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Nr. 116 

1 • KAMER - 11 maart 1994 

. 1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - TE VOEGEN STUKKEN - MID
DEL AFGELEID UIT MISKENNING VAN BEWIJS
KRACHT - AKTE VAN HET GERECHT -
OVERLEGGING VAN EEN AFSCHRIFT- t:ENS

. LUIDENDVERKLARING - GRIFFIER - ADVO
CAAT BIJ HET HOF- ONTVANKELIJKHEID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
MEESTER, AANGESTELDE - AANGESTELDE -
ONRECHTMATIGE DAAD - MISBRUIK VAN 
ZIJN BEDIENING- FOUT VAN DE BENADEEL
DE- GEVOLG. 

1° Niet ontvankelijk is het middel afge-
1eid uit miskenning van de bewijs
kracht van een akte van het gerecht, 
als bij het cassatieberoep enkel een af
schrift van die akte is gevoegd dat 
voor eensluidend werd verklaard, niet 
door de griffier van het desbetreffende 
gerecht, maar door een advocaat bij 
het Hof (1). (Artt. 173, 790 en 791 
Ger.W.) 

2° Wanneer een aangestelde tijdens het 
uitoefenen van zijn bediening een on
rechtmatige daad begaat die - zij het 
zelfs onrechtstreeks en occasioneel -
op zijn bediening betrekking heeft, is 
de aansteller voor die onrechtmatige 
daad van zijn aangestelde burgerrech
telijk aailsprakelijk; de eigen lout van 
de benadeelde, die hierin bestaat dat 
hij wist of moest weten dat de aange
stelde misbruik maakte van zijn bedie
ning, volstaat niet om die aansprake
Jjjkheid uit te sluiten (2). (Art. 1384, 
al. 3, B.W.) 

(PARIBAS BANK BELGIE N.V. T. FRAEYE E.A.) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

Over de door de verweerders opge
Worpen grand van niet-ontvankelijkheid 
va.r;z het eerste onderdeel van het middel : 

(1) en (2) Zie concL O.M.; R. W., 1994-1995, 289; 
de noot get. Dalcq Ch., in J.T., 1994, (611) 
612-614. 

In het eerste onderdeel beroept eiseres 
zich op de miskenning van de bewijs
kracht en van het gewijsde van een 
strafvonnis, waarvan evenwel geen door 
de griffier van de rechtbank van Kort
rijk voor eensluidend verklaard afschrift 
aan het Hof is voorgelegd, wei een door 
de raadsman van eiseres, advocaat bij 
het Hof. 

Wanneer een middel afgeleid is uit de 
miskenning van de bewijskracht van een 
akte, moet tot staving van het cassatie
beroep de tekst van die akte hetzij in de 
bestreden beslissing zijn overgenomen, 
hetzij aan het Hof worden overgelegd, in 
origineel of in een voor echt verklaard 
afschrift. ( 3) 

Wanneer het om een akte van het ge
recht gaat, behoort het niet tot de taken 
van een advocaat bij het Hof, maar spe
cifiek tot de ambtelijke verrichtingen 
van de griffier, de wettelijke bewaarder 
van het origineel van die akte, afschrif
ten, uitgiften of uittreksels ervan a£ te 
geven. Dit volgt uit de regel van art. 173 
Ger.W., met in bepaalde gevallen de 
sanctie van nietigheid, wanneer de afle
vering niet regelmatig geschiedt (Ger.W., 
artt. 790 en 791), wat wei wijst op het be
lang van die formaliteit. 

De regel van art. 1098 Ger.W., volgens 
· welke de stukken die bij het ver
zoekschrift tot cassatie gevoegd zijn, 
door de advocaat bij het Hof moeten 
worden geparafeerd, is te dezen niet die
nend (4). 

Men kan uit die laatste regel moeilijk 
afleiden dat de advocaat bij het Hof de 
hoedanigheid zou hebben om het af
schrift van een akte van het gerecht 
voor eensluidend te verklaren. 

A. Fettweis beschrijft in zijn handboek 
van gerechtelijk recht als volgt het ambt 
van advocaat bij het Hof : « 11 est a Ia fois 
officier ministeriel attache a Ia cour 
supreme pour y assumer Ia charge de 
mandataire ad litem et avocat » (5). 

(3) Cass., 6 nov. 1980, A.C., 1980-81, nr. 147; 
23 okt. 1981, A.C., 1981-82, nr. 137; 28 sept. 
1989, A.R. nr. 8473, A.C., 1989-90, nr. 64; B. 
Maes, Cassatiemiddelen naar Belgisch Recht, 
nr. 126. 

(4) Cass., 20 feb. 1989, A.R. nr. 8481, A.C., 
1989-90, nr. 344. 

(5) Introduction au droit judiciaire, les insti
tutions (1983, 162). 
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Het i.s m.i. terecht dat verweerders bij 
wijze van exceptie van niet-ontvankelijk
heid, opwerpen dat, bij gebreke van een 
door een griffier op rechtsgeldige wijze 
voor eensluidend verklaard afschrift van 
het ingeroepen vonnis, het eerste onder
dee! yan het middel afgeleid uit de mis
kenning van de bewijskracht die aan dit 
vonnis toekomt niet ontvankelijk is. 

