les commissions d'enquete parlementaire », Rev. dr. publ. et 
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sc. pol., 1952, p. 443-486; BIDEGARAY, C. en EMERI, C., " Le controle parlementaire : 
les commissions d'enquete et de controle •, Rev. dr. publ. et sc. pol., 1973, p. 1640-1721; 
BONNARD, R., Les pouvoirs judiciaires des commissions d'enquete parlementaire et 
la Joi du 23 mars 1914, Parijs, 1914; CEOARA, M., Les commissions d'enquete parle
mentaire sous Ia Ve Republique, thesis Parijs I, 1972; DESANDRE, J., « Les COJ11mis
sions parlementaires d'enquete ou de controle en droit fran!;!ais », Notes et etudes do
cumentaires, 1976, nrs. 4262, 4263 et 4264; IDEM,« La responsabilite des personnes 
entendues par les commissions d'enquete », Rev. dr. publ. et sc. pol., 1986, p. 731 e.v.; 
GICQUEL, J., Droit constitutionnel et institutions politiques, Parijs, 1987, p. 764-765; 
HAMON, L. en EMERI, C., « Les pouvoirs d'enquete du Parlement "• 1962, p. 280-284; 
LASSALLE, J.Y., « Temoignages devant les commissions parlementaires d'enquete et 
de controle •; Jurisclasseur penal, Parijs 1989, artt. 361 tot 365; LE GUEUT, M., Les 
pouvoirs judiciaires des commissions d'enquete parlementaire, thesis Dijon, 1939; 
MICHON, P., Des enquetes parlementaires, Parijs, 1890; PLAGNET, B., Les moyens 
d'information des commissions de l'Assemblee nationale, Memorie Parijs, 1969; 
SILVESTRI, G., Les commissions parlementaires speciales ou d'enquete dans l'entre
deux guerres, Memoire Parijs, 1968; VEDEL, G., Manuel elementaire de droit consti
tutionnel, Parijs, 1949, p. 415, 456 en 467; 

d) voor ltaliio\ : COSTANZO, P., en SORRENTINO, F., « Inchiesta parlamentare e 
conflittto Ara poteri », S.P.P.C., 35, 1977, p. 43 e.v.; CUOMO, G.,« Appunti sull'inchies
ta politica delle Camere », Rassegna di diritto pubblico, 1959, p. 13 e.v.; DE VERGOT
TINI, G., « Les investigations des commissions parlementaires en Italie •, Rev. dr. 
publ. et sc. pol., 1985, p. 37 e.v.; FENUCCI, R., I limiti dell' inchiesta parlamentare, Na
pels, 1968; FERRARI, G., « L'inchiesta parlamentare », Annuario dell' Universita di 
Parma 1958-1959, Parma, 1959, p. 19 e.v.; MORETTI, R., « Inchiesta parlamentare », 
N.D.!., Appendice, IV, Turijn, 1983, p. 130 e.v.; MORTATI, CRISAFFULI, DELITALA, 
ESPOSITO, GIANNINI (M.S.), VASSSALI, VIRGA:« Dibattito sulle inchieste parla
mentare », Giurisprudenza Costituzionale, 1959, p. 596 e.v.; PACE, A., « Inchiesta Par
lamentare », Enciclopedia del Diritto, Giuffre, ed. 1970, vol. XX, p. 992-1026; IDEM, 11 
potere d'inchiesta delle assemblee legislative, Saggi, Milaan, 1973; IDEM, « Commen
to all'art. 82 », in La formazione delle leggi, Commentario alla Constituzione a cura di 
G. Branca, II, p. 303 e.v.; PACELLI, M., « L'inchiesta Parlamentare come strumento di 
controlo politico », Nuova Rassegna di Jegislazione, dottrina e giurisprudenza, 1965, 
p. 2893 e.v.; PIERANDREI, F., Vo Inchiesta parlamentare, Novissimo Digesto italiano, 
VIII, Turijn 1962, p. 516 e.v., en in Scritti di diritto costituzionale, II, Turijn, 1964, 
p. 621 e.v.; RECCHIA, G., L'informazione delle Assemblee rappresentative, Le in
chieste, Napels, 1979; SILVESTRI, G., « Considerazioni sui poteri e sui limiti delle 
commissioni parlamentari di inchiesta », in II politico, 1970, p. 538 e.v.; TESAURO, A., 
« II potere d'inchiesta delle Camere del Parlamento », Rassegna di diritto pubblico, 
1958, I, p. 511; VIRGA, P., « Le inchieste parlamentari »,in Annali del Seminario giuri
dico della Universita di Catania, IV, 1949-1950, p. 252 e.v.; 

e) voor Nederland : AKKERMANS, P.W.C., en KOEKOEK, A.K., De Grondwet, 
Zwolle 1992, p. 667-671; BOON, P.J., De parlementaire enquiite, Zwolle, 1982; IDEM, 
De RSV-enquete : ~en ontwaakt Doornroosje of een dagdroom van de prins?, NJB, 
1985, p. 141-145; DOLLE, A.H.M., Het recht van parlementaire enquete, Groningen 
1985; IDEM, « Parlementaire enquete in Nederland», Best. w., 1978, p. 108-118; DE 
GRAAF, Th. C., MICHIELS, F.C.M.A., « Over bouwen en vertrouwen. Staats- en be
stuursrechtelijke opmerkingen bij het rapport van de Parlementaire Enquetecom
missie Bouwsubsidies », NJB, 1988, p. 493-500; JURGENS, E.C.M.,« De parlementaire 
Enquete », in Politiek,Parlement en Democratie (Duynstee-bundel), Deventer, 1975, 
p. 99-108; IDEM, « Zijn parlementaire enquetes tahoe? », NJB, 1977, p. 26-31; KAP
PEYNE van de COPPELO, A., De parlementaire enquete, preadvies voor de Vereni
ging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, Zwolle, 
1978; KARSTEN, E.H., De parlementaire enquete in de constitutionele staten, diss. 
Utrecht 1860; SNIJDER, S.J.P., « De rechtspositie van getuigen in het huidige parle
mentaire enqueterecht », NJB, 1989, p. 321-324; VANDER POT, C.W. en DONNER, 
A.M., Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, lie ed., Zwolle, 1983, p. 494-496; 
VISSCHER, G.,« De Parlementaire enquete in vergelijkend perspectief »,Acta Politi
ca, 1978, p. 212-260; IDEM, « De wenselijkheid van een parlementair minderheids
recht op enquete •, NJB, 1985, p. 993-998; IDEM, « Wijziging van de enquetewet »,Acta 
Politica, 1976, p. 525-533; VAN SCHENDELEN, M.P.C.M., Parlementaire informatie, 
besluitvorming en vertegenwoordiging, Rotterdam, 1975; 

f) voor de Verenigde Staten van Amerika : BARTH, A, Government by Investiga
tion, New York, 1955; BERGER, R., Impeachment: the constitutionnal problem, 5th 
printing, Cambridge, Mass., 1974; IDEM, Executive privilege, Bantam ed., New-York, 
1975; IDEM, « Congressional subpoenas to executive officials », 75 (1975), Columbia 
Law Review, p. 865-896; BISHOP, Joseph W. Jr.,« The executive's right of privacy: An 
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unresolved constitutionnal question», 66 (1956-1957) The Yale Law Journal, p. 477-491; 
BOON, J.P., De parlementaire enquete, Zwolle, 1982, p. 11-79; BRADSHAW, K., 
PRING, D., Parliament & Congress, Quartet Books, uitg. Londen, 1973; COLLINS, 
Ph., R., « The power of congressional committees of investigation to obtain informa
tion from the executive branch : The argument for the legislative branch >>, 
39 (1950-1951), Georgetown Law Journal, p. 563-598; CROUZATIER, J.M., « Le role des 
commissions d'enquete du Congres des Etats-Unis », 91, Rev. de dr. publ. et de sc. po
lit., 1975, p. 997-1053; ENTREVAN, M., «Introduction a !'etude des enquetes des con
gres des USA», thesis Parijs, 1957; FLINTERMAN, J., PETERS, A.,« Watergate, de 
President en de Constitutie •, NJB, 1974, p. 629-639; FREUND, PAUL A., « On Presi
dential Privilege », 88 (1974-1975), Harvard Law Review, p. 13-39; GALLOWAY, G.B., 
« The investigate function of Congress •, 21 (1927), The American Political Science Re
view, p. 47-70; GOLDSTEIN, R.J., Political repression in modern America, Cambridge, 
Mass., 1978; GOODMAN, W., The Committee, New-York, 1968; VISCOUNT HAILs
BAM, Q.C., « Parliamentary Inquiry and Congressionnal Investigation Compared >>, 
40 (1954), American Bar Association Journal, p. 787-789; HAMILTON, J., The power to 
probe, Vintage Books, uitg. New-York, 1977; HARISS, J.P., Congressional Control of 
Administration, Washington D.C., 1964; HAYNES, G.H., The Senate ofthe United Sta
tes, New-York, 1960; LEES, JOHN D., The Committee System of the United States 
Congress, Londen, 1967; NELSON McGEARY, M., The developments of Congressio
nal investigate power, New-York, 1940; MEYER, F., Die Untersuchungskompetenzen 
des Amerikanischen Kongresses, Bern, 1968; MILLOY, R.P., « The power of the exe
cutive to withold information from congressional investigating committees •, 
43 (1954-1955), Georgetown Law Journal, p. 643-660; • Purpose and pertinency in con
gressional investigations », 41 (1957), Minnesota Law Review, p.622-638; RAUH, Jo
seph L., POLLITT, Daniel, H., « Right to and Nature of Representation Before Con
gressional Committees », 45 (1961), Minnesota Law Review, p. 863-874; ROGERS, 
William P., «The Papers of the Executive Branch>>, 44 (1958), American Bar Associ
ation Journal, p.941-944 en p. 1007-1014; TAYLOR, T., Grand Inquest, The Story of 
Congressional investigations, New-York, 2de uitg. 1961; Congressional Quarterly's 
Guide to the Congress of the United States. Hfst. III - 4. Congressional investiga
tions, Washington, 1971; 

g) in vergelijkend recht: BOON, P.J., De parlementaire enquete. Een rechtvergelij
kende studie, Zwolle, 1982; GASCARD, J.R., Das parlamentarische Untersuchungs
recht in rechtsvergleichender Sicht, diss. Kiel, 1966; HYMANS, L., « Des enquetes 
parlementaires », B.J., 1859, p. 1313 e.v.; 1329 e.v.; KARSTER, E.H., De parlementaire 
enquete in de constitutionele Staten, diss. Utrecht 1860; VAN RAALTE, H., « Note sur 
les commissions d'enquete parlementaire dans les Pays-Bas et en Allemagne >>, Bulle
tin deJa Societe de Legislation comparee, 1892-1893, XXII, p. 285 e.v.; VISSCHER, G., 
• De parlementaire enquete in vergelijkend perspectief >>, in Acta Politica, 1978, p. 
212-260. 

(2) Over het onderscheid dat dient te worden gemaakt tussen de parlementaire on
derzoekscommissies die met toepassing van art. 40 Gw. zijn opgericht en de gewone 
parlementaire commissies, zie inz. Raad van State, advies d.d. 13 feb. 1990 over een 
wetsvoorstel tot bevordering van de uitoefeing van het recht op het parlementair on
derzoek, Gedr.St., Kamer, g.z. 1989-1990, 860/2, p. 3 tot 9 en 12 tot Ul. 

(3) Wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, art. 4, eerste lid; decreet van 
de Franse Gemeenschapsraad van 12 juni 1981 houdende vaststelling van de procedu
re van onderzoek, art. 3, eerste lid; decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984 
houdende vaststelling van de procedure van onderzoek, gewijzigd bij het decreet van 
22 maart 1989, art. 4, eerste lid. Een decreet van 15 september 1982 van de Waalse Ge
westraad bepaalt dat de uitoefening van het onderzoeksrecht voor die raad door de 
bepalingen van de wet van 3 mei 1880 wordt geregeld. Het wetsvoorstel tot wijziging 
van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het 
Strafwetboek, dat in juli 1992 door de heer Arts bij de Senaat is ingediend, strekt on

. der meer (art. 2) tot het vervangen van art. 4, eerste lid, van de wet van 3 mei 1880 
door de volgende bepaling : « De Kamer of de commissie, alsook hun voorzitter voor 
zover deze daartoe gemachtigd wordt, kunnen alle in het Wetboek van Strafvordering 
omschreven onderzoeksmaatregelen nemen » ( ... ) (Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, 
nr. 446-1). 

(4) Wet van 3 mei 1880, art. 4, derde en vierde lid; decreet van de Franse Gemeen
schapsraad van 12 juni 1981, art. 3, tweede, derde en vierde lid; decreet van de Vlaam
se Raad van 20 maart 1984, art. 4, tweede en derde lid. Het wetsvoorstel dat de heer 
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Arts in juli 1992 bij de Senaat heeft ingediend wii onder meer (art. 2) de bepalingen 
van art. 4, derde en vierde lid, door de volgende bepalingen vervangen : 

« § 2. De Kamer of de commissie kan, na advies van de eerste voorzitter van het 
Hof van beroep, voor het uitvoeren van op voorhand welbepaalde onderzoeksverrich
tingen, een of meerdere raadsheren in het hof van beroep of rechters in de rechtbank 
van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de onderzoeksverrichtingen moeten 
geschieden aanstellen. 

De aangestelde magistraat kan, wanneer hij van oordeel is dat ernstige en drin
gende omstandigheden zulks vereisen, buiten zijn ambtsgebied optreden en zijn on
derzoek tot heel het Rijk uitbreiden. 

§ 3. Wanneer de onderzoeksmaatregelen een inbeslagneming van materiele goede
ren of een huiszoeking omvatten, is de in de tweede paragraaf bedoelde aanstelling 
verplicht. (Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 446-1). 

Krachtens die bepalingen kan de vergadering of de parlementaire commissie die 
het onderzoeksrecht uitoefent, wanneer dat nodig is, een rogatoire opdracht geven 
om welbepaalde onderzoeksverrichtingen uit te voeren, op voorwaarde dat die op
dracht wordt gegeven aan een raadsheer in het hof van beroep of aan een rechter van 
de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de onderzoeksverrich
tingen moeten geschieden. 

Men kan zich afvragen of die aileen toepasselijk zijn op magistraten in functie. 
Een parlementaire onderzoekscommissie kan zeker een beroep doen op emeriti of 
honoraire magistraten als getuigen of deskundigen. De vraag rijst echter of zij met 
een onderzoek kunnen worden belast dan wel of zijzelf een onderzoek kunnen instel
Ien naar aanleiding van de opdracht als deskundige die hen is toevertrouwd? 

Een magistraat van de rechterlijke orde, die wegens het bereiken van de Ieeftijds
grens in ruste in gesteld, behoudt zijn functie hoewel hij ze niet meer daadwerkelijk 
uitoefent. Daaruit volgt dat, als een wetsbepaling voorschrijft dat een buitengerechte
Iijke functie door een magistraat van de rechterlijke orde moet worden uitgeoefend, 
zonder de bevoegdheid om die buitengerechtelijke functie uit te oefenen te beperken 
tot de magistraten die hun gerechtelijke functie daadwerkelijk uitoefenen, de buiten
gerechtelijke functie kan worden uitgeoefend door een emeritus magistraat of door 
een magistraat die geen emeritus is maar die, wegens het bereiken van de leeftijds
grens, in ruste is gesteld. Die regel is vastgelegd in het arrest van het Hof van 8 ju
ni 1973, in zake L ... t. Orde van Geneesheren (A.C., 1973, p. 972, en de cone!. van de h. 
proc.-gen. Ganshof van der Meersch). Daaruit kan worden afgeleid dat een parlemen
taire onderzoekscommissie wettelijk onderzoeksverrichtingen mag toevertrouwen 
aan een raadsheer emeritus van het hof van beroep of aan een emeritus rechter van 
de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de onderzoeksverrich
tingen moeten geschieden. 

(5) Wet 3 mei 1880, art. 6; decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 12 ju
ni 1981, art. 6; decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984, art. 6. 

(6) Wet van 3 mei 1880, art. 10, eerste lid; decreet van de Franse Gemeenschapsraad 
van 12 juni 1981, art. 9; decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984, art. 10, eerste 
lid (zie RIMANQUE e.a. « Advies ... », o.c., nr. 19; UY'ITENDAELE, M., • Le pouvoir ju
diciaire ... », o.c., nr. 6-7, p. 206; IDEM, « L'audition ... », o.c., nr. 4, p.4; VAN DER 
HULST, M., o.c., nr. 7, p. 16). Het door de heer Arts in juli 1992 bij de Senaat ingedien
de wetsvoorstel beoogt onder meer (art. 4) artikel 10, eerste lid, van de wet van 
3 mei 1880 te vervangen door de volgende bepaling: « Wanneer een inbreuk wordt 
vermoed op artikel 9, geeft de voorzitter van de commissie daarvan kennis aan de 
procureur-generaal bij het hof van beroep, opdat daaraan gevolg wordt gegeven als 
naar recht. » (Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 446-1.) 

(7) Zie infra, nrs. 14 tot 29 

(8) Zie infra, nrs. 44 tot 55 

(9) Wet 3 mei 1880, artt. 7, 8 et 9; decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 
12 juni 1981, artt. 6 en 8; decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984, artt. 7, 8 et 
9. Artikel 3 van het door heer Arts in juli 1992 bij de Senaat ingediende wetsvoorstel 
wil de bepalingen van artikel van de wet van 3 mei 1880 vervangen door nieuwe bepa
lingen die het verschijnen van de getuigen voor een onderzoekscommissie moeten re
gelen « in het Iicht van de recente ervaring » (Gedr.St., Senaat , b.z. 1991-1992, 
nr. 446-1). 
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(10) Wet 3 mei 1880, art. 10, eerste lid; decreet van de Franse Gemeenschapsraad 
van 12 juni 1981, art. 9; decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984, art. 10 eerste 
lid; zie noot 6 supra. ' 

{11) Cass., AR 6416, 6 mei 1993 {A.C., 1993, I, nr. 225) en de cone!. adv.-gen. Bresse
leers. Zie infra, nrs. 30 tot 43. 

{12) Zie infra, nrs. 3 tot 12. 

(13) Zie infra, nrs. 13 tot 55. 

{14) Zie infra, nrs. 56 tot 68. 

{15) Hoewel het recht van onderzoek eigen is aan Kamer en Senaat, kan aileen de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, op grond van de artt. 90, 90bis en 134 van de 
Gw ., nagaan of een minister of een staatssecretaris voor het Hof van Cassatie dient te 
worden vervolgd. 

{16) Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, art. 40; wet van 
31 dec. 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, art. 44; 
bijzondere wet van 12 jan. 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artt. 28 
en 72; zie de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, en de decreten van de 
Franse Gemeenschapsraad van 12 juni 1981, van de Waalse Raad van 12 juni 1981 en 
van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984 houdende vaststelling van de procedure van 
onderzoek aangenomen door die raden. Over het verschil tussen de bevoegdheid van 
een onderzoekscommissie van een gemeenschaps- of gewestraad en die van een on
derzoekscommissie van Kamer of Senaat, zie onder meer : RIMANQUE e.a. « Advies 
... », o.c., nr. 7, p. 3, en het verslag van de heren VAN PARYS en LAURENT in naam 
van de onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme 
en het terrorisme georganiseerd wordt (Gedr.St., Kamer, g.z. 1989-1990, 59/8, p. 20). 

{17) ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F, « Beschouwingen ... », o.c., inz. nrs. 9 en 12, 
p. 10-13; DELPEREE, F., Droit constitutionnel, op. cit., nr. 525, p. 358-360; DUMON, 
« Le pouvoir judiciaire ... •, o.c., nr. 11, Bull., p. 25; ERGEC, R., « Introduction ... », 
op. cit., nr. 391, p. 134; HENRION, R., « Enquetes parlementaires », i:J.c., p. 117; 
KRINGS, E., « Considerations ... •, o.c., nr. 30, p. 529; MAST, A., en DUJARDIN, J., 
op. cit., nr. 105, p. 140; Repertoire pratique du droit beige, vo Pouvoir legislatif, nr. 101; 
UYTTENDAELE, M. « L'enquete parlementaire ... », o.c., p. 358; IDEM, « Le pouvoir 
judiciaire ... », o.c., nr. 4, p. 205; VELU, J., op. cit., nr. 591, p. 866-867; vgl. :WIG NY, P., 
• Droit constitutionnel », op. cit., nr. 377; Raad van State, advies van 3 okt.1989 over 
een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880 { Gedr.St., Kamer, z. 
1988-1989, 675/2, p. 4-5 en 17-18) en advies van 13 feb. 1990 over een wetsvoorstel hou
dende maatregelen tot bevordering van de uitoefening van het recht op parlementair 
onderzoek { Gedr.St., Kamer, z. 1989-1990, 860/2, p. 3-4 en 12-13); en het verslag van de 
heren VAN PARYS en LAURENT in naam van de onderzoekscommissie naar de wij
ze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd 
wordt (Gedr.St., Kamer, g.z. 1989-1990, 59/8, p.17.) 

M.b.t. het feit dat het recht van onderzoek niet verder gaat dan hetgeen noodzake
lijk is voor de informatie die een onderzoekscommissie nodig heeft om haar opdracht 
te vervullen, zie Raad van State, adies van 3 okt.1989 over een wetsvoorstel tot aan
vulling van de wet van 3 mei 1880 (Gedr.St., Kamer, z. 1988-1989, 675/2, p. 6 en 19) en 
advies van 13 feb. 1990 over een wetsvoorstel houdende maatregelen tot bevordering 
van de uitoefening van het recht op parlementair onderzoek (Gedr.St., Kamer, z. 
1989-1990,860/2, p. 4, 7,13,16 en 17);ALEN, A., en MEERSSCHAUT, F. • Beschouwin
gen ... », o.c., nr. 18, p. 16; VANDER HULST, M., o.c., nr. 2, p. 13. 

{10) Het onderzoeksrecht werd soms gekoppeld aan de rechtsprekende functies 
van het Parlement. Het parlementair onderzoek is een feite een procedure die, door 
de vorm en de aangewende technieken, gedeeltelijk is ingegeven door de gerechte
lijke procedure, zij wordt echter gehanteerd om een opdracht te vervullen die door
gaans helemaal geen rechtsprekend karakter heeft : de informatie van het Parle
ment. {zie o.m. : ALEN, A., « Algemene ... », op. cit., p. 127; ALEN, A. en MEERS
SCHAUT, F.,« Beschouwingen ... •, o.c., p. 4; DELPEREE, F.,« Droit Constitutionnel "• 
op. cit., nr. 525, p. 358, noot 62; ERGEC, R., « Introduction ... •, op. cit., nr. 392, p. 134; 
RIMANQUE e.a. , • Advies ... "• o.c., nr. 3, p. 2; SLACHMUYLDER, L., o.c., nr. 4, p. 13; 
UYTTENDAELE, M., • Le pouvoir judiciaire ... •, o.c., nr. 6, p. 206; VANDER HULST, 
M., o.c., nrs. 3 en 5, p. 13-14; VELU, J., « Droit public •, op. cit., nr. 591, p. 866). 
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(19) ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F.,« Beschouwingen ... •, o.c., nr. 13, p. 13-14; 
BELTJENS, G., « La Constitution ... », op. cit., nr. 1, p. 349; DELPEREE, F., « Droit con
stitutionnel », op. cit., nr. 525, p. 358; DOR, Q., en BRAAS, A., op. cit., nr. 501, p. 167; 
ORBAN, 0., op. cit., p. 417; Pandectes belges, v0 Enquete parlementaire, nr. 1; 
RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nr. 2, p. 2; MAST, A., en DUJARDIN, J., op. cit., 
nr. 105; SLACHMUYLDER, L., noot, nr. 2, p. 13; THONISSEN, J.J., op. cit., nr. 205, 
p.155; TRAEST, G., op. cit., nrs. 2-3, p.1-2; VELU, J., op. cit., nr. 591, p. 866-867; het ver
slag van de heren VAN PARYS en LAURENT in naam van de onderzoekscommissie 
naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georgani
seerd wordt (Gedr.St., Kamer, z. 1989-1990, 59/8, p. 17). 

(20) ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F., « Beschouwingen ... », o.c., nrs. 14-15, 
p. 14-15; BELTJENS, G., op. cit., nr. 2, p. 349: DOR, G., en BRAAS, A., op. cit., nr. 501, 
p. 167; ·MAST, A., en DUJARDIN, J., op. cit., nr. 105; Pandectes belges, yo Enquete par
lementaire, nr. 2; RIMANQUE e.a., • Advies ... », o.c., nr. 2, p. 2; THONISSEN, J.J., 
op. cit., nr. 205, p. 155; TRAEST, G., op. cit., nr. 4-5, p. 2-3; VELU, J., op. cit., nr. 591, 
p. 867; het verslag van de heren VAN PARYS en LAURENT in naam van de onder
zoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terro
risme georganiseerd wordt (Gedr.St., Kamer, z. 1989-1990, 59/8, p. 17.) 

(21) Over die bevoegdheden van hoog bestuur van het Parlement, zie inz. VELU, J., 
«Droit public •, op. cit., nr. 207, p. 314-315. Er dient op gewezen dat bij de grondwets
herziening van mei 1993 de functies van hoog bestuur van de Senaat aanzienlijk zijn 
beperkt ( zie inz. de nieuwe artt. 26, 41, 71 en 88 van de Gw.). 

Een onderzoek kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bud
gettaire functie of voor het goedkeuren van verdragen. 

(22) ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F.,« Beschouwingen ... », o.c., nr. 17, p. 16. 
Evenzo: 

- Elke Kamer kan de vervolging of aanhouding van een harer !eden weigeren of 
toestaan (art. 45 Gw.). 

- De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het recht de ministers of staats
secretarissen in beschuldiging te stellen en hen te brengen voor het Hof van Cassa
tie (artt. 90, 91bis en 134 Gw.). 

- Wanneer het Hof van Cassatie een arrest van het Rekenhof in zake een reken
plichtige van de Staat vernietigt, dan wordt de zaak verwezen naar een commissie ad 
hoc van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die uitspraak doet zonder dat enig 
verder rechtsmiddel kan worden ingesteld (art. 13, derde lid, wet 29 okt. 1846 op de in
richting van het Rekenhof). 

(23) ALEN, A., « Algemene ... », op. cit., p. 127; ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F., 
« Beschouwingen ... », p. 3-19; IDEM, • Scheiding ... », « Mededelingen ... », o.c., p. 64-67; 
DE BROUCKERE, C., en TIELEMANS, F., o.c., p. 302; DUMON, F., • Le pouvoir judi
ciaire ... •, nr. 11, Bull., p. 25-27; IDEM,« De Rechterlijke Macht ... », o.c., nr. 11; IDEM, 
«De Scheiding ... », o.c., p.169-176; GANSHOFVAN DER MEERSCH, W., DELANGE, 
R., DUMON, F. en CHARLES, R., «A propos ... », o.c., p. 423; IDEM,« De Grondwette-
lijke ... », o.c., p. 16-20; HENRION, R., « Ombre ... », o.c., p. 7; KRINGS, E., • Considera-
tions ... », o.c., J.T., p. 521-532; IDEM, • Enkele beschouwingen ... », o.c.; LAUVAUX, P., 
« Le separation des pouvoirs », o.c., p. 12; RIMANQUE e.a., • Advies ... », o.c., nrs. 3 
e.v., p. 2 e.v.; VANDER HULST, M., o.c., nr. 2, p. 13; 

Vgl.: BELTJENS, G., op. cit., nr. 2, p. 349; DOR, G., en BRAAS, A., op. cit., nr. 501, 
p. 167; Pandectes belges, yo Enquete parlementaire, nr. 2; THONISSEN, J.J., op. cit., 
nr. 205, p. 155; TRAEST, G., op. cit., nr. 6, p. 3-4; UYTTENDAELE, M., • Le pouvoir ju
diciaire ... », o.c., nr. 19, p. 208; wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880 
ingediend bij de Kamer in januari 1989 door mevr. ONKELINX en de h. DI RU
PO (Gedr.St., Kamer, b.z.1988-1989, 675/1, p.1); Raad van State, advies van 3 okt.1989 
over een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880 ( Gedr.St., Kamer, g.z. 
1988-1989, 675/2, p. 3, 6-7, 16 en 19-20); verslag van de heren VAN PARYS en LAU
RENT in naam van de onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van 
het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt (Gedr.St., Kamer, g.z. 
1989-1990, 59/8, p.17-18). 

(24) GANSHOF VAN DER MEERSCH, W., DELANGE, R., DUMON, F. en CHAR
LES, R., « A propos ... », o.c., p. 123; IDEM, • De Grondwettelijke ... •, o.c., p. 16-20;
RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nr. 18, p. 6-7. 

(25) Zie infra, nrs. 30 tot 44. 
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(26) Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, art. 6.1; Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke rechten, art. 14.1; ALEN, A.,« Algemene ... », 
op. cit., p. 127; RIMANQUE e.a, « Advies ... », o.c., nr. 18, p. 6-7; SLACHMUYLDER, L., 
o.c., concl. p. 14; Raad van State, advies van 8 juni 1988 over het wetsvoorstel tot op
richting van een permanente controlecommissie voor de politiediensten, de rijks
wacht en het Bestuur van de Staatsveiligheid ( Gedr.St., Kamer, b.z. 1988, nr. 162/2). 

(27) Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, art. 6.1; Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke rechten, art. 14.2; RIMANQUE e.a., « Advies 
... », o.c., nr. 18, p. 6-7. 

(28) Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, art. 8; Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten, art. 17; zie infra, nrs. 20 en 53. 

(29) Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 446-1, p. 2. Tijdens de bespreking in de Ka
mer van het antwerp dat zou leiden tot de wet van 3 mei 1880, beklemtoonde de h. 
Beernaert : « il (fallait) mettre !'article 40 en rapport avec les autres dispositions de la 
Constitution et restreindre le droit d'enquete aux chases qui rentrent dans les attribu
tions de la Chambre » en « aller plus loin serait violer la Constitution et outrager la 
saine raison» (Hand. Kamer, z. van 17 maart 1880, p. 694). 

In dezelfde zin werd geantwoord door de auteur van een oud wetsvoorstel betref
fende de oprichting van een parlementaire commissie, op de vraag of het recht om 
parlementaire onderzoeken in te stellen onbeperkt was : « Aucun texte constitution
nel ne limite ce droit il est vrai, mais !'esprit de la Constitution en determine les bar
nes» (Gedr.St., Kamer, z.1879-1880, p.171). Zie GANSHOFVAN DER MEERSCH, W., 
DELANGE, R., DUMON, F. en CHARLES, R., « A propos ... », o.c., p. 423; IDEM, « De 
Grondwettelijke ... », o.c., p. 16-20. 

(30) De rechtsleer over dat beginsel is overvloedig. Zie inz. de bibliografische gege
vens vermeld in VELU, J., op. cit., p. 290 en 311-313. 

Over het beginsel van de scheiding van de machten en het recht van onderzoek, zie 
inz. : ALEN, A., « Scheiding ... », o.c., Mededelingen ... , p. 61-69; DE BROUCKERE, C., 
en TIELEMANS, F., o.c., p. 302; DUMON, F., « Le pouvoir judiciaire ... », o.c., nr. 11, 
Bull., p. 25 tot 29, J.T., p. 457 e.v.; IDEM, « De Rechterlijke Macht ... », o.c., nr. 11; 
IDEM,« De scheiding ... », o.c., p. 169-176; ERGEC, R., op. cit., nr. 393, p. 135; GANS
HOF VANDER MEERSCH, W., DELANGE, R., DUMON, F. en CHARLES, R., «A 
propos ... », o.c., p. 424; IDEM, « De Grondwettelijke ... », o.c., p. 16-20; HENRION, R., 
« Ombre ... », o.c., p. 7; IDEM, « Enquetes parlementaires et democratie », p. 118 en 
121-131; KRINGS, E., « Considerations ... », o.c., nrs. 12 tot 34, J.T., p. 524-530; IDEM, 
« Enkele beschouwingen ... », o.c., p. 3-45; SLACHMUYLDER, L., noot, cone!. p. 14; 
TRAEST, G., op. cit., nr. 7, p.4-5;VAN DER HULST, M., o.c., nr.1, p.12;Raad van Sta
te, advies van 3 okt.1989 over een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 
3 mei 1880 (Gedr.St., Kamer, g.z. 1988-1989, 675/2, p. 18-21). 

(31) Over andere grondwettelijke beperkingen op de uitoefening van het onder
zoeksrecht zie inz. : ALEN, A., « Algemene ... », p. 127-128; ALEN, A. en MEERS
SCHAUT, F., « Beschouwingen ... », o.c., nr. 18, p. 16-17; GANSHOF VANDER 
MEERSCH, W., DELANGE, R., DUMON, F. en CHARLES, R., « A propos ... », o.c., 
p. 424; IDEM, « De Grondwettelijke ... », o.c., p. 16-20; HENRION, R., « Ombre ... », o.c., 
p. 27; RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nr. 7, p. 3-4, 7, 11 tot 13 en 19; VANDER 
HULST, R., o.c., nr. 3, p. 13. 

(32) In ons land werd dat beginsel vaak aldus uitgelegd dat elke Staatsmacht zijn 
bevoegdheden op onaantastbare wijze uitoefent. De formule kan o.i. verwarrend zijn. 
Geen van de Staatsmachten kan eigenlijk als onaantastbaar worden beschouwd, nu 
die machten onderworpen zijn aan de grondwetgevende macht, geen van hen be
schikt over de juridische mogelijkheid om zelf de grenzen van zijn bevoeg.iheid vast 
te stellen. Fundamenteel impliceert dat echter, zoals professor Van Welkenhuyzen 
vaststelde : « l'autorite relevant d'un pouvoir ne saurait substituer son appreciation a 
celle d'une autorite relevant d'un autre pouvoir exer<;ant une competence discretion
naire »(VAN WELKENHUYZEN, A.,« La separation des pouvoirs, 1831-1981 »,in De 
Grondwet, honderdvijftig jaar, Brussel, 1981, p. 61 e.v., inz. p. 91). 

(33) Dec. 119 D.C., Recueil des decisions du Conseil constitutionnel, 46. Over die be
slissing, zie: FAVOREU, L. en PHILIP, L., Les grandes decisions du Conseil constitu
tionnel, 4e uitg., Parijs, 1986, p. 464; CARCASSONNE, G., noot in Actualite juridi
que {Droit administratif), p. 602 : DE VILLIERS, M., noot in Revue administrative, 
1981, p. 33; FAVORED, L., noot in Revue du droit public et deJa science politique, 
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1980, p. 1658; FAVORED, L. en PHILIP, L., noot in Les grandes decisions du Conseil 
constitutionnel, 4e uitg., Parijs, 1986, p. 467-476; FRANCK, C., noot in Recueil Dalloz, 
1981, p. 65; HAMON, L., noot in Recueil Dalloz, 1986 (I.R.), p. 356; NEUBORNE, B., 
«Judicial review and separation of powers in France and the United States », in New 
York University Law Review, 1982, p. 365-442; NGUYEN QUOC Vinh, noot in Juris
classeur Periodique, 1981, 11, 19603; PLOUVIN, J., noot in Gazette du Palais, 8-10 en 
11-12 feb. 1981; RENOUX, T., Le Conseil constitutionnel et l'autorite judiciaire, Parijs, 
1984. 

(34) ALEN, A., « Scheiding ... », o.c., Mededelingen ... », p. 65-67; ALEN, A., en 
MEERSSCHAUT, F.,« Beschouwingen ... », o.c., nr.16-18, p.15 tot 17; DE BROUCKE
RE, C., en TIELEMANS, F., o.c., p. 302; DE NAUW, A., standpunt uiteengezet voor de 
onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het 
terrorisme georganiseerd wordt (verslag door de heren VAN PARYS en LAURENT in 
naam van die commissie, Gedr.St., Kamer, z. 1989-1990,59/8, p. 14); DUMON, F.,« Le 
pouvoir judiciaire ... », o.c., nr. 11; Bull., p. 25; IDEM,« De Rechterlijke Macht ... », o.c., 
nr. 11; IDEM,« De scheiding ... », o.c., p.169-176; GANSHOF VANDER MEERSCH, 
W., DELANGE, R., DUMON, F. en CHARLES, R., « A propos ... •, o.c., p. 424; IDEM, 
« De Grondwettelijke ... », o.c., p. 16-20; HENRION, R., « Enquetes parlementaires et 
democratie », o.c., p. 124-125; KRINGS, E., « Considerations ... », o.c., nrs. 29 tot 33,. 
p. 528-530; IDEM., « Enkele beschouwingen ... •, o.c., nrs. 29 tot 33; vgl. : BELTJENS, 
G., op. cit., nr. 3, p. 349; DOR, G .. en BRAAS, A., op. cit., nr. 501; SENELLE, R., «Lase
paration ... •, o.c., p. 20; wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880 inge
diend bij de Kamer in jan. 1989 door mevr. ONKELINX en de h. DI RUPO ( Gedr.St., 
Kamer, g.z.1988-1989, 675/1, p. 2); verslag van de heren VAN PARYS en LAURENT in 
naam van de onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van het ban
ditisme en het terrorisme georganiseerd wordt ( Gedr.St., Kamer, g.z. 1989-1990, 59/8, 
p.18.) 

Wij Ieven in een pariementair regime dat hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door 
een steisei van scheiding van de machten waarin aithans een Kamer van het Parle
ment toezicht uitoefent op de regering, in die zin dat de ministers en de staatssecreta
rissen voor haar politiek aansprakelijk zijn. De idee dat het Parlement het optreden 
van de Rechterlijke Macht zou kunnen censureren gaat in de tegen de essentie van 
het parlementair stelsel. Zij vindt geen grondslag in onze Grondwet en is bovendien 
fundamenteei in strijd met de Grondwet. 

Over het feit dat, in het algemeen, de uitoefening van het onderzoeksrecht, in zo
verre zulks te verzoenen valt met het vergaren van de noodzakelijke inlichtingen, in 
concreto de autonomie van de andere open bare instellingen en personen moet eerbie
digen, evenals de rechten en belangen van de betrokken burgers, en ook over de te
rughoudendheid die de commissies bij het uitoefenen van het onderzoeksrecht aan 
de dag moeten leggen, zie Raad van State, advies van 3 okt. 1989 over een wetsvoor
stei tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880 (Gedr.St., Kamer, z. 1988-1989, 675/2, 
p. 9-10 en 23-24). 

(35) ALEN, A., « Scheiding ... », o.c., Mededelingen ... , p. 65-69; DUMON, F., « De 
scheiding ... », o.c., nr. 21 tot 25, p. 172; GANSHOF VANDER MEERSCH, W., DE
LANGE, R., DUMON, F. en CHARLES, R., « A propos ... », o.c., p. 423-426; IDEM, « De 
Grondwettelijke ... », o.c., p. 16-20; KRINGS, E., « Considerations ... », o.c., nrs. 22 tot 
34, J.T., p. 526 tot 530; IDEM,« Enkele beschouwingen ... », o.c., nr. 22 tot 34; vgl. SE
NELLE, R., « La separation ... », o.c., p. 20. 

(36) Zie infra, nrs. 14 tot 29 en 44 tot 55 . 

. (37) ALEN, A., « Algemene ... », OJ?. cit., P: 12?; IDEM, « Scheiding ... », o.c., Medede
hngen ... •, p. 65; DELPEREE, « Drmt constitutwnnei », op. cit., nr. 525, p. 358; GANS
HOF VANDER MEERSCH, W., DELANGE, R., DUMON, F. en CHARLES, R., «A 
propos ... », o.c., p. 123; IDEM, « De Grondwettelijke ... », o.c., p. 16-20; HENRION, R., 
« Ombre ... », o.c., p. 7; KRINGS, E., « Considerations ... », o.c., nrs. 31-32, J.T., 
P: 529-530; IDEM, • Enkele beschouwingen ... •, o.c., nrs. 31-32; RIMANQUE e.a., «Ad
vies ... », o.c., ~rs. 3 tot 8, p. 2-3; SLACHMUYLDER, L., noot, nrs. 5 en 8, p. 13; TRA
EST, G., o~. c1t., nr. 11, p. 12-18; VANDER HULST, M., o.c., nr. 2, p. 13; wetsvoorstel 
tot aanvullmg van de wet van 3 mei 1880 ingediend bij de Kamer in jan. 1989 door 
n;t~vr. O~KELINX en de h. DI RUPO (Gedr.St., Kamer, g.z.1988-1989, 675/1, p. 1); in 
ZIJn ~dv1es van 3 okt. 1989 over een wetsvoorstel tot aanvuliing van de wet van 
3 me1 1880, zegt de Raad van State bij de bespreking van het beginsel van de schei
ding va~ de mach ten : « Het onderzoeksrecht wordt begrensd door de bevoegdheids
sferen die de Grondwet aan de andere overheidsinstellingen of« machten » heeft toe
gewezen. De volksvertegenwoordiging mag de uitoefening van de functies weike die 
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overheidsinstellingen of« machten » zijn opgedragen, noch verhinderen, noch beper
ken. De functies van opsporing, gerechtelijk onderzoek en rechtspraak moe ten onver
let blijven, alsmede de bestuursopdrachten van de Uitvoerende Macht, daar die een 
volstre:kt verschillende doelstelling hebben dan die welke de Kamers bij een parle
me?tmr ond.erzoek mogen beogen ... Niets st~at derhalve een wetgeving in de weg die 
de mformabe van de volksvertegenwoordigmg beoogt te verbeteren met het oog op 
de door haar te vervullen opdrachten ... Maar voor zover de eigen bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de !eden van de Rechterlijke Macht en van het bestuur 
daardoor niet worden beknot. » (Gedr.St., Kamer, z.1988-89, nr. 657/2, p. 6-7 en 19-20; 
zie ook advies Raad van State van 13 feb. 1990 over een wetsvoorstel houdende maat
regelen tot bevordering van de uitoefening van het parlementair onderzoeks
recht, Gedr.St., Kamer, g.z. 1989-1990, 869/2, p. 7, 16 en 17.) 

(38} DUMON, F., « De scheiding ... », o.c., nr. 11, p. 170; advies Raad van State van 3 
okt. 1989 vermeld in de voorgaande noot. 

(39} ALEN, A., « Algemene ... », op. cit., p. 127; DE BROUCKERE, C. en TIELE
MANS, F., o.c., p. 302; RIMANQUE e.a., « Advies ... •, o.c., nrs. 5-6, p. 3; SLACH
MUYLDER, L., noot concl., p. 14. 

Een onderzoekscommissie kan a fortiori geen verdachten opsporen noch in be
schuldiging stellen, zij kan evenmin onderzoeken of een verdachte door de rechters 
moet worden veroordeeld of vrijgesproken (verslag van de heren VAN PARYS en 
LAURENT in naam van de onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrij
ding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt ( Gedr.St., Kamer, g.z. 
1989-1990, 59/8, p.18 en 21). Het kan echter gebeuren dat de opdracht die aan sommige 
parlementaire onderzoekscommissies is gegeven althans gedeeltelijk samenvalt met 
de opdracht van de gerechtelijke politie. 

Aldus bleef de opdracht, die de Senaat in 1990 had toevertrouwd aan de onder
zoekscommissie die moest nagaan of de recente onthullingen over bet bestaan in 
Belgie van een internationaal clandestien inlichtingennetwerk Gladio ge
naamd, ( Gedr.St., Senaat, z. 1990-1991, 1117-3} niet beperkt was tot de opdracht : « vast 
te stellen wat de structuur is van dat netwerk, welke activiteiten het in Belgie of in 
het buitenland uitoefent en op welke wijze de activiteiten worden gefinancierd », « na
der te bepalen welke banden er bestaan tussen dat netwerk en de Belgische dan wei 
buitenlandse inlichtings- en politiediensten "• en« nate gaan of er eventueel banden 
hebben bestaan tussen dat geheime net en de personen en organisaties die bet voor
werp waren van bet onderzoek van de in 1980 ingestelde onderzoekscommissie van 
de Senaat en van de in 1988 ingestelde onderzoekscommissie van de Kamer ». De 
commissie kreeg bovendien de opdracht « aan bet Iicht te brengen of er een verband 
is tussen dat net en de terroristische en als zware criminaliteit aangemerkte hande
lingen welke de laatste tien jaar in Belgie werden gepleegd ». 

Het onderzoek van bet mogelijk verband tussen een clandestien inlichtingennet
werk en bepaalde misdrijven, in zoverre dat impliceert dat aanwijzingen of bewijzen 
worden gezocht van deelneming van dat inlichtingennetwerk aan die misdrijven, valt 
grotendeels samen met de opdracht van de gerechtelijke politie die, naar luid van 
art. 8 Sv. inzonderheid « de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen opspoort 
en de bewijzen ervan verzamelt "· 

Artikel 9 van hetzelfde wetboek bepaalt dat die functie wordt uitgeoefend onder 
het gezag van de hoven van beroep, volgens de onderscheidingen en door de overhe
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cute a tort et a travers, on mele au debat toutes sortes de questions qui y sont etran" 
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geres. Ainsi, !'honorable M. De Lantsheere vient de declarer qu'on veut forcer les te
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au moins que vous ne permettiez pas a ceux qui par etat ou par profession sont depo
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donne. Eh bien, non, messieurs; il faut que le pretre puisse reveler ce qui lui a ete dit, 
absolument comme il peut le dire en matiere penale; il peut, s'ille veut, se retrancher 
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9289 (A.C., 1991-91, nr. 549). 

(60) Cass. fr., 11 juni 1926 (Bull. crim., nr. 158, p. 284; D.H. 1926, p. 378). 
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klear, opgeroepen voor de onderzoekscommissie van de Vlaamse Raad over het ge
bruik van de gelden die ter beschikking van de K.S. (Kempische Steenkoolmijnen) 
waren gesteld, om hun mening te geven over de implicaties van de verschillende in 
die zaak gewezen arresten. 

Het verslag van de onderzoekscommissie zal waarschijnlijk de meningen weerge
ven die beide voornoemde magistraten bij die gelegenheid hebben geuit. 

(91) Zie HAYOIT DE TERMICOURT, R., « Propos sur le ministere public », Rev. dr. 
pen., 1936, p. 961-1011, inz. p. 980; vgl. Raad van State, advies 3 okt. 1989 over een 
wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, z. 1988-1989, 
675/2, p. 8-9 en 22. 

(92) Zie verslag van de heren Van Parys en Laurent in naam van de onderzoeks
commissie naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme 
georganiseerd wordt (Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990, 59/8, p. 27). 

(93) KRINGS, E. « Considerations ... », o.c., nr. 32, p. 529; IDEM, « Enkele beschou
wingen ... », o.c., nr. 32; Raad van State, advies 3 okt. 1989 over een wetsvoorstel tot 
aanvulling van de wet van 3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, g.z. 1988-1989, 675/2, p. 8-9 
en 22. 

(94) Zie Cass., 23 juni 1958 (Bull. en Pas., 1958, I, 1180). 

(95) Zie benevens het in de vorige noot vermeld arrest, Cass., 14 juni 1965 (ibid., 
1965, I, 1102), en 30 okt. 1978 (A.C.,1978-79, 235). 

(96) FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MAS SET, A., Manuel de procedure pen a
le, Luik 1989, p. 272 tot 276, en de bibliografische verwijzingen op p. 272, noot 30 en 32; 
zie ook UYTI'ENDAELE, M., « Le pouvoir judiciaire ... », o.c., nr. 15-16 p. 207-208. 

(97) HENRION, R. , • Ombre ... », o.c., p. 7 en 27. 

(98) UYTI'ENDAELE, M., « Le pouvoir judiciaire ... » o.c., p. 205·208; VAN DER 
HULST, M., o.c., nr. 5, p. 14. 

(99) Vgl. RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nrs. 15-16, p. 3 tot 5; SLACHMUYLDER, 
L., noot, tweede deel, nrs. 1 en 3, p. 13. 

(100) Vgl. met Raad van State, advies 3 okt. 1989 over een wetsvoorstel tot aanvul
ling van de wet van 3 mei 1880, (Gedr;St.; Kamer;g.z.-1988-1989, 675/2, p-. 14en 27-28); 
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{101) Zie Cass., 23 juni 1958 (Bull. en Pas., 1958, I, 1180), en 30 okt. 
1978 (A.C.,1978-79, 235). 

. {102) Raad van State, advies 3 okt. 1989 over een wet tot aanvulling van de wet van 
3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, g.z. 1988-1989, 675/2, p. 7-8 en 21. 

{103) GANSHOF VANDER MEERSCH, W., DELANGE, R., DUMON, F. en CHAR
LES, R., • Apropos ... », o.c., p. 425; IDEM,« De Grondwettelijke ... », o.c., p.16-20; UYT
TENDAELE, M., • Le pouvoir judiciaire ... », o.c., nr. 20, p. 208. 

{104) HENRION, R., • Ombre ... », o.c., p. 7 en 27. 

{105) Sv., artt. 136bis en 279. 

{106) Vgl. RIMANQUE e.a., • Advies ... », o.c., nr. 15, p. 5. 

{107) Cass., 6 mei 1993, AR 4416 (A. C., 1993, nr. 225,) en de andersluidende cone!. 
van adv.-gen. Bresseleers; zie MEERSSCHAUT, F., « Het Hof van Cassatie ... •, o.c., 
p. 132-134. 

{108) Zie het commentaar van MEERSSCHAUT, F.,« Het Hof van Cassatie ... », o.c., 
nrs. 6.2, 6.3 en 6.4, p. 133-134. 

{109) Zie infra, nrs. 62 tot 68. 

{110) Pandectes belges, yo Enquete parlementaire nr. 78. 

(111) TRAEST, G., op. cit., 38. 

{112) SLACHMUYLDER, L., noot p. 13-14. 

{113) RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nr. 18 p. 6-7. 

(114) FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., op. cit., p. 306-308; zie inz. 
CHARLES, R., « Le droit au silence de l'inculpe • uitt. uit Ann. dr. et sc. pol., d. XIV, 
nr. 1, Brussel 1954, p. 3-21 en DECLERCQ, R., « Le droit au silence », in Rapports bel
ges au IXe Congres de J'Academie internationale de droit compare (Teheran 1974), 
Brussel1974, p. 611-626. 

{115) BRAAS, A., Precis de procedure penale, p. 346 nr. 240, noot 5; FRANCHI
MONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., op. cit., p. 311, noot 164; LE POITTEVIN, G., 
noot cass. fr., 8 dec. 1899, D.P. 1903, I, 457. 