• 
• • 

Over het tweede onderdeel van het 
middel: 

Eisl:)res beroept zich op de schending 
van de artt. 1382 en 1383, derde lid, 
B.W. :de appelrechters verklaren eiseres 
burgerlijk aansprakelijk zonder acht te 
slaan op de fout van de slachtoffers die 
hierin zou hebben bestaan dat zij 'mis
schien niet effectief wisten, maar alles
zins moesten weten dat de aangestelde 
misbruik maakte van zijn bediening. 

Met dit onderdeel wordt aan het Hof 
nogmaals de principii:He vraag gesteld 
na!lr de reikwijdte van de aansprakelijk
held va1;1 de. aansteller voor zijn aange
s~l~e d1e, bmnen het raam van zijn be
dlemng, d~den, en meer bepaaldelijk 
onrechtmatlge daden, stelt, die aan clien
ten van de aansteller schade hebben ver
oorzaakt (6). 

Die aansprakelijkheid, die volgt uit 
art. 1384, al. 3, B.W., wort afgeleid uit het 
verband dat bestaat tussen de fout van 
de aangestelde en de bediening waartoe 
hij is gebezigd. Dit verband moet als een 
objectief gegeven worden beschouwd (7). 

(6) Cass., 4 nov. 1993, A.R. nr. 9615 (A.C., 
1992-93, nr. · 446); 26 okt; 1989, A.R. nr. 8502 
(A.C., 1989-90, nr. 123 en het bestreden arrest: 
CA Liege, 27 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 443 met 
noot get. D. Philippe; Cass., 6 dec. 1937 en de 
conclusie van adv.-gen. Sartini Van den Kerk
chove; Cass., cfr. 19 mei 1988, D. Jur. 1988, 513, 
en 12 okt. 1993, Rec. Dalloz Sirey 1994, Juri
sprudence, 124,- met de noot getekend G. Vi
ney, « Le prepose ne repond que de sa faute 
personnelle, detachable de ses fonctions au 
service du commettant ». 

.(7) R.O. DALCO, Traite de Ia responsabilite ci
Vlle, T.l. Les causes de Ia responsbilite, nrs 
1~~6. e.s. (1962, 1964); G. ScHAMPS, La responsa
blltte du commettant en cas d'abus de fonction 
du propos; J.L.M.B., 1990, 537; Ch. DALCO Les 
limites de Ia responsabilite du commetlant 
pour abus de fonction du prepose, note sous 
Cass., 26 octobre 1989, R.C.J.B., 1992 (216) 
228-248. 

Het volstaat in dit opzicht dat een on
rechtmatige daad wordt verricht tijdens 
de bediening van de aangestelde en er 
ook al is het onrechtstreeks of occasio: 
neel, mee verband houdt (8). 

De aansprakelijkheid van de aanstel
ler wordt principieel niet bei'nvloed door 
de houding van de benadeelde, wat een 
subjectief gegeven uitmaakt (9). 

Met het arrest van 26 okt. 1989 weet 
men hoe dit « verband » moet worden 
omlijnd : Het beginsel van de aansprake
lijkheid ex art. 1384, derde lid, B.W. blijft 
bestaan niettegenstaande de persoonlij
ke motieven die de benadeelde voor zijn 
optreden kan hebben gehad, met uitzon
dering echter van de gevolgen van een 
eventuele fout van dat slachtoffer; die 
fout kan hieruit voortvloeien dat het 
slachtoffer wist of moest weten dat de 
aangestelde misbruik maakte van zijn 
bediening, als dat slachtoffer, volgens de 
omstandigheden, op geen enkel ogenblik 
geloofde of kon geloven dat de persoon 
tot wie het zich had gewend, als aange
stelde en binnen het raam van zijn be
diening handelde. 

Het tweede onderdeel van het cassatie
middel werd duidelijk door deze leer ge
inspireerd. 

Het principe van de aanprakelijkheid 
van de aansteller blijft aldus bestaan 
niettegenstaande het foutieve gedrag var:. 
de benadeelde, bvb. een ongelegen ver
trouwen in de aangestelde, of zelfs de 
wetenschap dat de aangestelde misbruik 
maakt van zijn bediening. 

Die regel lijkt mij verantwoord; de ei
gen fout van de benadeelde, slachtoffer 
van de onrechtmatige daad, kan inder-

(8) In deze zin het laatste arrest van het Hof 
van 4 nov. 1993. Zie ook het eerste arrest : 
Cass., 27 maart 1944, A.C., 1944, 127 : « Opdat 
een onrechtmatig handelen van de aangeste!de 
de verantwoordelijkheid van de aansteller zou 
kunnen doen ontstaan, is het voldoende dat de 
handeling volbracht werd tijdens de dienst en 
verband houdt met deze dienst, weze het ook 
onrechtstreeks en slechts bij gelegenheid. » 

(9) M.b.t. dit onderscheid « objectief en sub
jectief gegeven », zie Dalcq, Novelles, nr. (1962) 
1964. « L'existence du lien entre l'acte du pre
pose et ses fonctions est un element objectif et 
non un element subjectif qui dependrait de 
!'opinion qu'n aurait Ia victime. »; Zie ook de 
noot van K. GEELEN, « Blijft de aansteller aan
sprakelijk wanneer het s!achtoffer op de hoog
te is van het misbruik van functie door de 
aangestelde? » Recente Arresten van het Hof 
van Cassatie, 1994, 1, m.b.t. Cass., 4 nov. 1993 
(A.R. nr. 9615). 
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daad de eigen fout van de aangestelde 
niet uitwissen en de aansprakelijkheid 
van de aansteller voor zijn aangestelde 
blijft ook, in de regel, bestaan. 

In dit opzicht kan men verwijzen naar 
het recent arrest van 4 november 1993 
(10); Voor de toepassing van art. 1384, 
derde lid, B.W. is het voldoende, leest men 
in dit arrest, dat de onrechtmatige daad 
van de aangestelde bij de uitoefening van 
zijn bediening is verricht en, zij het zelfs 
onrechtstreeks en occasioneel, daarop 
betrekking heeft; het beginsel van de in 
die bepaling bedoelde aansprakelijkheid 
blijft bestaan niettegenstaande de per
soonlijke overwegingen die de hande
lingen van het slachtoffer kunnen hebben 
bepaald. 

De aansteller zou van zijn aansprake
lijkheid enkel kunnen worden ontheven 
als hij het bewijs !evert dat zijn aange
stelde buiten zijn bediening heeft gehan
deld, en, aldus, buiten die bediening da
den stelt die met die bediening -
objectief gezien - geen betrekking kun
nen hebben. 

Dit is de draagwijdte van het reeds 
vermelde arrest van 26 oktober 1989 : 
« Indien de onrechtmatige daad van de 
aangestelde voortvloeit uit een misbruik 
van de bediening, wordt de aansteller 
van de aansprakelijkheid enkel vrijge
steld, als zijn aangestelde buiten de be
diening waarvoor hij was aangesteld, 
zonder toestemming, en voor een ander 
doel dan zijn eigen taak heeft gehan
deld (11). 

Het volstaat aldus niet te stellen dat er 
misbruik van de bediening is. Misbruik 
kan inderdaad worden begaan in de be
diening maar ook buiten de bediening. 

In die laatste hypothese - het hande
len buiten de bediening - kan de aange
stelde - objectief gezien - niet meer 
worden beschouwd als handelend • in de 
bediening waarvoor de aansteller hem 
gebruikt ». 

(10) Cass., 4 nov. 1993, A.R. nr. 9615, A. C., 1993, 
nr. 446. 

(11) In het bedoelde geval werd een bank
vennootschap aansprakelijk verklaard voor het 
verlies van spaargelden die clienten aan een 
filiaalhouder hadden toevertrouwd, en die de 
filiaalhouder voor persoonlijke doeleinden had 
aangewend (K. Geelen, op.cit.) 

De vraag rijst of men dan niet buiten 
de toepassingssfeer van art. 1384, derde 
lid, B.W. treedt? 

Volgens een bepaalde rechtsleer zou 
de aansteller zich van zijn aansprakelijk
heid ex art. 1384 kunnen ontlasten door 
een tegenbewijs te leveren dat drievou
dig zou moeten zijn: 1. het bewijs dat de 
aangestelde optrad buiten de taken 
waarvoor hij was aangesteld, 2. zonder 
toestemming van de aansteller, en 3. met 
een doel vreemd aan dit van zijn be
voegdheden (12). 

Dit laatste criterium, dat naar de drijf
veren van de aangestelde verwijst, houdt 
een subjectieve beoordeling in, die, m.i., 
ons buiten de reikwijdte van het principe 
van de aansprakelijkheid van de aanstel
ler doet treden, en dan is er geen sprake 
meer van toepassing van art. 1384, derde 
lid, B.W. 

In de hypothese waarin de aansteller 
faalt in zijn paging om aan zijn aanspra
kelijkheid te ontsnappen, blijft hij in
staan voor zijn aangestelde, die, hoewel 
hij misbruik maakt van zijn bediening, 
toch nog - objectief gezien - blijft han
delen (in de zin van Cass., 26 oktober 
1989) binnen het kader van zijn bedie
ning. 

Het enig determinerend criterium ·lijkt 
mij aldus het objectief criterium te moe
ten zijn. 

Het arrest van 4 nov. 1993 voegt daar
aan toe dat art. 1384, derde lid, ook niet 
toepasselijk is als de aansteller bewijst 
dat de benadeelde op geen ogenblik 
heeft geloofd of kunnen geloven dat de 
aangestelde in het kader van zijn bedie
ning optrad. 

Maar in dat geval staan wij opnieuw 
voor de hypothese van de aangestelde; · 
die buiten de bediening optrad, en eigen
lijk, onder de voormelde voorwaarden, 
niet meer als een aangestelde kan wor
den beschouwd. De verwijzing naar de 
wetenschap van de benadeelde, door het 
arrest van 4 nov. 1993 gedaan, is aldus 
overbodig t.o.v. de aangestelde die buiten 
de bediening optreedt. 

Op het tweede onderdeel, meen ik der
halve als volgt te moeten besluiten : wan
neer de aangestelde binnen het raam 
van zijn bediening een onrechtmatige 
daad stelt die op zijn bediening betrek
king heeft, blijft het beginsel van de aan-

(12) K. GEELEN, op.cit. 
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sprakelijkheid van de aansteller bestaan. 
De eigen fout van de benadeelde, die 
hierin zou bestaan, bvb. te weten of zelfs 
te moeten weten dat de aangestelde mis
bruik maakt van zijn bediening, volstaat 
niet om de aansprakelijkheid van de 
aansteller uit te sluiten. 