(116) « En matiere judiciaire ordinaire, disait Je comte de Theux, Je prevenu ne peut 
pas etre interroge sous serment, car il serait contraire au droit nature! d'obliger quel
qu'un a venir declarer lui-meme sa culpabilite. La loi n'a pas besoin de cet 
element qui ne serait qu'une veritable torture morale. On a aboli Ia torture physique 
qu'on employait dans Jes temps anciens pour obtenir J'aveu de !'accuse, parce que Ia 
condamnation ne pouvait, dans beaucoup de cas, etre prononcee que sur cet aveu. 
Mais aujourd'hui, comme Je jury et Jes magistrats ont Je droit d'apprecier et de juger 
independamment de J'aveu de !'accuse, celui-ci n'est pas oblige de repondre sous ser
ment a J'interrogatoire. » (Hand. Kamer, 1864-1865, z. 16 feb. 1865, p. 515.) 

{117) • En fait d'enquete electorale, poursuivait Je comte de Theux, il arrivera tres 
souvent que le temoin sera en meme temps !'accuse, lorsque par exemple il aura a 
avouer certains faits qui donneront lieu a des poursuites penales, et le projet de Joi 
dont nous sommes saisis n'est pas avare de dispositions penales. Si cela arrive, Je te
moin sera-t-il oblige de repondre sous serment a des questions qui Je compromettrai
ent, qui Je mettraient en aveu devant Ia commission d'un fait donmint lieu a des pour
suites devant Ia justice? » (Hand. Kamer, 1864-1865, z. 16 feb. 1865, p. 515.) 

{118) Hand. Kamer, 1864-1865, z. 16 febr. 1865, p. 515. 

{119) • J'ai expressement pose cette question, declara le comte de Theux, parce que 
je desirais que M. Je ministre de Ia Justice se prononc;at sur ce point et que Ia Cham
bre fftt d'accord. II importe que les temoins sachent quelle est leur position. Pour moi, 
il serait monstrueux qu'un temoin appele devant Ia commission au sujet d'un fait 
quelconque dont J'aveu pourrait entrainer pour lui une condamnation judiciaire, flit 
lie par Je serment. Ce serait evidemment le mettre entre sa conscience et son hon
neur personnel, chose qui est inadmissible dans un pays comme le notre. Deja on a 
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senti que le serment defere par la loi de 1817 en matiere de declaration de succession 
constituait une anomalie, et le gouvernement provisoire I' a aboli parce que le decla· 
rant se trouvait entre son interet et son serment. Bien que la declaration d'un hon· 
nete homme en matiere de succession doive avoir toute Ia sincerite que la morale exi
ge, on a trouve que c'etait trop de demander le serment. II doit en etre de meme, a 
plus forte raison, dans cette matiere, ou il s'agit pour le temoin d'etre expose a des 
poursuites judiciaires. Je suis done heureux d'entendre M. le ministre declarer que 
dans son opinion le temoin n'est pas oblige sous serment d'avouer un fait qui !'expose· 
rait a des poursuites judiciaires. »(Hand. Kamer, z. 16 feb. 1865, p. 515-516.) 

(120) « L'honorable de Theux, declara M. Tesch, a fait une observation en ce qui 
concerne !'article 8· il a demande si un temoin interroge sur un fait qui tombe sous 
!'application de la 'Ioi penale etait tenu de repondre ou bien s'il avait le droit de 
s'abstenir. Je n'hesite pas a declarer que ce temoin ale droit de ne pas repondre. Pour 
preciser la portee de !'observation, je suppose qu'on demande a un temoin : "Avez· 
vous rec;u de I' argent pour voter?" Ce temoin ale droit de dire : "Je ne reponds pas." 
Et pour ce refus de repondre, on ne peut l~i appl~qu!'lr aucune peine. ~es p~incipes ge~ 
neraux ne permettent pas de forcer un temom a repondre sur un fait dehctueux qm 
lui serait imputable. 

Cette question s'etait presentee a moi lorsque j'ai redige !'article; il ne m'a pas sem
ble douteux un instant qu'elle doit etre resolue dans le sens que je viens d'indiquer. • 
(Hand. Kamer, 1864-1865 z. 16 feb. 1865, p. 517.) 

(121) Uit de Hand. Kamer van 17 feb. 1865, dient het volgende vermeld: 
« M. THONISSEN. - On a demande aM. le ministre de la Justice si le temoin par· 

!ant sous la foi du serment peut etre oblige a repondre sur des faits personnels. 
M. TESCH, ministre de !a Justice. - Sur des faits delictueux. 
M. THONISSEN. - Alors j'avais mal compris votre reponse. Votre reponse est 

done celle-ci : " Le temoin ne doit pas repondre sur des faits qui pourraient I' exposer a 
des poursuites ". 

Cela est elementaire, tellement elementaire que, comme vous le savez, messieurs, 
il y a une foule d'arrets qui decident que si meme, dans cette position, un temoin com· 
met un parjure, il n'est pas punissable. II est done bien entendu, je pense, d'accord 
avec !'honorable ministre, que le temoin doit repondre meme sur les faits personnels 
qui ne sont ni crimes ni delits. 

M. TESCH, ministre de !a Justice.- Certainement. • 
(Hand. Kamer, 1864-1865, z. 17 feb. 1865, p. 521.) 

(122) Zie de passage in de Hand. Kamer, van 21 feb. 1865 : 
« M. TESCH, ministre de la Justice. - L'honorable M. Thonissen me demandait 

l'un de ces jours, ensuite des explications echangees entre !'honorable comte de 
Theux et moi sur l'art. 8, si les temoins etaient tenus de repondre sur des faits per
sonnels. Nous avons ete d'accord avec !'honorable comte de Theux qu'ils etaient tenus 
de repondre sur des faits personnels qui n'etaient pas delictueux. Cependant, il y a un 
fait personnel non delictueux sur lequel je suis d'avis que le temoin peut ne pas 
repondre, et je crois qu'il est bon que cela soit dit dans !a discussion. II n'est pas obli· 
ge, s'il est electeur, de faire connaitre pour qui il a vote. 

M. de THEill{. - Evidemment. 
M. TESCH, ministre de Ia Justice. - Je desire que cela soit bien entendu. Ainsi si 

l'on demande a un temoin pour qui il a vote, c'est un fait personnel, mais un fait per
sonnel sur !equel il a le droit de ne pas repondre. 

M. THO NISSEN. - On n'a jamais demande cela. 
M. TESCH, ministre de !a Justice. - Je n'en doute pas. • 
(Hand. Kamer, 1864-1865, z. 21 feb. 1865, p. 539.) 

(123) « Qui ne voit de suite, declara M. Crombez, les inconvenients de ce systeme? 
Que! est, en effet, le but des enquetes parlementaires? C'est evidemment de decouvrir 
la verite en interrogeant tous ceux qui ont ete les temoins des faits qu'il s'agit d'eta
blir. Or, si ces personnes peuvent se taire, comment, je le demande, parviendrez·vous 
a connaitre la verite ? Sans doute, messieurs, on ne peut forcer un temoin a parler, 
mais ce qu'on ne peut obtenir d'autorite, ne serait-il pas possible, dans une certaine 
mesure, de l'obtenir en montrant au temoin que son plus grand interet est de s'expli· 
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quer franchement? Je vais donner a la Chambre un renseignement qui indique un 
moyen de faire parler les temoins. » 

(Hand. Kamer, z. 1864-1865, z. 21 feb. 1865, p. 538.) 

(124) Art. 7 van de Engelse wet van 8 juni 1863 (statu ten 26 en 27, Victoria, chap. 29) 
luidde als volgt : 

« Nulle personne appelE\e comme temoin devant un comite d'election ou devant les 
commissaires designes en execution de l'acte de la session tenue la 16e et 17e annee 
du regne de Sa Majeste actuelle, chapitre 57, ne sera excusee de repondre a toute 
question sur une pratique de corruption dans !'election ou relativement a !'election 
formant le sujet de l'enquiHe faite par le comite ou les commissaires, en se basant sur 
ce que Ia reponse l'incriminerait ou tendrait a l'incriminer. 

11 est declare aussi que lorsqu'un temoin repondra a toutes les questions relatives 
aux matieres susdites, auxque!les il sera requis de repondre par le comite ou les com
missaires selon le cas, si ces reponses peuvent l'incriminer ou tendre a l'incriminer, il 
aura droit a recevoir du comite, de la main du .clerc, ou des commissaires, un certifi
cat etablissant que tel temoin a ete dans son interrogatoire requis par !edit comite ou 
les commissaires de repondre a une ou plusieurs questions relatives aux matieres 
susdites, lesquelles reponses l'incriminaient ou tendaient a l'incriminer, et qu'il aurait 
repondu a Ia question ou aux questions. Et si quelque information, accusation ou ac
tion est alors pendante a une cour contre !edit temoin pour un delit prevu par Ies ac
tes preventifs ou s'il y avait eu poursuites ou procedure contre lui pour des actes ante
rieurs au temps ou il a donne son temoignage, lesquels actes auraient ete faits a 
!'election ou pour !'election relativement a laquelle le temoin a ete examine, la cour, 
sur Ia production et la preuve du certificat, arretera les procedures sur les informa
tions, actions ou accusations susmentionnees, et pourra, a sa discretion, accorder au 
temoin les frais que lui auraient occasionnes lesdites informations, accusations ou ac
tions. 

Stipule aussi qu'aucune deposition faite par quelque personne que ce soit, en 
reponse a une question posee par ou devant le comite ou les commissaires, ne pourra, 
excepte le cas d'accusation pour parjure, etre admise en temoignage dans aucune pro
cedure civile ou crimine!le. » 

(125) « En Angleterre, declara M. Crombez, les lois renferment des dispositions 
penales tres severes contre les fraudes electorales et notamment contre la corrup
tion( ... ). Malgre leur legislation severe ou plut6t a cause de cette legislation, les An
glais se sont bien vite apergus que leurs enquetes n'aboutissaient pas, parce que les 
temoins redoutaient de dire Ia verite et d'etre poursuivis ensuite pour avoir avoue 
leur culpabilite. Dans les delits electoraux, les temoins qu'on interroge ne sont pas, a 
proprement parler, des temoins, mais presque toujours les coupables, car ces delits 
ne sont pas commis par un ou plusieurs individus, mais par des masses. Voici done, 
messieurs, le remede que les Anglais ont imagine pour engager Ies temoins, pour les 
amener a faire les declarations les plus £ranches et les plus completes. On le voit 
done, ce systeme est en tout contraire a celui adopte en Belgique. 

L'article (7 de Ia loi anglaise du 8 juin 1863) ordonne au temoin de parler et pour 
l'engager a parler, il admet que toutes poursuites seront arretees en cas d'aveu du fait 
punissable. 

Les Anglais, esprits essentiellement pratiques, preferent laisser les delits electo
raux impunis plut6t que de ne pas savoir ce qui s'est passe. L'aveu sincere couvre 
done tout acte de corruption, empeche les poursuites, et le coupable echappe ainsi aux 
peines prononcees par la loi. Les temoins, entendus dans les enquetes, n'etant pas ar
retes par la crainte du chatiment, sont disposes naturellement a dire Ia verite. II est 
mem~ d~ leur in~eret de 1~ dire .. Les enquetesy ga!lnent en franchise. Messieurs, je 
ne sa1s s1 ce systeme sera1t applicable en Belgique; Je ne veux pas m'en faire juge; je 
le soumets a Ia Chambre, sans faire aucune proposition et en appelant sur les disposi
tions de la loi anglaise, !'attention du gouvernement. Le systeme beige n'atteint pas le 
but des enquetes; il se preoccupe trop des penalites. Or, en pareille matiere, les pena
lites ne sont que l'accessoire, l'essentiel c'est Ia decouverte de la verite. Le systeme 
anglais est peut etre trop absolu. Mais entre les deux, il y a place pour une formule 
qui ne fermerait pas Ia bouche des temoins et qui n'empecherait pas cependant Ia re
pression des delit. • 

(Hand. Kamer, 1864-1865, z. 21 feb. 1865, p. 538). 

(126) « Je ne veux pas, declara le ministre de Ia Justice, discuter le systeme anglais 
que !'honorable M. Crombez vient de vous exposer si bien; mais il ne me parait pas 
tres admissible; il fournirait un moyen bien simple d'echapper ala peine qu'on aurait 
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encourue pour des faits de corruption; il suffirait que le coupable eut ete interroge et 
qu'il eut fait l'aveu de sa turpitude pour qu'il ne ffit plus expose a aucune peine; celui, 
au contraire, qui n'aurait pas ete interroge pourrait etre poursuivi et puni. 

Cela ne me semble pas admissible. Ce systeme conduirait aux injustices les plus 
flagrantes ( ... ). Je ne disconviens pas que le systeme que nous admettons tous donne 
lieu a certains inconvenients. 

Mais ces inconvimients sont inseparables de toute espece de poursuites. Je ne puis 
pas admettre qu'on force un individu a declarer des faits qui peuvent !'exposer a une 
poursuite; d'un autre cote, je ne puis non plus admettre qu'il suffit de declarer qu'on a 
ete corrompu pour echapper a toute peine. Sans doute il peut y avoir Ia des inconve
nients, mais il est impossible de les eviter sans en rencontrer de plus graves. » 

(Hand. Kamer, 1864-1865, z. 21 feb. 1865, p. 538-539.) 

(127) « La loi hollandaise, declara M. De Lantsheere, pousse Ia protection (des te
moins) plus loin. A part le cas de faux temoignage, elle ne permet pas que Ia deposi
tion d'un temoin de l'enquete parlementaire puisse etre invoquee a titre de preuve en 
justice, soit contre lui, soit contre des tiers. Voila autant de garanties : le droit d'en
quete se heurtant a Ia stricte audition des temoins, le droit d'enquete entoure de mille 
mesures protectrices. De ces garanties, vous n'en voulez pas, des mesures protectri
ces pour les temoins, vous n'en acceptez aucune. » (Hand. Kamer, z. 10 maart 1880, 
p. 653.) 

{128) << L'honorable M. De Lantsheere, declara M. Bara, vient de declarer qu'on veut 
forcer les temoins a deposer sur des faits qui pourraient les amener plus tard devant 
Ia justice criminelle. Or le contraire a ete declare formellement dans Ia discussion, en 
1864; il a ete dit qu'aucun temoin ne peut etre oblige de temoigner sur des faits qui 
pourraient constituer des delits ... » (Hand. Kamer, z. 10 maart 1880, p. 654.) 

(129) Hand. Kamer, z. 16 maart 1880, p. 683. 

(130) « Une quatrieme disposition, expliqua M. De Lantsheere, empruntee a Ia 
legislation hollandaise a pour but de garantir Ia liberte des depositions. Elle porte que 
les declarations faites dans une enquete parlementaire ne pourront etre invoquees en 
justice ni contre celui qui les a faites, ni contre des tiers. La loi hollandaise a introduit 
cette disposition. Je crois qu'elle est excellente en ce qu'elle donne a tout temoin Ia 
plus complete liberte en lui assurant une entiere securite, en le faisant en quelque 
sorte participer au privilege de l'inviolabilite parlementaire en recompense du con
cours qu'il apporte au parlement lui-meme. » 

(Hand. Kamer, z. 17 maart 1880, p. 702.) 

(131) De h. Bara drukte zich als volgt uit : 
« Quant au second amendement consistant a dire que !'on ne peut invoquer, contre 

ceux qui deposent, !es declarations qu'ils ant faites dans l'enquete, il est inutile, mes
sieurs. Cela a ete declare dans Ia discussion; personne n'a demande que !'on en fit 
!'objet d'une disposition Speciale. Quant aux depositions qui reve!ent des faits de!ic
tueux a charge de tiers, il est evident que je dois repousser l'amendement. Pourquoi 
en effet ne pourrait-on pas transmettre le proces-verbal au procureur du roi aux fins 
de poursuivre les faits delictueux qui seraient reveles? Pourquoi semblable exception 
en faveur de ces tiers? Je trouve done inutile d'admettre les amendements propo
ses.». 

(Hand. Kamer, z. 17 maart 1880, p. 705.) 

{132) Verslag van het comite van deskundigen inzake mensenrechten aan het mi
nistercomite van de Raad van Europa over de problemen die voortvloeien uit het sa
menbestaan van de verdragen van de Verenigde Naties betreffende de mensenrech
ten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, doc. Raad van Europa 
(70) 7, p. 37. 

(133) Cass., 11 maart 1992, AR 9477 (A.C., 1991-92, nr. 362). 

(134) De begrippen « beschuldiging » en « beschuldigde » hebben in het recht van 
het UNO-Verdrag en in dat van het Europees Verdrag een autonome betekenis. De 
organen van het Europees Verdrag kiezen voor een « materiele » eerder dan een «for
mele » benadering van die begrippen : er is sprake van • beschuldiging » of van een 
« beschuldigde » wanneer er een kennisgeving is door de overheid van de telastleg
ging een misdrijf te hebben begaan, of zelfs van de maatregelen die een dergelijke te-
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lastlegging impliceren en die verstrekkende gevolgen hebben voor de toestand van de 
verdachte. De begrippen « strafrechtelijk » of « strafzaken » worden eveneens auto
noom uitgelegd. (Zie VELU, J. en ERGEC, R., op. cit., nrs. 443 tot 447.) 

(135) Zie supra, nr. 35. 

(136) RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nr. 18, p. 7; SLACHMUYLDER, L., noot, 
cone!., p. 14. 

(137) Zie MEERSSCHAUT, F., « Het Hof van Cassatie ... », o.c., nr. 3-4, p. 133. 

(138) RIMANQUE e.a., • Advies ... », o.c., nr. 18, vgl. MEERSSCHAUT, F., « Het Hof 
van Cassatie ... •, o.c., nr. 6.2, p. 133-134. 

(139) MEERSSCHAUT, F., « Het Hof van Cassatie ... », o.c., nr. 6.2, p. 133-134. 

(140) MEERSSCHAUT, F., « Het Hof van Cassatie ... », o.c., nrs. 3-4 en 6.1, p. 133. 

(141) Zie supra, nr. 35. 

(142) RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nr. 18, p. 7. 

(143) RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nr. 18, p. 7 

(144) Cass., 20 april1989, AR 8065 (A. C., 1988-89, nr. 473) 

(145) Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 446-1, p. 8. 

(146) Art. 8 van de wet luidt als volgt : 
• 1. De commissie kan besluiten dat getuigen, mits zij de leeftijd van zestien jaren 

hebben bereikt, niet worden verhoord dan na het afleggen van de eed of belofte. 
2. Zij Ieggen in dat geval in handen van de voorzitter van de commissie de eed of 

belofte af dat zij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zullen zeggen. 
3. De deskundige is verplicht zijn taak onpartijdig en naar beste weten te verrich

ten. • 

(147) De artt. 24 en 25 van de wet bepalen : 
Art. 24 : « Behalve in het geval van artikel25 (1), kunnen nimmer verklaringen voor 

een commissie of, op haar vordering afgelegd, als bewijs in rechte gelden, hetzij te
gen degene door wie zij afgelegd zijn, hetzij tegen derden ». 

Art. 25 : • 1. Getuigen, die in hun onder ede afgelegde verklaringen feiten hebben 
vervalst, of tegen de waarheid voorgedragen, worden gestraft met de straffen tegen 
valse getuigenis in burgerlijke zaken bij het Wetboek van Strafrecht bedreigd. 

2. Hij die schuldig is aan het omkopen van getuigen, wordt gestraft naar de voor
schriften die in het Wetboek van Strafrecht over omkoping van getuigen zijn gege
ven. 

3. Het proces-verbaal van gehouden getuigenverhoor bezit de bewijskracht als om
schreven in artikel 11. • 

(148) BOON, P.J., op. cit., p. 107-108 en vermelde verwijzingen. 

(149) BOON, P.J., op. cit., p. 62-64 en vermelde verwijzingen. 

(150) Over de moeilijkheden inzake de mededeling van gerechtelijke dossiers bij 
het onderzoek naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terro
risme georganiseerd wordt, zie verslag van de heren Van Parys en Laurent in naam 
van de onderzoekscommissie, Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990 ,59/8, p. 21-29; 

(151) VANDER HULST, M., o.c., nr. 6, p. 15-16. 

(152) DUMON, F.,« De scheiding ... », o.c.,nrs. 9-11, p.169-170; GANSHOFVAN DER 
MEERSCH, W., DELANGE, R., DUMON, F. en CHARLES, R., « A propos ... », o.c., 
p. 424-425; IDEM, • De Grondwettelijke ... », o.c., p. 16-20. 

(153) Ontwikkelingen van de wetsvoorstellen tot aanvulling van de wet van 
3 mei 1880, ingediend bij de Kamer in jan. 1989 door mevr. Onkelinx en de h. Di Ru
po, (Gedr.St., Kamer, g.z. 1988-1989, 675/1, p. 4) en in jan. 1992 door mevr. Onke
linx (Gedr.St., Kamer, b.z. 1991-1992, nr. 47/1, p. 4); vgl. Raad van State, advies van 3 
okt. 1989 over het eerste van die wetsvoorstellen, Gedr.St., Kamer, g.z. 1988-1989, 
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675/2, p. 11-12 en 25-26 en advies van 13 feb. 1990 over een wetsvoorstel tot bevorde
ring van de uitoefening van het recht op parlementair onderzoek, Gedr.St., Kamer. 
g.z. 1989-1990, 860/2, p. 4 en 13; 

(154) SLACHMUYLDER, L., noot, p. 13-14; RIMANQUE e.a., « Advies ... •, o.c., p. 5. 
Standpunt van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep (zie het verslag van 
de heren Van Parys en Laurent in naam van de onderzoekscommissie naar de wij
ze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, 
Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990, 59/8, p. 21-29; 

(155) KRINGS, E., • Considerations ... •, o.c., nr. 32, noot 77, p. 529; IDEM, • Enkele 
beschouwingen ... », o.c., R.W, 1989-1990, p. 169-186. 

(156) • De scheiding der machten », hoorzitting met de heer R. Senelle, Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 21 feb. 1989, p. 20. 

(157) Raad van State, advies van 3 okt. 1989 over een wetsvoorstel tot aanvulling 
van de wet van 3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, g.z. 1988-1989, nr. 675/2-88/89, p. 21. 

(158) In die zin, het standpunt van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep; 
zie het verslag van de heren Van Parys en Laurent in naam van de onderzoekscom
missie naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme ge
organiseerd wordt, Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990, 59/8, p. 26. 

(159) Zie supra, nrs. 5 tot 11. 

(160) Wet 3 mei 1880, art. 4, eerste lid, decreet van de Franse Gemeenschapsraad 
van 12 juni 1981, art. 3, eerste lid, decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984, 
art. 4, eerste lid. 

(161) Zie infra, nr. 49. 

(162) BELTJENS, advies voor burg. Luik, 2 dec. 1911, Belg. jud., 1912, col. 435; COR
NIL, L., advies voor burg. Brussel, 1 feb. 1913, Belg. jud., col 312; DELE COURT, E., 
• La communication des dossiers repressifs par le procureur general •, J.T., 1963, 
p. 501-508; Pandectes belges, yo Communication de pieces, de registres ... etc ... ; 
PHOLIEN, C., advies voor Brussel, 25 nov. 1908, Belg. jud., 1909,117; Repertoire prati
que du droit beige, vo Tarif en matiere repressive, nrs. 346 e.v.; SPREUTELS, J., vor
deringen voor beroep Brussel (K.I.B.) 18 feb. 1993, Rev.dr.pen., 1993, p. 667-671, inz. 
p. 668-669; RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c .. , nr. 9, p. 3; TERLINDEN, G., cone!. voor 
Cass., 12 juni 1913, Bull. en Pas., 1913, I, 322; Raad van State, advies van 3 okt. 1989 
over een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, g.z. 
1988-1989, nr. 675/2, p. 13-14 en 25-26; verslag van de heren Van Parys en Laurent in 
naam van de onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van het ban
ditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990, 59/8, 
p. 21-29. 

(163) R.P.D.B., yo Tarif en matiere repressive, nr. 373. 
(164) en (165) Cass., 12 juni 1913 (Bull. en Pas., 1913, I, 322) en de cone!. van proc.

gen. Terlinden; 21 juni 1974 (A.C., 1974, 1176) en 2 mei 1977 (A.C., 1977, 896); beroep 
Brussel (K.I.B.) 18 feb. 1993 en de vorderingen van adv.-gen. J. Spreu
tels, (Rev.dr.pen., 1993, p.666); zie RIMANQUE e.a. • Advies ... •, o.c., nr. 9, p. 3. 

(166) HAYOIT DE TERMICOURT, « Propos sur le ministere public •, Rev. dr. pen., 
1936, p. 961- 1011, inz. p. 990-991. Zie het verslag van de heren Van Parys en Laurent 
in naam van de onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van het 
banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990, 
59/8, p. 21-29. 

(167) DE LE COURT, E., « La communication des dossiers repressifs par le procu
reur general•, J.T., 1963, p. 501-508, inz. p. 505; R.P.D.B., yo Tarif en matiere repressi
ve, nr. 377; RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nr. 9, p. 3; verslag vermeld in voorgaan
de noot p. 22-23 

(168) DE LE COURT, E., o.c., p. 505; R.P.D.B., yo Tarif en matiere repressive, 
nr. 378. 

(169) ALEN, A., • Algemene ... •, op. cit., p. 128; RIMANQUE e.a. « Advies ... •, o.c., 
nr. 9, p. 3; SLACHMUYLDER, L., noot, eerste dee!, nr. 7, p. 13; tweede dee!, nr. 6, 
p. 13-14. 
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(170) Verslag van de heren Van Parys en Laurent in naam van de onderzoekscom
missie naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme ge
organiseerd wordt, Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990, 59/8, p. 26; VANDER HULST, o.c., 
nr. 6, p. 15. 

(171) Standpunt aangenomen door het college van de procureurs-generaal bij de 
hoven van beroep, verslag van de heren Van Parys en Laurent in naam van de onder
zoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terro
risme georganiseerd wordt, Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990, 59/8, p. 26; RIMANQUE 
e.a., « Advies ... >>, o.c., nr. 9, p. 3; VANDER HULST, M., o.c., nr. 6, p. 15-16; vgl. DU
MON, F.,« De scheiding ... », o.c., nr. 13-14, p. 170-171. 

(172) Verslag van de heren Van Parys en Laurent in naam van de onderzoekscom
missie naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme ge
organiseerd wordt, Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990, 59/8, p. 24 en 26; VAN DER 
HULST, M., o.c., nr. 6, p. 15. 

(173) VAN DER HULST, M., o.c., nr. 6, p. 16. Raad van State, advies van 3 okt. 1989 
over een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, g.z. 
1988-1989, 675/2, p. 7 en 21. 

(174) Zie de aanbeveling A (80) 2 aangenomen op 11 maart 1980 door het minister
comite van de Raad van Europa in CHARLIER, P., « Contribution du Conseil de !'Eu
rope ala protection du citoyen en presence de !'administration», J.T., 1981, p. 545-547. 

(175) Verslag van de heren Van Parys en Laurent in naam van de onderzoekscom
missie naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme ge
organiseerd wordt, Gedr.St., Kamer, b.z. 1989-1990, 59/8, p. 8, 22, 25 tot 29. 

(176) Verslag vermeld in voorgaande noot, p. 28-29. 

(177) Gedr.St., Kamer, g.z. 1988-1989, nr. 675/1; b.z. 1991-1992, nr. 47/1; zie supra, 
nr.20 

(178) Doc. vermeld in voorgaande noot, p. 4. Over de brief van 6 sept. 1988 van de 
proc.-gen. bij hE\t Hof van Beroep te Brussel, zie verslag van de heren Van Parys en 
Laurent in naam van de onderzoekscommissie naar de wijze waarop de bestrijding 
van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, Gedr.St., Kamer, b.z. 
1989-1990, 59/8, p. 22-24. 

(179) Raad van State, advies van 3 okt. 1989 over een wetsvoorstel tot aanvulling 
van de wet van 3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, g.z. 1989-1990, nr. 675/2-88/89, p. 25-26. 

(180) Raad van State, advies van 3 okt. 1989 over een wetsvoorstel tot aanvulling 
van de wet van 3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, g.z. 1989-1990, nr. 675/2, p. 3, 7-8, 11-12, 16, 
20-21 en 25-26. 

(181) Zie supra, nr. 20. 

(182) GANSHOF VANDER MEERSCH, W., DELANGE, R., DUMON, F. en CHAR
LES, R., « A propos ... », op. cit., p. 424; IDEM, • De Grondwettelijke ... », o.c., p. 16-20; 
vgl. Raad van State, advies van 3 okt. 1989 over een wetsvoorstel tot aanvulling van 
de wet van 3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, g.z. 1989-1990, nr. 675/2, p. 12 en 26. 

(183) Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 446-1 

(184) Doc. cit., p. 3. 

(185) en (186) Doc. cit., p. 6. 

(187) en (188) Doc. cit., p. 7. 

(189) en (190) DE LE COURT, E., o.c., p. 505. 

(191) BIAYS, P., o.c., p. 443-486. 

(192) Zie infra, nrs. 65 tot 67. 
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(193) Art. 3 bepaalt : 
« 1. Vanaf het tijdstip van de eerste bekendmaking zijn aile Nederlanders, aile in

gezetenen en andere binnen het grondgebied van het Rijk verblijfhoudende perso
nen, benevens aile binnen het grondgebied van bet Rijk gevestigde rechtspersonen, 
verplicht te voldoen aan de vordering van de commissie tot het verschaffen van inza
ge in, het nemen van afschrift van of het anderszins Iaten kennisnemen van aile be
scheiden waarover zij beschikken en waarvan naar het redelijk oordeel van de com
missie inzage, afschrift of kennisneming anderszins voor de vervulling van haar taak 
nodig is. 

2. De in het eerste lid genoemde personen zijn voorts vanaf het tijdstip van de eer
ste bekendmaking verplicht te voldoen aan een oproeping door de commissie uitge
vaardigd om als getuige of deskundige te worden verhoord. 

3. Aile ambtenaren zijn vanaf het tijdstip van de eerste bekendmaking gehouden 
om, in overeenstemming met de bepalingen van deze wet, gevolg te geven aan de vor
deringen van de commissie die deze tot uitvoering van haar taak nodig oordeelt. • 

(194) Art. 19 luidt als volgt : 
• 1. Zij die uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding ver

plicht zijn, kunnen zich verschonen getuigenis af te leggen, doch aileen en bij uitslui
ting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is toevertrouwd. 

2. Zij kunnen inzage, afschrift of kennisneming anderzins weigeren van beschei-
den of gedeelten daarvan tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt. • 

(195) VAN DER HULST, R., o.c., nr. 5, p. 15. Over de noodzaak bet vertrouwelijk ka
rakter te waarborgen van de door de commissie ingewonnen inlichtingen, zie Raad 
van State, advies van 3 okt. 1989 over een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 
3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, g.z. 1988-1989, nr. 675/2, p. 10 en 23; zie ook ALEN, A., 
• Scheiding ... », o.c., • Medelingen ... •, p. 69. 

(196) Zoals is beklemtoond in het in de vorige noot vermelde advies van de Raad 
van State « de doelmatigheid van het onderzoek hangt overigens a£ van de geheim
houding van de getuigenissen en deskundige mededelingen die voor de commissie 
worden gebracht » (doc. cit., p. 10 en 23); zie ook het verslag over bet voorstel tot op
richting van de Gladio-commissie, Gedr.St., Senaat, z. 1990-1991, nr. 117-2, p.O. 

(197) Het decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984 bepaalt niet uitdrukke
Iijk dat elk lid van de Raad het recht heeft de werkzaamheden van de commissie bij 
tewonen. 

(198) GIRON, A., op. cit., p. 374; Pandectes belges, yo Enquete parlementaire, nr. 19 , 
volg. 29; TRAEST, G., op. cit., nr. 18-19, p. 26-28. 

(199) Zoals in het verslag van de gemengde werkgroep wordt herhaald is een min
derheid van oordeel dat, « die vermelding geheel overbodig was. Het recht op aanwe
zigheid bij de onderzoeken kan immers niet worden ontzegd aan de !eden van de Ka
mers waarvan de commissie slechts de emanatie is; door zijn vermelding in de wet 
komt dat recht op de een of andere manier ter discussie en wordt het afhankelijk ge
maakt van de goedkeuring door de twee andere takken van de Wetgevende Macht; in 
aile gevallen moeten de Kamers dat recht dat ze hun I eden toekennen, niet in de alge
mene wet vastleggen, maar wei in hun respectieve reglementen ». De volgende opvat
ting kreeg echter ruim de overhand : « het recht op aanwezigheid staat zo onomstote
lijk vast dat er niets hoeft te worden gevreesd van de andere takken van de Wetge
vende Macht. Toch gaat het anderzijds om een zo belangrijk recht dat het nodig is 
het opnieuw in de wet te vermelden; hiermee wordt het recht opnieuw bekrachtigd en 
vooral veilig gesteld, iets wat niet kan worden bereikt met een eenvoudig reglement 
dat door een politieke meerderheid naar eigen goeddunken kan worden gewijzigd • 
(Verslag van de gemengde werkgroep, Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, 429-1; Kamer, 
b.z. 1991-1992, 561/1, p. 10-11; zie versl. Nothomb, Pasin., 1880, p. 186-187). 

(200) GIRON, A., op. cit., p. 374; Pandectes belges, yo Enquetes parlementaires, 
nr. 23; TRAEST, G., op. cit., nr. 18, p. 26-27; zie ook het verslag Nothomb (Pasin., 1880, 
p. 186) en bet verslag van de gemengde werkgroep (Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992; 
429/1; Kamer, b.z. 1991-1992, 561/1, p. 11). 

(201) en (202) Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 446-1, p. 3-4. Aileen de Kamer en 
niet de commissie zou bevoegd zijn om te beslissen dat sommige !eden van de Kamer 
bet onderzoek van de commissie niet mogen bijwonen. 
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Het antwerp van wetsvoorstel van de heer Arts dat aan de gemende werkgroep is 
voorgelegd bepaalde in zijn art. 2 dat art. 3, tweede lid, van de wet als volgt zou wor
den aangevuld : « tenzij de Kamer of de commissie anders beslist » ( Gedr.St., Se
naat, b.z. 1991-1992, 561/1, p. 10 en p. 76). 

Tijdens de bespreking van die tekst in de gemengde werkgroep opperde een lid dat 
het weliswaar « logisch is dat de Kamer of de Senaat het recht kan beperken van 
haar !eden om de vergadering van de onderzoekscommissie bij te wonen », de spre
ker acht « het echter niet raadzaam dat recht ook te verlenen aan de onderzoekscom
missie zelf. Zoniet zou de meerderheid wel eens geneigd kunnen zijn de toegang te 
ontzeggen aan !eden van de oppositie die geen lid zijn van de onderzoekscommissie » 
(Verslag van de gemengde werkgroep, Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, 429-1; Kamer, 
b.z. 1991-1992, 561/1, p. 11). De werkgroep besloot aldus in het oorspronkelijk antwerp 
de woorden « of de commissie » te schrappen. 

(203) Pandectes belges, vo Enquete parlementaire, nrs. 30 tot 34; TRAEST, G., 
op. cit., nr. 31, p. 40-42. 

(204) Er is voorgesteld « d'imposer le huis clos lorsque la commission d'enquete en
tend des magistrats et de prevoir que lorsqu'ils procedent a pareille audition, les 
membres de la commission sont tenus au respect du secret professionnel » (UYTTEN
DAELE, M., « Le pouvoir judiciaire ... », o.c., nr. 21, p. 208; IDEM, « L'audition ... », o.c., 
nr. 4, p. 5). 

(205) Art. 7 van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad zegt daarentegen 
dat « les membres de la commission ainsi que ceux qui, a un titre quelconque y assis
tent ou participent a leurs travaux, sont tenus au secret ». 

(206) Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 446-1. 

(207) Zie Cass., 16 mei 1977 (A.C., 1977, 949), en 25 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 223). 

(208) Over het feit dat de miskenning van de plicht tot geheimhouding door de com-
missieleden gesanctioneerd zou moeten worden, zie Raad van State, advies van 3 okt. 
1989 over een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880, Gedr.St., Kamer, 
g.z. 1988-1989, nr. 675/2, p. 10 en 23; zie ookALEN, A.,« Scheiding ... », o.c., « Medelin
gen ... », p. 69, en UYTTENDAELE, M., • Le pouvoir judiciaire ... », o.c., nr. 21, p. 208, 
IDEM, « L'audition ... », o.c., nr. 4, p. 5. 

(209) en (210) Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 446-1, p. 4. 

(211) Zie de wetsvoorstellen tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880 op het parle
mentair onderzoek ingediend : 

- bij de Kamer in jan. 1985 door de heren Henrion en Remacle, Gedr.St., Kamer, 
z. 1984-1985, 1117/1; 

- bij de Senaatin jan. 1986 door de heren Henrion en Remacle Gedr.St., Senaat, z. 
1985-1986, 78/1; 

- bij de Senaat in maart 1988 door de h. Henrion, Gedr.St., Senaat, b.z. 1988, 75/1; 
- bij de Senaat in okt. 1989 door de h. Henrion, Gedr.St., Senaat, z. 1989-1990, 

783/1; 
- bij de Senaat in jan. 1992 door de heren de Donnea en Foret, Gedr.St.;Senaat, 

b.z. 1991-1992, 99/1. 
Vgl. HENRION, R., « Enquetes parlementaires et democratie », o.c., p.l27-128. 
Volgens die voorstellen zou dezelfde verplichting moeten bestaan voor de leden 

van de parlementaire commissies die belast zijn met het onderzoek van een verde
ring tot vervolging ingevolge art. 45 Gw. of van een eventuele rechtsvord,ering voor 
het Hof van Cassatie ingevolge art. 90 Gw. Die voorstellen gaan uit van art. 6, twaalf
de lid, van de Franse ordonnantie nr. 58-1100van 17 nov. 1958 «relative au fonctionne
ment des assemblees parlementaires », zoals het van kracht was v66r zijn wijziging 
bij de wet nr. 91-698 van 20 juli 1991. V66r de wijzinging bij de wet van 20 juli 1991, be
paalde art. 6, twaalfde lid, van de ordonnantie dat • taus les membres des commis
sions d'enquete ( ... ) ainsi que ceux qui, a un titre quelconque, assistent ou participent 
a leurs travaux sont tenus au secret » en « que toute infraction a cette disposition sera 
punie des peines prevues a !'article 378 du Code penal ». 

Sedert de wijziging in 1991 wordt de materie geregeld door § IV nieuw, van art. 6, 
die luidt als volgt: « IV Les auditions auxquelles procedent les commissions d'enquete 
sont publiques. Les commissions organisent cette publicite par les moyens de leur 
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choix. Toutefois, elles peuvent decider I' application du secret; dans ce cas, les disposi
tions du dernier alinea du present article sont applicables. 

L'assemblee interessee peut decider par un vote special et apres s'etre constituee 
en comite secret, de ne pas autoriser Ia publication de tout ou partie du rapport d'une 
commission d'enquete; sera punie des peines prevues a !'article 378 du Code penal 
toute personne qui, dans un delai de trente ans, divulguera ou publiera une informa· 
tion relative aux travaux non publies d'une commission d'enquete, sauf si le rapport 
publie a Ia fin des travaux de Ia commission a fait etat de cette information ». 

(212) Het derde lid van art. 3 van het decreet van de Vlaamse Raad bepaalt evenwel 
dat « van de werkzaamheden van de commissie telkenmale proces-verbaal wordt op
gesteld », en het vierde lid dat « bij het einde van het onderzoek de definitieve conclu
sies door de voorzitter aan de !eden van de Raad worden medegedeeld ». 

(213) Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 446-1. 

(214) Gedr.St., Senaat, b.z. 1991-1992, nr. 99-1. 
Zie ook de andere wetsvoorstellen vermeld in de noot 211. 
Die wetsvoorstellen steunen eveneens op art. 6 van de Franse ordonnantie 

nr. 58-1100 van 17 nov. 1958 zoals het van kracht was v66r zijn wijziging bij de wet 
nr. 91-698 van 20 juli 1991. 

V66r zijn wijziging bij de wet van 20 juli 1991 bepaalde art. 6 van de ordonnantie 
van 17 nov. 1958 inz. dat « l'assemblee interessee peut decider par un vote special et 
apres s'etre constituee en comite secret de ne pas autoriser Ia publication de tout ou 
partie du rapport d'une commission d'enquete ( ... )»en dat « seront punis des peines 
de !'article 378 du Code penal ceux qui publieront une information relative aux tra· 
vaux, aux deliberations, aux actes ou aux rapports non publies des commissions d'en· 
quete ( ... ) ». 

Over de in het Franse recht toepasselijke regels sedert de wijziging bij de wet van 
20 juli 1991, zie supra de noot 211. 

(215) In de zaak Transnuklear, waarin het arrest van het Hof van Beroep te Ant· 
werpen van 30 jan. 1992 en het arrest van 6 mei 1993 van het Hof van Cas sa tie zijn ge· 
wezen (zie supra, nr. 30-32), betoogden de beklaagden voor de bodemrechters inzon· 
derheid dat hun fundamentele rechten werden geschonden nu de Europese onder· 
zoekscommissie die in jan. 1988 is opgericht en de in maart 1988 samengestelde 
Belgische parlementaire onderzoekscommissie « in het openbaar getuigenissen en 
verklaringen" hadden" uitgelokt" en meningen hadden verkondigd over de individu
ele aansprakelijkheden, waarvan de kennisneming en de beoordeling uitsluitend tot 
de bevoegdheid van de gerechtelijke overheid behoort, gelet op de beginselen van een 
goede rechtsbedeling in strafzaken" »; 

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft weliswaar om andere redenen de tegen de 
beklaagden ingestelde vervolgingen nietig verklaard, maar verwierp dat middel nu 
het van oordeel was dat « zo de Belgische strafwetgever aan de strafrechter het mo
nopolie heeft toegekend om in de door de wet omschreven gevallen straffen op te leg
gen, hij nochtans aan de gerechtelijke overheid geen exclusieve bevoegdheid heeft 
toevertrouwd om kennis te nemen van de strafbare feiten of om deze te beoordelen; 
dat een parallel onderzoek door de raad van de orde, een canonieke rechtbank of een 
parlementaire commissie - zelfs a! kan hun werking hinderlijk of storend voor het 
gerechtelijk onderzoek worden bevonden - in beginsel de regelmatigheid van de 
strafvordering niet aantast, evenmin trouwens als de beslissing van de voorzitter van 
de rechtbank van koophandel inzake bevel tot staking overeenkomstig de artike· 
len 95 of 97 van de wet betreffende de handelspraktijken, een medische tuchtstraf of 
de voorlopige schorsing van een ambtenaar door de hiilrarchische overheid, uiteraard 
de bevoegdheid van het strafgerecht beknotten kan. » 

(216) Zie inz. de desbetreffende meningen van de heren D'Haenens, voorzitter van 
het Hof van Cassatie, Van Camp, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Ant· 
werpen, Vandeplas, kamervoorzitter in het Hof van Beroep te Antwerpen, verkon
digd in mei 1993, voor de onderzoekscommissie van de Vlaamse Raad betreffende het 
gebruik van de aan de K.S. (Kempische Steenkoolmijnen) toegekende gelden. 

Die meningen zullen waarschijnlijk in het verslag van de commissie worden gepu· 
bliceerd. 

Rekening houdend met die meningen besluit de commissie de volgende geclrags· 
lijn aan te houden : 

a) er zal de getuigen niet worden gevraagd de eed af te leggen; 
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b) vooraleer de getuigen hun verklaring afleggen of vooraleer zij de vragen van de 
commissie beantwoorden, zal hen erop worden gewezen dat zij vrijuit kunnen spre
ken zonder daartoe gedwongen te worden en dat zij niet onder eed worden worden 
gehoord omdat er over dezelfde feiten een gerechtelijk onderzoek loopt; 

c) bij het stellen van vragen zal de commissie vermijden het terrein van het ge
rechtelijk onderzoek te betreden; 

d) zij zal discreet te werk gaan bij het opstellen van de lijst van de getuigen die 
zouden worden gehoord; 

e).wanneer zij zul~s opportuu~ a~ht, ofwanneer een getuige vraagt om, onder aan
voermg van een gel~1ge reden, met m het openbaar te worden gehoord, zal zij bespre
ken of de behandelmg met gesloten deuren wordt voortgezet. 

(217) In Duitsland verbiedt geen enkele rechtsregel het samenbestaan van een par
lementair onderzoek en van een gerechtelijk onderzoek over dezelfde feiten. In de 
praktijk evenwel vermijden de onderzoekscommissies doorgaans, om wrijvingen met 

· de Rechterlijke Macht te voorkomen, feiten te onderzoeken waarover een gerechte
lijk onderzoek loopt (BOON, J.P., op. cit., p. 94-96). 

In Nederland, waar, net zoals in Duitsland, theoretisch een parlementair en een ge
rechtelijk onderzoek over dezelfde feiten juridisch mogelijk zijn, is de rechtsleer van 
oordeel dat een dergelijk samenbestaan een onontwarbaar processueel kluwen zou 
veroorzaken, dat zo mogelijk moet worden voorkomen door een van de twee procedu
res uit te stellen (BOON, J.P., op. cit., p. 32-34 et 42). 

(218) Voor zijn wijziging bij de wet nr. 91-698 van 20 juli 1991, maakte de ordonnan
tie nr. 58-1100 van 17 nov. 1958 een onderscheid tussen de onderzoekscommissies en 
de controlecommissies. 

Het statuut van beide soorten commissies was identiek met dien verstande dat het 
bestaan van gerechtelijke vervolgingen alleen aan de onderzoekscommissies kon 
worden tegengeworpen. 

V66r 1991 konden de onderzoekscommissies worden omgevormd tot controlecom
missies waarop het feit van lopende gerechtelijke vervolgingen geen invloed had. Het 
onderscheid tussen de onderzoekscommissies en de controlecommissies bestaat 
thans niet meer aangezien het in 1991 werd opgeheven. 

(219) DESANDRE, J., « Les commissions ... •, op. cit., p. 22-23. 

(220) « Differentes eventualites, observe Biays, dans lesquelles le parallelisme ou Ia 
succession d'enquetes d'ordre different sur des faits identiques sont de nature a don
ner naissance a des confusions de pouvoirs. Si theoriquement rienne s'oppose a cette 
dualite d'enquetes paralleles ou successives, il est fort difficile de realiser une separa
tion absolue entre elles, et les precedents historiques nous fournissent des exemples 
grace auxquels on peut se rendre compte du danger de confusion que la coexistence 
des enquetes d'ordre different, fait courir au principe de !a separation des pouvoirs », 
BIAYS, P. (o.c., p. 452). 

(221) Tussenkomst van de h. Pleven, « garde des sceaux », in de Assemblee natio
nale tijdens de zitting van 26 mei 1972, vermeld door DESANDRE, « Les commissions 
... », op. cit., p. 22; zie ook CEOARA, M., op. cit., p. 9-10. 

(222) Ingevolge art. 141 van het reglement van de Assemblee nationale, « si le" gar
de des sceaux" fait connaitre que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits 
ayant motive le depot de !a proposition, celle-ci ne peut etre mise en discussion. Si Ia 
discussion est deja commencee, elle est immediatement interrompue ». In het regle
ment van de Senaat vindt men geen enkele desbetreffende bepaling, in de praktijk 
ondervraagt de voorzitter de « garde des sceaux » vooraleer het voorstel in commissie 
wordt onderzocht (CEOARA, M., op. cit., p. 10; DESANDRE, J., • Les Commis
sions ... », op. cit., p. 17). 

De regel vermeld in voornoemd art. 141 werd doorgaans op beperkende wijze uitge
legd. Aangezien de voorzitter van de Assemblee de toestand op gerechtelijk vlak niet 
precies kent, kan hij niet beoordelen of daarin een beletsel ligt voor een besluit om 
een onderzoekscommissie op te richten. Er wordt bijgevolg aangenomen dat zelfs 
wanneer het bestaan van gerechtelijke vervolgingen a!gemeen bekend is, zulks geen 
beletsel vormt voor het neerleggen of verdelen van een voorstel van dergelijk be
sluit (DESANDRE, J., « Les commissions ... », op. cit., p. 16). In dat stadium moet de 
voorzitter van de Assemblee alleen de vraag tot oprichting van een onderzoekscom
missie ter kennis van de • garde des sceaux » brengen, om te vernemen of er vervol
gingen zijn ingesteld. Wanneer de • garde des sceaux » het bestaan van vervolgingen 
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aan de voorzitter meldt, dient de bevoegde commissie daaruit de besluiten te tiekken 
die zich volgens haar opdringen (DESANDRE, J., • Les commissions ... •; op. cit., 
p. 17). 

(223) Een vraag tot oprichting van een onderzoekscommissie wordt soms zelfs ge
steld n.a.v. het instellen van gerechtelijke vervolgingen. 

In 1971 nam de h. Mitterand aldus het initiatief een voorstel van besluit in te die
nen tot oprichting van een onderzoekscommissie over de werking van burgerlijke 
maatschappijen voor onroerende beleggingen, na de inbeschuldigingstelling van een 
depute van de meerderheid. (Voorstel van besluit van de h. Mitterrand nr. 457 van 
12 juli 1971.) « Certes, lit-on dans !'expose des motifs de la proposition de resolution, 
des poursuites judiciaires sont-elles en cours, qui aux termes de !'article 141 du regle
ment pourraient etre invoquees pour refuser la discussion de notre proposition de re
solution tendant ala creation d'une commission d'enquete. Toutefois, nos preoccupa
tions ne concernent pas les problemes relevant du domaine de la justice. Notre propo
sition de resolution est a la dimension du veritable scandale immobilier et financier 
que constitue une certaine politique. Elle se rapporte au controle du pouvoir executif 
et aux lacunes legislatives a combler » (zie DESANDRE, J., « Les commissions ... •, 
op. cit., p. 17). 

In 1974 waren het eveneens de vervolgingen ingesteld tegen de !eiders van sommi
ge petroleumbedrijven, die van concurrentievervalsing werden verdacht, die geleid 
hebben tot het voorstel van de h. Marchais om een onderzoekscommissie op te rich
ten over de praktijken van de petroleumbedrijven in Frankrijk. (Voorstel van besluit 
van de h. Marchais nr. 993 van 2 april1974; zie DESANDRE, J., « Les commissions 
... •, op. cit., p. 17.) 