Naar deze zienswijze is het tweede on
derdeel niet dienend en mitsdien bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk. 

ARREST 

(A.R. nr. 8150) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 januari 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1382 en 1384, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek en van het algemeen 
beginsel van het volstrekt gezag van ge
wijsde in strafzaken, dat met name neer
gelegd is in de artikelen 4 en 13 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 246, 360, 463 .van het Wet
hoek van Strafvordering, en 447, derde 
lid, van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest het von
nis a quo bevestigt, dat eiseres veroor
deelt ten opzichte van de verweerders op 
grond van artikel 1384, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, na in verband met 
het door eiseres ingeroepen verweer, dat 
de verweerders konden en dienden te 
weten dat Haustrate misbruik van 
functies pleegde, te hebben overwogen 
" dat de eerste rechters terecht de draag
wijdte van het vonnis van vrijspraak van 
15 april 1988 onderzocht heeft in verband 
met de goede trouw van de (verweer
ders); dat het strafvonnis tussen partijen 
en ten aanzien van (eiseres), die burger
lijke partij was, geoordeeld heeft dat er 
geen kwade trouw aanwezig was in hoof
de van de (verweerders), dat zij in de 
overtuiging waren dat hun gelden bij (ei
seres) belegd waren, dat zij niet onder 
een hoedje met Haustrate hebben ge
speeld, dat de verleende rente interes
sant was maar niet exorbitant en dat de 
niet-afhouding van de roerende voorhef
fing tot de mogelijkheden behoorde die 
volgens algemene bekendheid in de be-

schouwde periode door bepaalde banken 
mits Luxemburgse en/of andere buiten
landse beleggingen aan gewoonlijk be
langrijke beleggers werden aangeboden; 
dat deze overwegingen van het in kracht 
van gewijsde gegane vonnis van vrij
spraak de opmerkingen van (eiseres) uit
voerig in haar besluiten ontwikkeld (van 
pagina 27 tot 52) in verband met het feit 
dat de (verweerders) het onregelmatig 
karakter van hun beleggingen via Hau
strate dienden te vermoeden gelet op de 
abnormale hoge interestvoet, op de ont
stentenis van officiiHe documenten en op 
de afwezigheid van de aftrek van de roe
rende voorheffing, ongedaan maken; ( ... ) 
dat de eerste rechter oordeelkundig be
slist dat indien men kwade trouw zou 
aanvaarden men het kracht van gewijs
de van het strafvonnis zou miskennen; 
dat dit eveneens inhoudt dat de beschou
wingen van (eiseres), volgens dewelke de 
(verweerders) konden en moesten weten, 
zelfs zonder effectieve kennis, dat Hau
strate misbruik maakte van zijn functie 
en naar aanleiding van de beleggingen 
voor eigen rekening handelde, irrelevant 
zijn vermits de strafrechter aanvaardt 
dat ge'intimeerden steeds in de overtui
ging verkeerden dat hun gelden bij Pari
bas belegd waren; dat dit niet aileen het 
bijzonder bedrieglijk opzet waarvan (ei
seres) stelt dat het vereist is bij de be
tichting van valsheid in geschriften uit
sluit, doch ook de door haar voorgehou
den kwade trouw •, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar aanvullimde beroepsbesluiten, neer
gelegd op 25 oktober 1991 (bladzijden 40 
tot en met 47), samengevat deed gelden 
dat de verweerders redelijkerwijze kon
den en moesten weten dat Haustrate 
misbruik van functie pleegde omdat 
vooreerst de door Haustrate aan hen 
overhandigde (valse) stukken geen mel
ding maken van een getitulariseerde re
kening op naam van de verweerders met 
kenstructuur 551 - ( ... ), zoals gebruike
lijk bij Paribas, maar enkel melding van 
nummers van wachtrekeningen zonder 
titularis en dat de verweerders toch dien
den te weten dat zij nooit diverse niet
getitulariseerde rekeningen met num
mers, zoals die voorkomen op de stuk
ken overhandigd door Haustrate, hadden 
geopend en dat eiseres hun . nooit een 
niet-getitulariseerde nummerrekening 
zou hebben toegestaan en vervolgens de 
verweerders nooit enig officieel docu
ment, zoals rekeningenuittreksels heb
ben ontvangen of gevraagd in verband 
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met hun beleggingen bij Haustrate - zij 
stelden zich tevreden met door Haustra
te handgeschreven nota's of getypte inte
restafrekeningen - terwijl zij als hou
ders van een bankrekening (eerste ver
weerder hebbende een rekening bij eise
res en tweede verweerster bij de Kre
dietbank) goed wisten dat een bankin
stelling voor elke verrichting een reke
ninguittreksel afgeeft; het vonnis van 
vrijspraak van de verweerders (vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Kort
rijk van 15 april 1988) niets beslist om
trent de aldus door eiseres in haar aan
vullende besluiten aangehaalde omstan
digheden, noch over de kwestie of de 
verweerders redelijkerwijze konden en 
moesten weten dat Haustrate misbruik 
van functie pleegde, zodat het bestreden 
arrest, door te beslissen dat de motieven 
van dit vonnis « de opmerkingen van (ei
sers) uitvoerig in haar besluiten ontwik
keld (van pagina 27 tot 52) in verband 
met het feit dat de (verweerders) het on
regelmatig karakter van hun beleggin
gen via Haustrate dienden te vermoeden 
gelet op de abnormale hoge interestvoet, 
op de ontstentenis van officiiHe documen
ten en op de afwezigheid van de aftrek 
van de roerende voorheffing, ongedaan 
maken » en aldus impliciet doch zeker te 
beschouwen dat die motieven handelen 
over het hierboven aangehaald verweer 
van eiseres, de bewijskracht, toekomend 
van vermeld vonnis, in het bijzonder aan 
de overwegingen van dit vonnis welke 
het aanhaalt, schendt (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek) en aan vermeld vonnis 
een gezag van gewijsde toekent betref
fende kwesties, waarover dit vonnis 
niets beslist (schending van het alge
meen beginsel van het volstrekt gezag 
van gewijsde in strafzaken, dat met na
me is neergelegd in de artikelen 4 en 13 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 246, 360, 463 van het 
Wetboek van Strafvordering en 447, der
de lid, van het Strafwetboek); 

tweede onderdeel, het beginsel van de 
aansprakelijkheid ex artikel 1384, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek blijft be
staan niettegenstaande de persoonlijke 
overwegingen voor de daden van het 
slachtoffer, met uitzondering echter van 
de gevolgen van een eventuele fout van 
dat slachtoffer; die fout kan hieruit 
voortvloeien dat het slachtoffer wist of 
moest weten dat de aangestelde mis
bruik maakte van zijn bediening, als dat 
slachtoffer, volgens de omstandigheden, 

op geen enkel ogenblik heeft geloofd of 
kunnen geloven dat de persoon tot wie 
het zich had gewend, als aangestelde en 
binnen het raam van zijn bediening han
delde; de strafrechter in het vonnis van 
vrijspraak van de verweerders (vonnis 
van de Correctionele Rechtbank van 
Kortrijk van 15 maart 1988) geoordeeld 
heeft dat de verweerders toen zij handel
den met Haustrate niet te kwade trouw 
waren, daar zij steeds in de overtuiging 
verkeerden dat hun gelden bij Paribas 
belegd waren; dit oordeel niet inhoudt 
dat, gelet op de omstandigheden, de ver
weerders niet moesten weten dat Hau
strate misbruik van functie pleegde; het 
bestreden arrest, door te overwegen 
« dat de beschouwingen van (eiseres), 
volgens dewelke de (verweerders) kon
den en moesten weten, zelfs zonder ef
fectieve kennis, dat Haustrate misbruik 
maakte van zijn functie en naar aanlei
ding van de beleggingen voor eigen reke
ning handelende, irrelevant zijn vermits 
de strafrechter aanvaardt dat de (ver
weerders) steeds in de overtuiging ver
keerden dat hun gelden bij Paribas be
legd waren », geen onderscheid maakt 
tussen twee mogelijke fouten van het 
slachtoffer welke de aansprakelijkheid 
ex artikel 1384, derde lid, van het Bur
gerlijk Wetboek kunnen uitsluiten, na
melijk de fout die hierin bestaat dat het 
slachtoffer wist dat de aangestelde mis
bruik maakte van zijn bediening, en de 
fout die hierin bestaat dat het slachtof
fer, gelet op de omstandigheden, moest 
weten dat de aangestelde misbruik 
maakte van zijn bediening, zodat het be
streden arrest met schending van de ar
tikelen 1382 en 1384, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek het verweer van ei
seres heeft verworpen, volgens hetwelk 
de verweerders, gelet op de omstandig
heden, moesten weten dat Haustrate 
misbruik van functies pleegde : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Over de door de verweerders op

geworpen grond van niet-ontvanke
lijkheid van het onderdeel : het over
gelegde afschrift van het vonnis van 
15 april 1988 van de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk is niet op 
rechtsgeldige wijze voor eensluidend 
verklaard: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

aanvoert dat het arrest de bewijs
kracht van het vonnis van 15 april 
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1988 van de Correctionele Recht
bank te Kortrijk miskent alsook het 
gezag van gewijsde ervan schendt; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het onderdeel het Hof verplicht 
kennis te nemen van de inhoud van 
het voornoemde vonnis; dat het ar
rest die inhoud niet weergeeft; dat 
enkel een door de raadsman van ei
ser, advocaat bij het Hof, voor eens
luidend verklaard afschrift van be
doeld vonnis bij de voorziening is 
gevoegd; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 173, 790 en 791 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de griffier belast 
is met de afgifte van uitgiften en 
uittreksels van de akten van het ge
recht dat de beslissing heeft gewe
zen; dat aileen de griffier bevoegd is 
om voor eensluidend verklaarde af
schriften van die akten af te leve
ren; dat een advocaat bij het Hof die 
bevoegdheid niet heeft; 

Overwegende dat het Hof niet ver
mag acht te slaan op een ter griffie 
van het Hof overgelegd afschrift van 
een vonnis dat niet voor eenslui
dend werd verklaard door de griffier 
van het gerecht dat de beslissing 
heeft gewezen; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

aanvoert dat het arrest geen onder
scheid maakt tussen twee mogelijke 
fouten van de benadeelde die de 
aansprakelijkheid van de aansteller · 
op grond van artikel 1384, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek kunnen 
uitsluiten, te weten, enerzijds, de 
kennis dat de aangestelde misbruik 
maakt van zijn functie en voor ei
gen rekening handelde en, ander
zijds, dat de benadeelden dat moes
ten geweten hebben; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat Haustrate, aangestelde van 
eiseres, de gelden van de verweer
ders ontvangen heeft in de hoeda
nigheid van kantoordirecteur van 
eiseres en dat de gelaakte fouten van 