{224) AVRIL, P. en GICQUEL, J., op. cit., p. 233; CEOARA, M., op. cit., p. 12; DE
SANDRE, J., « Les commissions ... », op. cit., p. 23. 

(225) Die regel, zo schreven in 1962 Hamon en Emeri, « aboutit pratiquement a in
terdire toute commission d'enquete sur des faits concernant les atteintes aux droits 
individuels et aux libertes publiques » (HAMON, L. en EMERI, C., o.c., 280-284; zie 
ook CEOARA, M., op. cit., p. 12). 

(226) DESANDRE, J., • Les commissions ... », op. cit., p. 23. 

• Cette notion, ecrit cet auteur, recouvre non seulement la procedure d'information 
elle-meme, qui est conduite par le magistrat instructeur, mais aussi !'ensemble des 
actes necessaires a Ia recherche et a la poursuite des infractions a la loi penale au 
sens des articles 41 et 14 du Code de procedure penale notamment, qui sont accomplis 
par la police judiciaire sous la direction du procureur de la Republique - soit dans le 
cadre d'une enquete de flagrant delit (articles 53 a 74), soit dans celui d'une enquete 
preliminaire (articles 75 a 78) » (zie het advies van de « garde des sceaux •, bijla
ge nr. 1 van het verslag 2290 van de h. Le Douarec van 28 april 1972). 

Die stelling lijkt weliswaar juist uit strafrechtelijk oogpunt, toch moet voorbehoud 
worden gemaakt voor de gevolgen die daaruit in het grondwettelijk recht zijn afge
leid (CEOARA, M., op. cit., p. 10-11). De oprichting van een onderzoekscommissie zou 
aldus onmogelijk kunnen blijken aileen al wegens het bestaan van handelingen ge
steld door de gerechtelijke politie onder de Ieiding van de procureur van de Republiek 
in het kader van een onderzoek op heterdaad of van een parlementair onderzoek (Co
de de procedure, art. 53 a 78). De « garde des sceaux » die het Parket leidt zou bijge
volg een parlementair onderzoek kunnen beletten over feiten die, zelfs onrecht
streeks, strafbaar zouden zijn. 

Ceoara vermeldt dat op zesendertig aanvragen tot oprichting van een onderzoeks
commissie die tussen oktober 1958 en juni 1972 zijn ingediend, minder dan zes aan 
het « quasi-veto » van de minister van Justitie zijn ontsnapt (CEOARA,. M., op. cit., 
p. 11). 

Die auteur leidt daaruit af dat het wenselijker zou zijn « d'exiger comme prealable 
!'absence d'information judiciaire car cette derni€~re est confiee au juge d'instruction 
qui, sous le contr6le de Ia magistrature assise » bevoegd is om een ordonnantie van 
weigering van onderzoek af te geven (CEOARA, M., op. cit., p. 12). 

(227) De Senaat heeft in 1961 aanvaard om, niettegenstaande het bestaan van ge
rechtelijke vervolgingen, te beraadslagen over een verslag van de wettencommissie 
• proposant Ia nomination d'une commission d'enquete sur les evenements du 17 oct. 
1961 dans Ia mesure ou une information judiciaire n'est pas ouverte ace sujet » (C.R. 
Senat, 30 nov. 1961, p. 2263 e.v.). · . . . 
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(228) In 1967, is aan de AssemblE\e nationale gevraagd een onderzoekscommissie op 
te richten over de gevangenis van Saint-Martin-de-Re, de « garde des sceaux » was 
van oordeel dat « les faits dont (etait) saisi Ie juge d'instruction et ceux qui feraient 
!'objet des investigations de Ia commission d'enquete present(aient) des liens d'analo
gie trop etroits pour que, compte tenu de !'article 140 du reglement de l'Assemblee na
tionale, Ia proposition de resolution puisse etre mise en discussion. » De wettencom
missie van de Assemblee nationale die over de vraag tot onderzoek verslag moest 
uitbrengen, heeft die vraag toch verder onderzocht. Zij was van oordeel dat volgens 
het beginsel van de scheiding van de machten, het opsporen van de overtredingen 
van de strafwet en hun beteugeling, die aan de Rechterlijke Macht zijn toevertrouwd, 
door geen ander orgaan konden worden uitgeoefend en dat, nu een onderzoekscom
missie een zaak niet kon onttrekken aan de Rechterlijke Macht wanneer die tot haar 
bevoegdheid behoort, en evenmin een samenlopende beslissingsmacht kon uitoefe
nen, de vraag alleen de bevoegdheid van de commissie kon betreffen en niet haar be
staan of haar bevoegdheid (Rapport nr. 572 van 12 dec. 1967 van de h. Chazelle over 
de oprichting van een onderzoekscommissie betreffende de werking van de gevange
nis van St.-Martin-de-Re). 

(229) In 1971, was bij de Assemblee nationale een voorstel van besluit aanhangig 
gemaakt strekkende tot de oprichting van een onderzoekscommissie over de werking 
van de burgerlijke venootschappen voor onroerende beleggingen, terwijl tegen som
mige van die vennootschappen gerechtelijke vervolgingen waren ingesteld. Daarom 
had de commissie van de Senaat een analoog voorstel onontvankelijk verklaard (Bul
letin des commissions, zitting van de wettencommissie van 27 okt. 1971). 

(230) Advies van de « garde des sceaux •, bijlage nr. 1 van verslag 2290 van de h. Le 
Douarec van 28 april 1972. Zie ook het standpunt van de Assemblee nationale inzake 
het onderzoek over de Services d'action civique in 1981 (AVRIL, P., en GICQUEL, J., 
op. cit., p. 233). 

Die oplossing eerbiedigt zowel de bevoegdheden van het parlement als die van de 
gerechtelijke overheid en zij is volgens Desandre, « conforme a !'esprit de la separa
tion des pouvoirs, sans permettre a l'Executif d'utiliser ses competences judiciaires 
pour eviter tout controle de la part du Parlement '' (DESANDRE, J., « Les commis
sions ... », op. cit., p. 23). 

In die optiek wordt aanvaard dat niets belet dat een onderzoekscommissie een per
soon verhoort die betrokken is bij een gerechtelijk onderzoek, op voorwaarde dat zijn 
verklaring geen betrekking heeft op de welbepaalde feiten waarover het onderzoek 
wordt gevoerd. 

Oorspronkelijk had de kanselarij betoogd dat de onderzoekscommissie geen perso
nen mocht verhoren die in enige mate betrokken waren bij het gerechtelijk onder
zoek (zie CEOARA, M., op. cit., p. 54-55). 

(231) Luidens art.141 van het reglement van de Assemblee nationale, « Iorsqu'une 
information judiciaire est ouverte apres la creation de la commission, le president de 
l'Assemblee, saisi par le garde des sceaux, en informe Ie president de la commission. 
Celle-ci met immediatement fin a ses travaux ». 

(232) Volgens een advies van de« garde des sceaux » uit 1972, « seule, l'ouverture 
d'une information judiciaire au sens strict obligerait une commission d'enquete pre
cedemment creee et saisie des memes faits, a mettre fin a ses travaux, tandis qu'elle 
pourrait les poursuivre a l'egard de faits qui donneraient seulement lieu, posterieure
ment, a une enquete preliminaire diligentee par le ministere public • (advies van de 
« garde des sceaux », voormeld verslag van de h. le Douarec, van 28 april 1972). 

(233) DESANDRE, J., « Les commissions ... », op. cit., p. 44. 

(234) DE NAUW, A., standpunt uiteengezet voor de onderzoekscommissie naar de 
Nijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd 
wordt, (verslag van de heren Van Parys en Laurent in naam van die commissie, 
Gedr.St., Kamer, z. 1989-1990 59/8 p. 14); HENRION, R., « Enquetes parlementaires et 
Democratie », o.c., p. 125; RIMANQUE e.a., « Advies ... », o.c., nr. 11 in fine p. 4; UYT
TENDAELE, M., • Le pouvoir judiciaire ... •, o.c., nr. 21, p. 208;VAN DER HULST, M., 
o.c., nr. 6, p. 15. 
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« Het risico dat een parlementair onderzoek over een aan de gang zijnd gerechte
lijk onderzoek bet oordeel van de rechter be"invloedt is niet denkbeeldig. De Kamer 
was dus zeer behoedzaam bij het vaststellen van de opdracht van de onderzoekscom
missie en sloot elke bemoeiing in een nog niet afgesloten gerechtelijk onderzoek uit » 

(Gedr.St., Kamer, g.z. 1989-1990, 59/8, p. 21). 

(235) PIRANDELLO, L., Six personnages en quete d'auteur, 1921 (vert. Cremieux). 

(236) BOON, J.P., op. cit., p. 224. 

(237) GIRAUDOUX, J., La Guerre de Troie n'aura pas lieu, akte I, scene 5. 
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Lijst van de belangrijkste afkortingen 

Arresten Arbitragehoi 

Arresten Hoi van Cassatie. 

Algemene Praktische Rechtsverzameling. 

Algemene Rol. 

Arresten Raad van State. 

artikel, artikelen. 

augustus. 

Benelux-Gerechtshof. 

Benelux-Gerechtshof-Jurisprudentie. 

Belgique Judiciaire. 

Boswetboek. 

Belgische Rechtspraak in Handelszaken. 

Belgisch Staatsblad. 

Bulletin des arrets de Ja Cour de cassation. 

besloten vennootschap (naar Nederlands recht). 

besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid. 

Burgerlijk Wetboek. 

collectieve arbeidsovereenkomst. 

cassatiearrest - arret de la Cour de cassation. 

commanditaire vennootschap. 

commanditaire vennootschap op aandelen. 

conclusie. 

cooperatieve vennootschap. 

december. 

decreet. 

decreet Duitstalige Gemeenschapsraad. 

decreet Franse Gemeenschapsraad. 

decreet Vlaamse Raad. 

decreet Waalse Gewestraad. 

De Verzekering. 

en litisconsorten, en anderen. 

Europese Economische Gemeenschap (oude bena-
ming). 

Europese Gemeenschappen. 

en volgende. 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de. Mens .en de Fundamentele Vrijheden .. 
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februari. 

gecoordineerde wetten. 

Gedrukte Stukken (Kamer, Senaat, ... ). 

gemeentereglement. 

Gerechtelijk Wetboek. 

Grondwet. 

Handelingen (Kamer, Senaat, ... ). 

Hof van Justitie E.G. 

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke 
Rechten. 

januari. 

Journal des Tribunaux. 

Journal des Tribunaux du Travail. 

Jurisprudentie Hof van Justitie E.G. 

koninklijk besluit. 

zie: W.Kh. 

landbouwvennootschap. 

ministerieel besluit. 

Wetboek Militaire Strafvordering. 

Militair Strafwetboek. 

november. 

naamloze vennootschap. 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

op grand van. 
oktober. 

onder meer. 

openbaar ministerie. 

ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Pandectes Belges. 

Pandectes periodiques. 

Pasicrisie. 

Pasinomie. 

provinciereglement. 

personenvennootschap met beperkte aansprake
lijkheid (oude benaming). 

Rechtbank van Eerste Aanleg van de Europese 
Gemeenschappen. 

Revue critique de jurisprudence beige. 

Revue de droit penal et de criminologie. 

Revue generale des assurances et des responsabi
lites. 

Repertoire pratique du droit beige. 

Rechtskundig Weekblad. 
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Raad van State. 

september. 
Sociaal-economische Wetgeving - Tijdschrift voor 

Europees en economisch recht. 

Wetboek van Strafvordering. 

Strafwetboek. 

tegen. 

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht. 

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek 
Recht. 

Tijdschrift voor Privaatrecht. 

Veldwetboek. 

zie : Arr.R. v.St. 

vergelijk. 

vennootschap onder firma. 

Vragen en Antwoorden. 

voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvor-
dering. 

vereniging zonder winstoogmerk. 

wet. 

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde. 

Wetboek van de lnkomstenbelastingen. 

Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Ge-
lijkgestelde Belastingen. 

Wetboek van Koophandel. 

Wetboek van Registratierechten. 

Wetboek van Successierechten. 

Wetboek van Zegelrechten. 
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Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten 
Aile verdere citeertitels worden naar de onderstaande gevormd 

Alcoholwet 

Apothekerswet 

A.R.A.B. (Algemeen Reglement 
Arbeidsbescherming) 

Arbeidsartsenwet 

Arbeidsongeschiktheidsbesluit 
Zelfstandigen 

Arbeidsongevallenwet 

Arbeidsongevallenwet Over
heidspersoneel 

Arbeidsovereenkomstenwet 

Arbeidsovereenkomstenwet Be
dienden 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Sportbeoefenaars 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Werklieden 

Arbeidsreglementenwet 

Arbeidswet 

Architectenwet 

Artsenwet 

Auteurswet 

Avondsluitingswet 

Bedrijfsorganisatiewet 

Benelux-Merkenwet 

Beroepsziektenwet 

Bestaansminimumwet 

Bijzondere Wet Arbitragehof 

C.A.O.-wet 

Chequewet 

C.I.M.-Verdrag 

C.M.R.-Verdrag 

Dienstplichtwet 

Douane en Accijnzenwet 

Dronkenschapwet 

Drugwet 

gecoordineerde wetten van 12 juli 1978. 

koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967. 

Regentsbesluiten van 11 februari 1946 en 27 sep-
tember 1947. 

wet van 28 december 1977. 

koninklijk besluit van 20 juli 1971. 

wet van 10 april 1971. 

wet van 3 juli 1967. 

wet van 3 juli 1978. 

gecoordineerde wetten van 20 juli 1955. 

wet van 24 februari 1978. 

wet van 10 maart 1900. 

wet van 8 april 1965. 

wet van 16 maart 1971. 

wet van 26 juni 1963. 

koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967. 

wet van 22 juni 1981. 

wet van 24 juli 1973. 

wet van 20 september 1948. 

wet van 30 juni 1969. 

gecoordineerde wetten van 3 juni 1970. 

wet van 7 augustus 1974. 

wet van 6 januari 1989. 

wet van 5 december 1968. 

wet van 1 maart 1961. 

Verdrag van 7 februari 1970. 

Verdrag van 19 mei 1956. 

gecoordineerde wetten van 30 april 1962. 

gecoordineerde wetten van 18 juli 1977. 

besluitwet van 14 november 1939. 

wet van 24 februari 1921 betreffende het verhande
len van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. 



Dwangsomwet 

E.E.G.-Verdrag 
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Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet 
betreffende de dwangsom, ondertekend op 26 no
vember 1973 en goedgekeurd bij wet van 31 ja
nuari 1980. 

Verdrag van 25 maart 1957. 

E.E.G.-verordening 1408/71 So- verordening van 14 juni 1971. 
ciale Zekerheid 

E.E.G.-verordening 574/72 So- verordening van 21 maart 1972. 
ciale Zekerheid 

Executieverdrag 

Faillissementswet 

Feestdagenwet 

Financieringshuurwet 

Gehandicaptenwet Tegemoetko-
mingen 

Geluidshinderwet 

Gemeentewet 

Geneeskundewet 

Gewetensbezwaardenwet 

Gezinsbijslagenwet Zelfstandi-
gen 

Gezondheid en Veiligheidswet 

Handelshuurwet 

Handelspraktijkenwet 

Handelsvertegenwoordigerswet 

Huurwet 

Hypotheekwet 
IJkwet 

Jachtwet 

J eugdbeschermingswet 

Kinderbijslagwet Werknemers 

Krankzinnigenwet 

Leerlingwezenwet 

Leurhandelwet 

Luchtvaartwet 

Mijnwet 

Minder-validenwet Sociale Re
classering 

Minder-validenwet Tegemoet-
komingen 

O.C.M.W.-wet 

Onteigeningswet 

Onteigeningswet Autosnelwe-
gen 

Pachtwet 

Verdrag van 27 september 1968. 

wet van 18 april 1851. 

wet van 4 januari 1974. 

koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967. 

wet van 27 februari 1987. 

wet van 18 juli 1973. 

wet van 30 maart 1836. 

koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967. 

gecoordineerde wetten van 20 februari 1980. 

wet van 29 maart 1976. 

wet van 10 juni 1952. 

wet van 30 april 1951. 

wet van 14 juli 1971. 

wet van 30 juli 1963. 

wet van 10 april1975. 

wet van 16 december 1851. 

wet van 16 juni 1970. 

wet van 28 februari 1882. 

wet van 8 april1965. 

gecoordineerde wetten van 19 december 1939. 

wet van 18 juni 1850. 

wet van 19 juli 1983. 

koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939. 

wet van 27 juni 1937. 

gecoordineerde wetten van 15 september 1919. 

wet van 16 april 1963. 

wet van 27 juni 1969. 

wet van 8 juli 1976. 

wet van 26 juli 1962. 

wet van 26 juli 1962. 

wet van 4 november 1969. 



Pensioenwet Werknemers 

Pensioenwet Zelfstandigen 

Probatiewet 

Programmawet 1976 

Programmawet 1978 

Provinciewet 

Sluitingswet 

Sluitingsfondswet 

Sociale-Documentenwet 

Sociale-Zekerheidswet Mijn-
werkers 

Sociale-Zekerheidswet Werkne
mers 1969 

Sociale-Zekerheidswet Zelfstan-
digen 

Taaldecreet 

Taalwet Bestuurszaken 

Taalwet Gerechtszaken 

Uitleveringswet 

Vakantiewet 

Vakbondswet Overheidsperso-
neel 

Vennootschappenwet 

Verdrag Benelux-Gerechtshof 

Verdrag Rechten van de Mens 

Vervoerwet 

Verzekeringswet 

Vreemdelingenwet 

W.A.M.-wet 

Wapenwet 

Wegverkeersreglement 

Wegverkeerswet 

Werkloosheidsbesluit 

Wet Administratieve Geldboe-
ten 

Wet Bescherming Loon 

Wet Bescherming Maatschappij 

Wet Economische Heroriente-
ring 

Wet Gerechtelijk Akkoord 

Wet Giftige Afval 

Wet Kleine Nalatenschappen 

Wet Prestaties Algemeen Be-
lang 
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koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967. 

koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967. 

wet van 29 juni 1964. 

wet van 5 januari 1976. 

wet van 22 december 1977. 

wet van 30 april 1836. 

wet van 28 juni 1966. 

wet van 30 juni 1967. 

koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978. 

besluitwet van 10 januari 1945. 

wet van 27 juni 1969. 

koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967. 

decreet van 19 juli 1973. 

gecoiirdineerde wetten van 18 juli 1966. 

wet van 15 juni 1935. 

wet van 15 maart 1874. 

gecoiirdineerde wetten van 28 juni 1971. 

wet van 19 december 1971. 

gecoiirdineerde wetten van 30 november 1935. 

Verdrag van 31 maart 1965. 

Verdrag van 4 november 1950. 

wet van 25 augustus 1891. 

wet van 11 juni 1874. 

wet van 15 december 1980. 

wet van 1 juli 1956. 

wet van 3 januari 1933. 

koninklijk besluit van 1 december 1975. 

gecoiirdineerde wetten van 16 maart 1968. 

koninklijk besluit van 20 december 1963. 

wet van 30 j uni 1971. 

wet van 12 april 1965. 

wet van 1 juli 1964. 

wet van 4 augustus 1978. 

gecoiirdineerde wetten van 29 september 1946. 

wet van 22 juli 1974. 

wet van 6 mei 1900. 

wet van 19 augustus 1948. 



Wet Prive-milities 

Wet Raad van State 

Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw 

Wet Sociale Promo tie 

Wet Verzachtende Omstandig-
heden 

Wet Voorlopige Hechtenis 1874 

Wet Voorlopige Hechtenis 1990 

Wisselbriefwet 

Zeewet 

Z.I.V.-wet 
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wet van 29 juli 1934. 

gecoordineerde wetten van 12 januari 1973. 

wet van. 29 maart 1962. 

wet van 1 juli 1963. 

wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstan-
digheden. 

wet van 20 april 1874. 

wet van 20 juli 1990. 

wet van 10 augustus 1953. 

wet van 21 augustus 1879. 

wet van 9 augustus 1963. 
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Nr. 1 HOF VAN CASSATIE 1 

Nr. 1 

2• KAMER - 4 januari 1994 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - ALGEMEEN -
REGELMATIGHEID - VOORWAARDE: 

20 BEWIJS - STRAFZAKEN - ALGEMEEN -
ONREGELMATIG VERKREGEN BEWIJS - GE· 
VOLG. 

1° Wanneer iemand strafbare feiten aan
geeft op grand van de inzage van docu
menten waartoe hij krachtens zijn 
dienstverband toegang heeft, en die 
omstandigheid geen misdrijf of enige 
andere onrechtmatige verkrijging ople
vert, dan houdt het bewijs van misdrijf 
dat hierdoor kan worden geleverd, 
geen onregelmatigheid in (1). 

2° De rechter vermag niet een misdrijf 
bewezen te verklaren, indien het daar
toe aangewende bewijs is verkregen 
middels een strafbaar feit of op een 
andere onrechtmatige wijze, hetzij 
door de overheid die met de opsporing, 
de vaststelling of de vervolging ervan 
is belast, hetzij door de aangever van 
het misdrijf. In dat geval vermag de 
rechter het aan de beklaagde ten laste 
gelegd feit niet bewezen te verklaren, 
behalve indien het bewijs van. het mis
drijf geleverd wordt door andere be
wijsgegevens die rechtstreeks noch. on
rechtstreeks uit het onrechtmatig ver
kregen bewijs voortvloeien (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE· 
ROEP TE GENT T. WONES E.A.) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

( ... ) Over de casuspositie Een 
nachtwaker maakt misbruik van zijn 
vertrouwenspositie op gegevens uit de 
zwarte boekhouding van het hotel waar 
hij werkt in een anonieme brief aan de 
bevoegde diensten van de fiscus kenbaar 
te maken. Strafrechtelijke vervolgingen 
worden ingesteld, o.m. wegens fiscale 
ontduiking, ten laste van de werkgever 
maar die wordt van aile rechtsvervolging 

(1) en (2) Zie de verwijzingen in de conclusie 
O.M. bij dit arrest. . 

ontslagen bij gebreke van l,'egelmatig be
wijs. De appelrechters hebben namelijk 
geoordeeld dat het bewijs op onrechtma
tige wijze was verkregen, hoewel de be
klaagde hiervoor geen misdrijf had ge
pleegd. 

Tegen dat arrest beroept de procureur
generaal bij het hof van beroep te Gent 
zich in cassatie ( ... ). 

In het arrest leest men het volgende : 
« De aangever schoot in zeer ernstige 
mate tekort, niet aileen aan zijn morele, 
maar ook aan zijn wettelijke plicht tot 
geheimhouding van vertrouwelijke gege
vens die hij als werknemer slechts in 
het kader van zijn werzaamheden had 
kunen vernemen ». Desbetreffend verwij
zen de appelrechters naar art. 17, 3, a, 
van de wet van 3 juli 1978 op de arbeids
overeenkomsten : krachtens die wette
lijke bepaling is de werknemer verplicht 
zich ervan te onthouden « a) fabrieksge
heimen, zakengeheimen of geheimen in 
verband met persoonlijke of vertrouwe
lijke aangelegenheden, waarvan hij in de 
uitoefening van zijn beroepsarbeid ken
nis kan hebben, bekend te maken ». 

Een eerste vraag dient beantwoord te 
worden om de regelmatigheid van het al
dus verkregen bewijs te toetsen: 

Valt de zwarte boekhouding onder 
de « geheimen • die de werknemer 
krachtens voormeld art. 17 verplicht is te 
bewaren? 

Het kenbaar maken van de zwarte 
boekhouding van de werkgever door de 
werknemer brengt ongetwijfeld de ver
trouwensrelatie die tussen beiden dient 
te bestaan in het gedrang; schending van 
die vertrouwensrelatie kan in dit opzicht 
zelfs een contractuele fout opleveren, die 
tot ontslag wegens dringende reden aan
leiding kan geven. 

Maar dit belet niet dat documenten, 
die fiscaal frauduleus zijn, tach be
zwaarlijk beschouwd kunnen worden als 
vailend onder de door art. 17 bedoelde 
geheimen. 

Ik ben geneigd mij aan te sluiten bij 
de rechtsleer die zegt : « L'ordre public 
interdit ( ... ) de voir un secret de. fabrica
tion ou d'affaires dans un fait qui viole
rait l'ordre public, comme une fraude fis
cale. ( ... ) Mais si !'employe a divulgue les 
fraudes fiscales de son employeur, de sa 
propre initiative, sans y etre contraint 
par une obligation legale, il manque a la 
bonrie foi toute particuliere qu'implique 
!'execution de. son contrat. ( .. ,) Alors qu'il 
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n'est lie, dans ce domaine par aucum se
cret professionnel, il commet pourtant 
une faute contractuelle dont le juge 
appreciera la gravite » (3). 

Niemand zal betwisten dat de werkne
mer t.o.v. zijn werkgever op onbehoor
lijke wijze gehandeld heeft, maar, zolang 
hij geen misdrijf pleegt en ook geen on
regelmatigheid begaat om van de fraudu
leuze boekhouding kennis en nota te ne
men, dan is zijn handelswijze, hoe 
laakbaar ook, niet als dusdanig onrecht
matig. 

• 
• * 

W at het juridisch aspect van de zaak 
betreft, rijst de vraag onder welke voor
waarden een bewijs in strafzaken in 
rechte ontoelaatbaar moet worden ver
klaard. 

Waar ligt de grens van het ontoelaat
bare? De vraag dient op die wijze gefor
muleerd te worden, omdat toelaatbaar
heid van welk bewijs dan ook de regel 
is, en het ontoelaatbare de uitzondering. 

De strafrechter beoordeelt vrij de be
wijswaarde van alle elementen die hem 
worden voorgelegd. 

Indien er beperkingen zijn, dan heb
ben die be trekking op de bewij svoering. 
Men moet inderdaad een significant on
derscheid maken tussen de problematiek 
van het bewijsmiddel en de problematiek 
van de bewijsvoering (4). 

• 
* * 

1. In het kader van de vrije beoorde
ling van het bewij s, kan de wet voor be
paalde bewijzen vormen opleggen, zelfs 
op straffe van nietigheid. 

Miskenning van zodanige regel van 
formeel strafprocesrecht bij het verkrij
gen van een bewijs noopt de rechter er
toe dat bewijs wegens nietigheid te ver
werpen. 

(3) R.P.D.B., Compl. III, Contrat de travail et 
contrat d'emploi, nr. 295; M. JAMOULLE, Le con
trat de travail (Univ. Liege, 1956), t. II, blz. 
41-42, nrs. 31 en 32. 

(4) en (14) Zie in Strafrecht en Strafvorde
ring, Commentaar met overzicht van recht
spraak en rechtsleer, de twee studies van D. 
Holsters, gewijd enerzijds aan « De bewijsmid
delen in strafzaken » en anderzijds aan « De 
bewijsvoering. in strafzaken ». 

Die eerste stelling sluit aan bij een 
reeds oude en constante rechtspraak van 
het Hof (5). Voorbeelden uit de meest re
cente rechtspraak van het Hof kunnen 
als illustratie dienen : daarin ging het 
meer bepaald om het verhoor onder ede 
van een getuige die vervallen was van 
het recht om te getuigen; het verhoor 
van een verdachte onder ede; het ver
richten van een bloedanalyse met mis
kenning van de wettelijke reglemente
ring. 

2. Buiten de gevallen van onwettigheid 
door miskenning van een formele tekst 
van de wet, is ook ontoelaatbaar het be
wijs verkregen door het plegen van een 
misdrijf. 

Voorbeelden tot staving van die stel
ling zijn eveneens te vinden in de recen
te rechtspraak van het Hof, meer be
paald met betrekking tot bet beroepsge
heim, de bedrieglijke wegneming van 
bewijsstukken, en het briefgeheim (6). 

3. Eveneens ontoelaatbaar, heeft het 
Hof gezegd, is « het bewijs verkregen 
door een daad die onverenigbaar is met 
de algemene rechtsbeginselen die de 
strafrechtspleging beheersen, t.w. met de 
inachtneming van het recht van verdedi
ging, zelfs indien die daad niet uitdruk
kelijk door de wet is verboden » (7). 

Met het cassatiearrest van 13 mei 1986 
werd voor het eerst en onderscheid ge
maakt tussen onwettigheid en onrechtig
heid. 

Rijst dan de vraag hoe dit begrip on
rechtmatigheid moet worden omlijnd? 

Dat levert geen grote moeilijkheid op 
wanneer het gaat om een daad van de 
met de opsporing of met de vervolging 
belaste overheid, of nog om de daad van 
een derde die in opdracht van die over
heid of op haar aanvraag, of zelfs met 
haar medeweten gehandeld heeft. 

(5) Cass., 10 dec. 1923, Pas., 1924, 67, met de 
cone!. van P. LECLERCQ; Cass., 26 feb. 1992, 
Pas., 1992, nr. 338; 6 mei 1993; 23 jan. 1990 
(A.C., 1989-90, nr. 320); Ph. TRAEST, Het bewijs 
in strafzaken, (Mys en Breesch, 1990), nr. 673. 

(6) Cass., 22 dec. 1992, met een relativerende 
en uitzonderlijke toepassing van de regel; zie 
ook Cass., 29 okt. 1991, A. C., 1991-92, nr. 197. 
Cass., 18 juni 1962, 1176; lees A. DE NAuw, « De 
anonieme getuige », R. W:, 1985-86, 1873. 

(7) Cass., 13 mei 1986, A.C., 1985-86, nr 558 
met de conclusie van het O.M. 
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In dat verband oordeelt de rechtspraak 
dat een bewijsmiddel ontoelaatbaar is, 
wanneer het verkregen is door een op
sporingspraktijk die de « waardigheid » 
van het gerecht in het gedrang brengt 
(8). 

Volgens de rechtsleer is dat criterium 
van « de waardigheid van het gerecht •, 
dat men in 1960 voor het eerst in de 
rechtspraak van het Hof aantreft, moei
lijk hanteerbaar omdat « die blanco
norm ( ... ) aan zeer subjectieve beoorde
lingen onderhevig is » (9), wat, m.i., gelet 
op de onaantastbare beoordelingsbe
voegdheid van de feitenrechter, nog geen 
voldoende reden is om dat criterium te 
verwerpen. Het staat overigens aan de 
rechter die zogenaamde blanco-norm te 
omlijnen. 

Dat criterium zou ook weinig nut ver
tonen - zo meent de rechtsleer - om
dat het « te weinig concreet » en « te be
perkt » is. Een meer concrete omschrij
ving van het criterium lijkt mij evenwel 
moeilijk te vinden. De rechter moet na
melijk rekening houden met de recht
spraak van het Europese Hof volgens 
welke de bewijsgaring moet worden be
oordeeld in het kader van het procesver
loop in zijn geheel genomen (10). Een 
meer concrete definitie van het criterium 
van rechtmatigheid van een bewijs zou 
in dat opzicht leiden tot een verenging in 
plaats van een verruiming van het ver
eiste van totaalbeoordeling. 

Anderzijds zou een ruimer criterium, 
door zijn vaagheid, rechtsonzekerheid 
doen ontstaan, waardoor het criterium 
zijn dienend karakter zou verliezen. 

Uiteindelijk lijkt mij de waardigheid 
van het gerecht met het daaraan verbon
den vereiste van loyauteit van het bewijs 
een bruikbaar criterium te kunnen zijn, 
zeker wanneer het erom gaat de aan
vaardbaarheid van politiepraktijken te 

(8) Cass., 2 mei 1960, waarin voor het eerste 
gewaagd wordt van de « waardigheid » van het 
gerecht. (A.C., 1960, 783, P. TRAEST, op.cit., nr. 
628). 

(9) Ph. TRAEST, op.cit., nr. 629. 

(10) en (20) E.H.R.M., 12 juli 1988 in zake 
Schenk, Publ. cour, reeks A, vol. 140, nr. 46; 20 
nov 1989 inzake Kostovski, Publ. Cour, reeks 
A, vol. 166, nr. 39; P. LEMMENS, Ret strafproces 
en het E.V.R.M., in Strafrecht vo01· rechtsprac
tici (1985) 178; Ph. TRAEST, op.cit., nr 633, 

beoordelen, alsmede, bvb. de daden van 
de onderzoeksrechter of van het O.M. 
(11). 

« W aardigheid » en « loyauteit • van 
het gerecht kan men in een formule uit
drukken : het vereiste van behoorlijkheid 
in de opsporing, zoals dat in het Neder
landse strafprocesrecht bestaat (12). 

4. Is dat vereiste van behoorlijkheid, 
dat kan leiden tot de uitsluiting van een 
bewijs, ook bruikbaar t.o.v. een derde? 
Indien men zonder veel aarzelen het niet 
behoorlijk handelen van politie of magis
traat afkeurt, moet men dit ook doen 
t.a.v. een derde? 

Er is m.i. geen probleem, wanneer het 
bewijs, dat de derde aanvoert, zelf door 
illegaliteit is aangetast. Overeenkomstig 
een reeds oude rechtspraak, mag geen 
enkele ontwettigheid tot de veroordeling 
van de verdachte bijdragen (13). 

Er wordt in die rechtspraak - men 
kan tot in 1923 teruggaan (14) - door
gaans geen onderscheid gemaakt naar 
gelang van de oorsprong van de illegali
teit : geen onderscheid dus naargelang 
de onwettigheid het feit is van de veryol
gende partij dan wei van een derde, zelfs 
wanneer de derde handelt zonder mede
werking of medeweten van de overheid 
(15). Het is aldus de onwettigheid op zich 
die determinerend is en niet de hoeda
nigheid van de persoon die ze heeft be
gaan. 

Dat schijnt evenwel, voor het ogenblik, 
door het Hof niet als een regel te wor
den aangenomen. 

(11) A. DE NAUW, L'application et !'interpreta
tion de l'art. 6.1 et 3 de la C.E.D.H. dans la ju
risprudence beige en matiere penale », in : Les 
droits de la defense en matiere penale (Liege 
1985, 300); C. DE VALKENEER, Le principe de Ia 
loyaute dans le recherche de preuves en droit 
penal, R.D.P., 1990, 665; zie ook J. VELU, La 
Convention Europeenne des droits de l'homme 
(Bruylant 1990), nr. 494; F. GbLGiiKLU; « Le 
proces equitable et !'administration des preu
ves dans la jurisprudence de Ia Cour eu
ropeenne des droits de l'homme », in Melanges 
offerts a Jacques Velu, Bruylant, 1992, 1361, 
1367, 1368 et les arrets cites. 

(12) A. DE NAuw, nota sub. Brussel, 3 maart 
1987, R. W., 1987-88, 643. 

(13) Cass., 10 dec. 1923, Pas., 1924, 67; Ph. 
TRAEST, op.cit., nr. 673. 

(14) Zie noot 4. 

(15) Cass., 29 okt. 1962, Pas.,. 1968, 27.2 
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Blijkens twee recente arresten (Cass., 
17 jan. 1990 en 17 april1991) (16), inoet uit 
het enkel feit dat (bewijs)stukken bedrieg
lijk zijn weggenomen niet noodzakelijk 
afgeleid worden dat de overlegging ervan 
voor de rechter onwettig is. In de betref
fende gevallen werd vastgesteld dat de 
onderzoeksrechters en de aangever geen 
onregelmatigheid kon worden verweten, 
en ook ,...... en dit schijnt wel het determine
rend criterium te zijn geweest - dat er 
geen verband bestond tussen de bedrieg
lijke wegneming van de litigieuze stukken 
en hun gebruik als bewijs in rechte (17). 

Ph. Traest (18) meent, m.i. terecht, dat 
die argumenten niet overtuigend kunnen 
zijn : geen enkele · onwettelijkheid mag 
tot een veroordeling bijdragen, ook niet 
de onwettelijke daad van een derde, 
zelfs gepleegd met een andere bedoeling 
dan het verkrijgen van een bewijs. Met 

· de rechtsleer meen ik te moeten vaststel
len dat die twee arresten van de door 
het Hof tot dan toe gevolgde lijri afwij
ken. 

5. De problematiek van de toelaatbaar
heid van een bewijs spitst zich toe wan
neer de derde, zoals in onderhavig geval, 
zonder enige betrokkenheid van de over
heid, niet ontwettig maar onbehoorlijk 
heeft gehandeld om een bewijs te ver
schaffen (19). 

De uitsluitingsregel is dan niet meer 
stringent, zoals in het geval van een on
wettelijkheid, of in het geval van een on
behoorlijke praktijk van de onderzoe
kers. 

In de gedachtengang van het bestre
den arrest, mag de feitenrechter niet zo 

(16) Lees : L. Huybrechts : << Het door de 
aangever.onrechtmatig·verkregen bewijs » met 
betrekking tot het arrest van 17 jan. 1990, 
R. W., 1990-91, 464; en m.b.t. Cass., 17 april 
1991, enkel gepubliceerd in R.D.P., 1992, 94, de 
noot get. C. De Valkeneer • De l'illegalite com
misse par un tiers dans !'administration de la 
preuve >>. 

(17) Vgl. :met Cass., 29 okt. 1962, Pas., 1963, 
272 : de burgerlijke partij had bewijsstukken 
bedrieglijk weggenomen met de bedoeling die 
stukken in rechte te gebruiken; Cass., 6 sept. 
1977, A.C., 1978, 23, met een subtiel onder
sch.eid tussen het door een misdrijf verkregen 
bewijs of de vaststelling van misdrijf, gepaard 
gaande met het plegen van een misdrijf. 

(18) Ph. TRAEST, op.cit., nr. 672. 

(19) Ph. TRAEST, op.cit., nr. 671 e.v. · 

maar afzien van de omstandigheid dat 
de personen die ambtelijk optraden niets 
onwettigs of onregelmatigs kan worden 
verweten? Maar daarmee is de kous nog 
niet af. 

Aangenomen nog dat ambtelijk niets 
verkeerds is gebeurd, dan nog staat de 
feitenrechter voor de vraag of de onbe
hoorlijke handelswijze van de derde, die 
geen misdrijf of onregelmatigheid be
gaan heeft, van dien aard is dat zij in de 
totaalbeschouwing van het proces, waar
toe de rechter volgens de rechtspraak 
van het Europese Hof gehouden is (20), 
het bewijs ontoelaatbaar maakt? 

Om de bewijsvoering naar billijkheid 
te beoordelen, moet de rechter het pro
ces in zijn geheel in aanmerking nemen; 
in dit opzicht telt vooral de wijze waarop 
het bewijs wordt gebruikt in verband 
met het vereiste eerbied voor het recht 
van verdediging, meer dan de wijze 
waarop het bewijs wordt ingebracht (21). 

De feitenrechter zal zodanig bewijs 
wellicht uitsluiten indien hij, met inacht
neming van het geheel van de zaak, 
meent dat er geen sprake meer kan zijn 
van een eerlijke procesvoering. 

De uitsluitingsregel moet aldus gerela
tiveerd worden (22). Een strak en ab
strakt antwoord is niet meer mogelijk. 
Zodanig antwoord zou overigens indrui
sen tegen het vereiste van een totaalbe
oordeling van het procesverloop. 

* 

* * 
Om terug te komen tot het bestreden 

arrest, ben ik de mening toegedaan dat 
de appelrechters met hun oordeel dat de 
telastleggingen « geen steun vinden in 
enig wettig, regelmatig of rechtmatig be
wijsmiddel » verkeerd hebben geoor
deeld, in die zin dat de vaststelling van 
het onbehoorlijk handelen van de derde, 
die geen misdrijf maar ook geen .on
rechtmatigheid heeft gepleegd, niet kan 
volstaan om tot de uitsluiting van het al
dus verkregen bewijs te concluderen 
evenmin trouwens als de eventuele con
tractuele fout vanwege die derde, steeds 
op voorwaarde dat hij geen onrechtmati
ge daad stelt. 

Er anders over oordelen zou het lot 
van de strafvordering op onomkeerbare 

(20) Zie noot 10. 

(21) F. GbLCUKLU, geciteerd in noot 11. 

(22) Ph. TRAEST, op.cit., nr. 677 e.v. 
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wijze afhankelijk maken van de handel
wijze van iemand die, v66r en los van 
het onderzoek, dus zonder enige betrok
kenheid vanwege de met opsporing be
laste ambtenaren, verkeerd zou hande
len (23). 

Dit zou indruisen tegen het vereiste 
van een totaalbeoordeling van het pro
ces. 

Anderzijds kan men, om een bewijs 
toe te laten, ook niet volstaan met vast 
te stellen dat aan het gerecht niets kan 
worden verweten. ( ... ) 

• 
• • 

Mijn conclusie is derhalve : cassatie op 
grond van een middel van ambtswege af
geleid hetzij uit de miskenning van de 
regels over het bewijs in strafzaken of, 
gei:nspireerd door bet arrest van 13 mei 
1986, wegens miskenning van de algeme
ne rechtsbeginselen die de strafrechts
pleging of het str;rlprocesrecht beheer
sen. 

ARREST 

(A.R. nr. 6388) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: miskenning van de bewijsregels in 
strafzaken : 

Overwegende dat de rechter niet 
vermag een misdrijf bewezen te ver
klaren, indien het daartoe aange
wende bewijs, hetzij door de over
heid die met de opsporing, de vast
stelling of de vervolging ervan is 
gelast, hetzij door de aangever van 
dat misdrijf door een strafbaar feit 
of op een andere onrechtmatige wij
ze is verkregen; dat hij in dat geval 
- en derhalve indien het bewijs 
van het misdrijf geleverd wordt 
door andere bewijsgegevens die 
rechtstreeks noch onrechtstreeks uit 

(23) Zie Cass., 6 sept. 1977, A.C., 1978, 23; 17 
jan. 1990, A.C., 1989-90, nr. 310. 

het onrechtmatig verkregen bewijs 
voortvloeien - geen aan de be
klaagde ten laste gelegde feit bewe
zen vermag te verklaren; 

Overwegende dat de appelrechters 
de verweerders vrijspreken op de 
gronden dat de bewijsvoering van 
de hun ten laste gelegde misdrijven 
in haar geheel op onrechtmatig ver
kregen bewijs stoelt en derhalve 
moet worden geweerd, nu meer be
paald die bewijsvoering haar oor
sprong vindt in de bij de anonieme 
aangifte gevoegde bijlagen, bevat
tende « gedetailleerde gegevens uit 
de " zwarte " boekhouding van het 
hotel » waar de aangever als nacht
portier werkzaam was, deze gege
vens « tijdens zijn werkuren onge
merkt en buiten weten van (de 
verweerders) » werden overgeschre
ven en hij de bijlagen « slechts inge
volge een onregelmatige verkrijging 
heeft kunnen opstellen door grof 
misbruik te hebben gemaakt van de 
vertrouwensrelatie die bestond tus
sen hem en zijn werkgevers »; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de aangever nota neemt 
van documenten waartoe hij krach
tens zijn dienstverband toegang 
heeft geen misdrijf of een andere 
onrechtmatige verkrijging oplevert, 
zodat het bewijs van een misdrijf 
dat hierdoor desgevallend kan wor
den geleverd geen onregelmatigheid 
inhoudt; 

Overwegende dat de appelrechters 
door de verweerders vrij te spreken 
op grond van de hierboven gegeven 
motivering de bewijsregels in straf
zaken miskennen, mitsdien hun be
slissing niet naar recht verantwoor
den; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift van ei
ser dat ter griffie van het Hof van 
Beroep te Gent werd ingediend op 6 
februari 1992, dit is na het verstrij
ken van de bij het artikel 422 van 
het Wetboek van Strafvordering be-
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paalde termijn en zonder acht te 
slaan op de door eiser bij memorie 
aangevoerde middelen, vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest; veroordeelt de verweer
ders in de kosten; verwij st de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

4 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin; advocaatcgeneraal 
- Advocaat: mr. A. Lust, Brugge. 

Nr. 2 

2• KAMER - 4 januari 1994 

1° ARBEID- SOCIALE DOCUMENTEN- BIJ
DRAGE AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID - VERGOEDEND KARAKTER. 

2° STRAF - ALLERLEI - OVERTREDING SO
CIALE-DOCUMENTENWET - BIJDRAGE AAN 
DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
~ VERGOEDEND KARAKTER - GEEN STRAF. 

1 o en 2° Telkens als de strafrechter een 
veroordeling uitspreekt voor feiten be
doeld in art. 11 Sociale-Documenten
wet, dient hij tevens de beklaagde te 
veroordelen tot de betaling aan de 
R.S.Z. van een vergoeding gelijk aan 
het drievoud van de bijdragen bedoeld 
in art. 38, §§ 2 en 3, wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginselen 
van de sociale zekerheid voor werkne
mers, ongeacht de datum van de bewe
zen verklaarde feiten, omdat die bij
dragen een vergoedend karakter heb
ben en geen straf zijn (1). (Art. llbis 
Sociale-Documentenwet.) 

(1) De vergoeding in kwestie werd door de 
Programmawet van 6 juli 1989 ingevoegd, en 
in de bestreden beslissing toegepast wegens 
feiten gepleegd v66r de inwerkingtreding van 
de bedoelde wet; Cass., .16 feb. 1993, AR. nr: 
6631 (AC., 1992-93,nr. 97). 

(BOURGOIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7183) 

HET HOF; - Gelet op · het bestre
den arrest, op 15 oktober 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep gericht is « tegen de beschik
king waarbij (eiseres), wegens de 
inbreuken sub A en B, ambtshalve 
veroordeeld wordt tot d,e betaling 
aan de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid van een vergoeding gelijk 
aan het drievoud van de bijdragen 
bedoeld in artikel 38, §§ 2 en 3, van 
de wet van 29 juni 1981 houdende 
de . · algemene beginselen van de 
sociale zekerheid voor werknemers. 
In casu: 34.721 frank x 51,16 % (bij
dragevoet sociale zekerheid) 
18.110 frank x 3. = 54.330 frank »; 

Over het middel : 
Overwegende dat - zoals door de 

appelrechters met redenen bena
drukt - . de kwestieuze bijdrage, 
waartoe e1seres veroordeeld wordt, 
een vergoedend karakter heeft en 
geen straf is; dat die veroordeling 
tot bijdrage gekoppeld is aan de in 
artikel llbis van het koninklijk be
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 be
treffende het bijhouden van sociale 
documenten _ vermelde uitspraak van 
straf voor de feiten bedoeld bij arti
kel 11, 1°, a, b, c, d, e, fen h, en'de 
rechter ambtshalve tot de betaling 
van bijdrage dient te veroordelen 
telkens hij veroordeelt wegens over-, 
treding van de voormelde bepalin
gen van artikel 11, ongeacht de da
tum van de bewezen verklaarde 
feiten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de s_ubstan" 
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen · in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig .de wet is gewezen; 



NI'.-:_3 HOF VAN CASSATIE 7 

Oni die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. -

4 januari 19934 - 2e kamer - Voorzit
ter': de ·h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. 
Devriendt, Kortrijk. 

Nr.3 

2° KAMER - 4 januari 1994 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE -
MATERIELE SCHADE WEGENS INKOMSTEN
VERLIES - WEDUwE - DERVING VAN HET 
LOON VAN HET SLACHTOFFER - VERGOE-

·_ DING - 'RAMING - BEREKENING NAAR HET 
BRUTOLOON VAN HET SLACHTOFFER -
VOORWAARDE. 

De vergoeding van de schade geleden 
door de weduwe ten gevolge van in-

·- komstenverlies wegens derving van 
een deel van het loon van haar echtge
noot mag enkel op basis van het bruto
loon van het slachtoffer worden bere
kend, als de rechter, op grand van een 
feitelijke beoordeling van de gegevens 

_van de zaak, vaststelt dat het bedrag 
van de lastim op de vergoeding over
eensteint met het bedrag van de Jasten 
die op het loon van het slachtoffer wo
gen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Cass.; 5 sept. 1984, A.R. nr. 3603, A.C., 
1984-85, nr. 11; Cass., 3 okt. 1984, A.R. nr. 3638, 
A.C., 1984-85, nr. 85; Cass., 15 jan. 1986, A.R. 
nr. 4582, A.C., 1986-87, nr. 313; Cass., 15 mei 
1987, A.R. nr. F 1317 N, A.C., 1986-87, nr. 542; 
Cass., 13 jan. 1989, A.R. nr. F 1411 N., A.C., 
1988-89, nr. 285; Cass., 5 dec. 1990, A.R. nrs. 
8184 en 8374, A.C., 1990-91, nr. 178; Cass., 26 
maart 1991, A.R. nr. 4389, A.C., 1990-91, nr. 

(Zie vervolg·naot op volgende kolom.) 

(MAURETUS NV, T, BEUN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7185) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 20 september 1988, 
12 februari 1991 en 12 oktober 1992 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 213, 217, 
1382, 1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976, 
32bis, lid 3, 1°, 92, § 1, van bet Wetboek 
van de Inkoinstenbelastingen, gewijzigd 
bij de wetten van 5 januari 1976 en van 
27 december 1984 en bij bet koninklijk 
besluit nr. 22 van 22 december 1986 (v66r 
de wet van 12 juni 1992), 

doordat bet bestreden arrest van 20 
september 1988 van gedeeltelijke hervor
ming eiseres veroordeelt om aan de ver" 
weester Anne-Marie Beun, handelend in 
eigen naam, te betalen, ten definitieve ti
tel, 13.543.349 frank, en een provisie van 
160.000 frank voor schade aan bet voer
tuig met aanstelling van een gerechts
deskundige om daarover verder advies 
uit te brengen, en een voorschot van 1 
frank voor kosten van bet ziekenhuis en 
een voorschot van 187.860 frank voor be
grafeniskosten en de vordering voor 
postlucratieve schade onbepaald uitstelt, 
op volgende gronden : partijen zijn bet 
grondig oneens over de begroting van de 
materiele schade wegens inkomstenver-

(Vervolg noot van vorige kolom.) 
401; Cass., 13 feb. 1992, A.R. nr. F 1129 F, A.C., 
1991-9e, nr. 308, R. W., 1992-93, 123; Cass., 11 ju
ni 1992, A.R. nr. F 1187 F, A.C., 1991-92, nr. 
536, R. W., 1992-93, 374; Cass., 27 nov. 1992, A.R. 
nr. F 1985 N, A. C., 1992-93, 756, en de cone!. 
van adv.-gen. Goeminne, R. W., 1992-93, 1130; 
lees : R. TOURNICOURT, De belastbaarheid van 
de vergoedingen uitgekeerd aan het slachtof
fer van een verkeersongeval, in Recente AI'I'es
ten van het Hot van Cassatie, 1992, 73, m.b.t. 
Cass., 13 feb. 1992, A.R. nr. F 1129 F, A. C., 
1991-92, nr. 308; E. BOURS, La reparation du 
dommage et l'impot sur les revenus, Ann. Dr. 
Liege, 1980, 347; P. COPPENS en A. BAILLEL'X, 
Droit fiscal. Les imp6ts sur les revenus, 1985, 
138, nr. -3; G. SUETENS-BOURGEOJS, hetbruto- en 
nettoloon in de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie, in Liber Amicorum F. Duman,- 1983, 
D.I., (283) 290-291; J. THILMANY, Vergoed,ng 
voor blijvende arbeidsongeschiktheid, A.F,1~. 
mei 1988, 150. 
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lies. Eiseres houdt voor dat het inkom
stenverlies op basis van het nettoloon 
dient berekend te worden daar waar ver
weerster voorhoudt dat deze schade op 
het belastbaar loon dient berekend te 
worden~ Het komt bewezen voor dat de 
toegekende vergoedingen aan belasting 
onderworpen zijn en dat het te voorzien 
is dat de door verweerster te betalen be
lastingen zullen overeenstemmen met de 
belastingen die de echtgenoten zouden 
hebben moeten betalen. Als men daarbij 
nog rekening houdt met het feit dat de 
bestemming die verweerster wettelijk 
dan wel door vrije keuze aan haar inko
men zal geven of moeten geven geen in
vloed k.an hebben op de vergoedings
plicht van eiseres, dan kan het argument 
dat het inkomen van verweerster in min
dere of meerdere mate aan belasting zal 
worden onderworpen en wat afhangt van 
de beslissing van de wetgever niet in 
aanmerking worden genomen om te be
slissen dat het inkomstenverlies op basis 
van het nettoloon moet berekend wor
den. Op grand van wat vooraf wordt ge
zegd zal voor het berekenen van het in
komstenverlies van verweerster reke
ning worden gehouden met het belast
baar loon ( ... ). Dat daarmede ook reke
ning gehouden wordt voor de berekening 
van het inkomstenverlies gedurende de 
lucratieve levensduur van het slachtoffer 
( ... ). Er moet worden aangenomen dat re
kening gehouden met de familielast die 
de echtgenoten hadden, het slachtoffer 
zoals eiseres het laat opmerken 3 % (lees 
30 %) van zijn inkomen voor eigen on
derhoud zou hebben aangewend, dit is 
4.894.046 x 0,3 = 1.468.213 frank, zodat 
het inkomen dat verweerster thans derft 
dat afkomstig is van het inkomen dat 
het slachtoffer zou hebben verworven : 
2.649.137 (inkomen slachtoffer) 
1.468.213 = 1.180.924 frank bedraagt. 
Dit bedrag dient als vergoeding van de 
schade die verweerster lijdt aan haar 
toegekend te worden ( ... ). In acht gena
men de familielast van het slachtoffer, 
namelijk zijn echtgenote en twee kinde
ren, en het feit dat verweerster binnen 
afzienbare tijd niet meer verder zou heb
ben gewerkt mag er worden aangeno
men dat het slachtoffer 35 % van zijn 
loon voor zijn eigen onderhoud zou heb
ben gespendeerd zodat verweerster 
slechts 65 % van dit inkomen zou hebben 
genoten, 

terwijl, ... 
terwijl, tweede onderdeel, de motieven 

van het bestreden arrest, volgens welke 

ke het bewezen voorkomt dat de belas
ting op de toegekende vergoedingen zou 
overeenstemmen met de belastingen die 
de echtgenoten zouden moeten betalen, 
niet toelaten vast te stellen op welke 
grand dit oordeel gesteund is zodat het 
bestreden arrest onvoldoende gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); dat daarbij, vermits de op 
het inkomen te betalen belastingen op 
het inkomen in de toekomst onzeker zijn 
en afhangen van de wil van de wetgever, 
het bestreden arrest in die omstandighe
den ten onrechte geoordeeld heeft dat er 
overeenkomst tussen de belastingen op 
de vergoedingen en op de inkomsten zou 
bestaan, zodat er ten onrechte rekening 
werd gehouden met het bruto-inkomen 
om deze vergoedingen te berekenen 
(schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek), zodat het 
bestreden arrest de in het middel aange
wezen bepalingen geschonden heeft : 

Over het middel : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de schade voor 
een weduwe ingevolge inkomsten
verlies wegens derving van een deel 
van het loon van haar echtgenoot 
bestaat in het verlies van diens net
toloon, verminderd met een bepaald 
percentage voor de eigen kosten van 
het slachtoffer, vermeerderd met de 
aan de verkrijging verbonden las
ten, te dezen de belastingen die zij 
op het uitbetaalde kapitaal verschul
digd is overeenkomstig het bijzon
der stelsel van aanslag van artikel 
92 W.I.B.; dat de rechter de vergoe
ding voor de weduwe aileen maar 
op basis van het brutoloon van het 
slachtoffer mag berekenen als hij op 
grond van een feitelijke beoordeling 
van de gegevens van de zaak vast
stelt dat het bedrag van de lasten op 
de vergoeding overeenstemt met het 
bedrag van de lasten die op het loon 
van het slachtoffer wogen; dat de 
rechter bij deze vaststelling echter 
geen rekening mag houden met na 
de schadeverwekkende daad inge
treden gebeurtenissen, die de toe-
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stand van het slachtoffer hebben 
verbeterd of verergerd, of mogelijks 
zullen verbeteren of verergeren, als 
die gebeurtenissen aan de fout en/of 
de schade zelf vreemd zijn; dat hij 
evenmin rekening mag houden met 
mogelijke, maar onzekere toekom
stige wetswijzigingen; 

Dat bij afwezigheid van een ande
re betwisting dan de belastbaarheid 
van de vergoeding, de appelrechters 
wettig de hager bedoelde vaststel
ling doen door te constateren dat de 
vergoeding belastbaar is en het te 
voorzien is dat de door eiseres te be
talen belastingen op de haar toeko
mende vergoeding en op haar eigen 
inkomen zullen overeenstemmen 
met de belastingen die de echtgeno
ten zouden hebben moeten betalen; 
dat de appelrechters hierbij geen re
kening mochten houden en ook niet 
houden met op niets berustende spe
culaties omtrent mogelijke toekom
stige wijzigingen van de belasting
wetgeving; 

Dat de appelrechters zodoende 
hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de N.V. 
Mauretus in de kosten van haar 
voorzieningen. 

4 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Biitzler. 

Nr. 4 

2° KAMER - 4 januari 1994 

1° WEGVERKEER - WET BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER (WETS
BEPALINGEN)- ART. 62- PROCES-VERBAAL 
MET BIJZONDERE BEWIJSWAARDE. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 
- BEWIJSWAARDE - OVERTREDING OP DE 
VERKEERSWETTEN- PROCES-VERBAAL VAN 
VASTSTELLING- BIJZONDERE BEWIJSWAAR
DE - DRAAGWIJDTE - LATER VERSTREKTE 
GEGEVENS. 

1 o en 2° De bijzondere bewijswaarde die, 
zolang het tegendeel niet is bewezen, 
verbonden is aan het proces-verbaal 
dat naar aanleiding van een overtre
ding van de verkeerswetten werd op
gesteld door een daartoe bevoegde 
ambtenaar of beambte van de over
heid, geldt slechts voor de vaststelling 
van de overtreding zelf, doch niet voor 
later verstrekte gegevens (1). (Art. 62 
Wegverkeerswet.) 

(VANDER BRACHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7262) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 oktober 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de regel van ar

tikel 62, eerste en tweede lid, van de 
Wegverkeerswet, krachtens welke 
het proces-verbaal door een daartoe 
bevoegde ambtenaar of beambte van 
de overheid van een overtreding van 
de verkeerswetten en van de regie-

(1) Met de vaststel!ingen waaraan de bijzon
dere bewijswaarde is gehecht worden bedoeld 
de vaststellingen die zintuiglijk door de daar
toe bevoegde personen zelf werden gedaan; 
Cass., 21 jan. 1992, A.R. nr. 5332 (A.C., 1991-92, 
nr. 262) met voetnoot; Cass., 24 dec. 1991, A.R. 
nr. 4671 (A.C., 1991-92, nr. 222). 
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menten betreffende de politie .over 
het wegverkeer bewijs oplevert zo
lang het tegendeel niet is bewezen, 
slecht~ geldt voor het proces-verbaal 
van vaststelling van de overtreding 
zelf, doch niet voor later verstrekte 
gegevens; 

Dat de rechters dan ook met de 
considerans « De inlichtingen ver
strekt in het proces-verbaal van 
aanvullend onderzoek hebben be
wijskracht tot bewijs van het tegen
deel, hetgeen door de verdediging 
niet wordt geleverd », het genoemde 
wetsartikel schenden, mitsdien de 
veroordeling van eiseres niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het eerste middel, dat niet 
tot CC~-ssatie zonder verwijzing kan 
leiden, vernietigt het bestreden von
ilis; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde, zitting 
houdende in hoger beroep. 

4 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. 
Mussche, Gent. 

Nr. 5 

2• KAMER - 4 januari 1994 

1° MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN 
VERSCHONING- RECHTVAARDIGINGSGROl\'D 
- BEWIJS 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST, 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST -
RECHTVAARDIGINGSGROND. 

1° en 2° Wanneer de beklaagde zich be
roept op een rechtvaardigingsgrond en 
zijn aanvoering niet van alle grand 
van geloofwaardigheid is ontbloot, 
dient de onjuistheid ervan door de ver
volgende partij of, in voorkomend ge
val, door de burgerlijke partij te wor
den bewezen (1). 

(MERCIER T. PASTELEURS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.120l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser bij conclu

sie een versie van de feiten voor
houdt waaruit hij de gevolgtrekking 
afleidt dat hij handelde, gedwongen 
door een macht die hij niet heeft 
kunnen weerstaan, zodat de feiten 
die hem worden ten laste gelegd, 
krachtens artikel 71 van het Straf
wetboek, geen misdrijf opleveren; 

Overwegende dat, wanneer de be
klaagde zich beroept op een recht
vaardigingsgrond en zijn aanvoering 
niet van alle grand van geloofwaar
digheid is ontbloot, de onjuistheid 
ervan door de vervolgende partij of, 
in voorkomend geval, door de bur
gerlijke partij dient te worden bewe
zen; 

Overwegende dat de appelrechters 
- zonder vast te stellen dat de aan
gevoerde rechtvaardigingsgrond el-

(1) Cass., 11 sept. 1985, A.R. nr. 4360, A.C., 
1985-86, nr. 18 met voetnoot; zie ook : 3 juni 
1987, A.R. nr. 5500, A.C., 1986-87, nr. 593; 10 
oktober 1990, A.R. nr. 8396, A.C., 1990-91, nr. 
73; 30 sept. 1993, A.R. nr. C.93.0073.F, A.C., 
1993, nr. 389. 
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ke geloofwaardigheid mist - eisers 
verweer verwerpen met de enkele 
overweging dat « helemaal niet. het 
bewijs wordt geleverd ( ... ) dat (e1ser) 
gedwongen werd door een macht die 
hij niet heeft kunnen weerstaan. »; 

Dat zij met deze redengeving de 
beslissing dat eiser schuldig is aan 
de hem ten laste gelegde feiten niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering, de vernietiging mee
brengt van de beslissingen op de te
gen hem ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen die het gevolg zijn van 
de eerstgenoemde beslissing, 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel dat niet tot cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; veroordeelt de 
verweerders in de helft van de kos
ten en laat de overige helft ervan 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

4 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. D. De Maeseneer, 
Brussel. 

Nr. 6 

ze KAMER - 4 januari 1994 

10 CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE· 
ROEP - ALGEMEEN - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK- VERZET- HERHAALDVERSTEK 
- VERZET ONGEDAAN VERKLAARD - CASSA
TIEBEROEP - DRAAGWIJDTE. 

zo VERZET - STRAFZAKEN - HERHAALD 
VERSTEK - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD 
- CASSATIEBEROEP - DRAAGWIJDTE. 

1 o en zo Wanneer het cassatieberoep ge
richt is tegen een arrest waarbij het 
verzet wegens het niet verschijnen van 
de verzetdoende partij ongedaan wordt 
verklaard, heeft het Hoi enkel na te 
gaan of het arrest het verzet wettig 
heeft afgewezen op grand van de vast
stelling dat de eiser herhaald verstek 
heeft laten gaan (1). 

(MARIE T. VERHOEVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1289.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juli 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkeL gericht is tegen het arrest van 
30 juli 1993, hetwelk, wegens het 
niet verschijnen van eiser, het door 
hein gedane verzet tegen het bij 
verstek gewezen arrest van 17 juni 
1993 ongedaan verklaart; 

Overwegende dat, wanneer de 
voorziening gericht is tegen een ar
rest waarbij het verzet wegens het 
niet verschijnen van eiser ongedaan 
wordt verklaard, het Hof enkel dient 
na te gaan of het arrest het verzet 

(1) Cass., 20. juni 1990, A.R. nr. 8358, A.C., 
1989-90, nr. 612. 
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wettig heeft afgewezen op grond 
van de vaststelling dat eiser her
haald verstek heeft laten gaan; ... 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

4 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Y. Livemont, Brussel. 

Nr. 7 

1 e KAMER - 7 januari 1994 

CASSATIEMIDDELEN- TUCHTZAKEN
NIEUW MIDDEL - OVERSCHRIJDEN VAN DE 
REDELIJKE TERMIJN- ONTVANKELIJKHEID. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel met beroep op overschrij
ding van de redelijke termijn waarbin
nen eisers zaak moest worden behan
deld, wanneer de vraag naar de rede
lijke termijn niet aan de feitenrechter 
is onderworpen (1). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

(1) Het tweede middel voerde schending aan 
van de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 l.V.P.B.R. en· 
van het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging, op grand dat de tegen de ei
ser ingestelde tuchtvordering door de raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren niet bin
nen een redelijke termijn was behandeld. 

Zie Cass., 19 juni 1987, A.R. nr. 5608 (A.C., 
1986-87, nr. 644); 17 maart 1988, A.R. nr. 7994 
(ibid., 1987-88, nr. 447); 26 april 1990, A.R. nr. 
8751 (ibid., 1989-90, nr. 505); 4 feb. 1993, A.R. 
nr. 9501 (ibid., 1993, nr. 74); 19 nov. 1993, A.R. 
nr. 8132 (ibid., 1993, nr. 473). 

(P ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr_ 8228) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 juni 1992 gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, met het Ne
derlands als voertaal; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor de 
raad van beroep heeft aangevoerd 
dat de redelijke termijn waarbinnen 
zijn zaak moest worden behandeld, 
was overschreden of dat zijn recht 
van verdediging was miskend; 

Dat het middel nieuw, mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

7 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: mevr. Baete-Swin
nen, afdelingsvoorzitter - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Biitzler. 

Nr. 8 

3" KAMER - 10 januari 1994 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - ART. 
194 WERKLOOSHEIDSBESLUIT - GEEN AAN
GIFTE VERRICHTEN VAN ARBEID - TERUG-
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VORDERING - UITSLUITJNG - PERIODE -
STRAFVERVOLGING - WET 6 JULI 1976 SLUIK
WERK - VRIJSPRAAK. 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP UJTKE
RING - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - ART. 
195 WERKLOOSHEJDSBESLUIT - STRAFVER
VOLGING WET 6 JULJ 1976 SLUJKWERK - VRIJ
SPRAAK - BEDRIEGLIJK OPZET. 

3° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- AL
GEMEEN OPZET - SLUJKWERK. 

1 o Wettig is de beslissing van de rechter 
die met toepassing van art. 194 Werk
Joosheidsbesluit de administratieve 
sanctie handhaaft en in aanmerking 
neemt een periode waarin is begrepen 
de periode waarvoor de uitkeringsge
rechtigde werd vrijgesproken voor 
sluikwerk. 

2° en 3° De wet van 6 juli 1976 vereist 
geen bijzonder opzet voor het misdrijf 
van sluikwerk; het arrest dat zijn be
slissing met betrekking tot de adminis
tratieve sanctie op grand van art. 195 
Werkloosheidsbesluit handhaaft op 
grand dat de vrijspraak enkel geldt 
voor het bedrieglijk opzet, is niet naar 
recht verantwoord. 

(VERSTAPPEN T. R.V.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0032.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1992 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4 van de wet van 17 april 
1878, houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 360 van 
het Wetboek van Strafvordering, gewij
zigd bij de wet van 26 februari 1981, 1, 2, 
5 en 9 van de wet van 6 juli 1976 tot be
teugeling van het sluikwerk met han
dels- of ambachtskarakter, 118, 123, 126, 
128, § 1, 1° en 2°, 153, § 4, 194, 195, 210, 
211 en 261, 5°, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, gewij-

zigd bij de koninklijke besluiten van 5 
november 1965, 1 december 1967, 10 
maart 1971, 22 juli 1975, 26 april 1976, 22 
november 1976, 6 oktober 1978, 5 oktober 
1979, 12 oktober 1982, 12 april 1983, 2 mei 
1984, 13 juli 1984, 7 augustus 1984, 28 mei 
1986, 4 augustus 1986, 20 augustus 1987, 
14 december 1988, en v66r de wijziging 
bij de koninklijke besluiten van 12 juli 
1989, 2 januari 1991, 21 mei 1991 en 25 
november 1991, en miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van het abso
luut gezag van gewijsde in strafzaken, 

doordat het bestreden arrest de admi
nistratieve beslissing van 2 september 
1988 van de gewestelijke werkloosheids
inspecteur van de R.V.A. te Turnhout in
tegraal bevestigt waarbij eiser niet tot 
de werkloosheidsuitkeringen toegelaten 
werd gedurende 52 weken, ingaand op 5 
september 1988 (art. 194 : 13 weken + 
art. 195 : 26 weken + art. 197 : 13 we
ken), waarbij eiser vanaf 21 maart 1985 
van de werkloosheidsuitkeringen uitge
sloten werd en waarin beslist werd de 
werkloosheidsuitkeringen terug te vorde
ren die eiser eventueel vanaf 21 maart 
1985 onrechtmatig genoten had op grand 
« dat in casu ... het strafvonnis, zeer 
summier gemotiveerd zijnde, nochtans 
geen enkele materiiHe vaststelling in 
haar overwegingen aanhaalt waarop de 
strafrechter zijn beslissing zeker en 
noodzakelijk heeft Iaten steunen; dat im
mers, waar in de betichtingen uitdrukke
lijk het bedrieglijk opzet als schuldele
ment voor de strafbare gedraging vereist 
is, het niet voor zeker en vaststaand kan 
aangenomen worden dat niet aileen het 
ontbreken van het misdadig inzicht als 
schuldelement redengevend was voor de 
vrijspraak, doch ook de materiEHe feiten 
zelf, aan de basis van de strafvordering, 
onvoldoende bewezen werden. Dat der
halve niet met zekerheid kan gesteld 
worden dat de (strafrechter) benevens de 
afwezigheid van het vereiste bijzonder 
opzet, ook nog de materialiteit van de 
feiten voor niet bewezen aanzag. Dat het 
gezag van gewijsde van een strafvonnis, 
dat, zoals in casu, de vrijspraak inhoudt 
van een overtreding van artikel 261, § 5, 
K.B. 20.12.1963, dan ook met zekerheid 
slechts betrekking heeft op het bijzonder 
opzet, met name het bedrieglijk inzicht, 
en de materialiteit van de feiten, die 
aanleiding gaven tot toepassing van arti
kel 195, ongemoeid heeft gelaten. Dat de 
gronden van de aangevochten adminis
tratieve beslissing o.m. artikelen 118, 
128, 194 en 195 K.B. 20.12.1963 zijn, waar 
het bijzonder opzet niet vereist is en een 
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!outer burgerlijke fout zijn, die geen in
breuk op de strafwet vormen en waar
over de burgerlijke rechter nog kan oor
delen. Dat er dan ook geen schending is 
van het gezag van strafrechtelijk gewijs
de door de burgerlijke rechter, wanneer 
deze zijn beoordeling steunt op een nieu
we appreciatie van de feiten die voor het 
voorwerp uitmaken van de strafvorde
ring, doch waaraan, zoals in casu, de 
strafrechter geen uitsluitsel gaf, met na
me de problematiek van de toelaatbaar
heid zijnde artikel 118 en als gevolg 
diwrvan de sanctionering volgend uit ar
tikelen 194-195 K.B. 20.12.1963; dat in ca
su de niet aangifte van het uitvoeren van 
zijn werkzaamheden als autohandelaar 
en autohersteller, ontegensprekelijk acti" 
viteiten die in het evenement ruilwerken 
van goederen en diensten vervat zijn, de 
sanctie van art. 194 volkomen verrecht
vaardigt; ... dat (verweerder) terecht be
sluit dat er in casu voldoende ernstige, 
nauwkeurige en overeenstemmende ver
moedens bestaan dat (eiser) zijn bijbe
roep zeker vanaf 21.3.1985 uitoefende. 
Dat zulks wordt bewezen door volgende 
onweerlegbare vaststellingen: Pro Justi
tia van de Rijkswachtbrigade Turnhout 
- d.d. 21.3.1985, waarbij (eiser) werd be
trapt toen hij een zware aanhangwagen, 
geladen met een personenwagen, sleepte 
met een voertuig dat daarvoor niet was 
geschouwd. De geplaatste advertentie 
(oktober 1987) waarin het voertuig Maz
da 323 te koop werd aangeboden. De vol
ledig uitgeruste garage voor het herstel
len, opmaken en vervan van wagen. Dat 
de verklaringen van de werkloze zelf 
door de feitelijke, vaststaande gegevens 
worden tegengesproken, zodat met ze
kerheid kan gesteld worden dat (eiser) 
minstens sinds 21.3.1985 een volledig pro
fessioneel ingerichte garage had en ook 
wagens opkocht, herstelde en weer door
verkocht, wat de uitsluiting vanaf 
21.3.1985 rechtvaardigt en ipso facto oak 
de terugvordering als correlatief ervan. 
Dat er dan ook geen redenen voorhan
den zijn om de sanctie op grand van arti
kel 195 K.B. 20.12.1963 te reduceren », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie uitdrukkelijk staande 
hield dat hij door de correctionele recht
bank werd vrijgesproken voor sluikwerk, 
dat het bijgevolg erga omnes vaststaat 
dat hij zich niet heeft schuldig gemaakt 
aan sluikwerk en dat er derhalve geen 
sprake kon zijn van uitsluiting en terug
vordering van werkloosheidsuitkeringen 
(zie de appelconclusie van eiser, geda-

teerd op 11 september 1990, pag. 5, 
randnr. 3); dat het bestreden arrest en
kel beslist heeft dat de vrijspraak van 
een overtreding van artikel 261, § 5, 
Werkloosheidsbesluit de materialiteit 
van de feiten ongemoeid heeft gelaten; 
dat het echter niet geantwoord heeft op 
het verweer van eiser dat uitdrukkelijk 
gesteund was op zijn vrijspraak v<.ior 
sluikwerk; dat het bestreden arrest daar
door zijn beslissing niet regelmatig ge
motiveerd heeft (schending van artikel 
97 van de Grondwet); · 

tweede onderdeel, eiser beklaagd werd 
te Kasterlee tussen 1 maart 1987 en 28 
oktober 1987, meermaals het laatste feit 
gepleegd zijnde op 27 oktober 1987, bij 
inbreuk op de wet van 6 juli 1976, artike
len 1, 2, 5 en 9, sluikwerk te hebben ver
richt; .dat eiser bij vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout van 30 
december 1988 werd vrijgesproken van 
deze tenlastelegging wegens twijfel en 
omdat deze twijfel in het voordeel van 
beklaagde dient ge1nterpreteerd; . dat in
gevolge het gezag van gewijsde van dit 
vonnis erga omnes vaststaat dat het aan 
eiser tenlastegelegde sluikwerk niet be
wezen is; dat · de strafrechter daardoor 
zeker en noodzakelijk heeft beslist. dat 
eiser tussen 1 maart 1987 en 28 .oktdber 
1987 geen werk verricht heeft dat voor
werp kan zijn van een beroep I:Jehorend 
tot het ambachtswezen, de handel en de 
industrie of dat, hetzij door zijn omvang 
en zijn technische aard, het:;o:ij door zijn 
frequentie, hetzij door het aanwenden 
van materieel of werktuigen, een speci
fiek professioneel karakter heeft; dat het 
bestreden arrest dan ook het gezag van 
dit strafrechtelijk gewijsde miskend 
heeft door te beslissen dat het uitvoeren 
van de werkzaamheden van eiser als au
tohandelaar en autohersteller, activitei
ten zijn die in- het economisch ruilver
keer van goederen en diensten vervat 
zijn en door te beslissen dat er in casu 
voldoende ernstige, nauwkeurige .. en 
overeenstemmende vermoedens bestaan 
dat eiser zijn bijberoep zeker vanaf 21 
maart 1985 tot 28 oktober 1987 uitoefen
de omdat eiser minstens sinds 21 maart 
1985 een volledig professioneel ingerich
te garage had, wagens opkocht, herstelde 
en weer doorverkocht (schending van ar
tikel 4, wet 17 april 1878, 360, W.S.V., en 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
absoluut gezag van gewijsde in strafza
ken); dat immers het uitvoeren · van 
werkzaamheden als autohandelaar en· 
autohersteller zoals beschreven in het 
bestreden arrest, sluikwerk is waarvoor 
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eiser werd vrijgesproken (schending van 
artikelen 1, 2, 5 en 9, wet 6 juli 1976); dat 
bet bestreden arrest bijgevolg op die 
gronden niet wettelijk beslist .heeft dat 
de sanctie van artikel 194 Werkloosheids
besluit volkomen verrechtvaardigd is 
(schending van artikelen 118, 123, 126, 
128, § 1, 1° en 2°, 194, 210, 211 en 261.5°, 
Werkloosheidsbesluit) en evenmin wette
lijk beslist heeft dat er geen redenen 
voorhanden zijn om de sanctie op grond 
van art. 195 Werkloosheidsbesluit te re
duceren (schending van artikelen 118, 
123, 126, 128, § 1° eri 2°, 153, § 4, 195; 210, 
211 en 261.5° Werkloosheidsbesluit); dat, 
in ieder geval, in zoverre de appelrech
ters zouden beslist hebben dat in de be
tichting van sluikwerk een bedrieglijk 
opzet vereist is en bet daarom niet zeker 
is dat niet aileen bet ontbreken van mis
dadig inzicht · reden was voor de- vrij
spraak maar ook bet onvoldoende bewe
zen zijn der materitHe feiten, zij hun 
peslissing niet wettelijk rechtvaardigen; 
dat die betichting van sluikwerk immers 
geen bedrieglijk opzet vereist (schending 
van ~rtikelen 1; 2, 5 en 9 wet 6 juli 1976), 

zodat bet bestreden arrest de in bet 
middel aangewezen ·bepalingen en alge
meen rechtsbeginsel geschonden heeft : 

Overweg~~de dat aan eiser, blij
kens de vermeldingen van bet ar
rest onderscheide:ri. administratieve 
san~ties werden opgelegd op grond 
van de artikelen 194 en 195 van bet 
Werkloosheidsbesluit. 1963; . dat hij 
vanaf 21 maart 1985 van bet recht 
op werkloosheidsuitkeringen werd 
uitgesloten en dat de uitkeringen 
die hij vanaf die datum genoot, door 
verweerder worden teruggevorderd, 
op grond van artikel 210 van bet 
voormelde ·· besluit; 

Dat, blijkens bet arrest en de be
woordingen van artikel 194, de ad
minis.tratieve sanctie <'U~ met toepas
sing van die bepaling aan eiser 
werd opgelegd, hierop gegrond was 
dat eiser geen aangifte had gedaan 
van hef verrichten, vanaf 21 maart 
1985, van arbeid als bedoeld in arti
kel 126, eerste lid, 2°, b), van dat be
shlit, bij bet indienen van zijn aan
vraag om uUkeringen de verplich
ting had; 
. Overwegende dat bet middel ge
heel .hierop -steunt dat eiser door de 

correctionele rechtbank werd vrijge
sproken van de tenlastelegging 
sluikwerk te hebben verricht tussen 
1 maart 1987 en 28 oktober 1987; 

Overwegende dat bet arbeidshof, 
nu bet vaststelt dat eiser vanaf 21 
maart 1985 arbeid verrichte en uit
keringen genoot, artikel 194 mocht 
toepassen zonder eisers vrijspraak 
door de correctionele rechtbank, die 
een latere periode dan die van de 
vereiste aangifte betreft, in aanmer
king te nemen; 

·Dat de bekritiseerde redenen van 
bet arrest de wettigheid van bet 
dictum, gegrond op artikel 194, niet 
aantasten; 

Dat bet middel, in zoverre bet de 
sanctie betreft, opgelegd op grond 
van artikel 194, alsmede de uitslui
ting en de terugvordering die er een 
gevolg van is, niet tot cassatie kan 
leiden en mitsdien niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat bet arrest, wat 
betreft de sanctie gegrond op artikel 
195, vaststelt dat eiser bij vonnis 
van de correctionele rechtbank werd 
vrijgesproken, onder meer van de 
tenlastelegging sluikwerk te hebben 
verricht in overtreding van de wet 
van 6 juli 1976 tot beteugeling van 
bet sluikwerk met handels- of am
bachtskarakter; 

Dat bet arrest oordeelt dat bet 
niet zeker is dat de correctionele 
rechibank, door eiser vrij te spreken 
van de tenlastelegging van bet ver
richten van sluikwerk, zich heeft 
uitgesproken « over de materiEHe fei
ten zelf », op de enkele grond dat in 
de « betichtingen » bedrieglijk opzet 
is vereist; 

Overwegende dat artikel 1 van de 
voornoemde wet van 6 juli 1976 be
paalt dat sluikwerk verboden is; 

Dat, naar luid van artikel 2, § 1, 
van die wet, voor de toepassing van 
die wet, sluikwerk is bet werk dat 
voorwerp kan zijn van een beroep 
behorend tot bet ambachtswezen, de 
handel of de industrie en dat niet in 
ondergeschikt verband wordt ver
richt door een natuurlijke persoon 
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of een rechtspersoon die ofwel niet 
is ingeschreven in het ambachts- of 
handelsregister, of de wettelijke 
voorschriften inzake vergunning, 
verzekeringsplicht of inschrijving in 
verband met de uitoefening van dit 
beroep overtreedt, voor zover dat 
werk, hetzij door zijn omvang, het
zij door zijn frequentie, hetzij door 
het aanwenden van materieel of van 
werktuigen, een specifiek profes
sioneel karakter heeft; 

Dat artikel 5 van die wet straffen 
bepaalt voor degene die sluikwerk 
verricht; 

Dat noch het voormelde artikel 1 
dat sluikwerk verbiedt, noch het 
voormelde artikel 2, § 1, dat sluik
werk omschrijft, noch het voor
noemde artikel 5 dat het misdrijf 
van sluikwerk strafbaar stelt, een 
bijzonder opzet vereisen; 

Dat het arrest derhalve zijn be
slissing met betrekking tot de 
sanctie op grond van het voornoem
de artikel 195 niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de administratieve 
sanctie opgelegd met toepassing van 
artikel 195 van het Werkloosheidsbe
sluit 1963; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; gelet op artikel1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

10 januari 1994 - a• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Wauters - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Simont. 

Nr. 9 

a• KAMER - 10 januari 1994 

1 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFI'EN - BEWIJSKRACHT - MISKEN
NING - BEGRIP - ARBEIDSOVEREENKOM
STEN. 

2o OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT - MISKENNING - BEGRIP - AR
BEIDSOVEREENKOMST. 

1° De bewijskracht van een aide wordt 
door de rechter niet miskend wanneer 
hij aan die akte een uitlegging geeft 
die met de bewoordingen ervan niet 
onverenigbaar is (1). (Artt. 1a19, 1a29 
en 1a22 B.W.) 

2° De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt door de rechter niet 
miskend, wanneer hij daaraan het ge
volg toekent dat zij, volgens zijn uit
legging ervan, wettig tussen partijen 
heeft (2). (Art. lla4 B.W.) 

(COPPENS T. CAPLO N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.9a.0065.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 januari 1993 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het eerste middel : 
W at het derde onderdeel betreft : 

W at het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, hoewel artikel 
1156 van het Burgerlijk Wetboek de 
rechter verplicht in de overeen
komsten na te gaan wat de gemeen-

(1} en (2} Zie Cass., 11 dec. 1989, A.R. nr. 
8694 (A.C., 1989-90, nr. 233), en cone!. J.F. 
LECLERCQ en de verwijzingen in Bull. en Pas., 
Cass., 13 mei 1988, met cone!. proc.-gen. 
Krings, A.R. nr. 5933 (A.C., 1987-1988, nr. 571}. 
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schappelijke bedoeling van de par
tijen is geweest, het geschrift be
wijskracht heeft ingevolge de artike
len 1319, 1320, 1322 en 1341 van 
hetzelfde wetboek, zowel wat de be
woordingen als wat zijn inhoud be
treft, zodat de rechter, wanneer er 
een geschrift is, daarin de wil van 
de partijen moet vinden; 

Overwegende dat het arrest, met 
de in het middel weergegeven rede
nen, van de overeenkomst tussen de 
partijen van 28 maart 1989 een uit
legging geeft, die met de bewoordin
gen ervan niet onverenigbaar is; 

Overwegende dat het arrest, door 
aan de overeenkomst van 28 maart 
1989 de gevolgen toe te kennen die 
zij wettig tussen de partijen heeft, 
volgens de uitlegging die het ervan 
geeft, de verbindende kracht van die 
overeenkomst niet miskent; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

10 januari 1994 - a• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Dhaeyer - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr.lO 

a• KAMER - 10 januari 1994 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN- BELANG- GROND VAN NIET
ONTV ANKELIJKHEID - NIET BEKRITISEERDE 

VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER DIE DE 
BESLISSING WETTELIJK VERANTWOORDEN -
VERANTWOORDING DIE AFHANGT VAN FEITE
LIJKE BEOORDELINGEN. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING -
OVERMACHT - BEG RIP - BRAND - GEVOLG. 

1° De grand van niet-ontvankelijkheid 
die tegen een cassatiemiddel is opge
worpen en hieruit is afgeleid dat de 
door het middel niet bekritiseerde 
vaststellingen van de rechter diens be
slissing naar recht verantwoorden, kan 
niet worden aangenomen wanneer het 
Hoi niet zonder inmenging in feitelijke 
beoordelingen zou kunnen beslissen 
dat die vaststellingen de beslissing 
naar recht verantwoorden (1). 

2° Overmacht kan slechts tot beiHndi
ging van de arbeidsovereenkomst lei
den als ze de verdere uitvoering van 
de overeenkomst definitief onmogelijk 
maakt (2). (Art. a2, 5°, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

(HENDRIKS T. CONFECTIEBEDRIJF BYVOET N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.9a.0086.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1993 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling 
Hasselt, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 97 der 
Grondwet, 26, eerste lid, en a2, enig lid, 
5°, van de wet van a juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, en voor zo
veel als nodig van de artikelen a9, § 1, en 
82 van de genoemde arbeidsovereenkom
stenwet (artikel 82 zoals gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 14 december 1984) 
en 1147, 1148 en 1a82 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het Arbeidshof te Antwerpen, 
afdeling Hasselt, in de bestreden beslis
sing, oordeelt dat verweerster • de defi-

(1) Zie Cass., 25 juni 1990, A.R. nr. 8526, 
A.C., 1989-90, nr. 622. 

(2) Zie Cass., 5 jan. 1981, A.C., 1980-1981, nr. 
255, J.T.T., 1981, biz. 184 met cone!. adv.-gen. 
Declercq. 
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nitieve overmacht (mocht) vaststellen en 
tot verbreking der arbeidsovereenkomst 
overgaan » (arrest p. 9, in fine) en eise
res' vordering tot het bekomen van een 
verbrekingsvergoeding en aanvullende 
schadevergoeding voor morele schade af
wij st, op volgende gronden : « De materie 
der overmacht wordt in het algemeen ge
regeld door de artikelen 1147 en 1148 
van het Burgerlijk Wetboek en in het 
bijzonder door de bepalingen van artikel 
32 van de wet van 3 juli 1978, voor wat 
de uitvoering der arbeidsovereenkom
sten betreft. De wettekst van artikel 32 
voornoemd is daaromtrent bijzonder 
summier, tenminste voor wat het begrip 
" overmacht " betreft. Artikel 32 voor
noemd bepaalt dat, behoudens de alge
mene wijze waarop de verbintenissen te
nietgaan, de verbintenissen voortsprui
tend uit de bij wet van 3 juli 1978 
geregelde overeenkomsten een einde ne
men, onder andere door overmacht. Ver
der kunnen, zoals het tussenvonnis d.d. 
11 september 1989 terecht heeft gemoti
veerd, er twee mogelijkheden worden on
derscheiden, te weten enerzijds omstan
digheden welke slechts tijdelijk de uit
voering van de arbeidsovereenkomst on
mogelijk maken en slechts de overeen
komst schorsen tijdens de duur van de 
tijdelijke overmacht en anderzijds de fei
ten welke definitief de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst onmogelijk maken 
en onafhankelijk zijn van de wil van de 
partijen, in casu onafhankelijk van de 
wil van de werkgever. Uit het strafdos
sier welk werd aangelegd n.a.v. de brand 
d.d. 14 oktober 1987 en de gegevens wel
ke partijen bijbrengen komt ter voldoe
ning van recht vast te staan dat de 
brand niet was te wijten aan een fout of 
nalatigheid van (verweerster). Tevens is 
niet in betwisting dat de wer khuizen en 
magazijnen volledig door de brand wer
den verwoest, zodat er geen productie 
meer mogelijk was. Ten deze is trou
wens niet afdoende bewezen dat (ver
weerster) nog enige productie zou heb
ben. gehad. Het tussenvonnis d.d. 11 
september 1989 heeft dan ook terecht 
vastgesteld dat de brand een geval van 
overmacht heeft uitgemaakt, en onder
zocht of er sprake kan zijn van definitie
ve overmacht, welke de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst definitief onmo
gelijk maakt. Er dient te worden aange
nomen dat er in de periode van 14 okto
ber 1987 tot 3 november 1987, datum 
waarop de definitieve overmacht door de 
werkgever werd vastgesteld, alleen enke
le noodactiviteiten mogelijk waren, 

welke ertoe strekken de schade te beper
ken, zowel van eigen goederen als van 
de handelscontracten, teneinde enig 
clienteel te behouden mocht het bedrijf 
terug opstarten. (Eiseres) heeft in dit 
verband ook niet aangetoond dat de 
werkgever nog met eigen middelen voor 
enige productie heeft gezorgd. Zij doet 
wel a an bod van getuigenbewij s doch het
gene men wil bewijzen kan niet worden 
bestempeld als enige activiteit van om
vang, tenzij voor behoud van vermogen 
en clienteel. Alleszins kan (eiseres) niet 
de taken hebben opgenomen welke uit
voerig zijn uiteengezet in het takenpak
ket en organigram. En ware zulks wel 
het geval geweest, dan heeft (eiseres) 
zich daarover niet te beklagen, gezien zij 
op de vroegere loonbasis werd beloond. 
Dergelijke voorlopige taken doen geen 
afbreuk aan het principe dat de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst defin
tief onmogelijk moet zijn. Het tijdelijk in 
dienst houden van enig personeel is zon
der invloed op de gevolgen van een toe
stand van definitieve overmacht, name
lijk op de beeindiging van het contract 
zonder opzeggingsvergoeding ( ... ). Ook 
het uitbetalen van het verzekerd kapi
taal, waardoor het bedrijf, ware het 
maar gedeeltelijk, kan worden heropge
richt, is zonder invloed op het bestaan 
van een vreemde oorzaak en op de 
rechtsgevolgen die ze heeft doen ont
staan in verband met de bestaande ar
beidsovereenkomst ( ... ). De vraagtstelling 
dient thans te worden onderzocht of op 
30 oktober of 3 november 1987 er reeds 
was geweten of de commerciele bedrij
vigheid kon worden bestendigd, of het 
bedrijf haar vroegere werkzaamheden 
geheel, deels of niet kon voortzetten. 
Aan beroepene werd alsdan een nieuw 
takenpakket aangeboden bij contract 
van bepaalde duur, namelijk "teneinde 
hetgeen overblijft van het actief van het 
bedrijf na de brand van 14 oktober 1987 
te behouden voor verdere of algehele af
takeling en teneinde mee te werken aan 
het voorbereiden van het onderzoek en 
de beslissing over de nieuwe beleidsop
ties ". In tegenstelling met wat de eerste 
rechter in dit verband stelde en (zijn) 
fundering vond uit de gegevens van het 
getuigenverhoor, kan uit de omstandig
heid dat, weze het door productie aan 
maakloon welk werd uitbesteed, de win
tercollectie verder werd afgewerkt en de 
zomercollectie werd voorbereid, hetgeen 
zekere verkopen en commerciele contac
ten noodzaakten, helemaal niet worden 
afgeleid dat op 3 november 1987 reeds 
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was geweten dat de bedrijvigheid zou 
worden bestendigd onder een andere 
vorm. Zulks zou pas blijken na onder
zoek door het adviesbureau en de moge
lijkheid bleef derhalve open dat er geen 
nieuwe bedrijvigheid zou worden opge
start. Een bepaalde handelsvertegen
woordiger wist na enkele maanden ook 
nog niet of de bedrijvigheid zou worden 
verdergezet en vertrok vrijwillig om el
ders in dienst te treden. De overmachts
situatie was derhalve definitief, zodat de 
arbeidsovereenkomst niet werd ge
schorst. De nieuwe arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde duur, doet aan deze vast
stelling geen afbreuk, daar deze een an
dere taak op het oog had, nadat de uit
voering van de vroegere arbeidstaak, 
ingevolge uitval van de productie, kwam 
te vervallen ( ... ) » (arrest pp. 6 tot 9), 

terwijl overmacht zowel in het gemeen 
recht (artikelen 1147 en 1148 van het 
Burgerlijk Wetboek) als in het arbeids
overeenkomstenrecht (artikel 32, enig 
lid, 5°, van de Arbeidsovereenkomsten
wet) een voldoende grondslag opievert 
om het einde van de overeenkomst vast 
te stellen, zonder grand tot schadever
goeding; gelet op het eerste lid van arti
kel 26 van de Arbeidsovereenkomsten
wet, luidens hetwelk de door overmacht 
ontstane gebeurtenissen de beeindiging 
van de overeenkomst niet tot gevolg heb
ben wanneer zij siechts tijdelijk de uit
voering van de overeenkomst schorsen, 
overmacht slechts de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst tot gevolg kan heb
ben wanneer partijen geplaatst zijn voor 
de definitieve onmogelijkheid de arbeids
prestaties verder te zetten, waarbij de 
overmacht moet beoordeeld worden op 
het ogenblik dat zij door een partij tot 
beeindiging van de overeenkomst wordt 
ingeroepen, rekening houdend met alle 
elementen van de zaak waarvan deze 
partij op dat ogenblik kennis had of re
delijkerwijze kennis kon hebben, en uit
gaande van de door de werknemer uitge
oefende functie die tussen partijen was 
overeengekomen; 

~n terwijl, eerste onderdeel, het ar
beidshof te dezen vaststelt dat « er in de 
periode 14 oktober 1987 tot 3 november 
1987, datum waarop de definitieve over
macht door de werkgever werd vastge
steld, aileen enkele noodactiviteiten mo
gelijk waren, welke ertoe strekten de 
schade te beperken, zowel van eigen goe
deren als van de handelscontacten, ten
einde enig clienteel te behouden mocht 
het bedrijf terug opstarten , (arrest p. 7, 

laatste alinea, eiseres onderlijnt); het hof 
tevens vaststelt dat uit de elementen die 
het vermeldt << helemaal niet (kan) wor
den afgeleid dat op 3 november 1987 
reeds was geweten dat de bedrijvigheid 
zou worden bestendigd onder een of an
dere vorm. Zulks zou pas blijken na on
derzoek door het adviesbureau en de mo
gelijkheid bleef derhalve open dat er 
geen nieuwe bedrijvigheid zou worden 
opgestart , (arrest p. 9, bovenaan, eise
res onderlijnt); het arbeidshof aldus vast
stelt dat op het ogenblik dat verweerster 
zich ten opzichte van eiseres op over
macht beriep om het einde van de ar
beidsovereenkomst vast te stellen, welis
waar nog geen zekerheid bestond nopens 
het verderzetten van de door de werkge
ver uitgeoefende activiteit, doch evenmin 
zekerheid voorhanden was nopens het 
niet verderzetten der onderneming; aldus 
op dat ogenblik nog geen sprake kon 
zijn van de definitieve onmogelijkheid de 
arbeidsovereenkomst verder te zetten, 
vereist om de arbeidsovereenkomst als 
door overmacht beeindigd te beschou
wen; 

zodat het arbeidshof niet wettig kon 
oordelen dat verweerster zich op 3 no
vember 1987 ten aanzien van eiseres op 
overmacht kon beroepen om het einde 
van de arbeidsovereenkomst vast te stel
len (schending van de artikelen 26, eer
ste lid, en 32, enig lid, 5°, van de Arbeids
overeenkomstenwet, en voor zoveel als 
nodig van de artikelen 114 7 en 1148 van 
het Burgerlijk Wetboek) en eiseres' vor
dering tot het bekomen van een verbre
kingsvergoeding en een schadevergoe
ding wegens morele schade derhaive niet 
wettig vermocht af te wijzen (schending 
van de artikelen 39, § 1, en 82 van de Ar
beidsovereenkomstenwet en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Over de grond van niet-ontvanke

lijkheid : het onderdeel vertoont 
geen belang, nu niet bekritiseerde 
redenen van het arrest de beslissing 
naar recht verantwoorden : 

Overwegende dat de appelrechter 
zijn beslissing dat er definitieve 
overmacht was, baseert op de met 
elkaar verbonden beoordelingen dat 
de produktie nietmeer mogelijk was 



20 HOF VAN CASSATIE Nr.ll 

en dat er nag geen zekerheid be
stand betreffende het verderzetten 
van de onderneming; 

Dat het Hof de grand van niet
ontvankelijkheid niet kan aanne
men zonder zich in de plaats van de 
feitenrechter te stellen; 

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 32, 5°, van de Arbeidsovereen
komstenwet, de verbintenissen uit 
een arbeidsovereenkomst een einde 
nemen door overmacht; dat over
macht slechts tot bei:Hndiging van de 
arbeidsovereenkomst kan leiden 
wanneer het de verdere uitvoering 
van de overeenkomst definitief on
mogelijk maakt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het bedrijf van verweerster 
door brand werd vernield en dat 
verweerster de arbeidsovereenkomst 
met eiseres bei:Hndigde « wegens de
finitieve overmacht door brand »; 
dat het arrest nagaat of de brand de 
voortzetting van de activiteiten van 
verweersters, en dientengevolge, val
gens het arrest, de verdere uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst al 
dan niet definitief onmogelijk maak
te; 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat toen verweerster zich op 
overmacht beriep alleen « noodacti
viteiten » mogelijk waren; dat het 
arrest oordeelt dat uit de feitelijke 
omstandigheden die het vermeldt, 
niet kan worden afgeleid dat ver
weerster op dat tijdstip wist dat 
haar activiteit zou worden voortge
zet onder een of andere vorm en dat 
zulks pas zou blijken na onderzoek 
door een adviesbureau; dat het ar
rest daaraan toevoegt dat de « mo
gelijkheid » openbleef dat << geen 
nieuwe bedrijvigheid » door ver
weerster zou worden aangevat; dat 
het door verweerster zou worden 
aangevat; dat het arrest aldus aan
neemt dat op het ogenblik dat ver
weerster zich op overmacht beriep, 
de definitieve stopzetting van haar 
activiteiten onzeker was; 

Dat het arrest, op grand van dit 
oordeel, de beslissing dat overmacht 
de verdere uitvoering van de ar
beidsovereenkomst definitief onmo
gelijk maakte, niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hager beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

10 januari 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Wauters- Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Hutzler en Nelissen Grade. 

Nr. 11 

2• KAMER - 11 januari 1994 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPA
LINGEN) - ART. 19.3.3° - KRUISPUNT - RICH
TINGSVERANDERING - BESTUURDER DIE 
NAAR LINKS AFSLAAT - TEGENLIGGER DIE, 
BIJ ROOD LICHT OF BIJ VAST ORANJEGEEL 
LICHT, DE STOPSTREEP OF RET VERKEERS
LICHT ZELF VOORBIJRIJDT - VOORRANG. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 01-12'1975 (REGLEMENTSBEPA
LINGEN) - ART. 61.1, 1° EN 2° - VERKEERS-
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LICHTEN - BESTUURDER DIE NAAR LINKS 
AFSLAAT - TEGENLIGGER DIE, BIJ ROOD 
LICHT OF BIJ VAST ORANJEGEEL LICHT, DE 
STOPSTREEP OF HET VERKEERSLICHT ZELF 
VOORBIJRIJDT - VOORRANG. 

1° en 2° De bij art. 19.3.3> Wegverkeersre
glement aan de bestuurder die naar 
Jinks afslaat opgelegde verplichting om 
voorrang te verlenen aan de tegenlig
gers op de rijbaan die hij gaat verla
ten, geldt niet wanneer de tegenligger, 
met overtreding van het art. 61.1.1° van 
het Wegverkeersreglement, bij rood 
licht de stopstreep of, zo er geen stop
streep is, het vei'keerslicht zelf voorbij
rijdt, of wanneer hij, met overtreding 
van art. 61.1.2" van het Wegverkeersre
glement, bij vast oranjegeel Jicht de 
stopstreep, of zo er geen stopstreep is, 
het verkeerslicht zelf voorbijrijdt, zon
der dat de daart()e vereiste voorwaarde 
is vervuld, inzonderheid omdat hij, bij 
het aangaan van dat licht, nog niet zo 
dicht genaderd was, dat hij niet meer 
op voldoende veilige wijze kan stoppen 
(1). 