Haustrate nauw verbonden zijn met 
de uitoefening van zijn functie bij 
eiseres; 

Overwegende dat, wanneer een 
aangestelde tijdens het uitoefenen 
van zijn bediening een onrechtma
tige daad begaat die, zij het zelfs 
onrechtstreeks en occasioneel op zijn 
bediening betrekking heeft, de 
aansteller voor die onrechtmatige 
daad van zijn aangestelde burger
rechtelijk aansprakelijk is; 

Dat de eigen fout van de bena
deelde, die hierin bestaat te weten of 
te moeten weten dat de aangestelde 
misbruik maakt van zijn bediening, 
niet volstaat om die aansprakelijk
heid uit te sluiten; 

Dat het onderdeel, al was het 
gegrond, niet tot cassatie kan leiden 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de door eiseres 
op 10 december 1992 en op 23 de
cember 1992 ter griffie van het Hof 
neergelegde nota's geen betrekking 
hebben op de ontvankelijkheid vart 
de voorziening; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiseres op 10 de
cember 1992 en 23 december 1992 
ter griffie van het Hof neergelegde 
nota's; verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

11 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Wauters ...,... 
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Van Ommeslaghe en Geinger. 
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Nr. 117 

1 • KAMER - 11 maart 1994 

KIND- OMGANGSRECHT VAN DE OUDER
BELANG VAN HET KIND - VERDRAG - RECH
TEN VAN HET KIND - TOEPASSING. 

Nu, krachtens het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, het ouderlijk ge
zag en de rechten die e1·uit voortvloei
en steeds in het belang van de kinde
ren moeten worden uitgeoefend, mag 
de rechter in dat belang beslissen dat 
de ouder, bij de uitoefening van zijn 
omgangsrecht, geen uitvoeringsmaat
regelen noch dwangmaatregelen tegen 
de kinderen mag gebruiken. (Wet van 
25 nov. 1991, houdende goedkeuring 
van het Verdrag inzake de rechten van 
het kind.) (1). 

(1) Het Verdrag inzake de rechten van het 
kind werd op 20 nov. 1989, te New York aange
nomen. 

Met de wet van 25 nov. 1991, (B.S., van 17 
jan. 1992, biz. 803) heeft de nationale wetgever 
aan het Verdrag • volkomen uitwerking » ge
geven. De bepalingen van het Verdrag hebben 
aldus directe werking in het Belgische (inter
ne) recht. 

Vermeldenswaard is dat het Franse Hof van 
Cassatie aan het Verdrag die directe werking 
heeft ontzegd, ongeacht zijn ratificatie (Cass., 
fr., 10 maart 1993, D. 1993, 361, 2 juni 1993, 
D.1993, IR, 153, 15 juli 1993, J.C.P., 1994, II, 
22219). De bepalingen van het Verdrag kunnen 
dus voor de Franse gerechten niet ingeroepen 
of toegepast worden, wat bij de Franse rechts
leer ontstemming heeft verwekt (zie infra). 

Sinds onze staatshervorming, behoren de 
materies die door het Verdrag inzake de rech
ten van het kind geregeld worden zowel tot de 
bevoegdheid van de nationale wetgever als tot 
deze van de gemeenschappen. 

Om deze reden werd er naast de parlemen
taire goedkeuringsprocedure eveneens een in
stemmingsprocedure voor de gemeenschapsra
den ingezet (Kamer, 1568/1-90/91, biz. 5). 

Het Verdrag werd door de drie gemeen
schappen goedgekeurd, bij decreet van de 
V!aamse Raad op 15 mei 1991 (B.S., 13 juli 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

(X ... T. Y ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0342.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1993 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 302, 303, 371, 
373, 375 van het Burgerlijk Wetboek, 8 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 4 novem
ber 1950 te Rome en goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955, 5, 9, 18 van het Ver
drag van 20 november 1989 inzake de 
Rechten van het Kind opgemaakt te 
New-York goedgekeurd bij wet vari 25 
november 1951 (lees : 1991), en van het 
algemeen beginsel inhoudende de rech
ten van de verdediging, 

doordat het bestreden arrest, in zover
re het beslist over het omgangsrecht van 
eiser met zijn minderjarige kinderen Ka-

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

1991, biz. 15750), van de Duitstalige Raad op 25 
juni 1991 (B.S., 9 aug. 1991, biz. 17543) en van 
de Franse Raad op 3 juli 1991 (B.S., 5 sept. 
1991, biz. 19382). Bij de neerlegging van de be
krachtigingsoorkonde heeft Belgie interpreta
tieve verklaringen afgelegd (Zie B.S. 17 jan. 
1992, biz. 826). 

Lees over het self-executing karakter van de 
bepalingen van het Verdrag : de noot van het 
Centrum voor de Rechten van het Kind van de 
Universiteit Gent over: « Het V.N. Verdrag in
zake de rechten van het Kind en zijn directe 
werking in het Belgische (interne) recht, R. W., 
1992-1993, 230; G. CLOSSET, « La Convention 
des droits de !'enfant et Ia Belgique - Aspects 
de droit judiciaire •, T.B.B.R., 1991, 583. 

Wat de rechtspraak in Frankrijk betreft, 
zie : Cass., 10 maart 1993, Bull., 1993, I, nr. 103, 
biz. 69, en Cass., 2 juni 1993, Bull., 1993, I, nr. 
195, biz. 135; - wat de Franse rechtsleer be
treft, lees : IVI.Cl. RONDEAU-RIVIER, « La Con
vention des Nations unies sur les droits de 
!'enfant devant Ia Cour de Cassation : un traite 
mis hors jeu •, R.D.S., 1993, Chronique - L 
IV, biz. 203; en contra de noot get. J. MASSIF, 
sub Cass., 10 maart 1993, R.D., 1993, jurispru
dence, biz. 361; Y. BENHAMOU, • La Convention 
de New York du 26 janvier 1990, sur les droits 
de !'enfant, le droit international et le droit 
framiais •, noot sub., Cass., (fr;) 15 juin 1993, 
J.C.P., 1994, II, 22219. 

J.d.J. 
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trien en Annemie, waarvan de bewaring, 
na echtscheiding, aan hun moeder, ver
weerster werd toevertrouwd, voor recht 
zegt « dat het destijds aan (eiser) toege
kende omgangsrecht met zijn kinderen 
Katrien en Annemie niet wordt opge
schort maar door hem geen uitvoerings
maatregelen noch dwangmiddelen tegen 
de kinderen kunnen gebruikt worden » 
om reden dat « Indien het omgangsrecht 
van de ouder die gescheiden leeft van 
zijn kinderen hem gewaarborgd wordt 
door het E.V.R.M., dan blijft dit recht 
niettemin relatief, nu een omgangsrecht 
in de eerste plaats een recht is van de 
kinderen die aanspraak kunnen maken 
op het rustig genot in hun prive- en ge
zinsleven dat juist door de tweedracht 
van hun ouders werd ondermijnd. De 
UNO-conventie voor de Rechten van het 
Kind, inmiddels goegedkeurd bij wet van 
25 november 1991, stelt duidelijk dat 
voor aile maatregelen die t.a.v. kinderen 
worden genomen, onder meer door de 
rechterlijke instanties, de belangen van 
de kinderen de. eerste overweging moe
ten vormen. De kinderen moeten boven
dien in de gelegenheid gesteld worden 
gehoord te worden in de aangelegenhe
den die hen aanbelangen en aan hun 
mening dient passend belang te worden 
gehecht overeenkomstig hun leeftijd en 
hun rijpheid (art. 12 van het verdrag). 
Een omgangsrecht kan slechts zinvol uit
geoefend worden wanneer het gesteund 
is op een wederzijdse affectieve relatie. 
De omgang moet in een rustige, onge
dwongen en ontspannen sfeer kunnen 
doorgaan en de ontmoetingen moeten 
een positieve bijdrage zijn voor de vor
ming van de persoonlijkheid van de kin
deren en voor hun evenwichtige groei 
naar volwassenheid. Uit het verslag van 
de procureur-generaal bij dit Hof, die de 
kinderen van partijen op 17 februari 
1993 heeft gehoord, blijkt dat de kloof 
tussen de vader en zijn dochters bijzon
der diep is en nu niet overbrugd kan 
worden en dat de meisjes, minstens 
thans, ook niet bereid zijn noch gemoti
veerd kunnen worden om enige inspan
ning te doen om de relaties te herstellen. 
Indien de hulpmiddelen in het verleden 
geen resultaat hebben opgeleverd blijkt 
een nieuwe tussenkomst of bemiddeling 
van de gerechtsdeskundige thans niet 
opportuun te zijn en is het in het belang · 
van de kinderen tegenaangewezen ze tot 
nieuwe gesprekken te dwingen of ze te 
verplichten hun vader te ontmoeten. (Ei
ser) beschikt over andere middelen om 
zijn kinderen te tonen dat hij het op-

recht met hen meent, dat hij werkelijk 
bekommerd is voor hen en dat hij wel
licht heel anders is dan hoe zij zich 
hem voorstellen of ten onrechte ervaren. 
Indien de eerste rechter beslist heeft dat 
het omgangsrecht van (eiser) diende op
geschort te worden, dan is het meer ver-· 
antwoord te stellen dat er in principe 
geen gronden zijn om aan de vader het 
recht op persoonlijke relaties met zijn 
kinderen te weigeren doch wei te bepa
len dat hij in de gegeven omstandighe
den geen dwangmiddelen tegen de kin
deren zal mogen gebruiken en niet tot 
gedwongen uitvoering zal kunnen over
gaan », 

terwijl, eerste onderdeel, noch eiser, 
noch verweerster in hun besluiten of an
ders de door appelrechters genomen 
maatregelen erin bestaande aan eiser 
een omgangsrecht toe te kennen dat niet 
afdwingbaar is, hebben gevorderd; over
eenkomstig artikel 302 van het Burger
Iijk Wetboek de rechter weliswaar 
ambtshalve de maatregelen mag treffen 
die nodig zijn in het belang van de kin
deren; dat echter ook bij het treffen van 
deze maatregelen de rechten van verde
diging moeten worden geeerbiedigd en 
de partijen in staat moeten worden ge
steld hun standpunt over de door de 
rechter ongevraagde en ambtshalve over
wogen maatregelen uiteen te zetten; arti
kel 9.2 van het verdrag inzake de Rech
ten van het Kind ten andere voorschrijft 
dat iedere partij de gelegenheid moet 
krijgen zijn standpunt naar voren te 
brengen in procedures waarbij de kinde
ren gescheiden worden van hun ouders; 