(DE VESTEL E.A. T. LIPS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7297) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 13 november 1992 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ge
zamenlijke civielrechtelijke vorde
ring van Daniel Lips en Marie-The
rese Lemaire tegen eiser en de 
voorziening van eiseres gericht is te
gen de beslissing op haar civielrech
telijke vordering tegen Daniel Lips: 

Overwegende dat de bij bet arti
kel 19.3.3° van bet Wegverkeersregle
ment aan de bestuurder die naar 

(1) Zie : Cass., 6 nov. 1990, A.R. nr. 4131, 
A.C., 1990-91, nr. 128; 8 dec. 1993, A.R. nr. 
P.93.1093.F, A.C., 1993, nr. 508. 

links afslaat opgelegde verplichting, 
voorrang te verlenen aan de tegen
liggers op de rijbaan die hij gaat 
verlaten, niet geldt wanneer de te
genligger met overtreding van bet 
artikel 61.1.1° van bet Wegverkeers
reglement bij rood Iicht de stop
streep of, zo er geen stopstreep is, 
bet verkeerslicht zelf voorbijrijdt, of 
wanneer hij met overtreding van ar
tikel 61.1.2° van bet Wegverkeersre
glement bij vast oranje geellicht de 
stopstreep, of zo er geen stopstreep 
is, bet verkeerslicht zelf voorbijrijdt, 
indien de daartoe vereiste voorwaar
de niet is vervuld, inzonderheid om
dat hij bij het aangaan van dat 
Iicht, nog niet zo dicht genaderd 
was, dat hij niet meer op voldoende 
veilige wijze kan stoppen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij met vermelding van de 
feitelijke gegevens, waarop zij hun 
beslissing Iaten steunen, vaststellen 
dat eiser met overtreding van arti
kel 61.1.2° van het Wegverkeersregle
ment voorbij het vast oranje geel
licht is gereden, op grond van deze 
vaststelling hun beslissing dat ver
weerder aan eiser geen voorrang 
verschuldigd was, regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

11 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Paul 
Brondel, Brugge. 
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Nr. 12 

2• KAMER - 11 januari 1994 

CASSATIE - VERNIETIGING, OMVANG 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - STRAF - VER
VALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT 
STUREN - ONWETTIGHEID - GEVOLG. 

De onwettigbeid van de als straf uitge
sproken vervallerwerklaring van bet 
recbt een ·voertuig te besturen strekt 
zicb uit tot de gehele veroordeling die 
wegens bet misdrijf, waarvoor bet rif
verbod werd opgelegd, is uitgesproken 
(1). 

(VERSLEGERS E.A. T. REESKENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7112) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 september 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

III. Op de voorziening van Jan 
Reeskens: 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
hij wegens de telastlegging C wordt 
veroordeeld : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de eerste rech

ter eiser « gelet op de ernst van de 
feiten » vervallen verklaarde van 
het recht tot sturen van alle catego
rieen van voertuigen, bepaald bij 
het koninklijk besluit van 6 . mei 
1988, en dit gedurende vijftien da
gen; 

Overwegende dat eiser in hoger 
beroep allerlei argumenten aanvoer
de tot staving van· de vraag dat « of-

(1) Cass., 13 okt. 1993, A.R. nr. P.93.0389.F, 
AC., 1993, nr. 407. · 

wel geen rijverbod ·wordt uitgespro
ken ofwel dat een eventueel· rijver
bod zou worden opgelegd in voor-
waardelijke vor~ »;' · · 

Overwegende dat de .appelrechters 
door de enkele vaststelling dat << het 
feit sub c) ( ... ) aangepast beteugeld 
werd door de eerste rechter » ·eisers 
verweer niet bean:twoorden; 

. Dat het middel in zoverre · gegrond 
is; 

Overwegende dat het verval van 
het recht tot stun\n een bestanddeel 
is van de straf die aan eiser we gens 
de telastlegging C is· opgelegd,. zpdat 
de vastgestelde onwettigheid · zich 
uitstrekt tot de gehele veroordehng 
die wegens dat misdrijf is uitgespro-
ken; · 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede, het derde en het vierde voor 
de eiser Jan Reeskens aangevoerde 
middel, die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre Jan 
Reeskens wordt veroordeeld; ver
werpt de voorziening van Jan .Rees
kens voor het overige; ... beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel: 
telijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
de eiser Jan Reeskens in de helft 
van de kosten van zijn.voorz1€ming; 
laat de overige kosten. van die voor
ziening ten laste van .de Staat; ... 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de· Correctionele Rechtbank te 
Hasselt, zitting houdende in hager 
beroep. 

14 januari 1994 --: 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne 
advocaat-generaal - .Advocaat: mr_. a: 
Lenaerts, Tongeren. '· · .. 
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Nr.-13 

2• KAMER - 12 januari 1994 

STEDEBOUW - BOUWVERGUNNING - RE· 
CLAMEBoRD - PLAATSING OI' EEN MUUR. 

Art. 44, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw dat een voorafgaande ver
gunning van het college van burge
meester en schepenen vereist voor ie
dere constructie ofinrichting die in de 
grand is ingebouwd, aan de grand is 
bevestigd of op de grand steun vindt 
ten behoeve van de stabiliteit, is van 
toepassing op de reclameborden die 
met de grand verbonden zijn door de 
muur waarop zij zijn aangebracht (1). 

(HERMIA E.A. 
T. GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.1017.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

, Overwegende dat artikel 44, § 1, 
van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de stedebouw 
dat een voorafgaande schriftelijke 
·en · uitdrU.kkelijke vergunning van 
het college van burgemeester en 
schepenen vereist voor elke con
structie . of inrichting, die in de 
grond is ingebouwd, aan de grond is 
bevestigd of op de grond steun vindt 
ten behoeve van de stabiliteit, van 
toepassing is op de reclameborden 
die, · ZOftlS te dezen, met de grond 
verbonden zijn door de muur waar
op zij zijn aangebracht; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat, wat de be

slissingen betreft waarbij eiser ver-

{1) Zie · Cass., 29 april 1983, A.R. nr. 3678 
(A.C., 1982-83, nr. 476~. 

oordeeld wordt tot een gevangenis
straf, een geldboete, de kosten van 
de strafvordering alsook, op ver
beurte van een dwangsom, tot her
stel van de plaats in de vorige staat, 
de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtvormen 
in acht genomen zijn en de beslis
singen overeenkomstig de wet zijn 
gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

12 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Butzler en Si
mont. 

Nr. 14 

ze KAMER - 12 januari 1994 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- JEUGDKA
MER VAN HET HOF VAN BEROEP- BESL!S
SING OVER DE BURGERRECI;ITELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE OUDERS VAN EEN 
MINDERJARIGE - JEUGDKAMER DJE DE 
ZAAK UIT HANDEN GEEFT VOOR LATERE FEl
TEN- BESLISSING VAN DE STRAFRECHTER. 

Wanneer de jeugdkamer van het hof van 
beroep de ouders van een minderjari
ge burgerrechtelijk aansprakelijk heeft 
verklaard voor een als misdrijf om
schreven feit en de zaak uit handen 
gegeven heeft voor een gelijksoortig 
feit dat de minderjarige .na de. leeftijd 
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van 16 jaar heeft gepleegd, is de be
slissing van de strafrechter dat de ou
ders van de minderjarige niet burger
rechtelijk aansprakelijk zijn voor het 
nieu~e feit niet noodzakelijk onver
enigbaar met eerstgenoemde beslis
sing (1). 

(RIJGERSBERG, ASSUBEL N.V. T. S ... E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.93.1233.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

II. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Assubel : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eise
res: 

a) tegen de verweerders M... en 
R ... S ... : 

Over het middel : 
Overwegende dat eiseres, in haar 

hoedanigheid van gesubrogeerde in 
de rechten van haar verzekerde, de 
B.V.B.A. Beflosy, bij wege van een 
afzonderlijke vordering, de rechts
vordering van haar verzekerde in
stelt; dat zij de middelen kan opwer
pen die de B.V.B.A. Beflosy tegen de 
verweerders kon aanvoeren, waar
onder het gezag van het rechterlijk 
gewijsde; 

Overwegende dat de beslissing 
van de strafrechter op de civielrech
telijke vordering die, met toepassing 
van artikel 4 van de wet van 17 
april ~878 terzelfder tijd als de straf
vordering voor hem wordt ingesteld, 
gezag van gewijsde heeft binnen de 
bij artikel 23 van het Gerechtelijk 
W etboek bepaalde grenzen; 

Overwegende dat krachtens die 
wetsbepaling het gezag van het 

(1) Zie Cass., 20 feb. 1975 (A.C., 1975, 696). 

rechterlijk gewijsde zich niet verder 
uitstrekt dan tot wat het voorwerp 
van de beslissing heeft uitgemaakt; 
dat vereist wordt dat de gevorderde 
zaak dezelfde is, dat de vordering op 
dezelfde oorzaak berust, dat de vor
dering tussen dezelfde partijen be
staat, en door hen en tegen hen in 
dezelfde hoedanigheid ingesteld is; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de jeugdkamer van 
het Hof van Beroep te Brussel, in 
het arrest, dat op 5 oktober 1992 is 
gewezen in de zaak van de B.V.B.A. 
Beflosy, verzekerde van de huidige 
eiseres, de huidige verweerders M ... 
en R... S ... , betreffende feiten die 
door hun kind N ... S ... zijn gepleegd, 
heeft beslist dat genoemde verweer
ders het vermoeden van aansprake
lijkheid, dat krachtens artikel 1384, 
tweede en vijfde lid, van het Burger
lij k Wetboek op hen rust als ouders, 
niet hebben weerlegd, nu zij het be
wijs niet hebben geleverd « dat zij 
N. sedert zijn geboorte goed hebben 
opgevoed en toezicht op hem heb
ben gehouden en dat zij het delin
quent gedrag van hun zoon niet heb
ben kunnen beletten »; 

Dat het arrest de verweerders, op 
grond van het feit dat zij civielrech
telijk aansprakelijk zijn voor hun 
zoon, hoofdelijk met hem heeft ver
oordeeld tot het betalen van schade
vergoeding aan de B.V.B.A. Beflosy; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest uitspraak doet over gelijk
soortige feiten, die N ... S ... twee da
gen na zijn zestiende verjaardag 
heeft gepleegd en die de jeugdrecht
bank uit handen gegeven heeft; dat 
het arrest op de rechtsvordering van 
eiseres die zich tegen de verweer
ders beriep op het door de jeugd
rechtbank in de zaak tussen hen en 
de B.V.A.B. Beflosy, haar verzeker
de, gewezen arrest, antwoordt dat 
genoemd arrest « gezag van gewijs
de heeft, doch enkel ten aanzien 
van de feiten waarover het uit
spraak gedaan heeft »; 
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Overwegende dat het bestreden 
arrest vaststelt dat sedert het arrest 
van 5 oktober 1992 van de jeugdka
mer nieuwe gegevens aan het hof 
van beroep zijn voorgelegd, meer 
bepaald twee tijdens de terechtzit
ting van 2 maart 1993 afgelegde ge
tuigenverklaringen; dat het arrest 
uit deze nieuwe gegevens afleidt dat 
de ouders van de minderj arige het 
bewijs hebben geleverd dat zij 
het aan hun zestienjarige zoon ten 
laste gelegde strafbaar handelen 
niet hebben kunnen beletten; 

Dat deze beslissing niet onver
enigbaar is met de beslissing van de 
jeugdkamer dat de verweerders het 
wettelijk vermoeden van aansprake
lijkheid voor de bij de kamer aan
hangig gemaakte feiten niet hebben 
weerlegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

12 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe, Dassesse en Simont. 

Nr. 15 

1 e KAMER - 13 januari 1994 

1° WEGEN - BUURTWEG - VERJARING -
ONVERJAARBAARHEID - OPENBAAR GE· 
BRUIK - BEGRIP. 

2° OPENBAAR DOMEIN - BUURTWEG -
VERJARING - ONVERJAARBAARHEID 
OPENBAAR GEBRUIK - BEGRIP. 

3° VERJARING - ALLERLEI - WEGEN 
BUURTWEG - ONVERJAARBAARHEID 
OPENBAAR GEBRU!K - BEGRIP 

1°, 2° en 3° De in art. 12 wet van 10 april 
1841 bedoelde buurtwegen kunnen 
door geen verjaring verkregen worden 
zolang zij dienen tot het openbaar ge
bruik; het begrip « openbaar gebruik », 
in de zin van voormeld art. 12, wordt 
door de rechter onterecht beperkt, 
wanneer hij oordeelt dat onder open
baar gebruik van een weg wordt ver
staan de gewoonlijke overgang door 
het publiek en niet een toevallige en 
enkele overgang (1). (Artt. 10 en 12 
wet van 10 april 1841; art. 2226 B.W.) 

(GEMEENTE PLOMBIERES T. LECLERC E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9551) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 17 februari 1988 
en 16 oktober 1991 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 10, 12 van de wet van 10 april 
1841 op de buurtwegen, 2226 van het 
Burgerlijk Wetboek en 915 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis van 17 februari 
1988, na te hebben geoordeeld dat « de 
oorspronkelijke rechtsvordering voor 
recht wil doen verklaren dat het gedeelte 
van de weg nr. 18 gelegen langs de per
celen die te Plombieres ten kadaster zijn 
ingeschreven, afdeling B, nrs. 465, 460, 
434 en 435a, eigendom van de (verweer
ders) is geworden door verjaring wegens 
het niet openbaar gebruik gedurende 
meer dan dertig jaar; ( ... ) dat de litigieu
ze weg behoorde tot het openbaar do
mein daar hij vermeld staat in de legger 
van de buurtwegen; ( ... ) dat de wet van 
10 april 1841 van toepassing is op de liti
gieuze weg nr. 18 die een buurtweg is; 
dat, volgens artikel 12 van de wet van 
1841, de bedding van de buurtwegen een 
goed van het openbaar domein is dat 
door geen verjaring kan worden verkre
gen zolang het dient tot het openbaar ge
bruik », « alvorens ten gronde recht te 
spreken, de (verweerders) toestaat door 

(1) Zie Cass., 10 dE>c. 1885 (Bull. en Pas., 
1886, I, 9), en 10 maart 1892 (ibid., 1892, I, 123); 
zie ook R.v.St., 18 dec. 1979 (Arr. R.v.St., 1979, 
nr. 19985). _ 
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aile wettelijke middelen onder meer door 
getuigen te bewijzen: dat het gedeelte 
van de weg nr. 18 dat volgens de legger 
gelegen is (langs) de percelen ten kadas
ter ingeschreven te Remersdael, thans 
PlombiE~res, afdeling B, nrs. 435/1, 434, 
460 en 465, sedert meer dan dertig jaar 
niet meer door het publiek wordt ge
bruikt en zulks ten opzichte van 2 mei 
1983, afgesloten is en een integrerend 
deel uitmaakt van die percelen die thans 
aan de (verweerders) toebehoren en 
waarop hun rechtsvoorgangers, de con
soorten Malta, een deugdelijk bezit heb
ben uitgeoefend om de verjaring te ver
krijgen door het in hun perceel op te 
nemen en af te sluiten en door zich daar
op sedert meer dan dertig jaar voortdu
rend, ongestoord en niet dubbelzinnig als 
eigenaar te gedragen », op grand « dat 
onder openbaar gebruik van een weg 
wordt verstaan de gewoonlijke overgang 
door het publiek en niet een toevallige 
overgang ( ... ); dat degene die zich wil be
roepen op artikel 12 van de wet van 10 
april 1841 dus moet bewijzen dat de 
buurtweg niet werd gebruikt ( ... ); dat (de 
eerste verweerder) en kinderen bij brief 
van 26 februari 1983 aan de gemeente
overheid vroegen, enerzijds, om de liti~ 
gieuze weg te schrappen en, anderzijds, 
om die weg te mogen kopen; ( ... ) dat (ei
seres) bij beslissing van 3 mei 1983 het 
verzoek van sommige (verweerders) af
wees; dat de (verweerders) dus het be
wijs dienen te leveren van het niet-ge
bruik dertig jaar voordien ( ... ); 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, de omschrijving 
door het vonnis van het openbaar ge
bruik op een verwarring berust tussen 
de voorwaarden van de verkrijgende ver
j aring van de gemeente van de bedding 
van een in de legger ingeschreven weg 
( eerste vraag) en de voorwaarden waar
onder aanpalende eigenaars de bedding 
van een buurtweg door verjaring kunnen 
verkrijgen (tweede vraag); wat de eerste 
vraag betreft, naar luid van artikel 10 
van de wet van 10 april 1841 op de buurt
wegen, « het besluit van de provinciale 
deputatie waarbij het plan (van de buurt
wegen) definitief wordt vastgesteld, 
geenszins afbreuk doet aan de eigen
domsvorderingen noch aan de rechten 
die daaruit voorspruiten; het een rechts
titel zal zijn voor de verjaring van 10 en 
20 jaar »; als het publiek, gedurende de 
tijd die nodig is om de verjaring te ver
krijgen (tien of twintig jaar naar gelang 
van het geval), regelmatig en gewoonlijk 

over een weg gaat die is ingeschreven in 
het door de provinciale deputatie vastge
stelde plan, de gemeenten door verjaring 
de eigendom kunnen verkrijgen van de 
weg waarvan de bedding bij besluit van 
de provinciale deputatie is vastgesteld; 
de gemeenten op grand van alleenstaan
de gevallen van overgang de rechtstitel 
die het besluit oplevert niet kunnen be
vestigen; dergelijke gevallen van over
gang immers door de eigenaars van de 
bedding gewoon kunnen worden ge
doogd; wat de tweede vraag betreft, val
gens artikel 12 van de wet van 10 april 
1841, << de buurtwegen, zoals zij worden 
erkend en gehandhaafd ingevolge de al
gemene rooi- en afpalingsplannen, door 
geen verjaring kunnen worden verkre
gen zolang zij dienen tot het openbaar 
gebruik, behoudens de v66r onderhavige 
wet verkregen rechten », het openbaar 
gebruik van een buurtweg waarvan de 
bedding aan de gemeente toebehoort, 
hetzij dat de gemeente er eigenaar van 
was v66r het besluit van de provinciale 
deputatie, hetzij dat ze die heeft verkre
gen door de tien- of twintigjarige verja
ring sedert dat besluit, niet impliceert 
dat het publiek regelmatig over die weg 
gaat; de weinig frequente of zelfs toeval
lige overgang door het publiek over een 
buurtweg immers niet kan worden be
schouwd als een daad van eenvoudig ge
dogen vanwege de aanpalende eigenaars, 
vermits het publiek het recht heeft om 
over elke bedding van buurtwegen te 
gaan die voorkomen op het door de pro
vinciale deputatie opgemaakte plan en 
eigendom zijn van de gemeente; het von
nis van 17 februari 1988, door te oorde
len dat << onder openbaar gebruik van 
een weg wordt verstaan de gewoonlijke 
overgang door het publiek en niet een 
toevallige en enkele overgang », een mis
kenning inhoudt van het begrip bestem
ming tot het << openbaar gebruik » (als 
bedoeld in artikel 12 van de wet van 10 
april 1841) van een buurtweg die in de 
legger van de buurtwegen is ingeschre
ven en waarvan de bedding bij besluit 
van de provinciale deputatie is vastge
steld; het aldus de artikelen 10 en 12 van 
de wet van 10 april 1841 schendt : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis van 

17 februari 1988 oordeelt, enerzijds, 
dat, volgens artikel 12 van de wet 
van 10 april 1841, de bedding van de 
buurtwegen een goed van het open
baar domein is dat doorgeen verja-
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ring kan worden verkregen zolang 
het dient tot het openbaar gebruik, 
anderzijds, dat onder openbaar ge
bruik van een weg wordt verstaan 
de gewoonlijke overgang door het 
publiek en niet een toevallige en en
kele overgang; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
onwettig het in voormeld artikel 12 
bedoelde begrip van openbaar ge
bruik beperkt en, derhalve, die wets
bepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden vonnissen van 17 februari 
1988 en 16 oktober 1991; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde vonnissen; verklaart dit arrest 
bindend voor en tegenwerpelijk aan 
Pierre Ahn en Aline Aldenhoff; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei, zitting houdend in hoger be
roep. 

13 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 16 

1 e KAMER - 13 januari 1994 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - BEGRIP EN 
AARD VAN EEN REDEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN 
- BEGRIP. 

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN 
- MISDRIJF - SOORT. 

3° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND, · 
VOORTGEZET, VOORTDUREND MISDRIJF -
SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN - ON
OPZETTELIJK. 

4° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN 
- MISDRIJF - VERJARING - TERMIJN -
VERTREKPUNT. 

5° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - TERMIJNEN - VERTREKPUNT 
- SLAG EN EN VERWONDINGEN, DOD EN - ON
OPZETTELIJK. 

6° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - GRONDSLAG - MISDRIJF - SLA
GEN EN VERWONDINGEN, DODEN - ONOP
ZETTELIJK - VERJARING - TERMIJN -
VERTREKPUNT. 

7° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - MISDRIJF 
- SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN - ON
OPZE'ITELIJK - RECHTSVORDERING TOT 
VERGOEDING - VERJARING - TERMIJN -
VERTREKPUNT. 

8° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ALGEMEEN - BEVOEGDHEID IN HET 
ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VAST
STELLINGEN VAN DE BODEMRECHTER - ON
AANTASTBARE BEOORDELING GE
VOLGTREKKING IN RECHTE - TOETSING 
DOOR HET HOF. 

9° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ALGEMEEN - BEVOEGDHEID IN HET 
ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN - AAN
SPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -
SCHADE - TOETSING DOOR HET HOF. 

10° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP, 
VORMEN - SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN - ONOPZETTELIJK - SCHADE - BEGRIP 
- TOETSING DOOR HET HOF. 

1 o De aangevoerde tegenstrijdigheid in 
de redenen waarvan het onderzoek on
derstelt dat het Hoi wetsbepalingen 
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uitlegt waarvan de bestreden beslis
sing toepassing maakt, staat niet ge
lijk met een gebrek aan redenen en 
houdt dus geen verband met het vorm
voorschrift van art. 97 Gw. (1). 

2° en 3° Het misdrijf onopzettel1jke sla
gen en verwondingen is een aflopend 
misdrijf. 

4°, 5°, 6° en 7° Hoewel het misdrijf onop
zettelijke slagen en verwondingen een 
aflopend misdrijf is, begint de verja
ring van de rechtsvordering tot vergoe
ding van de door dat misdrijf veroor
zaakte schade pas te lopen zodra de 
schade aan het licht komt, nu het mis
drijf pas op dat tijdstip bestaat (2). 

(1) Cass., 9 dec. 1993, A.R. nr. 9660 (A.C., 
1993, nr. 512}. 

(2) Zie Cass., 17 mei 1957, volt. zitting (A.C., 
1957, 780} en de noten 1 en 2; Cass., 14 juni 1965 
(Bull. en Pas., I, 1965, I, 1115); zie ook concl. 
proc.-gen. Duman bij Cass., 31 jan. 1980 (ibid., 
1980, I, 622), inz. biz. 635, 2de kol. 

Het geannoteerde arrest volgt de bovenver
melde vroegere rechtspraak van het Hof met 
veranderingen waarop moet worden gewezen. 

Eerst komt het arrest van 17 mei 1957 in 
aanmerking. Daarin echter steunde de vorde
ring tot vergoeding op het misdrijf onopzettelijk 
doden en geenszins op het misdrijf onopzette
lijk toebrengen van verwondingen. In zijn voor
melde conclusie bij 's Hofs arrest van 
31 jan. 1980 mag volgens proc.-gen. Duman het 
arrest van 17 mei 1957 niet te ruim worden ge'in
terpreteerd en hij wijst erop dat dit arrest 
• althans uitdrukkelijk aileen uitspraak doet 
over het misdrijf onopzettelijk doden »(Bull. en 
Pas., 1980, I, biz. 635, 1ste kol.). Doch, het slacht
offer was - en wellicht is dit het voornaamste 
punt van dat arrest - twee jaar later overleden, 
na de oorzaak, nl. het gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg. Het Hof beslist dat de verja
ring van de vordering tot vergoeding van de 
door de weduwe en de kinderen van de overle
dene geleden schade eerst began te !open op de 
dag van het overlijden, omdat het overlijden een 
essentieel bestanddeel is van het misdrijf onop
zettelijk doden, dat dus niet kan voltooid zijn op 
een vroegere datum, inzonderheid die waarop 
de fout is begaan. 

Het is zeker niet overbodig er ook op te 
wijzen dat het Hof, in zijn arrest van 
17 mei 1957, heeft vastgesteld dat de oorsprong 
van de gevorderde vergoeding niet te vinden is 
in de verwondingen op de dag zelf van het 
ongeval, dus van de fout, maar • uitsluitend in 
het overlijden • achteraf van het slachtoffer. 

Op de grand van die overweging kan worden 
gesteld dat de feitenrechter, bij wie een vergoe
dingsvordering is ingesteld, zich vooral moet 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

(Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 418 en 
420 Sw.; art. 26 V.T.Sv.) 

8° AI staat het aan de bodemrechter de 
feiten vast te stellen waarop hij zijn 
beslissing grondt, tach dient het Hof 
van Cassatie na te gaan of die feiten 
de door de rechter daaruit in rechte af
geleide gevolgtrekking verantwoorden 
(3). 

go en 10° De feitenrechter, waarbij een 
vordering tot vergoeding van een door 
een misdrijf onopzettelijke slagen en 
verwondingen veroorzaakte schade 
aanhangig is, kan uit de feitelijke ge
gevens van de zaak afleiden dat de da
tum waarop die schade aan het licht 

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

afvragen voor welke schade de eisende partij 
vergoed wil worden? 

Het tweede arrest waaraan bijzonder 
aandacht moet worden gewijd, is blijkbaar het 
arrest van 14 juni 1965, waarvan sprake is in het 
eerste lid van de onderhavige noot. In dit geval 
was de vordering gegrond op een overtreding 
van art. 421 Sw., d.w.z. het misdrijf dater name
lijk in bestaat « onopzettelijk bij een ander een 
ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid te hebben veroorzaakt door 
hem stoffen toe te dienen, die de dood kunnen 
teweegbrengen of de gezondheid zwaar kunnen 
schaden ». Binnen de grenzen van deze noot kan 
dat arrest niet besproken worden. Er mag 
echter niet meer worden uit afgeleid dan 
hetgeen dat arrest heeft beslist. Op vier tot 
staving van de voorziening aangevoerde 
middelen oordeelde het Hof dat drie ervan feite
Jijke grondslag misten en een middel faalde 
naar recht. Als antwoord op dit laatste middel, 
bevestigt het arrest van 14 juni 1965 dat het 
misdrijf een ogenblikkelijk misdrijf is en zegt 
het voor recht dat het in art. 421 Sw. bedoelde 
misdrijf « voltooid is op het ogenblik dat het 
schadelijk gevolg van de daad zich voordoet, dat 
wil zeggen waarop de schade aan de gezondheid 
plaats heeft, en niet op het ogenblik dat zij een 
einde neemt of haar hoogtepunt bereikt ». 

Het arrest van 14 juni 1965 past de rechts
regel toe op het concreet geval en zegt dat het 
bestreden arrest naar recht beslist dat de verja
ring van de strafvordering « began te !open 
vanaf de dag waarop de ziekte zich he eft voorge
daan, dit is waarop de zware en blijvende 
schade aan de gezondheid berokkend is "· 
Verder wijst het Hof bovendien erop dat, 
volgens de vaststellingen van de feitenrechter, 
de stof, waarvan de inwerking na enkele 
maanden de staar heeft teweeggebracht, « vanaf 
de inneming ervan schade heeft berokkend aan 
de gezondheid van de patienten die over 

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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was gekomen niet samenvalt met de 
datum waarop het bestaan van een Jet
sel werd vastgesteld; al zijn de feite
lijke vaststellingen van de bodemrech
ter dienaangaande onaantastbaar, toch 
dient het Hoi na te gaan of de ge
volgtrekking die de rechter daaruit in 
rechte heeft afgeleid het wettelijk be
grip schade niet miskent. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.; artt. 418 en 420 Sw.) 

(COESSENS T. MARIOLI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9627) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

ernstige en aanhoudende fysiologische stoor
nissen ten gevolge van de toxiciteit van het 
produkt hebben geklaagd ». 

Het essentiiHe van dat arrest van 14 juni 1965 
is blijkbaar dat het Hof heeft beslist dat wettig 
is het arrest van een hof van beroep volgens 
hetwelk het misdrijf voltooid was en de verja
ring was beginnen te !open niet vanaf de dag 
waarop zich de schade aan de gezondheid heeft 
voorgedaan, maar waarop « zware en blijvende » 
schade aan de gezondheid is berokkend, zodat 
de feitenrechter over een tamelijk grote beoor
delingsvrijheid zou beschikken. 

Het reeds vermelde arrest van 31 januari 1980 
bevat niets dat te pas komt bij het onderhavige 
geval. Het bestreden arrest besliste « dat de 
verjaring van de burgerlijke rechtsvordering 
volgend uit het wanbedrijf onopzettelijke 
verwondingen aanvangt op het moment van de 
fout waarvan de letsels het gevolg zijn » en het 
Hof heeft zich beperkt tot de vaststelling dat die 
overweging niet werd betwist. In zijn conclusie 
bij dit arrest, had proc.-gen. Dumont echter het 
probleem onderzocht en vooral gewezen op de 
stelling van professor Dalcq. Deze zegt het 
volgende : « De termijn van de verjaring wordt 
gerekend vanaf de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd. In aile gevflllen waarin de schade een 
bestandeel is van het misdrijf, zoals de 
misdrijven onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen of 9nopzettelijk doden, begint 
de verjaring eerst te !open zodra de schade aan 
het Iicht komt, vermits het misdrijf pas dan 
bestaat. ». (Bull. en Pas., 1980, I, biz. 635, 2de 
kol.). En proc.-gen. Dumon gaat verder : « Die 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

Over het eerste middel : schendihg van 
de artikelen 418, 420 van het Strafwet
boek, 26 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de: .Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op het door eiser opgeworpen middel dat 
verweersters rechtsvordering ingevolge 
artikel 26 van de wet van 17 april 1878 
verjaard is, op grond: « dat in het geval 
van slagen en verwondingen toegebracht 
door een geneesheer in het kader van de 
door hem gestelde medische handelin
gen, de bestanddelen van het misdrijf 
pas bestaan op de dag waarop de opgelo
pen letsels aan een fout van de genees
heer te wijten zijn; dat anders beslissen 

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

zaak is wei zeer interessant, doch ze is niet aan 
het Hof voorgelegd en het Hof dient daarover 
dus heden geen uitspraak te doen. » 

In het onderhavige arrest diende het Hof 
« uitspraak te doen » en het arrest neemt over 
wat vroeger in de vorige arresten is beslist, met 
nieuwe verduidelijkingen voor de rechtspraak. 
Nadat het eerst in herinnering heeft gebracht 
dat het misdrijf onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen een aflopend (ogenblik
kelijk) misdrijf is, oordeelt het Hof, in de zin 
van wat professor Dalcq schrijft, dat • de verja
ring eerst begint te !open zodra de schade aan 
het Iicht komt, nu het misdrijf pas dan bestaat •. 
ook al gaat het om een aflopend (ogenblikkelijk) 
misdrijf. 

Dan diende nog te worden bepaald op welk 
ogenblik de schade aan het Iicht komt. In dat 
opzicht heeft het Hof bijzonder belang gehecht 
aan de vaststellingen van de feitenrechter en 
zich ertoe beperkt een zogenaamde • margi
nale » toetsing uit te oefenen, d.w.z. dat het 
toetst of de door de feitenrechter op onaantast
bare wijze vastgestelde feiten het door hem 
daaruit afgeleide gevolg naar recht verant
woordden. 

Het geannotteerde arrest vat de door het hof 
van beroep vastgestelde feitelijke omstandig
heden samen. Daaruit blijkt dat het hof erop 
wees dat het letsel op 14 oktober 1981 bestond, 
maar dat dit letsel een symptoom was dat zich 
zonder enige fout van een geneesheer kon open
baren. Daarop volgde een hardnekkige ontste
king en het arrest stelt, na een opsomming van 
de hiervoor vereiste verzorging, vast dat de 
betrokkene opnieuw, van 17 janauri 1982 tot 

{Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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zou betekenen dat elke chirurgische in
greep als een overtreding van de artike
len 418 en volgende van het Strafwet
boek ·wordt omschreven, en dat de verde
ring van een getroffene dus verjaard zou 
worden verklaard zelfs nog v66r laatstge
noemde het noodzakelijk oorzakelijk ver
band tussen de door hem geleden schade 
en de fout die deze heeft veroorzaakt re
delijkerwijze heeft kunnen vaststellen en 
aanvoeren; dat de getroffene, in die on
derstelling, het recht op een billijk pro
ces zou verliezen waarop hij zowel 
krachtens het intern recht als krachtens 
het Belgisch internationaal recht aan
spraak kan maken; dat er in dit geval, 
zoals ge'intimeerde aanvoert, op 14 okto
ber 1981 een letsel bestond; dat de ge
troffene dat symptoom evenwel niet aan 
de fout van de geneesheer kon wijten, 
nu dat soort ongevallen bij een derge
lijke behandeling kan voorkomen zonder 
dat er van enige medische fout sprake is; 
dat de getroffene in dit geval op 1 sep
tember 1981 door appellant is verzorgd 
die een Kirschnerpen heeft aangebracht; 
dat zij van 1 september 1981 tot 7 sep
tember 1981 in het ziekenhuis is opgeno
men; dat zij, wegens het opengaan van 
de plaats van de breuk opnieuw in het 
ziekenhuis werd opgenomen en opnieuw 
door dokter Coessens werd behandeld 
die, op 28 september 1981 de pen verving 
en een. nieuwe hospitalisatie voorschreef; 
dat de pen op 9 oktober 1981 werd ver-

(Vervolgnoot van vorige biz.) 

19 februari 1982, in het ziekenhuis werd opge
nomen. Met die laatstgenoemde datum hield het 
hof van beroep geen rekening; het arrest achtte 
van belang de dag waarop een nieuwe hospitali
satie van meer' dan een maand noodzakelijk 
was, 'omdat het oordeelde dat die nieuwe abnor
male verergering van de ontsteking de vaststel
ling van het niisdrijf mogelijk heeft gemaakt of, 
met andere woorden, omdat precies op die 
datum de schade aan het Iicht is gekomen en 
dus aile bestanddeleh van het misdrijf onopzet
telijk toebrengen van verwondingen aimwezig 
waren. 

Door de uitoefening van zijn marginate toet
sing zegt het Hor dat de beslissing van het hof 
van beroep naar recht is verantwoord. Het Hof 
heeft aldus de wettigheid aangenomen van een 
beslissing die de aanvang van de verjaring niet 
vaststelt op de dag waarop de ziektetoestand 
eindigt of een hoogtepunt bereikt, en evenmin 
de verjaring doet !open vanaf de openbating 
van een symptoom dat, volgens de feitelijke 

{Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

wijderd (zie : medische fiche III van dok
ter Coessens, dossier appellant), waarop 
dokter Delepierre, de assistent van dok
ter Coessens, op dieris aanwijzing op 16 
oktober 1981 de wonde heeft gecuret
teerd (zie : fiche IV, ibidem), en die cu
rettage op 28 oktober 1981 heeft overge
daan (zie: fiche V), terwijl ontstekings
werende geneesmiddelen werden · voorge
schreven (zie : verslag van 28 oktober 
1981 van de assistent Delepierre); dat 
drie ter hulp . geroepen geneesheren, de 
doktoren Swine (van de kiiniek Mali
bran-Solbosch waar dokter Coessens en 
zijn assistent dokter Delepierre werk
zaam zijn), Castadot en De Wil op 30 no
vember 1981 aan hun confraters schre
ven dat "juffrouw Marioli met een 
dubbele ontsteking kampte, een van het 
sleutelbeen te wijten aan een stafylokok 
aureus, en de andere ten gevolge van 
een bloedvergiftiging protens mirabilis 
waarvan de oorzaak ... niet duidelijk is ... 
van de urinewegen of te wijten aan een 
vroeger aangebrachte catheter... » (zie : 
brief van 30 november 1981, p. 2, dossier 
appellant); dat de patiente na behande
ling door de drie ondertekenaars van de 
voornoemde brief van 1 december 1981 
tot 27 december 1981 in het ziekenhuis is 
opgenomen (zie : rekening van de v.z.w. 
Facsimiliter), een nieuwe curettage on
derging om de ontstekingen te weren die 
echter niet konden worden. tegengehou-

(Vervolg noot van vorige kolom en noot3.) 

beoordeling van de rechter, geen betekenis 
heeft en dus niet als schade kan worden aange
merkt. 

Het geval is gewis niet hetzelfde als dat waar
over het Hof op 14 juni 1965 uitspraak heeft 
gedaan. Ook het misdrijf is anders, maar in de 
beide gevallen gaat het om een ogenblikkelijk of 
aflopend misdrijf, in de beide gevallen is· de 
schade een bestanddeel van het misdrijf en, in 
de beide gevallen ook, is de geringste aantast(ng 
van de gezondheid of· de minst uitgesproken 
ziektetoestand niet yoldoende. om schade op te 
leveren. Uit de redenen van het geannoteerde 
arrest blijkt dat het Hof, zoals in zijn arrest van 
14 juni 1965, rekening heeft gehouden met het 
ernstig karakter van de aantasting van de licha
melijke integriteit. Op dat stuk beschikt de 
feitenrechter over een ruime beoordelirtgsvrij~ 
heid van de feitelijke omstandigheden in elk 
afzonderlijk geval. 

E.L. 

(3) Cass., 30 sept. 1993, A.R. nr. 9673 (A.C., 
1993, nr. 387): 
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den aangezien zijvan 17 januari 1982 tot 
19 februari 1982 opnieuw gehospitali
seerd werd; .dat de patiente in 1982 en 
1983 nag in het ziekimhuis was opgeno
men en thans een blijvende gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid van 6 pet. ver
toont; dat met de deskundigen redelijker
wijze kan worden beslist dat de door ap
pellant uitgevoerde osteosynthese welis
waar in beginsel niet verkeerd is, maar 
dat de verschillende ingrepen die op de 
patiente zijn uitgevoerd ongetwijfeld de 
ontsteking hebben veroorzaakt die de pa
Uente bij de verdere behandeling heeft 
opgelopen (zie : verslag, voorl<;>;pige be
sluiten, p. VIII, 1); dat de patlente pas 
nadat tijdens de behandeling van de ont
steking van de breuk een beroep is ge
daan op de zorgen en de raad van ande
re geneesheren die om een oordeel over 
haar toestand werden gevraagd, redelij
kerwijz~ heeft kunnen onderstellen, 
enerzijds, dat er een noodzakelijk oor~a
kelijk verband bestond tussen de medis
che behandeling van dokter Coessens en 
de hardnekkige ontsteking en, ander
zijds uitsluiten dat aileen de botbreuk en 
haat eigen algemene toestand het gevolg 
van de bewuste ontsteking waren; dat te 
dezen de datum waarop de bestanddelen 
van het misdrijf waren verenigd moet 
worden vastgesteld op de datum waarop 
de t0estand van de getroffene de vast
stelling van het misdrijf mogelijk heeft 
gemaakt, te weten op 17 januari 1982, de 
dag waarop een nieuwe abnormale ver
ergering van de ontsteking een nieuwe 
hospitalisatie noodzakelijk maakte; dat 
de getroffehe, die op 27 december 1981 
het ziekenhuis heeft verlaten en over 
wiens toestand de geneesheren .zich in 
november 1981 nag niet konden uitspre
ken (zie : voornoemde brief van 30 no
vember 1961), vanaf. 27 december 1981 
immers redelijkerwijze kon veronderstel
len dat de behandeling beeindigd was en 
dat de ontstekingshaarden, die niet 
rechtstreeks door een medische fout wa
ren veroorzaakt, genezen waren; dat er 
slechts sprake is van een misdrijf als de 
aantasting van de lichamelijke integriteit 
niet aan een noodlottig toeval te wijten 
is maar aan een gebrek in de verstrekte 
verzorging; dat, ten overvloede, een be
standdeel van een misdrijf riiet kan ver
jaren als niet alle bestanddelen van dat 
misdrijf zijn verenigd; dat de verjaring 
pas begint. te lopen vanaf het tijdstip 
waarop de aantasting van de gezondheid, 
een gevolg van de handeling, ziCh heeft 
voorgedaan, · doch zonder ·evenwel reke
ning te houden met het feit dat die ge-

zondheidstoestand nag kan ven;lechteren 
(zie: Quarre en Lambeau - Novelles -
Droit penal, deel IV, uitg. 1989, p. 83, nr. 
693); dat het uitgesloten is dat de verja
ring pas begint te lopen vanaf de consoli
datie van de blijvende arbeidsongeschikt
heid, zoals gei'ntimeerde betoogt, terwijl 
het bestaan van een dergelijke arbeids
ongeschiktheid niet vereist is voor het 
bestaan van het misdrijf onopzettelijke 
slagen of verwondingen; dat elke twijfel 
over de invloed van het toeval op het 
normale karakter van de gevolgen van 
de behandeling uitgesloten werd op 17 
januari 1981, wat betreft de aard van de 
letsels en hun oorzaak, zodat de gei'nti
meerde enkele dagen later in kart ge
ding heeft gedagvaard; 

terwijl het arrest vaststelt dat de aan 
eiser ten laste gelegde fout een straf
rechtelijk misdrijf van onopzettelijke sla
gen en verwondingen uitmaakt als be
paald in de artikelen 418 en 420 van het 

. Strafwetboek; ingevolge artikel 26 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, de burgerlijke rechtsvor
dering volgend uit een misdrijf, verjaart 
door verloop van vijf jaren, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd, zij kan echter niet verj aren v66r 
de strafvordering; het vertrekpunt van 
de verjaring aldus is vastgesteld op de 
dag waarop het misdrijf is voltrokken; 
het misdrijf slagen en verwondingen vol
trokken is als de bestanddelen ervan 
zijn verenigd, te weten een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, slagen of 
verwondingen aan de getroffene, en een 
oorzakelijk verband tussen het gebrek 
aan voorzorg of voorzichtigheid en de 
slagen of verwondingen; 

terwijl, eerste onderdeel, onder slag of 
verwonding in. de zin van de artikelen 
418 en 420 van het Strafwetboek moet 
worden verstaan elk uit- of inwending 
letsel, hoe licht oak, dat van buiten uit 
aan het menselijk lichaam wordt toege
bracht door een mechanische of chemis
che oorzaak die op de lichamelijke toe
stand werkt; het arrest, door te dezen 
vast te stellen · dat er op 14 oktober 1981 
(arrest, p. 3, zesde lid) een letsel was, 
vaststelt dat op die datum het misdrijf 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
was voltrokken; verweetsters burgerlijke 
rechtsvordering, gegrond op het misdrijf 
onopzettelijke slagen en. verwondingen, 
zoals het arrest vaststelt, bij dagvaar
ding van 15 januari 1987 werd ingesteld; 
er bijgevolg op het tijdstip waarop de 
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burgerlijke rechtsvordering is ingesteld 
meer dan vijf jaar waren verlopen sedert 
het misdrijf was voltrokken; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
verweersters burgerlijke rechtsvordering 
niet is verjaard, artikel 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, schendt; 

tweede onderdeel, het arrest, in zover
re het door de overweging dat de ver
schillende ingrepen die op de patiente 
zijn uitgevoerd ongetwijfeld de ontste
king hebben veroorzaakt die de patiente 
bij de verdere behandeling heeft opgelo
pen (arrest, p. 4, in fine en 5, eerste lid), 
zou beslissen dat die ontsteking de sla
gen of verwondingen in de zin van de ar
tikelen 418 en 420 van het Strafwetboek 
oplevert, en dat zij zich op 14 oktober 
1981 nog niet had voorgedaan, niet vast
stelt op welke datum de slagen en ver
wondingen zijn toegebracht; de datum 
van de slagen en verwondingen in voor
komend geval het vertrekpunt van de 
verjaring van de burgerlijke rechtsvorde
ring uitmaakt; het arrest, door niet vast 
te stellen op welke datum de slagen en 
verwondingen zijn toegebracht, het Hof 
niet in staat stelt zijn toezicht over de 
wettelijkeheid van de beslissing over de 
verjaring na te gaan; daaruit volgt dat 
het arrest, in die uitlegging, niet regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest, door te 
oordelen dat de bestanddelen van onop
zettelijke slagen en verwondingen pas 
bestaan op de dag waarop de letsels aan 
een fout van de geneesheer kunnen wor
den toegeschreven, en dat zij niet be
staan alvorens de getroffene redelijker
wijze het oorzakelijk verband heeft kun
nen vaststellen en aanvoeren (arrest, p. 
3, derde en vierde lid), of dat zij pas be
staan op het tijdstip waarop de toestand 
van de getroffene de vaststelling van het 
misdrijf mogelijk heeft gemaakt (arrest, 
p. 5, derde lid), beslist dat het misdrijf 
omschreven in de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek voltrokken is, niet 
op het tijdstip van het letsel, maar op 
het tijdstip waarop een reeds opgelopen 
letsel door de getroffene kan wqrden 
vastgesteld en aangevoerd, en ten laste 
kan worden gelegd van de dader; het 
misdrijf onopzettelijke slagen en verwon
dingen voltrokken is op het tijdstip 
waarop een letsel dat een oorzakelijk 
verband vertoont met het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, zich voor-

doet; de omstandigheid dat de schade 
pas laat is vastgesteld niet impliceert dat 
het vertrekpunt van de verjaring wordt 
verplaatst naar de dag waarop de schade 
kon worden vastgesteld; daaruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat het mis
drijf onopzettelijke slagen en verwondin
gen pas is voltrokken op het tijdstip 
waarop het opgelopen letsel kan worden 
vastgesteld of aan een dader toegeschre
ven, en dat de verjaring van de burger
lijke rechtsvordering pas vanaf die dag 
begint te !open, de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, en 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, schendt; 

vierde onderdeel, het arrest, door te 
oordelen dat het misdrijf onopzettelijke 
slagen en verwondingen op 17 januari 
1982 was voltrokken, de dag waarop een 
nieuwe abnormale verergering van de 
ontsteking een nieuwe hospitalisatie 
noodzakelijk maakte (arrest p. 5, derde 
lid), beslist dat het misdrijf omschreven 
in de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek niet is voltrokken op het tijdstip 
dat het letsel zich voordoet, maar op het 
tijdstip dat een reeds opgelopen letsel is 
verergerd, het misdrijf van onopzette
lijke slagen en verwop.dingen voltrokken 
is op het tijdstip waarop zich een letsel 
voordoet in oorzakelijk verband met een 
gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid· 
de omstandigheid dat de schade nadier{ 
is verergerd niet impliceert dat het ver
trekpunt van de verjaring naar de dag 
van die verergering is verplaatst; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
het misdrijf onopzettelijke slagen en ver
wondingen pas is voltrokken op het tijd
stip waarop het geleden letsel is verer
gerd, en dat de verjaring van de burger
lijke rechtsvordering pas vanaf die dag 
begint te !open, de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, en 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, schendt : 

Wat betreft de vier eerste onder
delen: 

Overwegende dat een vordering 
tot vergoeding van een schade uit 
een misdrijf onderworpen is aan de 
verjaringstermijnen bepaald bij de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering; dat naar luid 
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van artikel 26 van die wet, de bur
gerlijke rechtsvordering volgend uit 
een misdrijf, verjaart door verloop 
van vijf jaren, te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd; 
zij kan echter niet verjaren v66r de 
strafvordering; 

Overwegende dat uit het arrest 
volgt dat de door verweerster op 
grond van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek ingestelde vorde
ring strekte tot vergoeding van de 
schade uit letsels na een door eiser 
uitgevoerde osteosynthese en waar
voor verweerster eiser aansprakelijk 
stelde, nu zij oordeelde dat die let
sels te wijten waren aan een fout 
van eiser die een gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg uitmaakt; 
dat verweerster aldus de burgerlijke 
rechtsvordering volgend uit een mis
drijf van onopzettelijke slagen of 
verwondingen uitoefende; 

Overwegende dat de verjaring, 
hoewel dit misdrijf een aflopend 
misdrijf is, pas begint te lopen zodra 
de schade aan het licht komt, nu het 
misdrijf pas op dat tijdstip bestaat; 

Overwegende dat het hof van be
roep te dezen vaststelt dat het letsel 
op 14 oktober 1981 bestond maar dat 
« de getroffene dat symptoom even
wei niet aan een fout van de genees
heer kon wijten, nu dat soort onge
vallen bij een dergelijke behande
ling kan voorkomen zonder dat er 
van enige medische fout sprake is », 
dat een hardnekkige ontsteking de 
door het arrest opgesomde verzor
ging vereiste en dat verweerster ten 
slotte, nu de ontsteking ondanks 
een nieuwe curettage niet kon wor
den bedwongen, « van 17 januari 
1982 tot 19 februari 1982 opnieuw in 
het ziekenhuis werd opgenomen »; 

Overwegende dat het arrest, zon
der schending van de in die onder
delen aangewezen wetsbepalingen, 
uit die vaststellingen heeft kunnen 
afleiden dat de schade op 17 januari 
1982 aan het licht was gekomen en 
bijgevolg naar recht << de datum 
waarop de bestanddelen van het 
misdrijf waren vervuld, heeft kun-

nen bepalen op de datum waarop de 
toestand van de getroffene de vast
stelling van het misdrijf heeft moge
lijk gemaakt, te weten op 17 j anuari 
1982, de dag waarop een nieuwe ab
normale verergering van de ontste
king een nieuwe hospitalisatie nood
zakelijk maakte »; 

Dat het arrest bijgevolg naar 
recht beslist dat de vordering, die is 
ingesteld bij gerechtsdeurwaarders
exploot van 15 januari 1987, hetzij 
v66r het verstrijken van de termijn 
van vijf jaar bepaald bij voornoemd 
artikel 26 van de wet van 17 april 
1878, niet was verjaard; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

13 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 17 

1 e KAMER - 13 januari 1994 

1° AFSTAND VAN RECHT - BEWIJS. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
KENTENIS - ONSPLITSBARE BEKENTENIS -
ONSPLITSBAARHEID - GEVOLG. 

3o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
KENTENIS - ONSPLITSBARE BEKENTENIS -
ONSPLITSBAARHEID - GEVOLG. 
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4° BEWIJS BURGERLIJKE ZAKEN - BE-
WIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - BE
WIJSLAST - BEKENTENIS - ONSPLITSBAAR
HEID - GEVOLG. 

1 o Afstand van een recht wordt niet ver
moed en kan enkel worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn (1). 

2° Een bekentenis kan niet worden ge
splitst ten nadele van degene die ze 
heeft gedaan, met het gevolg dat wan
neer een bekentenis uit verschillende 
onderdelen bestaat, het in de regel 
niet mogelijk is dat de rechter bepaal
de onderdelen gebruikt en andere bui
ten aanmerking laat, vermits splitsing 
van een verklaring erop neerkomt ze 
te verdraaien. (Art. 1356, derde lid, 
B.W.) 

3° en 4° De regel van de onsplitsbaarheid 
van een bekentenis wijzigt geenszins 
de regels inzake de bewijslast; wan
neer de eiser een door de verweerder 
erkend feit als bewijs aanvoert, kan 
hij diens daarmee verband houdende 
verklaring niet buiten beschouwing la
ten, zodat deze het bestaan niet be
hoeft te bewijzen van het tweede on
derdeel van zijn bekentenis, dat geen 
exceptie is in de zin van art. 1315, 
tweede lid, B. W. (Artt. 1315, tweede lid, 
en 1356, derde lid, B.W.; art. 870 
Ger.W.) 

(MR. GAROT, HALLEUX Q.Q. T. THUNUS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9670) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1992 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1354, 
1355, 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 
870, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de stelling van de 
eisers afwijst, volgens welke verweerder 
de in 1985 opgemaakte afrekening van 

(1) Cass., 19 dec. 1991, A.R. nr. 9067 (A.C., 
1991-92, nr. 216) .. 

de interest zonder protest had aanvaard, 
en bes!ist dat tegen die afrekening mon
deling was geprotesteerd, op grand dat 
« de betrokkene (thans verweerder) er
kent dat hij die afrekening heeft ontvan
gen maar oak aantoont, vermits zijn be
kentenis onsplitsbaar is, dat hij onmid
del!ijk heeft geprotesteerd, terwijl de 
zaakvoerder van de B.V.B.A. Firma 
Georges met de hand eraan had toege
voegd dat hij de interest per factuur op 
de vervaldag van de factuur zou bereke
nen », 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel een 
bekentenis niet mag worden gesplitst ten 
nadele van degene die ze gedaan heeft 
(artikel 1356 van het Burgerlijk Wet
hoek), die regel niet afwijkt van de be
ginselen inzake de bewijslast (artikelen 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek) en, bijge
volg, degene die de bekentenis heeft ge
daan evenmin ontslaat van de verplich
ting om het bewijs te leveren van de 
feiten die hij in het kader van die beken
tenis aanvoert; een partij die een feit be
kent met vermelding van omstandighe
den deze dus niet bewijst door ze aileen 
maar in zijn bekentenis aan te voeren; 
het arrest, door te beslissen dat verweer
der bewees dat hij tegen de afrekening 
had geprotesteerd, op grand dat hij er
kende dat hij ze had ontvangen maar te
gelijkertijd had geprotesteerd - welke 
bekentenis onsplitsbaar is - derhalve de 
draagwijdte van de regel van de onsplits
baarheid van de bekentenis miskent 
(schending van de artikelen 1354, 1355 
en inzonderheid 1356 van het Burgerlijk 
Wetboek) en de regels inzake de bewij
slast schendt (schending van de artike
len 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 
1042 en 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijk
heid : het middel is zonder belang : 

Overwegende dat, wegens de uit 
te spreken vernietiging op het twee
de middel, de in het eerste middel 
bekritiseerde overwegingen niet ten 
overvloede zijn gegeven; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 
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W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 1356, derde lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, een bekentenis niet 
mag worden gesplitst ten nadele 
van degene die ze heeft gedaan; 

Overwegende dat, enerzijds, daar
uit volgt dat, wanneer een bekente
nis uit verschillende onderdelen be
staat, het in de regel niet mogelijk 
is dat de rechter bepaalde onderde
len gebruikt en andere buiten aan
merking laat; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder erkent dat hij 
de litigieuze interestafrekening 
heeft ontvangen maar dat hij daar
tegen onmiddellijk heeft geprotes
teerd; 

Dat door die verklaring te split
sen namelijk door de erkenning 
va-d. de ontvangst van de afrekening 
in aanmerking te nemen en het pro
test daartegen niet, ze zou worden 
verdraaid, daar verweerder ze 
slechts heeft gedaan omdat ze on
splitsbaar is; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
regel van de onsplitsbaarheid van 
een bekentenis geenszins de regels 
inzake de bewijslast wijzigt; 

Dat, met toepassing van artikel 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, de 
eisers te dezen moeten bewijzen dat 
in 1985 aan verweerder een interest
afrekening werd gezonden; dat, hoe
wel ze het feit dat verweerder er
kent dat hij ze heeft ontvangen als 
bewijs mogen aanvoeren, zij de 
daarmee verband houdende verkla
ring van verweerder niet buiten be
schouwing kunnen laten, zodat deze 
het bestaan niet behoeft te bewij zen 
van het tweede onderdeel van zijn 
bekentenis, dat geen exceptie is in 
de zin van artikel 1315, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het arrest, door, wegens de 
onsplitsbaarheid van verweerders 
bekentenis, aan te nemen dat hij, 
gelet op de omstandigheden van de 
zaak, heeft geprotesteerd tegen de 
interestafrekening die hij, zoals hij 

erkent, heeft ontvangen, de regels 
inzake de bewijslast juist toepast en 
geen enkele door de eisers aangewe
zen wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het beslist dat verweerder heeft ge
protesteerd tegen de afrekening van 
de nalatigheidsinterest die hij in 
1985 heeft ontvangen; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

13 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Draps. 

Nr. 18 

1" KAMER - 14 januari 1994 

1° HANDELSPAPIER - WISSELBRIEF -
BETALING AAN DERDE-HOUDER DOOR BE
TROKKENE NIET-ACCEPTANT - TENIETGAAN 
WISSELVERBINTENIS - REGRESVORDERING 
- GEVOLG. 

2° TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE - wrs
SELBRIEF - BETALING AAN DERDE-HOUDER 
DOOR BETROKKENE - TENIETGAAN WISSEL
VERBINTENIS - VERHAAL-~ GEVOLG; 
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1° De betaling van de wisselbrief a an 
een derde-houder door een betrokkene, 
al dan niet acceptant, doet de wissel
verbintenis teniet, zodat de derde-hou
der geen wisselrechtelijke vordering 
meer heeft tegenover een regresschul
denaar (1). 

2° De schuldeiser die ten gevolge van de 
betaling door een betrokkene, niet-ac
ceptant, van een wisselbrief geen rech
ten ten aanzien van de trekker kan ]a
ten gelden, bevindt zich in dezelfde 
situatie als degene die wegens die be
taling zijn titel heeft vernietigd; hij 
verdient derhalve dezelfde bescher
ming en moet met zodanige schuldei
ser worden gelijkgesteld; de betaler is 
dan ook niet gerechtigd het betaalde 
van die schuldeiser terug te vorderen, 
maar beschikt wei over het verhaal uit 
het tweede lid van art. 1377 B. W. (2). 

(« THOMASSEN INTERNATIONAL » BESLOTEN 
VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT' 

T. PARIBAS BANK BELGIE N.V.) 

Eerste advocaat-generaal D'Hoore 
heeft in substantie gezegd: 

Het bestreden arrest beantwoordt ont
kennend de vraag of de betrokkene niet
acceptant, nadat hij de wisselbrief aan 
de houder heeft betaald, van deze laatste 
het betaalde terug kan vorderen op 
grond van een gegeven uit de rechtsver
houding tussen de trekker en de betrok
kene, te dezen het uitdoven van de on
derliggende verbintenis tussen hen. 

Het arrest zegt dat « (verweerster) (de 
houder) ingevolge deze betaling, ook al 
was zij onverschuldigd, in de onmogelijk
heid was om nog enig recht te Iaten gel
den tegen de trekker of de nodige wette
lijke stappen te ondernemen binnen de 
door de wet voorziene termijn op grond 
van de wisselbrief » en « dat door de be
taling van de wisselbrief op de vervaldag 
en het tenietgaan van de wisselverbinte
nissen de wisselbrief als het ware ver
dwenen is ». 

Het beslist: « dat (verweerster) dan 
ook heeft aangetoond dat het tenietgaan 
van alle wisselverbintenissen ingevolge 
de betaling, in casu de toepassing van de 
gemeenrechtelijke terugvordering we-

(1) en (2) Zie cone!. 0.!\II. 

gens onverschuldigde betaling verhin
dert >>. 

In het eerste onderdeel van het middel 
wordt aangevoerd dat het arrest door 
aan eiseres, zijnde de vermeende schul
denaar, het recht te ontzeggen om het 
onverschuldigd betaalde terug te vorde
ren van verweerster, zijnde de schuldei
ser, om reden dat de door eiseres ver
richte betaling de in artikel 1377, aline a 
2, B.W. bedoelde vernietiging van titel 
uitmaakt, deze wetsbepaling schendt. 

Artikel 1377 B.W. luidt: Wanneer een 
persoon die bij vergissing meende schul
denaar te zijn, een schuld betaald heeft, 
is hij gerechtigd het betaalde van de 
schuldeiser terug te vorderen. Dit recht 
houdt evenwel op wanneer de schuldei
ser, ten gevolge van die betaling, zijn ti
tel vernietigd heeft, behoudens het ver
haal van degene die betaald heeft, op de 
werkelijke schuldenaar. 

Volgens eiseres zou het tweede lid van 
artikel 1377 B.W. enkel van toepassing 
zijn wanneer de schuldeiser, na de on
verschuldigde betaling te hebben ontvan
gen, ofwel zijn nutteloos geworden titel 
vernietigt, ofwel, om reden van de ont
vangen betaling, nadien nalaat maatre
gelen te nemen om zijn oorspronkelijke 
vordering te vrijwaren. 

De vernietiging van de titel bedoeld in 
het tweede lid van artikel 1377 B.W. 
wordt in de rechtspraak en de rechtsleer 
ruim opgevat (3). 

Prof. P. Van Ommeslaghe schrijft in 
zijn overzicht van rechtspraak : « Si l'ac
cipiens, a la suite du paiement qu'il re
~oit indument, detruit son titre, il se met 
ainsi dans l'impossibilite de poursuivre 
le paiement de la dette a l'egard du 
veriable debiteur. L'action en paiement 
de l'indil. est alors refusee au solvens ... 
La doctrine ass1mile a !a destruction du 
titre les autres situations ou l'accipiens, 
suite au paiement re!;!u, se met dans l'im
possibilite d'exercer ses recours contre le 
veritable debiteur )) (4). 

In uw arrest van 22 januari 1988 hebt 
U aangenomen dat « de schuldeiser die 
ten gevolge van de onverschuldigde beta-

(3) E. DIRIX, Over de vermeende betaling 
van andermans schuld, noot onder Cass., 22 
jan. 1988, R. W., 1988-89, 93; P. VAN 0MMESLAG
HE, « Examen de jurisprudence (1974 a 1982), 
Les Obligations », R.C.J.B., 1988, blz. 60 en 61, 
nr. 163. 

(4) O.C., nr. 163, blz. 60 en 61. 



~,--~~--

--- --------

Nr.18 HOF VAN CASSATIE 37 

ling door een derde zijn rechtsvordering 
tegen de werkelijke schuldenaar heeft 
Iaten verjaren, zich in dezelfde situatie 
bevindt als degene die wegens die beta
ling zijn titel heeft vernietigd; dat hij 
derhalve dezelfde beschermirtg verdient 
en met zodanige schuldeiser moet wor
den gelijkgesteld » (5). 

In zijn noot onder de publikatie van 
dat arrest schrift Prof. E. Dirix : « Te
recht wordt ( ... ) artikel 1377, tweede lid, 
B.W. uitgebreid tot andere gevallen 
waarin C door toedoen van B ( ... ) in de 
onmogelijkheid is yerzeild om zijn vorde
ringsrecht op A nog verder uit te oefe
nen • (6). 

Die uitbreiding lijkt me eveneens ver
antwoord in het onderhavig geval waar
bij de schuldvordering van de schuldei
ser ten gevolge van de ontvangen beta
ling krachtens de wet wordt uitgedoofd. 

Door het tenietgaan van de wisselver
bintenissen ingevolge de aan hem geda
ne en door hem te goeder trouw aan
vaarde betaling, ko'mt de accipiens in de 
onmogelijkheid te verkeren nog enig ver
haal tegen de regresschuldenaars uit te 
oefenen. 

De betaling door de betrokkene, al dan 
niet acceptant, is immers onherroepelijk. 

Dit is ook het standpunt van de rechts
leer. Aldus schrijven Prof. L. Fredericq 
en R. De Backer : « L'irrevocabilite du 
paiement parait devoir etre admise aussi 
lorsqu'il est fait a un tiers porteur par un 
tire non-accepteur .. Celui-ci ne pourrait 
qu'invoquer une erreur afin d'obtenir le 
remboursement. Ce droit a la restituti
tion de la somme versee ne peut lui etre 
reconnu : il porterait prejudice au por
teur et nuirait gravement a la circulation 
de la lettre de change. On sait que lors
qu'il s'agit de !'acceptation - ou engage
ment de payer -, l'erreur fait partie 
des exceptions dont on ne peut se preva
loir contre un porteur de bonne foi. Cette 
inopposabilite doit naturellement s'eten
dre de !'engagement au paiement lui
meme, qui n'est autre qu'une promesse 
de reglement immediatement executee » 
(7). 

In zijn standaardwerk behandelt Prof. 
J. Ronse het voorliggende probleem niet 

(5) Cass., 22 jan. 1988, A.C., 1987-88, nr. 314. 

(6) R. W., 1988-89, biz. 92 en 93. 

(7) L. FREDERICQ en R. DE BACKER, TI'aite de 
Droit commercial beige, t. X, nr. 148. 

expliciet. Uit het geheel van zijn betoog 
moet evenwel afgeleid worden dat ook 
hij de onherroepelijkheid van de beta
ling door de betrokkehe aan de derde
houder voorstaat. Dit blijkt uit zijn on
derzoek naar de mogelijkheid van terug
vordering door de betrokkene indien hij 
onverschuldigd betaald heeft. Volgens 
zijn zienswijze bestaat er enkel een te
rugvorderingsrecht van de betrokkene 
tegenover zijn tegenpartij in de onderlig
gende rechtsverhouding : « wordt terug
betaling van het bedrag van de wissel
brief gevorderd door de betrokkene die 
niet had geaccepteerd maar in handen 
van de houder heeft betaald, dan ont
breekt het vermoeden van het bestaan 
van een onderliggende schuld, vermits 
de betrokkene, geen wisselschuldenaar 
zijnde, niet formeel abstract verbonden 
was. In dergelijk geval zal, bij betwis
ting, door de trekker moeten bewezen 
worden dat de betrokkene toereikende 
dekking had waaruit hij de wisselbrief 
heeft betaald ( ... ). De vordering tot terug
betaling van het bedrag van de wissel
brief kan door de betaler uitsluitend wor
den ingesteld tegenover zijn tegenpartij 
in de onderliggende rechtsverhouding 
ten aanzien van wie hij onverschuldigd 
heeft betaald. Diens avalgever kan hij 
niet aanspreken. Deze laatste staat im
mers slechts in voor zijn betaling van de 
wisselbrief, en geenszins voor deze ver
bintenis tot terugbetaling >> (8). 

Er blijft in die situatie voor de betrok
kene niet-acceptant, nog enkel plaats 
over voor « het verhaal van degene die 
betaald heeft, op de werkelijke schulde
naar », zoals bepaald wordt in fine van 
het tweede lid van artikel 1377 B.W., te 
dezen van de betrokkene tegen de trek
ker, diens tegenpartij in de onderliggen
de rechtsverhouding. 

In het tweede onderdeel van het mid
del voert eiseres aan dat het tegenstrij
dig is enerzijds aan te nemen dat zij niet 
tot betaling gehouden was nu zij de wis
sel niet had geaccepteerd en er geen 
fonds meer voorhanden was, en ander
zijds te oordelen dat de betaling toch het 
tenietgaan van alle wisselverbintenissen 
en dusdoende van de wissel als wissel 
tot gevolg had. 

Dat de betrokkene niet-acceptant niet 
gehouden is te betalen als er geen fonds 
meer voorhanden is, maar, als hij be
taalt, de wisselverbintenissen te niet 

(8) J. RoNSE, Wisselbrief en orderbriefje, 
A.P.R., 1972, nr. 2273. 
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gaan, Ievert geen tegenstrijdigheid op. in 
de zin van een motiveringsgebrek. Het is 
integendeel een consequente toepassing 
van de rechtsregel dat wanneer de wis
selbrief betaald wordt al de wisselverbin
tenissen tot beloop van het bedrag van 
de wisselbrief ineens voldaan zijn. 

In het derde onderdeel van het middel 
wordt aangevoerd dat de betaling bij ver
gissing van een niet-geaccepteerde wis
selbrief de wisselverbintenissen niet uit
dooft, nu de betaling slechts het teniet
gaan van verbintenissen in het algemeen 
en van wisselverbintenissen in het bij
zonder tot gevolg heeft wanneer deze 
rechtsgeldig is. 

Bij de beoordeling van het onderdeel 
dient men voor ogen te houden dat de 
wisselverbintenissen in principe een zelf
standig bestaan leiden, los van de onder
liggende rechtsverhouding. Dit principe 
beantwoordt aan de vereisten van de cir
culatie en het vertrouwen in de wissel
brief. Daarom bepaalt artikel 17 Wissel
briefwet dat verweermiddelen gegrond 
op de persoonlijke verhoudingen tot de 
trekker ·of de vroegere houders niet aan 
de houder kunnen worden tegengewor
pen, tenzij deze bij de verkrijging van de 
wisselbrief desbewust ten nadele van de 
schuldenaar heeft gehandeld. Dit is het 
zgn. abstract karakter van de wisselver
bintenissen (9). 

De wisselbrief is immers een aan de 
vereisten van betrouwbaarheid en vlotte 
circulatie beantwoordend betaalinstru
ment. 

Weliswaar kan de wisselbrief niet vol
ledig geabstraheerd worden van de on
derliggende verbintenis. Er rust immers 
op de trekker een verplichting tot fonds
bezorging (artikel 79 Wisselbriefwet). 
Ten Iaatste op de vervaldag dient er 
fonds aan de wissel ten grondslag te Jig
gen. Is dit niet het geval, dan kan de be
trokkene weigeren te betalen, in welk 
geval het regresrecht op de wisselschul
denaars die zich tegenover de houder 
verbonden hebben ontstaat. 

Afwezigheid van het fonds heeft, wis
selrechtelijk gesproken, alleen tot gevolg 
dat het verval van het regresrecht van 
de houder, die op de vervaldag de bij de 
wet voorgeschreven formaliteiten niet 
heeft vervuld, beperkt wordt ten aanzien 
van de trekker. 

(9) Zie J. VffN RIJN, en J. HEENEN, Principes · 
de Droit commercial, t. III, 1981, nr. 279; J. 
RONSE, o.c., nrs. 1296 e:v.·. 

In geval van niet-betaling kan de hou
der zijn regresvordering uitoefenen. Om 
dit . recht . te behouden moet de houder 
strikt de door de Wisselwet voorgeschre
ven formaliteiten eerbiedigen. In begin
sel geldt het verval van regres ook tegen 
de trekker. 

Te zijner opzichte wordt het veriial 
evenwel beperkt door artikel 82 Wissel
briefwet, dat luidt : (( wanneer de. trekker 
in gebreke blijft aan te tonen dat er 
fonds bezorgd is op de vervaldag of wan~ 
neer hij, na het verstrijken van de ter
mijnen voorzieri voor het optnaken van 
het protest of het aanbieden van de. wis
sel, op om het even welke wijze de voor 
betaling van de wissel bestemde gelden 
heeft ontvangen, heeft het verval jegens 
hem niet plaats ». 

Deze beperking, die door de Belgische 
wetgever aan de eerivormige wet werd 
toegevoegd, om onrechtmatige verrijking 
in hoofde van de trekker te voorkomen, 
betreft evenwel enkel het regres tegen 
de trekker in geval van niet-betaling. 

Maar die aanwezigheid van het fonds 
is niet vereist voor de geldigheid van de 
betaling van de wisselbrief. De betaling 
is en blijft een rechtsgeldige betaling, 
ook als het fonds ontbreekt. 

Of de betrokkene desaangaande in 
dwaling verkeerde is onverschillig en 
tast de rechtsgeldigheid van zijn betaling 
gedaan aan de derde houder ter goeder 
trouw niet aan. · 

Het arrest zegt dan ook m.i. terecht 
« dat onder de bet!iling van de wissel~ 
brief uitsluitend de materiEHe a.anzuive
ring van het te delgen bedrag dient 'te 
worden begrepen en niet het aanzuive
ren van een bestaande schuld, in hoofde 
van diegene die betaalt en zijq bevrij
ding van deze schuld >>. 

In het . vierde onderdeel wordt aange
voerd dat het arrest nagelaten heeft te 
antwoorden op het verweer van eiseres 
dat krachtens artikel 82 het bij artikel 53 
van de Wisselbriefwet bepaalde verval 
niet plaats heeft wanneer de trekker in 
gebreke blijft aan te tonen dat er fonds 
bezorgd is op de vervaldag, om daaruit 
te besluiten dat · het gebrek aan. protest 
in casu geen verval meebracht van de re
gresvordering van Verweerster tegen de 
trekker. 

Het arrest hoefde evenwel op die aan
voering niet nader in te gaari, nu het be
slist dat door de betaling de regresvorde-
ring verviel. · · · 



Nr. 18 HOF VAN CASSATIE 39 

In het vijfde onderdeel wordt aange
voerd dat eiseres in haar appelconclusie 
betoogde dat door de terugbetaling door 
verweerster aan eiseres van het wissel
bedrag tegen teruggave door eiseres aan 
verweerster van de wisselbrief, verweer
ster terug houder zou worden van de 
wisselbrief en deze kon aanbieden aan 
de trekker ten einde betaling te beko
men, zodat het arrest de bewijskracht 
van die conclusie miskent door te zeggen 
dat eiseres niet zou aantonen en zelfs 
niet zou beweren dat de rechten die ver
weerster tegen de trekker kon putten uit 
de wisselbrief, na de terugbetaling zou
den herleven, en die conclusie niet be
antwoordt. 

Het arrest beslist dat « door de beta
ling van de wisselbrief op de vervaldag 
en het tenietgaan van de wisselverbinte
nissen de wisselbrief als het ware ver
dwenen is "• en « dat door het tenietgaan 
van alle wisselverbintenissen en het te
nietgaan van de wissel als wissel, die 
daar het gevolg van is, enkel verhaal 
openstaat voor (eiseres) op de werkelijke 
schuldenaar ». 

Door die beslissing hoefde het arrest 
niet nader in te gaan op het door de con
clusie van eiseres gesuggereerde meca
nisme van het terug aanwenden van de 
tegen het wisselbedrag geruilde wissel
brief. 

De overweging « dat (eiseres) niet aan
toont en zelfs niet beweert dat de rech
ten die (verweerster) tegenover de trek
ker kon putten uit de wisselbrief door de 
terugbetaling aan de betrokkene die per 
vergissing had betaald zouden herle
ven "• lijkt een overtollige beschouwing 
te zijn ten opzichte van de decisieve en 
zelfstandige reden dat de wisselbrief als 
wisselbrief was tenietgegaan. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 8081) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1109, 1110, 
1234, 1235, 1319, 1320, 1322, 1377 van het 
Burgerlijk Wetboek, 9, 14, 15, 19, 28, 38, 
39, 40, 47, 48, 49, 83 van de wet van 31 
december 1955, houdende gecoi:irdineerde 
wetten op wisselbrieven en orderbriefjes, 

vormend titel VIII van boek I van het 
Wetboek van Koophandel en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na voor
eerst te hebben aangenomen « dat de te
rugvordering van (eiseres) deze is van de 
vermeende schuldenaar lastens een 
schuldeiser voorzien in art. 1377 B.W. , 
(blz. 3), nu « beide partijen het erover 
eens zijn dat op het ogenblik dat de wis
sel aan (eiseres) werd aangeboden deze 
niet tot betaling gehouden was vermits 
zij de wissel niet had geaccepteerd en er 
op dat ogenblik geen fonds meer voor
handen was » (biz. 2), « in casu niet 
wordt betwist dat per vergissing werd 
betaald , (blz. 3) en eiseres aldus « op 
het ogenblik dat zij (verweerster) betaal
de, zich in de toestand bevond van de 
vermeende schuldenaar » (blz. 3), niette
min, bij hervorming van het vonnis a 
quo, voormelde vordering tot terugvorde
ring ongegrond verklaart, eiseres ervan 
afwijst en haar tot de kosten van het ge
ding veroordeelt, door, na de goede 
trouw van verweerster te hebben weer
houden (blz. 4), te beslissen dat voor ei
seres « enkel verhaal openstaat ( ... ) op de 
werkelijke schuldenaar overeenkomstig 
art. 1377, al. 2 van het B.W. , (blz. 5), om 
de motieven « dat de betaling van de 
wisselbrief op de vervaldag door de be
trokkene, al dan niet acceptant, alle wis
selverbintenissen teniet doet; ( ... ) dat 
(verweerster) ingevolge deze betaling, 
ook als was zij onverschuldigd, in de on
mogelijkheid was om nog enig recht te 
Iaten gelden tegen de trekker of de nodi
ge wettelijke stappen te ondernemen 
binnen de door de wet voorziene termijn 
op grond van de wisselbrief; ( ... ) Dat door 
de betaling van de wisselbrief op de ver
valdag en het tenietgaan van de wissel
verbintenissen de wisselbrief als het wa
re verdwenen is; Dat het tenietgaan van 
de rechten van de wisselschuldeiser, 
houder van de wisselbrief, ten gevolge 
van die betaling het recht verhindert van 
de persoon die bij vergissing meende 
schuldenaar te zijn, het betaalde van de 
schuldeiser terug te vorderen; Dat (eise
res) niet aantoont en zelfs niet beweert 
dat de rechten die (verweerster) tegen
over de trekker kon putten uit de wissel
brief door de terugbetaling aan de be
trokkene die per vergissing had betaald 
zouden herleven; ( ... ) Dat in casu de vast
stelling dat zo de betaling niet was ge
schied (verweerster) (eiseres) niet had 
kunnen aanspreken ingevolge de wissel
brief waarvan zij de houder was, voor de 
beoordeling van het recht op terugvorde-
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ring onbelangrijk is; dat het onverschul
digd karakter van de oorspronkelijke be
taling immers niet wordt betwist maar 
dat wei wordt opgeworpen dat het recht 
op terugvordering wordt verhinderd door 
de rechtsgevolgen eigen aan de betaling 
die is tussengekomen; Dat (verweerster) 
dan ook heeft aangetoond dat het teniet
gaan van aile wisselverbintenissen inge
volge de betaling, in casu de toepassing 
van de gemeenrechtelijke terugvordering 
wegens onverschuldigde betaling verhin
dert •, 

terwijl, eerste onderdeel, het recht, dat 
door artikel 1377, alinea 1 van het Bur
gerlijk Wetboek wordt toegekend aan de 
vermeende schuldenaar, om het onver
schuldigd betaalde terug te vorderen van 
de schuldeiser, overeenkomstig artikel 
1377, alinea 2, van het Burgerlijk Wet
hoek, aileen ophoudt te bestaan, wan
neer « de schuldeiser, ten gevolge van 
die betaling, zijn titel vernietigd heeft »; 
dat, zo bedoelde vernietiging van titel 
weliswaar ruim moet worden opgevat en 
tevens de toestand beoogt van de schuld
eiser, die, ingevolge de ontvangen beta
ling, heeft nagelaten maatregelen te tref
fen om zijn oorspronkelijke vordering 
tegen de werkelijke schuldenaar te vrij
waren, gezegde vernietiging van titel 
evenwel steeds moet zijn ontstaan ener
zijds ten gevolge van de betaling en an
derzijds uit een daad van de schuldeiser; 
dat uit de betaling zelf, zijnde een han
deling verricht door de vermeende schul
denaar, dan ook geenszins de vernieti
ging van titel kan voortvloeien, zodat het 
bestreden arrest, door aan eiseres, zijnde 
vermeende schuldenaar het recht te ont
zeggen van verweerster, zijnde de 
schuldeiser het onverschuldigd betaalde 
terug te vorderen, om reden dat de beta
ling op zich, die door eiseres werd ver
richt, de in artikel 1377, alinea 2, van het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde vernieti
ging van titel uitmaakt, deze laatste 
wetsbepaling schendt (schending van ar
tikel 1377, alinea 2 van het Burgerlijk 
Wetboek), 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds - om te besluiten dat de te
rugvordering van eiseres in casu deze is 
voorzien in artikel 1377 van het Burger
lijk Wetboek - aan te nemen dat eise
res niet tot betaling gehouden was, nu 
zij de wissel niet had geaccepteerd en er 
geen fonds meer voorhanden was, en het 
aldus een betaling per vergissing, een 
onverschuldigde betaling betrof en an
derzijds - om niettemin te beslissen tot 

ongegrondverklaring van diezelfde vor
dering, bij toepassing van alinea 2 van 
voormeld artikel - te oordelen dat der
gelijke gebrekkige betaling toch het te
nietgaan van aile wisselverbintenissen 
en dusdoende van de wissel als wissel 
tot gevolg heeft gehad; dat het bestreden 
arrest, dat op dergelijke tegenstrijdige 
motieven is gesteund, niet regelmatig is 
gemotiveerd en artikel 97 van de Grond
wet schendt, 

derde onderdeel, de betaling slechts 
het tenietgaan van verbintenissen in het 
algemeen en van wisselverbintenissen in 
het bijzonder tot gevolg heeft, wanneer 
deze rechtsgeldig is, met andere woor
den vrij van elk gebrek; dat de betaling, 
die bij vergissing gebeurt, ingevolge het 
gebrek, waarmee deze aldus in se is be
hept, geen rechtsgeldige betaling is en 
dan ook geen uitdoving van verbintenis
sen van de kwestieuze door eiseres niet 
geaccepteerde wissel op het ogenblik dat 
er geen fonds meer voorhanden was en 
eiseres aldus noch een cambiaire schuld 
had op grond vah artikel 28 van de Wis
selwet, noch een extra cambiaire schuld 
op grond van artikel 93 van de Wisselwet 
geenszins vermocht de wisselverbintenis
sen te doven, zodat het bestreden arrest, 
door, na uitdrukkelijk te hebben aan
vaard dat de betaling van eiseres een be
taling bij vergissing is, niettemin aan te 
nemen dat diezelfde betaling « het te
nietgaan van aile wisselverbintenissen 
en het tenietgaan van de wissel als wis
sel » tot gevolg heeft gehad en aldus 
• enkel verhaal openstaat voor (eiseres) 
op de werkelijke schuldenaar overeen
komstig art. 1371, al. 2 van het B.W. •, de 
artikelen 38, 39, 40 van de wet van 31 de
cember 1955, houdende gecoordineerde 
wetten op wisselbrieven en orderbriefjes, 
vormend titel VIII van hoek I van het 
Wetboek van Koophandel, 1234, 1235, 
1377, alinea 1, van het Burgerlijk Wet
hoek en voor zoveel als nodig 9, 14, 15, 
19, 28, 47, 48, 49, 83 van diezelfde wet 
van 31 december 1955, 1109 en 1110 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt, 

vierde onderdeel, eiseres in beroepsbe
sluiten op omstandige wijze liet gelden : 
« Verder houdt (verweerster) voor dat 
haar regresvordering is vervailen omwil
le van het feit dat zij door de betaling 
van het wisselbedrag geen tijdig protest 
van niet-betaling kon opmaken. (Eiseres) 
ontkent niet dat de betaling, weze zij on
verschuldigd, het protest van niet-beta
ling onmogelijk maakt en dat de Wissel
wet principieel, op straffe van verval van 
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de regresvordering, voorziet dat het pro
test van niet-betaling moet gebeuren bin
nen een bepaalde termijn na de verval
dag (art. 44 jo. 53 van de Wisselwet). In 
casu houdt dit argument echter geen 
steek, omdat de duidelijke bepalingen 
van artikel 82 van de Wisselwet worden 
miskend. Dit artikel bepaalt o.m. : " Het 
bij artikel 53 uitgesproken verval heeft 
niet plaats wanneer de trekker in gebre
ke blijft aan te tonen dat er fonds be
zorgd is op de vervaldag ... " », om daar
uit te besluiten « m.a.w., het gebrek aan 
protest bracht in casu geen verval van de· 
regresvordering van (verweerster) las
tens de trekker (de enige wisselschulde
naar) teweeg, omdat deze laatste geen 
fonds had bezogd op de vervaldag » (be
roepsbesluiten, blz. 11-12); dat het bestre
den arrest, door alleen in het algemeen 
te stellen dat verweerster, gelet op de be
taling van eiseres, in de onmogelijkheid 
was om nog enig recht te Iaten gelden 
tegen de trekker of de nodige wettelijke 
stappen te ondernemen binnen de door 
de wet voorziene termijn op grand van 
de wisselbrief, nalaat te antwoorden op 
voormeld precies verweer (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), min
stens, ingevolge algemeenheid en vaag
heid van voormeld motief, Uw Hof ver
hindert de wettigheid van de beslissing 
nate gaan (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), 

vijfde onderdeel, eiseres in beroepsbe
sluiten (blz. 10-11) argumenteerde dat 
door de terugbetaling door verweerster, 
gepaard gaande met haar teruggeven 
van de wisselbrief, deze aldus, terug hou
der zijnde van dat document, dit kon 
aanbieden aan de trekker ten einde beta
ling te bekomen; dat het bestreden ar
rest, door te beslissen dat eiseres niet 
zou aantonen en zelfs niet zou beweren 
dat de rechten, die verweerster tegen
over de trekker kon putten uit de wissel
brief, na de terugbetaling zouden herle
ven, dan ook de bewijskracht van de 
beroepsbesluiten van eiseres miskent, nu 
deze daarin met voormelde argumentatie 
wei degelijk liet gelden en aantoonde dat 
verweerster zich, na terugbetaling, moge
lijk opnieuw tot de trekker kon wenden 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en 
alleszins nalaat te antwoorden op voor
meld verweer van eiseres (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest met 
verwijzing naar het beroepen vonnis 

vaststelt dat: 1. de N.V. C.I.D. Fil
ters, die aan eiseres twee luchtfil
ters had verkocht, op eiseres een 
wisselbrief met vervaldag op 15 sep
tember 1986 heeft getrokken tot ze
kerheid van een bankaccept; 2. de 
wisselbrief aan eiseres niet ter ac
ceptatie werd overgelegd maar on
middellijk aan verweerster werd 
geendosseerd; 3. eiseres de aankoop
prijs van de filters rechtstreeks be
taalde aan de leverancier van de 
N.V. C.I.D. Filters, de thans gefail
leerde B.V. Limoveld; 4. eiseres des
ondanks de niet geaccepteerde door 
de bank ter betaling aangeboden 
wissel betaalde op 24 september 
1986; 

Dat het arrest zonder desbetref
fend te worden bestreden, oordeelt 
dat eiseres, op het ogenblik dat de 
wissel aan haar werd aangeboden, 
niet verplicht was te betalen, nu zij 
de wissel niet had geaccepteerd en 
er geen fonds meer voorhanden 
was, maar dat zij bij vergissing 
heeft betaald aan de houder die niet 
op de hoogte was of hoefde te zijn 
van het feit dat de betaling op het 
ogenblik dat zij geschiedde onver
schuldigd was; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 1377, eer

ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
luidt : « W anneer een persoon die bij 
vergissing meende schuldenaar te 
zijn, een schuld betaald heeft, is hij 
gerechtigd het betaalde van de 
schuldeiser terug te vorderen »; dat 
het tweede lid bepaalt: « Dit recht 
houdt evenwel op wanneer de 
schuldeiser, ten gevolge van die be
taling, zijn titel vernietigd heeft, be
houdens het verhaal van degene die 
betaald heeft, op de werkelijke 
schuldenaar »; 

Overwegende dat de betaling van 
de wissel aan een derde-houder door 
een berokkene, al dan niet accep
tant, de wisselverbintenis teniet 
doet zodat de derde-houder geen 
wisselrechtelijke vordering meer 
heeft tegenover een regresschulde
naar; 



42 HOF VAN CASSATIE Nr. 18 

Overwegende dat de schuldeiser, 
die ten gevolge van de betaling door 
een betrokkene niet-acceptant van 
een wisselbrief, geen rechten ten 
aanzien van de trekker kan laten 
gelden, zich in dezelfde situatie be
vindt als degene die wegens die be
taling zijn titel heeft vernietigd; dat 
hij derhalve dezelfde bescherming 
verdient en met zodanige schuldei
ser moet worden gelijkgesteld; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat verweerster in de gege
ven omstandigheden « ingevolge de
ze betaling, ook al was zij onver
schuldigd, in de onmogelijkheid was 
om nog enig recht te laten gelden 
tegen de trekker »; 

Dat zij aldus hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

geen feitelijke tegenstrijdigheid aan
voert maar een onwettigheid; 

Dat het onderdeel dat als ge
schonden wetsbepaling slechts arti
kel 97 van de Grondwet aanwij st, 
niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de betaling door 

de betrokkene, al dan niet-accep
tant, aan een derde-houder van een 
wisselbrief de wisselverbinstenis te
niet doet; 

Dat, nu in de regel de vooraf be
staande verhoudingen buiten de wis
selbrief geen invloed hebben op de 
rechten van de derde houder te goe
der trouw, een dwaling begaan door 
de betrokkene niet-acceptant bij de 
betaling aan de derde-houder no
pens het aanwezige fonds, de wissel
rechtelijke gevolgen van de betaling 
niet aantast; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest het 

betoog van eiseres dat het gebrek 

aan protest te dezen geen verval 
van de regresvordering teweeg 
bracht, verwerpt en beantwoordt 
met de redenen dat de betaling van 
de wissel de wisselverbintenis teniet 
deed en dat verweerster derhalve 
ook geen regresrecht kon uitoefe
nen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest dat 

zegt dat ingevolge de betaling de 
wisselverbintenis teniet was gedaan 
en verweerster geen rechten meer 
kon laten gelden tegen de trekker, 
niet meer hoefde te antwoorden op 
het betoog van eiseres dat de betaal
de houder, na teruggave van de wis
selbrief, toch een regresvordering 
kon uitoefenen; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het aanvoert dat de 
appelrechters de bewijskracht van 
de conclusie van eiseres hebben 
miskend door te zeggen dat eiseres 
niet aantoonde en zelfs niet beweer
de dat de rechten die verweerster 
tegenover de trekker kon putten uit 
de wisselbrief, na de terugbetaling 
zouden herleven, gericht is tegen 
een overtollige reden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

14 januari 1994 - 1" kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. Dassesse en Verbist. 
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1 e KAMER - 14 januari 1994 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
ALLERLEI - WERKEN - UITVOERING - OP
DRACHTGEVER- AANNEMER - OPDRACHT -
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - GEVOLG T.O.V. 
DERDE SCHADELIJDERS. 

De zorgvuldigheidsplicht van de op
drachtgever van werken om schade 
aan derden te vermijden, houdt niet op 
tegenover die derden doordat de op
drachtgever de vervulling van die zorg
vuldigheidsplicht contractueel aan de 
aannemer van de werken heeft opge
dragen. (Artt. 1165, 1382 en 1383 B.W.) 

(IVEK.A T. R.T.T. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8188) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 december 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen; 

Overwegende dat eiseres vergoe
ding vorderde van schade berok
kend aan haar kabel door werken 
waartoe door de verweerster sub 1 
opdracht was gegeven aan de ver
weerster sub 2; dat zij haar vorde
ring ook hierop grondde dat de ver
weerster sub 1 haar niet vooraf
gaandelijk verwittigd had dat wer
ken zouden worden uitgevoerd; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na geoordeeld te hebben dat de 
verweerster sub 1 geen fout had be
gaan door opdracht te geven tot het 
leggen van een telefoonkabel in de 
nabijheid van de T.V.-kabel van ei
seres, de vordering van eiseres te
gen de verweerster, sub 1, in zover
re zij werd gegrond op een tekortko
ming van haar zorgvuldigheidsplicht 
tot voorafgaande verwittiging ver
werpen op grond dat : 1. de verweer
ster sub 1 contractueel aan de ver-

weerster sub 2 heeft opgedragen de 
liggingsplannen van de andere lei
dingen op te vragen; 2. de verweer
ster sub 2 contractueel verantwoor
delijk werd gesteld voor alle schade 
die het rechtstreeks of onrecht
streeks gevolg was van de werken; 
3. op de aanbesteding van toepas
sing is artikel 30, § 2, van het minis
terieel besluit van 10 augustus 1977 
dat bepaalt dat de aannemer al de 
maatregelen neemt om de bescher
ming, de instandhouding en de inte
griteit van de bestaande con
structies van werken te verzekeren; 

Dat het op grond van die overwe
gingen beslist dat de verweerster 
sub 1 « geen fout of nalatigheid of 
onvoorzichtigheid in de zin van art. 
1382 of 1383 B.W. heeft begaan in 
oorzakelijk verband met de schade 
geconstateerd aan de kabel van ( ei
seres) »; 

Overwegende dat de zorgvuldig
heidsplicht van de opdrachtgever 
van werken om schade aan derden 
te vermijden, tegenover die derden 
niet ophoudt doordat de opdrachtge
ver de uitvoering van die zorgvuldig
heidsplicht contractueel aan een 
aannemer heeft opgedragen; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen en te beslissen zoals 
hiervoren weergegeven, de artikelen 
1165, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre 
het de hogere beroepen ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; verklaart dit arrest bin
dend voor de B.V.B.A. De Schaep
meester; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 
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14 januari 1994 - 1 • kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Wauters -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore - Advocaten : mrs. Houtekier 
en Biitzler. 

Nr. 20 

1• KAMER - 14 januari 1994 

1° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
BEVOEGDHEID - BESTUURSHANDELING -
SUBJECTIEVE RECHTEN - OGENSCHIJNLIJKE 
FOUTIEVE AANTASTING. 

2° KORT GEDING - BEVOEGDHEID - BE· 
STUURSHANDELING - SUBJECTIEVE RECH
TEN - OGENSCHIJNLIJK FOUTIEVE AANTAS
TING. 

1 o De Rechterlijke Macht is bevoegd om 
de door het bestuur bij de uitoefening 
van zijn discretionaire bevoegdheid be
gane onrechtmatig geachte aantastin
gen van een subjectief recht zowel te 
voorkomen als te vergoeden (1). 

2° De rechter in kart geding is bevoegd 
om dringende en voorlopige - waar
onder bewarende - maatregelen te 
bevelen als een bestuurshandeling een 
ogenschijnlijk foutieve aantasting van 
een subjectieve recht inhoudt (2). 

(STAD GENT 
T. DE MUNTER T.A.V. VLAAMS GEWEST) 

Eerste advocaat-generaal D'Hoore 
heeft in substantie gezegd: 

De gemeenteraad van de stad Gent 
legde op 19 maart 1991 de tuchtstraf van 
de afzetting als politiebrigadier op aan 
de verweerder Frans De Munter. 

(1) en (2) Zie cone!. O.M. 

Bij zijn besluit van 5 juni 1991 ver
wierp de gemeenschapsminister van Bin
nenlandse Aangelegenheden en Open
baar Ambt verweerders beroep. 

Verweerder vorderde alsdan, enerzijds, 
bij de Raad van State de nietigverkla
ring van dat besluit, en, anderzijds, bij 
de voorzitter van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel, bij wijze van drin
gende en voorlopige maatregel, de schor
sing van de voormelde besluiten mitsga
ders zijn wederindienstneming, in af
wachting van de uitspraak van de Raad 
van State. 

De eerste rechter verklaarde verweer
ders vordering ontvankelijk doch onge
grond. De appelrechters verklaarden die 
vordering wei gegrond, schorsten de voor
melde besluiten en gaven bevel aan de 
stad Gent verweerder voorlopig weder in 
dienst te nemen, onder verbeurte van een 
dwangsom, en dit tot aan de uitspraak 
van de Raad van State. 

Die beslissing is voorafgegaan door 
een breedvoerige motivering. Nopens de 
bevoegdheid (III) wordt vooropgesteld 
dat ook << na de inwerkingtreding van de 
wet van 19 juli 1991 betreffende het ad
ministratief kart geding de hoven en 
rechtbanken bevoegd blijven om sub
jectieve rechten te beschermen en te 
herstellen in geval van foutieve aantas
ting door de overheid ( ... ); dat de vorde
ring van (verweerder) tot schorsing van 
administratieve beslissingen haar oor
zaak vindt in een zogenaamde schending 
van zijn subjectieve rechten op arbeid en 
loon door de overheid; dat de Rechter
lijke Macht bevoegd is om kennis te ne
men van het geschil overeenkomstig art. 
92 van de Grondwet ». 

Nopens de tussenkomst van de rechter 
in kort geding (VII) wordt gezegd << dat 
(hij) bevoegd is om, in de gevallen die 
hij spoedeisend acht, te onderzoeken of 
de door de overheid genomen tuchtmaat
regel al dan niet een onrechtmatige aan
tasting van de subjectieve rechten van 
(verweerder) vormt en om desgeval!end 
bij voorraad de noodzakelijke maatrege
len te bevelen ( ... ) in de lijn van de ogen
schijnlijke rechten van partijen ( ... ) "· 

Het arrest overloopt voort de middelen 
die door verweerder ingeroepen werden 
voor de Raad van State (VIII) en blijft 
stilstaan bij de schending van de 
<< hoorplicht ». 

Het zegt desaangaande dat : « de ge
meenschapsminister prima facie de ver
plichting had (verweerder) op te roepen 
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om hem toe te laten zijn verdediging 
voor te dragen ( ... ); (verweerder) ... bij de 
gemeenschapsminister aandrong om ge
hoor~ te worden ( ... ); door niet in te gaan 
op d1t verzoek de gemeenschapsminister 
het contradictoir karakter van de tucht
rechtelijke procedure prima facie mis
kend heeft ( ... ) ». 

Het zegt nog dat « de hierna bevolen 
sch?rsing en wederindienstneming prima 
fac1e re~ds .. verantwoord (zijn) door de 
ogenschlJnhJke schending van de hoor
plicht ». 

Het arrest besluit : 
<< dat de gevorderde maatregel van 

schorsing van de beslissingen van de ge
meenschapsminister en de gemeenteraad 
van Gent, waarbij de afzetting van (ver
weerder) opgelegd werd, en de gevraag
de wederindienstneming van aard zijn 
om de ingevolge de ogenschijnlijk onre
gelmatige beslissing reeds geleden scha
de te vergoeden en verdere schade te 
voorkomen; dat het hier gaat om een 
voorlopige maatregel in afwachting dat 
de Raad van State zich uitspreekt over 
het annulatieberoep van (verweerder); 
dat deze maatregel niet van aard is om 
de rechtspositie van (eisers) definitief in 
hun nadeel te wijzigen; » 

In het middel wordt aangevoerd dat 
het arrest de artt. 92 Gw., 568, 584 en 
1042 Ger.:v. schendt doordat de appel
rechters zlCh bevoegd verklaren om uit
spraak te doen over verweerders vorde
ring. 

Gesteld wordt dat « de tuchtrechtelijke 
besluiten » waarvan verweerder de 
schorsing bij wijze van voorlopige maat
regel vorderde « geen geschil als bedoeld 
in art. 92 van Gw. opleveren ( ... ); het feit 
dat verweerder, door de hem opgelegde 
tuchtstraf van de afzetting, zijn arbeid 
moet staken en van de overheid geen 
loon meer ontvangt, aan het voorgaande 
niets afdoet ». 

De artt. 92 en 93 van de Gw. brengen 
mee dat de bescherming van de sub
jectieve rechten behoren tot de bevoegd
heid van de hoven en rechtbanken van 
de Rechterlijke Macht. 

Bovendien moeten die hoven en recht
ba~ken krachtens art. 107 Gw. de wettig
held nagaan van de administratieve be
stuurshandelingen die zij toepassen. 

Anderzijds verleent art. 584, eerste lid, 
Ger.W. aan de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg, de bevoegdheid 
om, in gevallen die hij spoedeisend acht, 

bij voorraad uitspraak te doen in aile za
ken, behalve die welke de wet aan de 
Rechterlijke Macht onttrekt. 

Op grond van de voormelde bepalin
gen zijn de rechters in kort geding ertoe 
gekomen de schorsing van de tenuitvoer
legging van een beslissing van de admi
nistratieve overheid te bevelen. Het Hof 
heeft die rechtspraak geodgekeurd en 
g~oordeeld dat .. de rechters in kort ge
dmg bevoegd ZlJn om dringende en voor
lopige - waaronder bewarende - maat
regelen te bevelen als een bestuurshan
deling een ogenschijnlijk foutieve aan
tasting van subjectieve rechten inhoudt 
(zie Cass., 2 maart 1992, A.C., 1991-92, nr. 
347; 27 nov. 1992, ibid., 1992-93, nr. 758). 

Dat het besluit van een bestuurlijke 
overheid, waarbij een tuchtstraf aan een 
lid va? dit bestuur wordt opgelegd, geen 
gesch1l als bedoeld in de artt. 92 en 93 
van de Gw. oplevert, is geen afdoende re
den om de bevoegdheid van de rechter 
in kort geding uit te sluiten waar het er 
voor hem op aankomt, zoals gezegd in 
het bestreden arrest « te onderzoeken of 
de door de overheid genomen tuchtmaat
regel al dan niet een onrechtmatige aan
tasting van de subjectieve rechten van 
(~~rweerder) vormt en om desgevallend 
blJ voorraad de noodzakelijke maatrege
len te bevelen ». 

Het is niet omdat de bestuurlijke over
heden « niet te onderzoeken hadden wel
ke subjectieve rechten of verplichtingen 
verweerder had ingevolge de door hem 
verrichte handelingen » dat die besluiten 
geen ogenschijnlijk foutieve aantasting 
van verweerders subjectieve rechten zou
den kunnen opleveren en, in voorko
mend geval, door de rechter van de 
Rechterlijke Macht in kort geding niet 
zouden kunnen worden geschorst. 

Dat een dergelijke ogenschijnlijk fou
tieve aantasting van verweerders sub
jectieve rechten ten onrechte door de 
appelrechters werd aangenomen wordt 
in het middel niet aangevoerd. 

Het middel kon dan ook niet slagen. 
Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0~55.N.) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 92 van de 
Grondwet, 568, 584 en 1042 van bet Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat bet hof van beroep, na o.m. te 
hebben vastgesteld: « ( ... ) dat (verweer
der) op 1 juni 1968 in dienst getreden is 
als politieagent van de stad Gent (twee
de gei:ntimeerde); dat hij op 1 juni 1978 
bevorderd werd tot politiebrigadier; ( ... ) 
dat (verweerder) bij arrest uitgesproken 
op 25 juni 1990 door bet Hof van Beroep 
te Gent veroordeeld werd tot een gevan
genisstraf van 6 maanden met uitstel 
voor 5 jaar en tot een geldboete van 200 
fr. gebracht op 12.000 fr. wegens diefstal 
met geweld of bedreiging van 10 compact 
discs in een grootwarenhuis; dat dit ar
rest kracht van gewijsde heeft; dat hij 
daags na de feiten op 1 juni 1989 ge
hoord werd door de burgemeester van de 
stad Gent, die hem preventief schorste 
voor de duur van een maand met inhou
ding van wedde; dat de gemeenteraad 
van Gent op 19 maart 1991 met een zeer 
ruime meerderheid van stemmen beslis
te om de tuchtstraf der afzetting aan 
(verweerder) op te leggen met ingang 
van 20 maart 1991; dat deze stemming 
geheim gebeurde in een besloten verga
dering; dat (verweerder) hiertegen op 18 
april 1991 administratief beroep bij de 
gemeenschapsminister van binnenlandse 
aangelegenheden en openbaar ambt in
stelde; dat deze laatste bij besluit van 5 
juni 1991 bet beroep van (verweerder) 
niet inwilligde; dat (verweerder) op 5 au
gustus 1991 tegen dit besluit van de ge
meenschapsminister een beroep tot nie
tigverklaring bij de Raad van State 
indiende », alsook dat bet te dezen zou 
gaan om een << orgaan, dat met een 
rechtsprekende bevoegdheid belast is » 
(p. 7, al. 2), zich bevoegd verklaart om 
kennis te nemen van verweerders vorde
ring in kort geding strekkende o.m. tot 
schorsing van bet besluit van de ge
meenschapsminister d.d. 5 juni 1991 als
ook van bet besluit van eiseres d.d. 19 
maart 1991 tot de uitspraak van de Raad 
van State over verweerders annulatiebe
roep tegen eerstgenoemd besluit op 
grond: << ( ••• ) dat na de inwerkingtreding 
van de wet van 19 juli 1991 betreffende 
bet administratief kort geding de hoven 
en rechtbanken bevoegd blijven om sub
jectieve rechten te beschermen en te 
herstellen in geval van foutieve aantas
ting door de overheid ( ... ); ( ... ) dat de vor
dering van (verweerder) in schorsing van 
afdministratieve beslissingen haar oor-

zaak vindt in een zogenaamde schending 
van zijn subjectieve rechten op arbeid en 
loon door de overheid; dat de Rechter
lijke Macht bevoegd is om kennis te ne
men van bet geschil overeenkomstig art. 
92 van de Grondwet; », 

terwijl, de grondwetgever, door in arti
kel 92 de kennisneming van geschillen 
over burgerlijke rechten bij uitsluiting 
aan de hoven en rechtbanken toe te ken
nen, rekening heeft gehouden met de 
aard van bet recht waarover het geschil 
loopt; te dezen het geschil geenszins 
loopt over verweerders " subjectieve 
rechten op arbeid en loon door de over
heid ", maar over de wettigheid en regel
matigheid "prima facie" van de resp. 
door eiseres en de toezichthoudende ge
meenschapsminister genomen besluiten 
in een tegen verweerder gevoerde tucht
procedure; dergelijk tuchtrechtelijke be
sluiten geen geschil als bedoeld in arti
kel 92 van de Grondwet opleveren, 
aangezien voormelde administratieve 
overheden, anders dan de burgerlijke 
rechter, niet te onderzoeken hadden wel
ke subjectieve rechten of verplichtingen 
verweerder had ingevolge door hem ver
richte handelingen, maar wel de gedra
gingen van verweerder dienden te toet
sen aan de regels van de eer en 
waardigheid van zijn ambt en van de de
ontologie, die strekken tot bescherming 
van dit ambt en van degenen die de me
dewerking van de bekleders ervan be
hoeven of met hen, in de uitoefening van 
hun ambt, in contact komen, en op die 
gedragingen eventueel de bij de wet be
paalde sancties dienden toe te passen; 
het feit dat verweerder, door de hem op
gelegde tuchtstraf van de afzetting, zijn 
arbeid moet staken en van de overheid 
geen loon meer ontvangt, aan het voor
gaande niets afdoet; zodat, het hof van 
beroep, door zich te dezen bevoegd te 
verklaren om uitspraak te doen over ver
weerders vordering, aile hierboven aan
geduide grondwets- en wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat « de vordering van (ver
weerder) in schorsing van adminis
tratieve beslissingen haar oorzaak 
vindt in een zogenaamde schending 
van zijn subjectieve rechten op ar
beid en loon door de overheid » en 
dat « prima facie » de gemeen
schapsminister aan wiens goedkeu
ring de beslissing van de gemeente
raad was onderworpen, de hoorplicht 
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heeft geschonden zodat de afzetting 
ogenschijnlijk onrechtmatig is; dat 
de appelrechters oordelen dat zij 
maatregelen kunnen nemen die de 
reeds geleden schade kunnen ver
goeden en verdere schade kunnen 
voorkomen; dat zij beslissen, zonder 
deswege te worden bekritiseerd, dat 
een schorsing van de ogenschijnlijk 
onrechtmatige overheidsbeslissing 
dit kan bewerkstelligen; 

Overwegende dat, volgens het 
middel, het geschil geenszins loopt 
over verweerders subjectief recht op 
arbeid en loon door de overheid, 
maar over de wettigheid en regel
matigheid « prima facie » van de 
door de administratieve overheid ge
nomen besluiten; dat het geen kri
tiek uitoefent noch op de beslissing 
dat het recht op loon en arbeid ten 
aanzien van de overheid een sub
jectief recht is, noch op de beslis
sing dat de gevorderde maatregel 
van schorsing en de gevraagde we
derindienstneming de rechtspositie 
van de stad Gent en van het Vlaam
se Gewest niet definitief in hun na
deel wijzigt en van aard is, aan de 
zijde van verweerder, reeds geleden 
schade te vergoeden en verdere 
schade te voorkomen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat ter zake het geschil tussen 
partijen betrekking heeft op de vrij
waring van verweerders subjectief 
recht op loon en arbeid en op het 
voorkomen van schade; dat het mid
del niet aanvoert dat de appelrech
ters aan het geschil een andere 
draagwijdte hebben gegeven dan die 
welke door de partijen eraan werd 
gegeven en hiervoor evenmin enige 
geschonden wetsbepaling aanwijst; 

Overwegende dat de Rechterlijke 
Macht bevoegd is om door het be
stuur bij de uitoefening van de dis
cretionaire bevoegdheid begane on
rechtmatig geachte aantastingen 
van een subjectief recht zowel te 
voorkomen als te vergoeden; dat, 
krachtens artikel 584, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, de voor
zitter van de rechtbank van eerste 

aanleg, in de gevailen die hij spoed
eisend acht, bij voorraad uitspraak 
doet in aile zaken, behalve die wel
ke de wet aan de Rechterlijke 
Macht onttrekt; 

Dat de appelrechters, door de en
kele omstandigheid dat zij voorlopig 
een administratieve overheidsdaad 
uit dit oogpunt beoordelen, geen uit
spraak doen over een zaak die aan 
de Rechterlijke Macht is onttrok
ken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de verwerping 
van de voorziening aile belang ont
neemt aan de vordering tot bindend
verklaring; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

14 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Ve1·slaggever : de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 21 

3• KAMER - 17 januari 1994 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAGSBEPALINGEN - GRONDSLAGEN -
SOCIALE ZEKERHEID - OUDERDOMSPEN
SIOEN - VASTSTELLING VAN DE UITKERIN
GEN - AANPASSING EN HERBEREKENING 
VAN DE U!TKERINGEN - GEWAARBORGD IN
KOMEN VOOR BEJAARDEN - ITALJAANSE 
OUDERDOMSUITKERING - SAMENLOOP -
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WERKNEMER ONDERDAAN VAN EEN LID
STAAT - E.G.-VERORDENING (E.E.G.) NR. 
1408/71, ARTT. 46 EN 51 - H.V.J. - UITLEG
GING. 

2° PENSIOEN - GEWAARBORGD INKOMEN 
VOOR BEJAARDEN - ITALIAANSE OUDER
DOMSUITKERING - SAMENLOOP - WERKNE
MER - ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT -
E.G.-VERORDENING (E.E.G.) NR. 1408171, ARTT. 
46 EN 51 - H.V.J. - UITLEGGING. 

1° en 2° De bepalingen van de artt. 46 en 
51, § 2, van verordening (E.E.G.} nr. 
1408/71 van 14 juni 1971 zijn van toe
passing op de bepaling en de aanpas
sing van het bedrag van de uitkering 
als het gewaarborgd inkomen, dat 
wordt betaald aan een werknemer die 
arbeid in Joondienst heeft verricht in 
een Lid-Staat, in die Lid-Staat woont 
en ten Jaste van die Lid-Staat en van 
een andere Lid-Staat ouderdomspen
sioen ontvangt; de bepalingen van art. 
51, § 1, zijn evenwel niet van toepas
sing op de aanpassing van die uitke
ring (1). (Artt. 46 en 51 verordening 
(E.E.G.) nr. 1408/71 van 14 juni 1971.) 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. LEVATINO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9229) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1989 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 10 februari 1992 (2); 

Gelet op het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Ge
meenschappen van 22 april 1993; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 7, 48, 51 van het Verdrag van 25 
maart 1957, 3, 46, 51 van verordening nr. 
1408/71 (E.E.G.) van 14 juni 1971 betref
fende de toepassing van de sociale zeker
heidsregelingen op loontrekkenden en 
hun gezinnen, die zich binnen de Ge-

(1) Zie H.v.J., 22 april 1993, Rijksdienst voor 
Pensioenen t. Raffaele Levatino, C-65/92, 
Jur.H.v.J., 1993, blz. 2005. 

(2) A.R. nr. 9229 (A.C., 1991-92, nr. 298). 

meenschap verplaatsen, 4, §§ 1 en 2, 10, 
van de wet tot instelling van een gewaar
borgd inkomen voor bejaarden, 

doordat het arrest tot gedeeltelijke wij
ziging eiser veroordeelt om aan verweer
der het achterstallig gewaarborgd inko
men te betalen vanaf 1 april 1984 tot 26 
augustus 1984, op welke datum Milazzo 
Caterina is overleden, zonder rekening 
te houden met de wijzigingen van het 
Italiaans pensioen wegens de stijging 
van de prijzen en de verhoging van het 
indexcijfer, op grand dat de door eiser 
toegepaste verminderingen van de Belgi
sche uitkering volgens de indexeringen 
van het Italiaans pensioen te dezen wor
den betwist. Aan de hand van het arrest 
Frilli van het Hof van Justitie E.E.G. van 
22 juni 1972 men het gewaarborgd inko
men wei degelijk dient te beschouwen 
als een pensioen in de zin van de Euro
pese verordeningen, en zulks, des te 
meer, naar het oordeel van het openbaar 
ministerie in zijn advies, omdat het in
derdaad gaat om een door ItalH~ in het 
kader van de sociale zekerheid toege
kend aanvullend pensioen ... In zijn ar
rest Sinatra (Jur. Hv.J., p. 137) zegt dat 
Hof, « Een herberekening, overeen
komstig de bepalingen van artikel 46 van 
verordening nr. 1408/71 is verplicht bij 
elke wijziging in de door de Lid-Staat be
taalde uitkeringen, behalve wanneer zij 
berust op een der aanpassingsgronden 
van § 1 van artikel 51 van verordening 
nr. 1408/71, die niet de veranderingen 
omvatten die in de individuele situatie 
van de sociaal verzekerde optreden ». In 
zijn analyse van het geval schreef advo
caat-generaal L. Morgenthal (J.T.T., 1984, 
p. 185) : In beginsel leidt elke wijziging 
tot een vergelijking tussen de nationale 
regeling en het stelsel van samenstel
lings- en prorataberekening; ten einde de 
administratieve last bij die hernieuwde 
onderzoeken te verminderen, wordt 
evenwel geen herberekening toegepast 
« als de uitkeringsaanpassingen te wij
ten zijn aan gebeurtenissen die geen be
trekking hebben op de persoonlijke toe
stand van de verzekerde, en aan de 
algemene evolutie van de economische 
en sociale situatie », welke uitsluiting 
niet kan worden uitgebreid tot wijzigin
gen die het gevolg zijn van een verande
ring in de persoonlijke situatie van de 
sociaal verzekerde, zoals zijn overgang 
van de categorie << gehuwde >> naar de ca
tegorie « alleenstaande »; zodanige ver
andering is geen reden om artikel 51.1 
naar analogie toe te passen; het betreft 
in ons geval een persoonlijke verande-
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ring en geen aanpassingsgrond van alge
mene aard. In zijn arrest van 8 novem
ber 1984 (A.R. nr. 1866/82) wees het 
(arbeids)hof erop dat werd beslist dat 
« zolang de werknemer aileen krachtens 
de nationale wetgeving een pensioen ont
vangt, de bepalingen van verordening nr. 
1408/71 niet eraan in de weg staan dat 
de nationale wetgeving voiledig op hem 
van toepassing is, met inbegrip van de 
nationale anticumulatie regels, met dien 
verstande dat als de toepassing van die 
wetgeving minder voordelig blijkt te zijn 
dan de regeling van artikel 46 van veror
dening nr. 1408/71 (samentellings- en 
prorataberekening) de bepalingen van 
dat artikel voiledig moeten worden toe

. gepast en er van samentellings- en pro
rataberekeningen geen sprake kan zijn, 
indien zij leiden tot een vermindering 
van de uitkeringen waarop de verzeker
de volgens de wetgeving van een enkele 
Lid-Staat recht heeft op basis aileen van 
de tijdvakken die onder die wetgeving 
zijn vervuld; artikel 46.3, van verorde
ning nr. 1408/71 niet te verenigen is met 
artikel 51 van het Verdrag, in zoverre 
het een beperking van de cumulatie van 
de in verschillende Lid-Staten verkregen 
uitkeringen oplegt door een verminde
ring van een krachtens de enkele natio
nale wetgeving verkregen uitkering ». De 
dienst moet het Belgisch gewaarborgd 
inkomen bijgevolg betalen en indexeren 
overeenkomstig artikel 46 van verorde
ning nr. 1408/71, zonder rekening te hou
den met de aanpassingen van het ltali
aans pensioen die te wijten zijn aan de 
evolutie van de kosten van levensonder
houd, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 46 van 
de communautaire verordening nr. 
1408/71 geen toepassing vindt op de door 
eiser op grond van de Belgische wet van 
1 april 1969 toegekende uitkeringen van 
een gewaarborgd inkomen; artikel 46 
van verordening nr. 1408/71 immers de 
regels bepaalt inzake de vaststelling van 
het recht op de ouderdomsuitkeringen 
wanneer het bedrag ervan afhankelijk is 
van de duur van de tijdvakken die de 
rechthebbende onder de wetgeving van 
twee of meer Lid-Staten heeft vervuld of 
wanneer de rechthebbende achtereenvol
gens of afwisselend aan de wetgeving 
van verschillende Lid-Staten was onder
worpen; het door de communautaire re
geling vastgestelde stelsel voor de sa
mentellings- en prorataberekening van 
de tijdvakken van verzekering of van 
wonen die in de verschillende Lid-Staten 

zijn vervuld niet te verenigen is met de 
vaststelling van het recht op het gewaar
borgd inkomen, waarin de Belgische wet 
enkel heeft voorzien op grand van de be
staansmiddelen van de rechthebbende 
en zonder enige verwijzing naar een tijd
vak van verzekering of van wonen 
(schending van de artikelen 46 van ver
ordening E.E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 
1971, 4, §§ 1 en 2, 1°, van de wet van 1 
april 1969); 

tweede onderdeel, artikel 51 van de 
communautaire verordening nr. 1408/71 
evenmin van toepassing is op de door ei
ser op basis van de Belgische wet van 1 
april 1969 toegekende uitkeringen inzake 
het gewaarborgd inkomen; die commu
nautaire bepaling immers enkel van toe
passing is op de overeenkomstig de be
palingen van artikel 46 van de commu
nautaire verordening nr. 1408/71 vastge
stelde uitkeringen; de betwiste uitkerin
gen echter niet onder toepassing van 
bedoeld artikel 46 vallen (schending van 
de artikelen 46, 51, van verordening 
E.E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971, 4, 
§§ 1 en 2, 1°, van de wet van 1 april 
1969); 

derde onderdeel, krachtens artikel 3.1 
van de communautaire verordening nr. 
1408/71, personen die op het grondgebied 
van een der Lid-Staten wonen en op wie 
de bepalingen van de verordening van 
toepassing zijn, de rechten en verplich
tingen voortvloeiende uit de wetgeving 
van elke Lid-Staat hebben onder dezelf
de voorwaarden als de onderdanen van 
die Staat, behoudens bijzondere bepalin
gen van deze verordening; betaling van 
het Belgisch gewaarborgd inkomen aan 
een buitenlandse rechthebbende, onder
daan van een Lid-Staat, zonder dat reke
ning wordt gehouden met de aanpassin
gen van het buitenlands pensioen te 
wijten aan de evolutie van de kosten van 
levensonderhoud, terwijl elke indexering 
van de Belgische pensioenen een weer
slag heeft op het bedrag van het gewaar
borgd inkomen, een discriminatie zou 
opleveren tussen de op Belgisch grondge
bied verblijvende personen, naar gelang 
deze een pensioen genieten krachtens 
een Belgische dan wei buitenlandse wet
geving (schending van de artikelen 7, 48, 
51, van het Verdrag van 25 maart 1957, 3, 
46, 51, van verordening E.E.G. nr. 
1408171 van 14 juni 1971, 4, §§ 1 en 2, 1° 
van de wet van 1 april 1969); het arrest 
aldus de in het middel aangewezen wet-
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telijke en communautaire bepalingen 
schendt: 

W at de eerste twee onderdelen be
treft: 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen, in antwoord op de door het Hof 
gestelde vraag, in zijn arrest van 22 
april 1993 voor recht heeft verklaard 
dat de artikelen 46 en 51, tweede lid, 
van verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 
van 14 juni 1971 van toepassing zijn 
op de bepaling en de aanpassing 
van het bedrag van een uitkering 
als het gewaarborgd inkomen, die 
wordt betaald aan een werknemer 
die arbeid in loondienst heeft ver
richt in een Lid-Staat, in die Lid
Staat woont en ten laste van die 
Lid-Staat en van een andere Lid
Staat ouderdomspensioen ontvangt, 
maar artikel 51, eerste lid, van die 
verordening evenwel niet van toe
passing is op de aanpassing van die 
uitkering; 

Overwegende dat de eerste twee 
onderdelen derhalve falen naar 
recht in zoverre ze berusten op de 
stelling dat de artikelen 46 en 51.2. 
van verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 
niet van toepassing zijn op de bere
kening door eiser van het op grond 
van de wet van 1 april 1969 aan een 
bejaarde gewaarborgd inkomen; 

Dat het tweede onderdeel daaren
tegen gegrond is in zoverre dit het 
arrest verwijt dat het artikel 51.1. 
van voormelde verordening (E.E.G.) 
toepast en het dus schendt; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
derde onderdeel van het middel dat 
niet tot ruimere cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het beslist dat geen « rekening 
moet worden gehouden met de wij
zigingen van het Italiaans (ouder
doms)pensioen ten gevolge van de 
stijging van de prijzen en dus van 
de verhoging van het indexcijfer », 
om het achterstallig gewaarborgd 

inkomen te berekenen dat aan ver
weerder is verschuldigd; verwerpt 
het cassatieberoep voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
gelet op artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Bergen. 

17 januari 1994 - a• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 22 

a• KAMER - 17 januari 1994 

1° VREEMDE WET - ZAIREES RECHT -
VERORDENING NR. 74/098 VAN 6 JUNI 1974 OP 
DE ARBEIDSBESCHERMING (SUR LA PRO
TECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE NATIONALE) 

- ZAIREES ARBEIDSWETBOEK - ARBEIDS
OVEREENKOMST - BEEINDIGING VAN DE 
OVEREENKOMST DOOR DE WERKGEVER -
ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE 
TIJD - RECHTEN VAN DE WERKNEMER -
WETTELIJKE VERGOEDING - BEREKENING -
BEZOLDIGING - V ASTSTELLING - PREMIES. 

2° VREEMDE WET - ZAIREES RECHT -
ZAiREES BURGERLIJK WETBOEK - OVEREEN
KOMST - VERBINDENDE KRACHT (NIET-UIT
VOERING) - BESLISSING DIE AAN EEN OVER
EENKOMST NIET HET GEVOLG TOEKENT DAT 
ZIJ WETTELIJK TUSSEN PARTIJEN HEEIT. 

ao VREEMDE WET - ZAIREES RECHT -
ZAIREES ARBEIDSWETBOEK - ARBEIDS
OVEREENKOMST - BEZOLDIGING - BEGRIP 
- VOORDEEL. 
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4o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE 
RUIMTE - BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN -
BEWIJS DOOR GESCHRIFT- BEWIJSWAARDE 
- REGEL « LOCUS REGIT ACTUM ». 

5° VREEMDE WET - ZAIREES RECHT -
ZA"iREES BURGERLTJK WETBOEK - BEWIJS -
BURGERLIJKE ZAKEN - SCHRIFTELIJK BE
WIJS- BEWIJSWAARDE,- BEWIJS TEGEN OF 
BUITEN DE INHOUD VAN EEN AKTE - BE
GRIP. 

1 o Wanneer in Zafrees recht de vernieu
wing van de arbeidskaart van een 
vreemde werknemer wordt geweigerd 
en de arbeidsovereenkomst van onbe
paalde tijd dan ook onmiddellijk door 
de werkgever wordt beiHndigd, blijft 
laatstgenoemde in de regel gehouden 
tot naleving van de verplichtingen, die 
hij in geval van opzegging jegens de 
werknemer zou gehad hebben, o.m. in 
verband met de vaststelling van de be
zoldiging, met inbegrip van premies, 
die in aanmerking komen bij de bere
kening van de aan de werknemer ver
schuldigde wettelijke vergoeding. (Art. 
28 verordening nr. "74/098 van 6 juni 
1974 op de arbeidsbescherming [sur la 
protection de la main-d'reuvre natio
nale], herzien door de verordening nr. 
75/304bis van 26 nov. 1975; artt. 4, h, 
en 51 Arbeidswetboek.) 

2° Volgens Zai"rees recht wordt de ver
bindende kracht van een overeen
komst miskend en wordt derhalve art. 
33, Boek III van het Zai"rees Burgerlijk 
Wetboek geschonden door de beslis
sing die aan de overeenkomst niet het 
gevolg toekent dat tussen de partijen 
is overeengekomen (1). (Art. 33, Boek 
III, B.W.) 

3° Volgens Zairees recht kan een door 
een werkgever aan een werknemer 
verleend voordeel worden beschouwd 
als een onderdeel van de bezoldiging 
van de werknemer, zelfs als het geen 
tegenprestatie is van de arbeid. (Art. 4, 
c en h, en 26, tweede lid, Arbeidswet
boek.) 

(1) Art. 33, Boek III, van het Za1rees Burger
lijk Wetboek stemt overeen met art. 1134 van 
het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Zie Cass., 13 
sept. 1993, A.R. nr. C.93.0040.F (A.C., 1993, nr. 
344). 

4° De volgens de regel « locus regit ac
tum » voor de vorm gekozen wet be
paalt de wettelijke bewijswaarde van 
het geschrift (2). (Impliciet.) 

5° Wanneer de rechter zich uitsluitend 
op omstandigheden buiten de akte be
roept om eruit af te leiden dat de par
tijen een andere overeenkomst hebben 
gesloten dan die welke zij in hun akte 
schriftelijk hebben vastgesteld, 
schendt hij de artt. 217 en 229, Boek 
III van het Zairees Burgerlijk Wetboek 
door het bewijs door vermoedens bo
ven en tegen de inhoud van de akte 
toe te laten (3). (Artt. 217 en 229 Boek 
III, B.W.) 

(ERMOLIEFF T. OVERHEIDSBEDRIJF NAAR 
ZAIREES RECHT • GECAMINES-EXPLOITATION »; 
OVERHEIDSBEDRIJF NAAR ZAIREES RECHT • GE-

CAMINES-EXPLOITATION » T. ERMOLIEFF) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nrs. 9522-9599) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1991 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

(2) Zie H. BATIFFOL en P. LAGARDE, Droit in
ternational prive, 7de dr. II, Parijs, 1983, nr. 
708; A HUET, « Les conflits de lois en matiere 
de preuve "• in Bibliotheque de droit intema
tional prive, V, Parijs, 1965, nr. 251; Rep. Dal
loz, Droit international prive, yo Preuve, nr. 63; 
F. RIGAUX en M. FALLON, Dmit international 
prive, II, Droit positif beige, 2de dr. Brussel, 
1993, nr. 929; I.v.m. de overeenkomsten van na 
1 jan. 1988, zie de wet van 14 juli 1987 houden
de goedkeuring van het verdrag inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst, van het Protocol en van 
twee gemeenschappelijke verklaringen, opge
maakt te Rome, op 19 juni 1989, artt. 9 en 14, 
§ 2. 

(3) Art. 217, Boek III, van het Za1rees Bur
gerlijk Wetboek is te vergelijken met art. 1341 
van het Belgische Burgerlijk Wetboek en art. 
229, Boek III, van het Za1rees Burgerlijk Wet
hoek is gelijk aan art. 1353 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek. Zie Cass., 28 feb. 1980 
(A.C., 1979-80, nr. 410); « De motivering van de 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van 
de akten » plecht. openingsrede van proc.-gen. 
Duman, v66r het Hof, van 1 sept. 1978, A.C., 
1978-79, nr. 21. 
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Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge
richt; dat ze dienen te worden sa
mengevoegd : 

A. Op de voorziening van Serge 
Ermolieff: 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het arrest erop 

wijst dat << de eerste rechter ( ... ) on
derscheid maakt tussen de vergoe
ding wegens beeindiging en de op
zeggingsvergoeding »; dat het beroe
pen vonnis vaststelt dat « de partij
en zijn overeengekomen om hun 
geschil te doen beslechten volgens 
de bepalingen van het Za'irees recht, 
waaraan de overeenkomst onbe
twistbaar is onderworpen » en dat 
« verweerster beweert dat zij aan ei
ser " een vergoeding wegens beein
diging " heeft betaald op grond dat, 
volgens de tekst van artikel 28 van 
de ordonnantie nr. 74/098, onder
scheid kan worden gemaakt tussen 
die vergoeding en een opzeggings
vergoeding ( ... ) »; dat het arrest oor
deelt dat « in feite tussen die beide 
vergoedingen soms onderscheid 
moet worden gemaakt, naargelang 
er al dan niet arbeid is verricht ( ... ) »; 

Overwegende dat artikel 28 van 
de Za'irese ordonnantie nr. 74/098 
van 6 juni 1974 op de arbeidsbe
scherming (sur la protection de la 
main-d'oeuvre nationale} bepaalt dat 
« ingeval de ver:nieuwing van de ar
beidskaart van een (vreemde} arbei
der wordt geweigerd, de werkgever 
ertoe verplicht is de arbeidsovereen
komst onmiddellijk te beeindigen » 
en dat « de werkgever aan de werk
nemer een vergoeding. moet betalen 
gelijk aan de bezoldiging en de ge
zinstoelagen voor de opzeggingster
mijn die de werkgever had moeten 
in acht nemen »; 

Overwegende dat artikel 4, h, van 
het bij de ordonnantie-wet, nr. 
67/310 van 9 augustus 1967 gevoegde 
Zai:rees Arbeidswetboek de bezoldi
ging omschrijft als zijnde « het be-

drag dat overeenstemt met het ge
heel van de verdiensten die in 
specien kunnen worden geschat, bij 
akkoord of door wets- of verorde
nende bepalingen zijn vastgesteld 
en die krachtens een arbeidsover
eenkomst door een werkgever aan 
een werknemer zijn verschuldigd; 
het bedrag omvat met name het 
loon of de wedde, de commissielo
nen, de vergoedingen voor levens
duurte, premies, ... »; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 51 van hetzelfde wetboek, « de 
werkgever en de werknemer gedu
rende de opzegging aile op hen rus
tende wederzijdse verplichtingen in 
acht moeten nemen »; dat de artike
len 3.2.2.2.3 en 3.2.2.3.1 van Boekje 
nr. 5 van verweerster, namelijk de 
inlichtingen voor het leidinggevend 
personeel, bepalen : « 3.2.2.2.3 De op
zegging kan worden vervangen door 
een vergoeding wegens con
tractbreuk gelijk aan de bezoldiging 
die overeenstemt met de opzeg
gingstermijn of de nog te !open ter
mijn. Wanneer zij door de werkge
ver wordt betaald, moet die vergoe
ding, buiten de bezoldiging, alle 
voordelen omvatten die het perso
neelslid zou hebben ontvangen, in
dien het was blijven werken gedu
rende de door de opzegging gedekte 
periode. ( ... ) 3.2.2.3.1. De opzeggings
vergoeding omvat : - de bezoldiging 
plus een veranderlijk deel, - het ge
middelde van de voordelen die gedu
rende de twaalf voorafgaande maan
den aan de werknemer zijn uitge
keerd (zie Boekje 2 - Hoofdstuk 2) 
( ... ) », dat Hoofdstuk 2 van Boekje 2 
van de inlichtingen voor het leiding
gevend personeel van eiseres, met 
name bepaalt dat de werknemers 
gedurende de opzeggingstermijn 
recht hebben op betaling van het ge
middelde van de hun over de twaalf 
maanden v66r die periode uitgekeer
de voordelen; 

Overwegende dat het arrest er
kent dat de premie « medisch 
corps » deel uitmaakt van de bezol
diging; 
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Dat het arrest, doordat het die 
premie bij de berekening van de 
aan eiser verschuldigde vergoeding 
buiten beschouwing laat, op grond 
alleen dat die premie was verant
woord door het feit dat het verboden 
was voor de geneeskundige ver
strekkingen aan anderen dan perso
neelsleden van de werkgever hono
raria te ontvangen en dat dit verbod 
vervalt wegens de contractbreuk, ar
tikel 28 van de Za'irese ordonnantie 
nr. 74/098, alsmede de artikelen 4, h, 
en 51 van het Za'irese Arbeidswet
boek en artikel 33 van Boek III van 
het Za'irees Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

B. Op de voorziening van de Ge
nerale des Carrieres et de Mines-Ex
ploitation : 

Over het middel : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 4, h, van 
het Za'irees Arbeidswetboek de be
zoldiging omschrijft als zijnde « het 
geheel van de verdiensten ( ... ) die 
krachtens een arbeidsovereenkomst 
zijn verschuldigd » en artikel 4, c, 
van hetzelfde wetboek de arbeids
overeenkomst omschrijft als zijnde 
<< elke overeenkomst ( ... ) waarbij ( ... ) 
de werknemer zich ertoe verbindt 
( ... ) arbeid te verrichten voor een 
werknemer, onder diens Ieiding en 
gezag ( ... ) tegen betaling van een be
zoldiging »; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de 
vergelijking van die beide teksten 
niet volgt dat een in een arbeids
overeenkomst bedoeld voordeel niet 
kan worden beschouwd als een on
derdeel van de bezoldiging van de 
werknemer, tenzij het de tegenpres
tatie is van de geleverde arbeid; 

Dat, anderzijds, artikel 26, tweede 
lid, van dat wetboek bepaalt dat 

<< ieder contractueel beding waarbij 
· aan de werknemer mindere voorde
len dan die welke dit wetboek voor
schrijft, worden toegekend, van 
rechtswege nietig is »; dat de partij
en derhalve ten gunste van de werk
nemer kunnen afwijken van het be
ginsel dat eiseres meent te kunnen 
afleiden uit de artikelen 4, h, en 4, c; 

Dat tot slot, voormeld artikel 4, h, 
<< de premies » aanhaalt als onder
dee! van de bezoldiging; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat << uit de bewoordingen van 
het bijvoegsel bij de arbeidsovereen
komst ( ... ) duidelijk blijkt ( ... ): dat 
het strikt verboden is dat het perso
neelslid aan particulieren genees
kundige verzorging verstrekt en dat 
de vennootschap zich ertoe verbindt 
aan het personeelslid een premie 
" medisch corps " toe te kennen »; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
dat zich aansluit bij de stelling van 
verweerder, oordeelt, dat « die pre
mie » sinds 1973 « niet verantwoord 
was door het verbod om aan particu
Iieren geneeskundige verzorging te 
verstrekken - wat niet met de 
waarheid zou stroken - maar veel
eer door een verplichting om als ge
neesheer op te treden voor de prive 
clienteel die niets met de vennoot
schap te maken heeft, waarvoor hij 
geen honoraria mocht ontvangen, 
welk verbod werd gecompenseerd 
met de premie gelijk aan 30 pet. van 
de bezoldiging »; 

Dat het arbeidshof, doordat het 
zich uitsluitend beroept op omstan
digheden buiten de akte, te dezen 
de omstandigheden waarvan ver
weerder gewaagt, om daaruit af te 
leiden dat de partijen een andere 
overeenkomst hebben gesloten dan 
die welke zij in hun akte schriftelijk 
hebben vastgesteld, de artikelen 217 
en 229 van Boek III van het Za'irees 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 



54 HOF VAN CASSATIE Nr. 23 

Om die redenen, voegt de op de 
algemene rol onder de nummers 
9522 en 9599 ingeschreven voorzie
ningen samen; op de voorziening 
van Serge Ermolieff : vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het bij 
de berekening van de vergoeding 
wegens beeindiging geen rekening 
houdt met de medische premie, de 
onderwijsvergoeding, de kostschool
vergoeding voor kinderen en de 
woonvergoeding voor de dagen tij
dens welke verweerster gedurende 
de opzeggingstermijn geen waning 
ter beschikking van eiser heeft ge
steld en in zoverre het over de kos
ten uitspraak doet; verwerpt de 
voorziening voor het overige; op de 
voorziening van de Generale des 
Carrieres et des Mines-Exploitation: 
zonder dat er grand bestaat tot on
derzoek van het tweede en derde 
onderdeel van het middel, die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het « het bestreden vonnis 
bevestigt voor zover het (eiseres) er
toe veroordeelt de achterstallige me
dische premie (550.205 frank) te be
talen » en het over de kosten 
uitspraak doet; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Bergen. 

17 januari 1994- 3• kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gedeelte
lijk gelijkluidende conclusie (4) van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. P. Van Ommeslaghe en Das
sesse. 

(4) Het O.M. had ook tot gedeeltelijke cassa
tie geconcludeerd. Die door hem voorgestelde 
cassatie was echter minder ruim dan wat door 
het Hof werd beslist. Het meningsverschil be
trof het antwoord op middelen waarop de no
tie geen betrekking had en was het gevolg van 
een andere lezing van het bestreden arrest. 

Nr. 23 

3e KAMER - 17 januari 1994 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST - AL
LERLEI - GELIJKE BEHANDELING - WERK
NEMERS - MANNEN EN VROUWEN - DISCRI
MINATIE - BEPALING - NIETIGHEID - OM
VANG. 

2o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - GELIJKE BEHANDELING -
WERKNEMERS - MANNEN EN VROUWEN -
DISCRIMINATIE - BEPALING - NIETIGHEID 
- OMVANG. 

3° ARBEID- ALLERLEI- GELIJKE BEHAN
DELING - WERKNEMERS - MANNEN EN 
VROUWEN - DISCRIMINATIE - BEPALING -
NIETIGHEID - OMVANG. 

1° 2° en 3° De in art. 130 wet van 4 aug. 
'1978 tot economische herorientering 
bedoelde nietigheid, met als enig doel 
iedere bepaling houdende een discrimi
natie op grand van het geslacht on
doeltreffend te maken, kan aileen 
maar een gelijke behandeling beogen 
van de werknemers die door zodanige 
discriminatie worden benadeeld; zij 
heeft geen invloed op de rechten van 
de werknemers die door zulke discimi
natie niet zijn benadeeld (1). (Art. 130, 
wet van 4 aug. 1978; art. 9 wet van 5 
dec. 1968.) 

(1) Het geannoteerde arrest beslist dat de in 
art. 130 wet van 4 aug. 1978 tot economische 
herorientering bedoelde nietigheid niet nood
zakelijk de volledige bepaling treft waarin dis
criminatie op basis van het geslacht voorkomt. 
Die oplossing heeft de wetgever zelf gewild. 
Uit de memorie van toelichting bij het wets
antwerp dat de wet van 4 aug. 1978 tot econo
mische herorientering is geworden, blijkt dat 
titel V betreffende de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen tot doel heeft dat de 
werkneemsters gelijke kansen krijgen en dat 
zij gelijkelijk worden behandeld. (Zie M.v.t. bij 
het antwerp van vorenbedoelde wet.) De wet
gever beoogt geenszins een gelijkheid door af
schaffing van sociale voordelen voor bepaalde 
personen. Aan de hand van een praktische ge
val, vindt hij immers de oplossing door uitbrei
ding van de voordelen en niet door afschaffing 
ervan. Hij wijst erop dat de bepalingen inver
band met de bescherming van het moeder-

{Zie vervolg noot op volgende blz.) 



Nr. 23 HOF VAN CASSATIE 55 
(SABENA T. VALCKX E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9575) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1992 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 119 van het op 25 maart 1957 te 
Rome ondertekend Verdrag tot oprich
ting van de Europese Economische Ge
meenschap, goedgekeurd bij de Belgi
sche wet van 2 december 1957, 3, 4, van 
de richtlijn 75/117 van 10 februari 1975 
betreffende de gelijke beloning voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers, 
6, 6bis, van de Grondwet, 6, 900, 1131, 
1134, 1135, 1166, 1167, 1172, 1218, 1222 
van het Burgerlijk Wetboek, 116, 117, 
118, 127, 128, 130, 133 van Titel V van 
de wet van 4 augustus 1978 tot economi
sche herorientering waarin de gelijke be
handeling van mannen en vrouwen is 
neergelegd ten aanzien van de arbeids
voorwaarden, de toegang tot het arbeids
proces, de beroepsopleiding en de promo
tiekansen en ten aanzien van de toegang 
tot een zelfstandig beroep, 9 en 23 van 
de wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire comites, 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

schap als zodanig « uiteraard niet onder de 
wet vallen ». De memorie van toelichting voegt 
echter eraan toe « de rnaatregelen die, zowel in de 
overheids- als in de particuliere sector, aileen 
aan de werkneemsters voordelen toekennen 
om hen in staat te stellen hun gezinsverant
woordelijkheid op zich te nemen, moeten met 
het oog op de verdeling van die verantwoorde
lijkheid en overeenkomstig de E.G.-richtlijn 
van 9 feb. 1976 voortaan zonder enige discrimi
natie zowel op de mannen als op de vrouwen 
van toepassing zijn, en hetzelfde geldt voor de 
andere bepalingen in de sociale wetgeving die 
aan de vrouwen een specifieke bescherming 
verzekeren ». {M.v.T.p. 70). Daarin staat duide
lijk wat de bedoeling is van de wetgever. Die 
bedoeling is niet ruimer dan de bewoordingen 
van art. 130 van de wet, omdat die wetsbepa
Jing niet zegt hoever de erin bedoelde nietig
heid stJ:ekt. Niets staat dus eraan in de weg 
dat artikel 130 wordt uitgelegd volgens de be
doeling van de wetgever. Heel anders was de 
oplossing i.v.m. de strekking van art. 133 wet 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan de verweersters de door hen ge
vorderde eindeloopbaansvergoeding te 
betalen, op grond: « dat (eiseres) twee 
middelen aanvoert : 1. het niet aan de 
rechter staat om de partijen te zeggen 
hoe ze een einde moeten maken aan een 
discriminatie, 2. de (verweersters) hun 
vordering niet hebben kunnen doen steu
nen op een zogenaamde discriminatie 
die niet meer bestond op het tijdstip van 
hun ontslag; dat zij vooraf antwoordt op 
de argumenten van het arbeidshof in de 
zaken Janssens en Tondeur (A.R. 24.564) 
en Tremerie (A.R. 22.175) en oordeelt dat 
het antwoord van het Hof van Justitie te 
Luxemburg (zie arrest C 33/89 Kowals
ka/stad Hamburg, 6e k., 27 juni 1990, 
J.T.T. 1991, blz. 127) geen oplossing geeft 
voor onderhavig geschil, daar het pro
bleem helemaal anders is; dat zij bij con
clusie vraagt aan het Hof van Justitie te 
Luxemburg bovenvermelde prejudiciele 
vraag te stellen; wat de opheffing van de 
discriminatie betreft : dat het arbeidshof 
zich in bovenvermelde arresten aansloot 
bij de oplossing van het Hof van Justitie 
te Luxemburg in de reeds vermelde zaak 
Kowalska, dat wil zeggen dat de !eden 
van de door een discriminatie benadeel
de groep recht hebben op dezelfde be
handeling als de andere werknemers; dat 
(eiseres) aanvoert dat het ogenschijnlijk 
soortgelijk arrest in werkelijkheid zeer 
verschil!end is : - het ten deze niet om 

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

van 4 aug. 1978. In dit laatste geval werd in de 
voorbereiding van de wet duidelijk gezegd wat 
de wetgever bedoelde en was de draagwijdte 
van de bewoordingen ruimer dan die van de 
wet zelf; die bewoordingen konden derhalve 
geen voorrang hebben hoven die van de wet
tekst bij de bepaling van de draagwijdte van 
de wettekst. (Cass., 20 juni 1988, A.R. nr. 8317, 
A.C., 1987-88, nr. 645, alsmede cone!. O.M. in 
Bull. en Pas., 1988, I, zelfde nummer). Tot slot 
nemen we een ander voorbeeld om aan te to
nen dat de oplossing van het geannoteertde ar
rest ten volste verantwoord is. Laat ons onder
stellen dat een bedrijf aileen mannen tewerk
stelt en dat elke arbeidsovereenkomst voorziet 
in een vertrekpremie na ten minste tien jaar 
dienst. Een paar jaar nadien werft het bedrijf 
een vrouw aan. In de overeenkomst van die 
vrouw is van die vertrekpremie geen sprake 
en het bedrijf stelt dat vast. Ret bedrijf is ver
plicht die discriminatie te doen ophouden. Zou 
het denkbaar zijn dat het bedrijf zulks doet 
door aan de mannelijke werknemers te zeggen 
dat de overeenkomst waarbij hun die premie 
wordt toegekend, nietig is? Ik denk het niet. 

J.F.L. 
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een indirecte maar om een directe discri
minatie gaat, - artikel 119 van het Ver
drag van Rome naar behoren in natio
naal Belgisch recht is omgezet, - er bij 
Sabena geen discriminatie meer bestond 
toen de gei"ntimeerden met pensioen zijn 
gegaan (2" argument), - de moeilijke 
economische toestand van de werkgever 
zijn keuze rechtvaardigt om de aan de 
mannelijke werknemers toegekende 
voordelen a£ te schaffen; dat het arbeids
hof oordeelt dat indien het om een di
recte en niet om een indirecte discrimi
natie gaat, zoals (eiseres) erop wijst, de 
oplossing van het Hof te Luxemburg ze
ker naar analogie en a fortiori op het on
derhavige geval van toepassing is; dat 
het geciteerde arrest werd bevestigd 
door twee andere arresten waarnaar de 
(verweersters) in hun aanvullende con
clusie verwijzen (zie arrest Ruzius Wil
brink/Bedrijfsvereniging voor overheids
diensten en vooral : Nederland/Federatie 
Nederlandse Vakbeweging van 4 decem
ber 1986 71/85, Jurispr, biz. 38-55); dat 
voorts artikel 119 inderdaad in ons na
tionaal recht is omgezet; dat die omzet
ting aan de rechter niet de oplossing 
voor de discriminatie geeft, zodat hij ver
plicht is een beroep te doen op de uitleg
ging van het Hof te Luxemburg; dat de 
economische situatie van Sabena geen 
verantwoording is voor de door haar ge
kozen oplossing, daar in de wet geen en
kele uitzondering is vastgesteld; dat de 
houding van (eiseres) te dezen volkomen 
in tegenstrijd is met de oplossing die zij 
zelf heeft aangenomen in de op 12 okto
ber 1989 ondertekende collectieve ar
beidsovereenkomst die van toepassing is 
op 1 januari 1990 en waarbij aan aile 
werknemers wordt toegekend hetgeen zij 
aileen wil weigeren aan diegenen die 
tussen juni 1987 en december 1989 wer
den ontslagen; dat (eiseres) ten onrechte 
aanvoert dat er geen discriminatie meer 
was wegens de opzegging van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 
1980, daar die opzegging geen betrekking 
heeft op de (verweersters) zeif; dat het 
niet nodig blijkt te zijn om de door ( eise
res) geformuleerde vraag te stellen; dat 
het arbeidshof aldus in hoofdzaak beslist 
dat Bijlage V bij de collectieve arbeids
overeenkomst van 23 mei 1980 een dis
criminatie tussen mannelijke en vrouwe
lijke werknemers doet ontstan en dat 
aan die discriminatie alleen een einde 
kan worden gemaakt in overeenstem
ming met de rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen door het toepassingsgebied van 

voormelde Bijlage V uit te breiden en 
door aan de vrouweiijke werknemers het 
sociale voordeel toe te kennen dat oor
spronkelijk aileen voor de mannelijke 
werknemers was bestemd; dat het ar
beidshof, door aldus uitspraak te doen, 
impliciet maar zeker beslist dat aileen 
het woord mannelijk in bijlage V van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 23 
mei 1980 met toepassing van Titel V van 
de wet van 4 augustus 1978 tot economi
sche herorientering nietig moet worden 
verklaard; dat die nietigheid zich derhal
ve niet uitstrekt tot de hele bepaling 
waarbij de eindeloopbaansvergoeding 
wordt toegekend; dat die bepaling geldig 
in de arbeidsovereenkomsten van de 
mannelijke werknemers is opgenomen 
en dat ze nu ook voor de vrouwelijke 
werknemers moet gelden, 

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 
119 van het Verdrag van Rome van 25 
maart 1957 tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap, 3, 4, van 
de richtlijn 75/117 van 10 februari 1975, 
6, 6bis, van de Grondwet, 116, 117, 118, 
127 en 128 van de wet van 4 augustus 
1978 tot economische herorientering een 
beginsel van openbare orde bevatten val
gens hetwelk elke ongelijke behandeling 
van mannelijke en vrouwelijke werkne
mers verboden is, met name inzake ar
beidsvoorwaarden, beloning en ontslag; 
krachtens artikel 130 van de wet van 4 
augustus 1978 de bepalingen die strijdig 
zijn met het beginsel van gelijke behan
deling, zoals dat in titel V van die wet is 
gedefinieerd, nietig zijn, en onder « be
paling >> onder meer moet worden ver
staan de wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen, de individuele en col
lectieve arbeidsovereenkomsten alsmede 
de arbeidsreglementen; artikel 9 van de 
wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites zegt dat de bepalingen 
van een collectieve arbeidsovereenkomst 
die strijdig zijn met de dwingende bepa
lingen van wetten, besluiten en in Belgie 
bindende internationale verdragen en 
verordeningen nietig zijn; de in voormel
de bepalingen bedoelde nietigheid niet 
geldt voor de sociale voordelen die bij 
een wettelijke, bestuursrechtelijke of 
contractuele bepaling aan een of andere 
categorie zijn toegekend, maar voor het 
scheppen van een discriminatie tussen 
de werknemers door, bijvoorbeeld, be
paalde sociale voordelen aileen aan man
nelijke werknemers toe te kennen; die 
nietigheid dus noodzakelijk de hele dis-
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criminerend geachte bepaling treft; een 
bepaling van een collectieve arbeidsover
eenkomst die als discriminerend wordt 
beschouwd en, bijgevolg, met toepassing 
van voormelde bepalingen nietig is, 
niet geldig in de individuele arbeidsover
eenkomsten kan worden opgenomen; het 
arrest derhalve, na te hebben vastgesteld 
dat Bijlage V bij de collectieve arbeids
overeenkomst van 23 mei 1980 discrimi
nerend was daar ze aileen aan de man
nelijke werknemers een eindeloopbaans
vergoeding toekende, niet naar recht, zij 
het impliciet maar zeker, heeft kunnen 
beslissen dat die discriminatie enkel kon 
worden gesanctioneerd door aileen maar 
het woord << mannelijk » in het eerste en 
derde lid van voormelde Bijlage V nietig 
te verklaren, en dat de bij die Bijlage V 
toegekende sociale voordelen in de indi
viduele arbeidsovereenkomsten van de 
mannelijke werknemers waren opgeno
men; het arrest aldus de internationaal
rechtelijke regels en de wettelijke bepa
lingen inzake de gelijke behandeling van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
schendt (schending van de artikelen 119 
van het Verdrag van Rome, 3, 4, van de 
richtlijn 75/117 van 10 februari 1975, 6, 
6bis van de Grondwet, 116, 117, 118, 127 
en 128 van titel V van de wet van 4 au
gustus 1978 tot economische heroriente
ring), de gevolgen miskent die de wet 
toekent aan de absolute nietigheid die 
uit de toepassing van die regels en bepa
Iingen voortvloeit (schending van de arti
kelen 6, 1131 van het Burgerlijk Wet
hoek, 130 van de wet van 4 augustus 
1978 en 9 van de wet van 5 december 
1968) alsmede het wettelijk stelsel vol
gens hetwelk bepalingen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de individuele 
arbeidsovereenkomsten worden opgeno
men (schending van artikel 23 van de 
wet van 5 december 1968); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

berust op de stelling dat de nietig
heid van artikel 130 van de wet van 
4 augustus 1978 tot economische he
rorientering noodzakelijkerwijze de 
hele discriminerend geachte bepa
ling treft; 

Overwegende dat artikel 130 van 
de wet van 4 augustus 1978 zegt dat 
de bepalingen die strijdig zijn met 
het beginsel van gelijke behandelin
gen van mannen en vrouwen, zoals 

dat in titel V van de wet is gedefi
nieerd, nietig zijn; dat, krachtens ar
tikel 9 van de wet van 5 december 
1968, die nietigheid inzonderheid 
van toepassing is op de bepalingen 
van de collectieve arbeidsovereen
komsten die strijdig zijn met dat be
ginsel; 

Dat die nietigheid, met als enig 
doel iedere bepaling houdende een 
discriminatie op grond van het ge
slacht ondoeltreffend te maken, ai
leen maar een gelijke behandeling 
kan beogen van de werknemers die 
door zodanige discriminatie worden 
benadeeld; dat zij geen invloed heeft 
op de rechten van de werknemers 
die door zulke discriminatie niet 
zijn benadeeld; dat zij derhalve niet 
noodzakelijkerwijze de hele bepa
ling treft; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

17 januari 1994- 3• kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade. 

Nr. 24 

3• KAMER - 17 januari 1994 

10 ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS) 
- BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - ONDER
BREKING. 
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2° ARBEIDSONGEVAL WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS) 
- BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - ONDER
BREKING - BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER- TOETSING DOOR HET HOF VAN 
CASSATIE. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 

HOF - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN VAN 
HET WERK (BEG RIP, BESTAAN, BEWIJS) - BE
GRIP - NORMAAL TRAJECT - ONDERBRE
KING - BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER - TOETSING DOOR HET HOF VAN 
CAS SA TIE. 

4° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN 
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS) 
- BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - ONDER
BREKING - TIJD - DUUR - BEGRIP. 

1° Het traject dat de werknemer moet 
afleggen om zich van zijn verblijf
plaats te begeven naar de plaats waar 
hij werkt, en omgekeerd, kan als nor
maal worden beschouwd, in de zin van 
art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongeval
lenwet, indien de onderbreking waar
van de duur weinig belangrijk is, door 
een wettige reden is verantwoord; het 
traject is echter niet meer normaal als 
de onderbreking belangrijk is zonder 
dat deze door overmacht is gewettigd 
(1). (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidson
gevallenwet.) 

2° en 3° Het Hof van Cassatie is bevoegd 
om na te gaan of de feitenrechter uit 
de door hem vastgestelde feiten wette
lijk heeft kunnen afleiden dat de werk
nemer een normaal traject had afge
legd (2). 

4° De beslissing van de rechter dat de 
onderbreking van het traject weinig 
belangrijk is, is naar recht verant
woord, als hij vaststelt dat de onder
breking van het traject 90 tot 95 minu
ten heeft geduurd, dat het cafe waar 
de werknemer is geweest zich op 600 
meter bevindt van de parkeerplaats 
van het bedrijf, dat het ongeval zich 
op een kilometer verder heeft voorge
daan, dat dit cafe het lokaal was van 
de voetbalclub van het bedrijf en dat 
de werknemer, speler bij die club, 
daarheen was gegaan om er in gezel-

(1), (2} en (3} Zie cone!. O.M. in Bull. en 
Pas., 1994, I, nr. 24. 

schap van zijn ploegmaten een paar 
glazen fruitsap te drinken, na een 
match waaraan hij wegens zijn werk
uren op de dag van de feiten, nl. een 
zaterdag, niet had kunnen deelnemen 
(3). (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidson
gevallenwet.) 

(«ROYALE BELGE » N.V. T. SCHINS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. S.93.0059.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1992 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 8, inzonderheid paragraaf 1, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet 10 
april 1971, 97 van de Grondwet, 

doordat, nu eiseres in haar conclusie 
voor het arbeidshof had betoogd dat ver
weerder, die op 16 november 1985 het 
slachtoffer van een verkeersongeval is 
geweest, de onderbreking van het traject 
dat hij moest afleggen om zich van de 
plaats waar hij werkt naar zijn verblijf
plaats te begeven, door overmacht dien
de te verantwoorden, aangezien die on
derbreking belangrijk was, het arrest, na 
te hebben verklaard : a) dat de eerste 
rechter terecht had gemeend dat de on
derbreking ongeveer 90 tot 95 minuten 
had geduurd, vermits verweerder het be
drijf waar hij werkte rond 18 uur 25 
heeft verlaten, dat het cafe waar hij is 
geweest in de nabijheid gelegen is en 
dat het ongeval zich een kilometer ver
der, rond 20 uur heeft voorgedaan· 
b) « dat dit cafe bovendien het lokaai 
was van de voetbalclub van het bedrijf 
en dat (verweerder), speler bij die club, 
daarheen was gegaan om er in gezel
schap van zijn ploegmaten een paar gla
zen fruitsap te drinken, na een match 
waaraan hij wegens zijn werkuren, niet 
had kunnen deelnemen ... »; c) dat de be
langrijkheid van een onderbreking moet 
worden beoordeeld aan de hand van de 
lengte van het traject, de tijd die nodig 
is om het af te leggen en aile omstandig
heden waardoor de duur van de onder
breking kan worden bei:nvloed; - zegt 
dat « de eerste rechters terecht hebben 
kunnen beschouwen dat een onderbre·· 

(3) Zie noot 1. 
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king van ongeveer anderhalf uur, in de 
specifieke omstandigheden van de zaak, 
een weinig belangrijke onderbreking is 
geweest, dat wil zeggen dat de getroffe
ne het bewijs moet leveren van een wet
tige oorzaak en niet van overmacht ( ... ) », 

terwijl, eerste onderdeel, het beroepen 
vonnis aileen maar erop had gewezen 
dat de onderbreking van het traject 90 
tot 95 minuten had geduurd om te beslis
sen dat zij niet belangrijk was geweest; 
het arbeidshof, door aileen maar te zeg
gen dat de eerste rechters aldus de on
derbreking « in de specifieke omstandig
heden van de zaak » terecht hadden 
omschreven, zonder zelf de bijzondere 
omstandigheden te vermelden waaruit 
kon worden afgeleid dat, anders dan ei
seres betoogde, de onderbreking van het 
traject gedurende anderhalf uur niet be
langrijk was geweest, het Hof niet in 
staat stelt de wettigheid van zijn beslis
sing te toetsen; eruit volgt dat het arrest, 
in zoverre het beslist dat de onderbre
king niet belangrijk is geweest en dus 
niet door overmacht behoefde te worden 
verantwoord, maar door een wettige oor
zaak kon worden verantwoord, niet re
gelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) en 
evenmin naar recht is gerechtvaardigd 
(schending van artikel 8, paragraaf 1, 
tweede lid, Arbeidsongevailenwet 10 
april 1971); het arrest, nu het niet ant
woordt op de appelconclusie van eiseres 
waarin zij betoogde dat verweerder de 
onderbreking van zijn traject door over
macht diende te verantwoorden, omdat 
de duur van die onderbreking belangrijk 
was geweest, niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, luidens voormeld ar
tikel 8 van de wet van 10 april 1971, on
der weg van het werk wordt verstaan 
het normale traject dat de werknemer 
moet afleggen om zich van de plaats 
waar hij werkt naar zijn verblijfplaats te 
begeven; het traject zijn normaal karak
ter niet verliest door een onderbreking 
indien, als ze belangrijk is, zij door over
macht, of indien ze niet belangrijk is, zij 
door een wettige oorzaak wordt verant
woord; zoals het arrest erop wijst, de be
langrijkheid van de onderbreking wordt 
beoordeeld aan de hand van de lengte 
van het traject, de tijd die nodig is om 
het af te leggen en aile omstandigheden 
waardoor de duur van de onderbreking 
kan worden bei:nvloed; niet als omstan
digheden op grond waarvan kan worden 

bepaald of de duur van de onderbreking 
al dan niet te dezen belangrijk was ge
weest, gelden het feit dat het cafe waar 
verweerder is geweest het lokaal is van 
een sportkring van het bedrijf, noch het 
feit dat verweerder van de ploeg van het 
bedrijf deel uitmaakt, noch het feit dat 
hij daarheen was gegaan om er andere 
!eden te ontmoeten, na een competitie 
waaraan hij wegens zijn werk niet had 
kunnen deelnemen; dat eruit volgt dat 
het arbeidshof, in de onderstelling dat 
het rekening had willen houden met die 
omstandigheden om te beslissen dat de 
onderbreking van het traject niet belang
rijk is, zijn beslissing evenmin naar 
recht zou hebben verantwoord (schen
ding van artikel 8, paragraaf 1, tweede 
lid, Arbeidsongevallenwet 10 april 1971) 
en ze evenmin regelmatig met redenen 
zou hebben omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest zich 

niet ertoe beperkt naar het beroe
pen vonnis te verwijzen om de be
langrijkheid van de onderbreking te 
onderzoeken en de conclusie van ei
seres dienaangaande te beantwoor
den; 

Dat het arrest, hoewel het oor
deelt dat « de eerste rechters terecht 
hebben gemeend "dat de onderbre
king van het traject 90 tot 95 minu
ten had geduurd ", wetend dat (ver
weerder) bij het verlaten van de 
fabriek om 18 uur 20 " had geprikt 
en waarschijnlijk van de parkeer
plaats van het bedrijf rond 18 uur 
25 " was weggereden, dat het cafe 
" La Pergola " zich op 600 meter 
vandaar bevindt, vervolgens dat het 
ongeval zich rond 20 uur een kilo
meter verder he eft voorgedaan », 
het over die omstandigheden inzake 
plaats en ruimte vaststelt « dat het 
cafe bovendien het lokaal is van de 
voetbalclub van het bedrijf en dat 
(verweerder), speler bij die club, 
daarheen was gegaan om er in ge
zelschap van zijn ploegmaten een 
paar glazen fruitsap te drinken, na 
een match waaraan hij wegens zijn 
werkuren op de dag van de feiten, 
n.l. een zaterdag, niet had kunnen 
deelnemen »; 
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Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arbeidshof, 

op grand van de in het antwoord op 
het eerste onderdeel overgenomen 
vaststellingen van het arrest, heeft 
kunnen beschouwen dat, gelet op de 
plaats waar de onderbreking zich 
voordeed, te weten de voetbalclub 
van het bedrijf, en op het doel van 
de onderbreking, n.l. om in gezel
schap te zijn van de spelers van een 
voetbalmatch waaraan verweerder 
wegens zijn werk niet had kunnen 
deelnemen, de duur van onderbre
king niet belangrijk was; 

Dat het hof zijn beslissing derhal
ve regelmatig met redenen omkleedt 
en naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

17 januari 1994 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gedeel
telijk andersluidende conclusie (4) van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Simont. 

Nr. 25 

2" KAMER - 18 januari 1994 

1° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING 
- REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSON
GEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AAN
SPRAKELIJKE DERDE - AARD - GEVOLG. 

(4) Het O.M. had tot vernietiging geconclu
deerd op grond van het tweede onderdeel van 
het eerste middel dat gepubliceerd wordt (zie 
daaromtrent cone!. O.M.). 

2° ARBEIDSONGEVAL VERZEKERING 
- REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSON
GEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AAN
SPRAKELIJKE DERDE - ONGEVAL VEROOR
ZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD 
VAN DE DERDE - GEVOLG. 

3° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING 
- REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSON
GEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AAN· 
SPRAKELIJKE DERDE - ONGEVAL VEROOR
ZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD 
VAN EEN DERDE- OMVANG VAN DE SCHADE 
- VERGOEDENDE INTEREST. 

1 o De regresvordering, die de arbeidson
gevallenverzekeraar met toepassing 
van de artt. 46, § 2, eerste lid, en 47 
Arbeidsongevallenwet kan instellen te
gen de voor het ongeval aansprake
lijke derde, wordt uitgeoefend ingevol
ge een indeplaatsstelling waardoor de 
schuldvordering zelf van de getroffene 
of diens rechthebbenden uit hun ver
mogen overgaat naar dat de verzeke
raar tot beloop van de door deze be
taalde vergoedingen en van het kapi
taal dat de door hem verschuldigde 
waarde van de jaarlijkse vergoeding of 
rente vertegenwoordigt; hieruit volgt, 
eensdeels, dat die schuldvordering in 
handen van de gesubrogeerde verzeke
raar dezelfde aard heeft als in handen 
van de vergoede schuldeiser, ander
deels, dat zij aan de gesurbrogeerde 
verzekeraar toevalt met alle bestand
delen en toebehoren die de vergoede 
schuldeiser tegen de voor het ongeval 
aansprakelijke derde kon doen gelden 
(1). 

2° De schuldvordering van de getroffene 
van een arbeidsongeval of van diens 
rechthebbenden tegen de derde wiens 
onrechtmatige daad het ongeval heeft 
veroorzaakt, heeft tot voorwerp de al
gehele vergoeding van het nadeel dat 
aan de getroffene of diens rechtheb
bende door de onrechtmatige daad is 
berokkend en kan derhalve vergoeden
de interest opbrengen tot vergoeding 
van een bestanddeel van de door de 
onrechtmatige daad veroorzaakte scha
de; hieruit volgt dat, nu de indeplaats
stelling van de arbeidsongevallenverze
keraar krachtens de artt. 46, § 2, eerste 
lid, en 47 Arbeidsongevallenwet onder 

(1) en (2) Cass., 17 maart 1987, A.R. nr. 377 
(A. C., 1986-87, nr. 423). 
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meer geschiedt door het vestigen van 
het rentekapitaal, de gesubrogeerde 
verzekeraar eventueel aanspraak kan 
maken op vergoedende interest op dit 
kapitaal vanaf het vestigen ervan (2). 

3° De regresvordering van de arbeidson
gevallenverzekeraar mag het bedrag 
van de schadeloosstelling dat de ge
troffene voor dezelfde schade volgens 
het gemene recht had kunnen verkrij
gen niet overschrijden; wanneer be
doelde regresvordering vergoedende 
interest vanaf een datum voorafgaand 
aan de uitspraak omvat, kan de rech
ter derhalve geen vergoedende interest 
toekennen op de aan de arbeidsonge
vallenverzekeraar toegekende vergoe
dingen en kapitaal zonder te onderzoe
ken of alzo op de datum van de 
uitspraak de schadeloosstelling van de 
getroffene naar gemeen recht, vergoe
dende interest inbegrepen, niet over
schreden werd. (Artt. 46 en 47 Arbeids
ongevallenwet.) 

(TRANSPORT LAMOT N.V. 

T. ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6950) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1992 op ver
wijzing gewezen door het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 9 mei 1989; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1382, 1383 en 1384, alinea 3, van 
het Burger!ijk Wetboek, 3 en 4 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 46 en 47 van de wet van 
10 april 1971 betreffende de Arbeidsonge
vallen en 97 en de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest na te 
hebben vastgesteld dat verweerster op
treedt in hoedanigheid van gesubrogeer
de wetsverzekeraar en terugbetaling vor
dert der door haar ten voordele van het 
slachtoffer van een arbeidsongeval van 2 
juni 1980 waarvoor de werknemer van 
eiseres volledig aansprakelijk werd ge
steld, gevestigde kapitalen, en na de 
schadevergoeding in gemeen recht als 

(2) Zie noot 1. 

volgt te hebben begroot : « 1° periode van 
28 april 1981 (consolidatiedatum) tot 30 
juni 1992, hetzij 11 jaar en 2 maanden, 
3.515.828 frank; 2° toekomstig kapitaal 
vanaf 1 juli 1992 - leeftijd van het 
slachtoffer 52 jaar - lucratieve levens
duur tot 65 jaar - coefficHint 8,56115 -
3.279.770 frank; totaal 6.795.598 frank •, 
bes!ist dat « dit bedrag mede gesteld dat 
nog voorbehoud dient verleend te wor
den van eventuele uitkeringen hoofdens 
sociale en fiscale lasten hager ligt dan 
het kapitaal gevestigd in wet, ten belope 
van 6.437.647 frank »; dat de « vordering 
van de burgerlijke partij derhalve ge
grond voorkomt tot belope van de door 
deze als wetsverzekeraar uitgekeerde ka
pitalen en prothesebedragen »; « dat ver
goedende interesten dienen toegekend te 
worden zoals hierna in het dispositief 
omstandiger zal worden gepreciseerd •; 
dat « de vergoedende intresten dienen 
toegekend te worden hetzij vanaf de da
tum der uitgevoerde uitkeringen, van de 
vestiging van het kapitaal of van een ge
middelde datum >>, en eiseres « veroor
deelt tot betaling aan verweerster van 
een som van 2.937.647 frank te Vermeer
deren met de vergoedende intresten op 
de som van 6.437.647 frank vanaf 1 ja
nuari 1983 tot 2 mei 1983, op een som 
van 4.937.647 frank vanaf 3 mei 1983 tot 
15 november 1984 op een som van 
2.937.647 frank vanaf 16 november 1984 
tot heden, de gerechtelijke intresten van
a£ de datum van het arrest en de kosten 
op de veroordeling », 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest dat, na zelf terecht te hebben op
gemerkt dat de gesubrogeerde wetsver
zekeraar niet meer kan vorderen dan 
hetgeen het slachtoffer van gemeen 
recht zou kunnen bekomen hebben, om 
te beslissen tot de toekenning aan ver
weerster van aile gevorderde bedragen, 
vermeerderd met vergoedende intresten 
vanaf een datum voorafgaand aan de uit
spraak, er zich bij het vaststellen van 
het al dan niet overtreffen der door ver
weerster gedane terugvordering van de 
schadevergoeding in gemeen recht toe 
beperkt de hoofdsommen te vergelijken 
zonder rekening te houden met de toege
kende intresten met vergoedend karak
ter, welke integraal deel uitmaken van 
de schadevergoeding, de artikelen 46 en 
47 van de Arbeidsongevallenwet, 3 en 4 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering en de artikelen 
1382, 1384, alinea 3, van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 
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Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat ingevolge de in

deplaatsstelling, bepaald bij artikel 
4 7 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, de schuldvordering 
zelf van de getroffene of diens 
rechthebbenden tegen de voor het 
arbeidsongeval aansprakelijke uit 
hun vermogen naar dat van de ver
zekeraar overgaat tot beloop van de 
door de verzekeraar betaalde ver
goedingen en van het kapitaal dat 
de door hem verschuldigde waarde 
van de jaarlijkse vergoeding of ren
te vertegenwoordigt; 

Dat daaruit volgt, eensdeels, dat 
de genoemde schuldvordering in 
handen van de gesubrogeerde verze
keraar dezelfde aard heeft als in 
handen van de vergoede schuldei
ser, anderdeels, dat zij aan de gesu
brogeerde verzekeraar toevalt met 
alle bestanddelen en toebehoren die 
de vergoede schuldeiser kon doen 
gelden; 

Dat in onderhavig geval die 
schuldvordering uit een oneigenlijk 
misdrijf voortkomt en tot voorwerp 
heeft de algehele vergoeding van 
het nadeel dat aan de getroffene of 
diens rechthebbenden door een on
rechtmatige daad is berokkend; dat 
zij derhalve vergoedende interest 
kan opbrengen tot vergoeding van 
een bestanddeel van de door de ge
noemde daad veroorzaakte schade; 
dat de vergoedende interest op de 
wegens een aquiliaanse fout ver
schuldigde schadevergoeding ver
band houdt met de omvang van de 
schade en een geheel vormt met de 
vergoeding; 

Overwegende dat, nu krachtens 
voormeld artikel 47 de indeplaats
stelling onder meer ontstaat door 
het vestigen van het rentekapitaal, 
het recht van de gesubrogeerde ver-' 
zekeraar op vergoedende interest op 
dit kapitaal in voorkomend geval op 
het ogenblik van de indeplaatsstel
ling ingaat; 

Overwegende dat de regresvorde·
ring van de wetsverzekeraar even
wei het bedrag van de schadelocis-

stelling dat de getroffene voor de
zelfde schade volgens het gemene 
recht had kunnen verkrijgen niet 
mag overschrijden; 

Overwegende dat, alhoewel de 
vergoedende interest op de door de 
gesubrogeerde wetsverzekeraar uit
betaalde bedragen en het gevestigd 
kapitaal op het ogenblik van de be
taling of vestiging begint te lopen 
en de vergoedende interest op de 
naar het gernene recht berekende 
schadevergoeding in beginsel loopt 
vanaf het ogenblik dat de schade 
zich voordoet en derhalve niet kan 
toegekend worden voor toekomstige 
schade, in beide gevallen de vergoe
dende interest de schadeloosstelling 
van dezelfde lichamelijke schade 
van de getroffene betreft: 

Dat hieruit volgt dat, wanneer de 
regresvordering van de wetsverzeke
raar vergoedende intrest vanaf een 
datum voorafgaand aan de uit
spraak omvat, deze het totaal van 
de schadeloosstelling dat de getrof
fene voor dezelfde schade volgens 
het gemene recht had kunnen ver
krijgen, vergoedende interest tot de 
datum van de uitspraak inbegrepen, 
niet mag overschrijden; 

Overwegende dat de appelrechters 
door te dezen vergoedende interest 
toe te kennen op de aan verweerster 
toegekende bedragen, zonder te on
derzoeken of alzo op de datum van 
de uitspraak de schadeloosstelling 
van de getroffene naar gemeen 
recht, vergoedende interest inbegre
pen, niet overschreden werd, de arti
kelen 46 en 4 7 van de Arbeidsonge
vallenwet schenden en hun beslis
sing niet naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en het derde onderdeel van 
het middel die niet tot ruimere cas
satie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eise
res veroordeelt tot het betalen van 
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vergoedende interest en kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt verweerster in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

18 januari 1994 - 2• kamer :- Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Dassesse 
en Simont. 

Nr. 26 

2• KAMER - 18 januari 1994 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - STRAFZA
KEN - VEROORDELING OP DE STRAFVORDE
RING - TE VERMELDEN WETTELIJKE BEPA
LINGEN. 

2° DIEFSTAL EN AFPERSING - VER
OORDELING OP DE STRAFVORDERING -
DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN VALSE SLEU
TELS - TE VERMELDEN WETTELIJKE BEPA
LINGEN - ARTT. 461, 467 EN 487 SW. 

1 o en 2° Een beslissing waarbij een ver
oordeling op de strafvordering wordt 
uitgesproken, is naar recht met rede

. nen omkleed wanneer hetzij in de ei
gen redengeving, hetzij voor verwij
zing naar de beroepen beslissing, de 
wetsbepalingen worden aangegeven 
waarin de bestanddelen van het tegen 
beklaagde bewezen verklaarde mis
drijf worden vermeld, alsmede die 
waarbij op dat misdrijf straf is gesteld 

(1); bij diefstal door middel van valse 
sleutels dient naar artt. 461 en 467 
Sw., doch niet naar art. 487 Sw. verwe
zen te worden. 

(LEGEIN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6894) 

HET HOF; ~ Gelet op het bestre
den arrest, op 4 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het arrest, met 

bevestiging van het beroepen von
nis, eiser veroordeelt om « door mid
del van braak, inklimming of valse 
sleutels (andermans goed) voor een 
kortstondig gebruik ( ... ) bedrieglijk 
weggenomen te hebben »; 

Overwegende dat een beslissing 
waarbij een veroordeling op de 
strafvordering wordt uitgesproken, 
naar recht met redenen is omkleed 
wanneer hetzij in de eigen redenge
ving, hetzij door verwijzing naar de 
beroepen beslissing de wetsbepalin
gen worden aangegeven waarin de 
bestanddelen van het tegen beklaag
de bewezen verklaarde misdrijf wor
den vermeld, alsmede die waarbij 
op dat misdrijf straf is gesteld; 

Overwegende dat het arrest onder 
verwijzing naar het beroepen vonnis 
onder meer de artikelen 461 en 467 
van het Strafwetboek vermeldt; 

Dat · de appelrechters voorts vast
stellen dat « de eigenaars op over
tuigende wijze betogen dat zij nooit 
de toelating hebben verleend, noch 
hun autosleutels hebben uitgeleend, 
weze het aan beklaagde of aan eni
ge onbekende persoon: »; 

(1) Cass., 27 april 1988, A.R. nr. 6691 (A.c:, 
1987-88, nr. 521), en 10 maart 1993, A.R. nr. 34 
(ibid., 1993, nr. 138). 
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Dat de rechters hieruit vermoch
ten af te leiden dat een « valse sleu
tel » werd gebruikt; 

Dat de rechters niet verder dien
den te verwijzen naar het artikel 
487 van het Strafwetboek noch, bij 
ontstentenis van preciese conclusie 
hierover, aan te duiden in welke zin 
de gebruikte sleutel een valse sleu
tel was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

18 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Bogaerts, Antwerpen. 

Nr. 27 

2• KAMER - 18 januari 1994 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - STRAFMAAT - IN AANMER
KING NEMEN VAN WIJZE W AAROP BEKLAAG
DE ZIJN ONSCHULD STAANDE HIELD - GE
VOLG. 

2° STRAF - ALLERLEI - STRAFMAAT :,- IN 
AANMERKING NEMEN VAN WIJZE WAAROP 
BEKLAAGDE ZIJN ONSCHULD STAANDE 
HIELD - GEVOLG. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
STRAFZAKEN - STRAF - STRAFMAAT - IN 

AANMERKING NEMEN VAN WIJZE WAAROP 
BEKLAAGDE ZIJN ONSCHULD STAANDE 
HIELD - GEVOLG. 

1°, 2° en 3° Het recht van verdediging 
wordt door de rechter miskend, wan
neer hij bij het bepalen van de straf
maat a.m. in aanmerking neemt de 
wijze waarop de beklaagde zijn on
schuld staande hield (1). 

(DE BEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 7130) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 september 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de appelrech

ters, door bij het bepalen van de 
strafmaat in aanmerking te nemen 
onder meer de wijze waarop eiser 
zijn onschuld wilde staande houden, 
zijn recht ontkennen om zijn verde
diging op te bouwen zoals hij zelf 
oordeelde dit te moeten doen; 

Dat zij zodoende eisers recht van 
verdediging miskennen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige middelen die niet tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden vonnis; be
veelt 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 Recht
bank te Kortrijk, zitting houdende 
in hoger beroep. 

(1) Cass., 6 maart 1990, A.R. nr. 3501 (A.C., 
1989-90, nr. 408), en 16 okt. 1990, A.R. nr. 4217 
(ibid., 1990-91, nr. 84). 
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18 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. F. Moeykens, 
Brugge. 

Nr. 28 

2• KAMER - 18 januari 1994 

1° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE - BURGERLIJKE PARTIJ 
HERSTELVORDERING - DWANGSOM. 

2° DWANGSOM - STRAFZAKEN - STEDE
BOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN VORIGE 
STAAT - BURGERLIJKE ZAKEN - HERSTEL
VORDERING. 

1° en 2° De bepaling van art. 65, § 1, laat
ste lid, Stedebouwwet dat de rechten 
van de burgerlijke partij in geval van 
rechtstreeks herstel beperkt zijn tot de 
door de bevoegde overheid gekozen 
wijze van herstel, belet niet dat aan 
een burgerlijke partij, wier binnen de 
grenzen van de vordering van de over
heid gedane herstelvordering wordt in
gewilligd, een dwangsom wordt toege
kend (1). 

(BIJLOOS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7204) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1992 op 

(1) Zie : Cass., 10 maart 1992, A.R. nr. 3612 
(A.C., 1991-92, nr. 357); 20 april 1993, A.R. nr. 
4627 (ibid., 1993, nr. 186), en 21 sept. 1993, A.R. 
nr. 6277 (ibid., 1993, nr. 359). 

verzet door het Hof van Beroep te 
Antwerpen gewezen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de bepaling van 

artikel 65, § 1, laatste lid, van de 
Stedebouwwet dat « de rechten van 
de burgerlijke partij in geval van 
rechtstreeks herstel beperkt zijn tot 
de door de bevoegde overheid geko
zen wijze van herstel », enkel de 
herstelwijze, te dezen het herstel 
van de plaats in de vorige staat be
treft, en niet belet dat aan een bur
gerlijke partij, wier binnen de gren
zen van de vordering van de over
heid gedane herstelvordering wordt 
ingewilligd, een dwangsom wordt 
toegekend om de daadwerkelijke 
uitvoering van het mede op haar 
vordering bevolen herstel te beko
men; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

18 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 29 

2• KAMER - 18 januari 1994 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONDER
ZOEKSGERECHTEN INBESCHULDIGING
STELLING - ART. 97 GW. - OPENBAARHEID 
EN TERECHTZITTING. 
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2° ONDERZOEKSGERECHTEN- INBE- 7° Een beschikking tot gevangenneming 
SCHULDIGINGSTELLING - ART. 97 GW. moet voJdoen aan art. 26, § 5, Wet 
OPENBAARHEID DER TERECHTZITTING. Voor]opige Hechtenis 1990 (3). 

3° GRONDWET - ART. 97 - ONDERZOEKS
GERECHTEN - INBESCHULDIGINGSTELLING 
- OPENBAARHEID DER TERECHTZITTING. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUS!E - STRAFZA
KEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - ART. 
97 GW. - REDENGEVING. 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - ART. 
97 GW. - REDENGEVING. 

6° GRONDWET - ART. 97 - ONDERZOEKS
GERECHTEN - BESCHIKKING TOT GEVAN
GENNEMING - REDENGEVING. 

7° VOORLOPIGE HECHTENIS - GE
VANGENNEMING - REDENGEVING. 

1°, 2° en 3° Art. 97 Gw. is, wat de open
baarheid van de terechtzitting betreft, 
niet van toepassing op het onderzoeks
gerecht dat, in zaken die aan de jury 
moeten worden onderworpen, beslist 
over de inbeschuldigingstelling (1). 

4° 5° en 6° Art. 97 Gw. is, wat de moti
' vering van de beslissingen betreft, niet 
van toepassing op de onderzoeksge
rechten die uitspraak doen inzake een 
beschikking tot gevangenneming (2). 

(1) Zie Cass., 22 jan. 
(A.C., 1990-91, nr. 264). 

1991, A.R. nr. 4104 

(2) Zie Cass., 28 jan. 
(A.C., 1991-92, nr. 278). 

1992, A.R. nr. 6302 

(RENNEBOOG) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1637.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1993 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling, waarbij eiser naar het Hof 
van Assisen van de Provincie Bra
bant wordt verwezen en de tegen 
hem uitgevaardigde beschikking tot 
gevangenneming wordt bevestigd; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser naar het hof van assisen wordt 
verwezen: 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het artikel 97 

van de Grondwet, in zoverre het de 
openbaarheid van de terechtzitting 
betreft, niet van toepassing is op het 
onderzoeksgerecht dat, in zaken die 
aan de jury moeten worden onder
worpen, beslist over de inbeschuldi
gingstelling; 

Overwegende dat eisers aanvoe
ring dat hij en zijn raadsman « op 1 
december 1993 gans de voormiddag 
hebben gewacht en aangedrongen 
hebben op een uitspraak ter terecht-

(3) Zie Cass., 23 mei 1979, met concl. van 
adv.-gen. Colard, R.D.P., 1979, 690; R. 
DECLERCQ, Voorlopige hechtenis en rechtsmid
delen, R. W., 1991-92, 105 (nrs. 57 en 58); 0. 
KLEES, La situation de l'inculpe lors du regle
ment de la procedure et du prevenu devant le 
juge du fond, in La detention preventive, dir. 
B. Dejemeppe, 274. 
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zitting » het Hof zou verplichten tot 
een onderzoek van feiten waarvoor 
het niet bevoegd is; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, inzonderheid het proces-ver
baal van de zitting, blijkt dat door 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te 
Brussel op 26 november 1993 eisers 
zaak werd opgeroepen; dat, na het 
verslag en de vordering van het 
openbaar ministerie, eiser werd on
dervraagd, een burgerlijke partij 
werd gehoord evenals eiser in zijn 
middelen van verdediging ontwik
keld door zijn raadsman, die ook 
schriftelijk concludeerde; dat het zit
tingsblad vervolgens vermeldt : 
« Het hof houdt de zaak in beraad 
en zal arrest verlenen op 1 decem
ber 1993 »; 

Dat uit het proces-verbaal van de 
zitting van 1 december 1993, dat niet 
van valsheid is beticht, blijkt dat de
zelfde kamer van inbeschuldiging
stelling zitting hield alwaar de zaak · 
van eiser werd opgeroepen en 
voorts: « Na beraadslaging verleent 
het hof het arrest »; 

Dat uit het in de context lezen 
van dit proces-verbaal met het be
streden arrest, volgt dat dit laatste 
ter terechtzitting van de kamer van 
inbeschuldiginstelling werd uitge
sproken; 

Overwegende dat eiser niet nader 
preciseert waarin zijn recht van ver
dediging zou miskend zij n; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat voor het ove
rige het arrest geen schending van 
de wet bevat en niet lijdt aan een 
nietigheid, waarvan het onderzoek 
in de huidige stand van de zaak aan 
het Hof is voorgelegd; 

B. In zoverre de yoorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de beschikking tot gevangenneming 
wordt bevestigd : 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het artikel 97 
van de Grondwet, in zoverre het de 
motivering van de beslissingen be
treft, niet van toepassing is op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen inzake een beschikking tot ge
vangenneming; 

Overwegende dat naar luid van 
het derde lid van het artikel 7 van 
de Grondwet, niemand kan worden 
aangehouden, behalve bij ontdek
king op heterdaad, dan krachtens 
een met redenen omkleed bevel van 
de rechter, dat moet worden bete
kend bij de aanhouding of uiterlijk 
binnen vierentwintig uur; 

Dat deze grondwettelijke regel de 
raadkamer en de kamer van inbe
schuldigingstelling niet verbiedt om 
overeenkomstig artikel 26, § 5, eer
ste lid, van de Wet Voorlopige Hech
tenis in de gevallen van de artikelen 
133 en 231 van het Wetboek van 
Strafvordering, ten laste van de ver
dachte een beschikking tot gevan
genneming te geven en de onmid
dellijke uitvoering ervan te bevelen; 

Overwegende dat het artikel 26, 
§ 5, tweede lid, van de Wet Voorlopi
ge Hechtenis bepaalt dat deze be
schikking moet bevatten : de naam 
van de verdachte, zijn persoonsbe
schrijving, zijn woonplaats, indien 
zij bekend zijn, de uiteenzetting van 
het feit en de aard van het misdrijf; 

Dat krachtens artikel 26, § 5, der
de lid, van voornoemde wet, wan
neer een beschikking tot gevangen
neming gegeven wordt ten aanzien 
van een verdachte of een beschul
digde die wegens wanbedrijf wordt 
vervolgd, de bepalingen van artikel 
16, §§ 1 en 5, eerste en tweede lid, in 
acht worden genomen; dat dit niet 
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het geval is wanneer de verdachte 
vervolgd en verwezen wordt wegens 
een misdaad; dat in dit laatste geval 
de door artikel 7 van de Grondwet 
vereiste redengeving bestaat in de 
vaststelling dat de verdachte naar 
het Hof van Assisen wordt verwezen 
wegens het feit dat strafbaar is met 
een criminele straffen; 

Overwegende dat de door eiser als 
rechtsregel geformuleerde aanvoe
ring dat « een bevel tot gevangenne
ming normaliter (wordt) uitgespro
ken tegenover beschuldigden die 
zich trachten te onttrekken aan de 
procedure », wat volgens eiser te de
zen geenszins het geval is, geen 
steun vindt in het aangehaalde arti
kel 26, § 5, van de Wet Voorlopige 
Hechtenis; 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling het bestaan eist van « bijzonde
re redenen » die zouden moeten 
worden vermeld, inzonderheid << re
denen die nu plotseling een vrij
heidsberoving zouden wettigen van 
een persoon die voorheen in vrijheid 
werd gesteld of gelaten »; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest de verdachte naar het hof 
van assisen verwijst wegens twee 
met criminele straffen strafbaar ge
stelde feiten, mitsdien de door de 
Grondwet vereiste motivering bevat 
en zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiE:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen, en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

1B januari 1994 - ze kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. D'Hont - Gelijkluiden
de conclusie van de h. De Swaef, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J. Ver
massen, Dendermonde. 

Nr. 30 

ze KAMER - 18 januari 1994 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING -
CLAUSULE BETREFFENDE TOEVALLIG BESTU· 
REN - UITLEGGING. 

Door te oordelen dat er slechts van « toe
vallig besturen » sprake kan zijn in
dien dat besturen een toevallig feit als 
grondslag heeft, geeft de rechter van 
de polis een uitlegging die met de be
woordingen ervan niet verenigbaar is. 

(SALIK E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6613) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel : 
Overwegende dat luidens artikel 4 

. van de verzekeringsovereenkomst, 
gesloten tussen eiser en de N.V. De 
Verenigde Meesters en waarvan de 
tekst in het arrest is weergegeven, 
<< de dekking van dit contract zich 
uitstrekt ( ... ) tot de burgerlijke aan
sprakelijkheid van de verzekerings
nemer ( ... ) als bestuurder ( ... ) b) van 
elk aan derde toebehorend motorrij-
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tuig dat zij "toevallig" zouden be
sturen zelfs terwijl het omschreven 
voertuig in gebruik is »; 

Overwegende dat de appelrechters 
te dezen oordelen dat er « van " toe
vallig " besturen van het voertuig 
Peugeot in hoofde van (eiser) ( ... ) 
geen sprake kan zijn, vermits het 
besturen van de Peugeot niet een 
toevallig feit of gebeurtenis als 
grondslag had »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te oordelen dat slechts 
van toevallig besturen sprake kan 
zijn als dit besturen een toevallig 
feit of gebeurtenis als grondslag 

heeft, van artikel 4, b, van de tussen 
partijen gesloten verzekeringsover
eenkomst een uitlegging geven die 
met de bewoordingen ervan niet 
verenigbaar is en mitsdien de be
wijskracht van dit artikel van de po
lis miskennen; 

Dat het middel gegrond is; 

18 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Boes - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Biitzler, Van Omme
slaghe, Nelissen Grade; M. Witters en J. 
Bouly, Hasselt. 

D/1995/0196/6 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 1 van JAARGANG 1994 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenlmmst 
Daad - Misdrijf - Slagen en verwonclingen, 
doden - Onopzettelijk - Rechtsvordering tot 
vergoeding - Verjaring - Termijn - Ver
trekpunt. 2.7 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Allerlei - Werken - Uitvoe
ring - Opdrachtgever- Aannemer - Op-
dracht - Zorgvuldigheidsplicht Gevolg 
t.o.v. derde schadelijders. 43 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Begrip, vormen - Slagen en ver
wondingen, doden - Onopzettelijk - Schade 
- Begrip - Toetsing door het Hof. 2.7 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - MateriiHe schade, elementen en 
grootte - Materiele schade wegens inkom
stenverlies - Weduwe - Derving van het 
loon van het slachtoffer - Vergoeding - Ra
ming - Berekening naar het brutoloon van 
het slachtoffer - Voorwaarde. 7 

Afstand van recht 
Bewijs. 

Arbeid 

33 

Sociale documenten - Bijdrage aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid - Vergoedend 
karakter. 6 

Arbeid 
Allerlei - Gelijke behandeling - Werkne
mers - Mannen en vrouwen - Discriminatie 
- Bepaling - Nietigheid - Omvang. 54 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bew1js) - Begrip Normaal traject - On-
derbreking. 57 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs) - Begrip - Normaal traject - On
derbreking - Beoordeling door de feitenrech
ter - Toetsing door het Hof van Cassatie. 57 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, 
bewijs) - Begrip - Normaal traject - On
derbreking - Tijd - Duur - Begrip. 57 

Arbeidsongeval 
Verzekering - Regresvordering van de ar
beidsongevallenverzekeraar tegen de aan
sprakelijke derde - Aard - Gevolg. 60 

Arbeidsongeval 
Verzekering - Regresvordering van de ar
beidsongevallenverzekeraar tegen de aan
sprakelijke derde - Ongeval veroorzaakt 
door een onrechtmatige daad van een derde 
- Omvang van de schade - Vergoedende in
terest. 60 

Arbeidsongeval 
Verzekering - Regresvordering van de ar
beidsongevallenverzekeraar tegen de aan
sprakelijke derde - Ongeval veroorzaakt 
door een onrechtmatige daad van de derde -
Gevolg. · 60 
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Arbeidsovereenkomst 
Einde - Andere wijzen van beeindiging 
Overmacht - Begrip - Brand - Gevolg. 17 

Arbeidsovereenkomst 
Allerl11i - Gelijke hehandeling - Werkne
mers - Mannen en vrouwen - Discriminatie 
- BeRaling - Nietigheid - Omvang. 54 

B 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Bewijslast, beoorde
lingsvrij)leid - Bewijslast - Bekentenis -
Onsplitsbaarneid - Gevolg. 33 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
kracht - Miskenning - Begrip - Arbeids
overeenkomsten. 16 

JBewijs 
Burgerlijke zaken - Bekentenis - Onsplits
bare bekentenis - Onsplitsbaarheid - Ge
volg. 33 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Bekentenis - Onsplits
bare bekentenis - Onsplitsbaarheid - Ge
volg. 33 

Bewijs 
Strafzaken - Algemeen - Onregelmatig ver
kregen bewijs - Gevolg. 1 

Bewijs 
Strafzaken - Algemeen - Regelmatigheid -
Voorwaarde. 1 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrij
heid - Bewijslast - Rechtvaardigingsgrond. 

10 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde 
- Overtreding op de verkeerswetten - Pro
ces-verbaal van vaststelling - Bijzondere be
wijswaarde - Draagwijdte - Later verstrek
te gegevens. 9 

Burgerlijke rechtsvordering 
Grondslag - Misdrijf - Slagen en verwon
dingen, doden - Onopzettelijk - Verjaring 
- Termijn- Vertrekpunt. 27 

c 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Be
voegdheid in het algemeen - Burgerlijke za
ken - Aansprakelijkheid buiten overeen
komst - Schade - Toetsing door het Hof. 27 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Be
voegdheid in het algemeen - Burgerlijke za
ken - Vaststellingen van de bodemrechter -
Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking 
in rechte - Toetsing door het Hof. 27 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval - Weg 
naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs) 
- Begrip - Normaal traject- Onderbreking 
- Beoordeling door de feitenrechter - Toet-
sing door het Hof van Cassatie. 57 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Straf 
- Vervallenverklaring van het recht tot stu
ren - Onwettigheid - Gevolg. 22 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Algemeen - Veroordeling bij 
verstek - Verzet - Herhaald verstek - Ver
zet ongedaan verklaard - Cassatieberoep -
Draagwijdte. 11 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Belang - Grond van 
niet-ontvankelijkheid - Niet bekritiseerde 
vaststellingen van de rechter die de beslissing 
wettelijk verantwoorden - Verantwoording 
die afhangt van feitelijke beoordelingen. 17 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Nieuw middel - Overschrij
den van de redelijke termijn - Ontvankelijk
heid. 12 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Gelijke tlehandeling - Werknemers - Man
nen en vtouwen. - Discriminatie - Bepaling 
- Nietigheid - Omvang. 54 
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D 

Diefstal en afpersing 
Veroordeling op de strafvordering - Diefstal 
door middel van valse sleutels - Te vermel
den wettelijke bepalingen - Artt. 461, 467 en 
487 Sw. 63 

Dwangsom 
Strafzaken - Stedebouw - Herstel van 
plaats in vorige staat - Burgerlijke zaken -
Herstelvordering. 65 

E 

Europese Gemeenschappen 
Verdragsbepalingen - Grondslagen - So
ciale zekerheid - Ouderdomspensioen -

Vaststelling van de uitkeringen - Aanpas
sing en herberekening van de uitkeringen -
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - lta
liaanse ouderdomsuitkering - Samenloop -
Werknemer - Onderdaan van een Lid-Staat 
- E.G.-verordening (E.E.G.) Nr. 1408/71, artt. 
46 en 51 - H.v.J. - Uitlegging. 47 

G 

Grondwet 
Art. 97 - Onderzoeksgerechten - Fn!!resehuf
digingstell1ng- Openbaarheid der tereehtzit
ting. 65 

Grondwet 
Art. 97 - Onderzoeksgerechten - Beschik
king tot gevangenneming - Redengeving. 65 

H 

Handelspapier 
Wisselbrief - Betaling aan derde-houder 
door betrokkene niet-acceptant - Tenietgaan 
wisselverbintenis - Regresvordering - Ge
volg. 35 

K 

Kort geding 
Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Sub
jectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve 
aantasting. 44 

M 

Mach ten 
Rechterlijke Macht - Bevoegdheid - Be
stuurshandeling - Subjectieve rechten 
Ogenschijnlijke foutieve aantasting. 44 

Misdrijf 
Algemeen, begrip, materieel en moreel be
standdeel, eenheid van opzet - Moree! be
standdeel- Algemeenopzet- Sluikwerk. 12 

Misdrijf 
Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend 
misdrijf - Slagen en vel1Wondi1ngen1 doden: -
O!'ropzettelijk. 27 

Misdrijf 
RechtvaaFdiging en verschoning 
vaardigingsgrond - Bewijs. 

Recht-
10 
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Onderzoelisgerechten 
Inbeschuldigingstelling - Art. 97 Gw. 
Openbaarheid der terechtzitting. 65 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking tot gevangenneming 
Gw. - Redengeving. 

Openbaar domein 

Art. 97 
65 

Buurtweg- Verjaring- Onverjaarbaarheid 
- Openbaar gebruik - Begrip. 25 

Overeenkomst 
Verbindende kracht - Miskenning - Begrip 
- Arbeidsovereenkomst. 16 

p 

Pensioen 
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - lta
liaanse ouderdomsuitkering - Samenloop -
Werknemer - Onderdaan van een Lid-Staat 
- E.G.-verordening (E.E.G.) Nr. 1408/71, artt. 
46 en 51- H.v.J.- Uitlegging. 47 

R 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Jeugd
kamer van het hof van beroep - Beslissing 
over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de ouders van een minderjarige- Jeugd
kamer die de zaak uit handen geeft voor late
re feiten- Beslissing van de strafrechter. 23 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Strafmaat - In aanmerking ne
men van wijze waarop beklaagde zijn on
schuld staande hield - Gevolg. 64 

Redenen van de vonnisseri en arresten 
Algemeen - Begrip en aard van een reden -
Burgerlijke zaken - Tegenstrijdigheid in de 
redenen - Begrip. 27 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Strafzaken - Veroordeiing op 
de strafvordering - Te vermelden wettelijke 
bepalingen. 63 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Strafzaken - Straf -
Strafmaat - In aanmerking nemen van wijze 
waarop beklaagde zijn onschuld staande hield 
- Gevolg. 64 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Onderzoeksge
rechten - Beschikking tot gevangenneming 
- Art. 97 Gw. - Redengeving. 65 

s 

Slagen en verwondingen, doden 
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
en onopzettelijk doden - Misdrijf - Soort. 27 

Slagen en verwondingen, doden 
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
en onopzettelijk doden - Misdrijf - Verja
ring- Termijn- Vertrekpunt. 27 

Stedebouw 
Bouwvergunning 
sing op een muur. 

Stedebouw 

Reclamebord - Plaat-
23 

Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling 
van een meerwaarde - Burgerlijke partij -
Herstelvordering - Dwangsom. 65 
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Straf 
Allerlei - Overtreding Sociale-Documenten
wet - Bijdrage aan de Rijksdienst voor So
ciale Zekerheid - Vergoedend karakter 
Geen straf. 6 

Straf 
Allerlei - Strafmaat - In aanmerkihg ne
men van wijze waarop beklaagde zijn on
schuld staande hield - Gevolg. 64 

T 

Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde 
Wisselbrief - Betaling aan derde-houder 
door betrokkene - Tenietgaan wisselverbin
tenis- Verhaal - Gevolg. 35 

v 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen -
Vertrekpunt - Slagen en verwondingen, do
den - Onopzettelijk. 27 

Verjaring 
Allerlei - Wegen - Buurtweg - Onverjaar
baarheid - Openbaar gebruik - Begrip. 25 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Clausule betreffende 
toevallig besturen - Uitlegging. 68 

Verzet 
Strafzaken - Herhaald verstek - Verzet on
gedaan verklaard - Cassatieberoep - Draag
wijdte. 11 

r------
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Vonnissen en arresten 
Strafzaken ~ Strafvorderirig - Onderzoeks
·gerechten - Inbeschuldigingstellirig '-- Art. 
97 Gw. --'- Openbaarheid en terechtzitting. 65 

Voorlopige hechtenis 
Gevangenneming - Redengeving. 

Vreemde wet 

65 

Za!rees recht - Za!rees Burgerlijk Wetboek 
- Bewijs - Burgerlijke zaken - Schriffelijk 
bewijs - Bewijswaarde - Bewijs tegen of 
buiten de inhoud van een akte - Begrip. 50 

Vreemde wet 
Za!rees recht - Za!rees Arbeidswetboek -
Arbeidsovereenkomst - Bezoldiging -· Be
grip- Voordeel. 50 

Vreemde wet 
Za!rees recht - Za!rees Burgerlijk Wetboek 
- Overeenkomst - Verbindende kracht 
(niet-uitvoering) - Beslissing die aan een 
overeenkomst niet het gevolg toekent dat zij 
wettelijk tussen partijen heeft. 50 

Vreemde wet 
Za!rees recht- Verordening nr. 74/098 van 6 
juni 1974 op de Arbeidsbescherming (sur Ia 
protection de Ia main-d'oeuvre nationale) -
Za!rees Arbeidswetboek - Arbeidsovereen
komst - Beeindiging van de overeenkomst 
door de werkgever - Arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde tijd - Rechten van de werk
nemer - Wettelijke vergoeding - Bereke
ning - Bezoldiging - Vaststelling - Pre
mies. 50 

w 

Wegen 
Buurtweg - Verjaring - Onverjaarbaarheid 
- Openbaar gebruik - Begrip. 25 

Wegverkeer 
Wet betreffende de politie over het wegver
keer (wetsbepalingen) - Art. 62 - Proces
verbaal met bijzondere bewijswaarde. 9 



Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (regle
mentsbepalingen) - Art. 19.3.3° - Kruispunt 
- Richtingsverandering - Bestuurder die 
naar links afslaat - Tegenligger die, bij rood 
licht of bij vast oranjegeellicht, de stopstreep 
of het verkeerslicht zelf voorbijrijdt - Voor
rang. 20 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (regle
mentsbepalingen)- Art. 61.1, 1° en 2°- Ver
keerslichten - Bestuurder die naar links af
slaat - Tegenligger die, bij rood licht of bij 
vast oranjegeellicht, de stopstreep of het ver
keerslicht zelf voorbijrijdt - Voorrang. 20 

6-

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Administratieve sanctie 
- Art. 195 Werkloosheidsbesluit - Strafver-
volging wet 6 juli 1976 Sluikwerk Vrij-
spraak - Bedrieglijk opzet. 12 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Administratieve sanctie 
- Art. 194 Werkloosheidsbesluit - Geen aan
gifte verrichten van arbeid - Terugvordering 
- Uitsluiting - Periode - Strafvervolging -
Wet 6 juli 1976 Sluikwerk - Vrijspraak. 12 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte -Werking 
in de ruimte - Bewijs - Burgerlijke zaken 
- Bewijs door geschrift - Bewijswaarde -
Regel« locus l'egit actum ». 50 