en terwijl uit ·de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
voor de sluiting van debatten, eiser het 
recht is gegund zijn standpunt te formu
leren over hoger vermelde maatregel die 
door partijen niet was gevorderd (schen
ding van het algemeen beginsel inhou
dende de rechten van de verdediging en 
van artikel 9.2 van het Verdrag inzake 
Rechten van het Kind), 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat verweerster in 

haar appelconclusie de bevestiging 
van het beroepen vonnis vorderde, 
waarbij het aan eiser toegekende 
omgangsrecht met zijn twee kinde
ren voor onbepaalde tijd werd opge-
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schort; dat eiser concludeerde tot de 
afwijzing van verweersters vorde
ring; 

Overwegende dat het hof van be
roep beslist dat « het destijds aan 
(eiser) toegekende omgangsrecht 
met zijn kinderen Katrien en Anne
mie niet wordt opgeschort maar dat 
door hem geen uitvoeringsmaatrege
len noch dwangmiddelen tegen de 
kinderen kunnen gebruikt worden»; 

Dat het aldus de in het onderdeel 
aangewezen verdragsbepaling en al
gemeen rechtsbeginsel niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

11 maart 1994 - 1" kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Delahaye. 

Nr. 118 

3" KAMER - 14 maart 1994 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF 
TECHNISCHE REDENEN- FAILLISSEMENT
ONTSLAG - BEGRIP - CURATOR - RAAD
PLEGING VAN HET PARITAIR COMITE. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF 
TECHNISCHE REDENEN- RAADPLEGING VAN 
HET PARITAIR COMITE- ONTSLAG VAN ALLE 
WERKNEMERS INGEVOLGE EEN RECHTER
LIJKE BESLISSING - VONNIS VAN FAILLIET
VERKLARING. 

1° I.v.m. de ondernemingsraad en het 
veiligheidscomite geldt als ontslag van 
een bescbermde werknemer om econo
mische of tecbniscbe redenen niet ai
leen de beeindiging van de overeen
komst door de werkgever, maar ook de 
ontbinding van de overeenkomst door 
de curator in het faillissement; de cu
rator die derwijze bescbermde werkne
mers wil ontslaan, moet dus, in de re
gel, vooraf bet bevoegd paritair comite 
raadplegen (1). (Art. 21, § 2, Bedrijfsor
ganisatiewet; art. 1bis, § 2, Gezond
heids- en Veiligheidswet; art. 2, § 1, 
wet van 19 maart 1991.) 

2° De werkgever, de curator van een fail
lissement en de vereffenaar van een 
gerecbtelijk akkoord zijn niet gebou
den bet paritair comite te raadplegen, 
alvorens een beschermde werknemer 
wegens economiscbe of tecbniscbe re
denen te ontslaan, wanneer zij ingevol
ge een rechterlijke beslissing verplicbt 
zijn aile werknemers terzelfder tijd of 
binnen een zeer korte termijn te ont
slaan, zodat discriminatie uitgesloten 
is; een vonnis van faillietverklaring is 
op zich geen recbterlijke beslissing 
waarbij de curator ervan wordt vrijge
steld bet paritair comite te raadplegen 
(2). (Art. 21, § 2, Bedrijfsorganisatie-

(1) Cass., 15 juni 1992, A.R. nr. 9347 (A.C., 
1991-92, nr. 540). 

(2) Cass., 24 feb. 1992, A.R. nr. 9265 (A.C., 
1991-92, nr. 329); zie Cass., 15 feb. 1988, A.R. 
nr. 7928 (ibid., 1987-88, nr. 367); S. GEERTS en 
R. PARIJS, Noot onder Cass., 15 juni 1992, 
R.D.C.-T.B.H. 1992, blz. 1065 e.v. Te dezen 
volgt de oplossing uit het onderling verband 
tussen de artt. 1bis, § 2, van de wet van 10 ju
ni 1952 en art. 26 van de wet van 3 juli 1978. 
Bovendien, ook al is het juist dat het vonnis 
van faillietverklaring, in beginsel, de onmid
dellijke stopzetting van elke activiteit impli
ceert, toch blijkt uit de tekst zelf van art. 475 
Kh. dat er op die regel uitzonderingen zijn. 
Dat artikel bepaalt dat de rechtbank van koop
handel, onder bepaalde voorwaarden, kan be-

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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wet; art. lbis, § 2, Gezondheids- en Vei
ligheidswet; art. 2, § 1, wet van 19 
maart 1991; art. 26 Arbeidsovereen
komstenwet en art. 475 Kh.) 

(FAILLISSEMENT ROB OITEN PLASTIC N.V. 
T. BOCKLANDT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. S.93.0082.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1993 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 442, 444, 455, 456, 457, 458, 459, 
460 470 475, 528 van de Faillissements
wet va~ 18 april 1851, opgenomen in 
Boek III, titel I, van het Wetboek van 
Strafvordering en 1bis, inzonderheid §§ 2 
en 7 van de wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veiligheid van 
de arbeiders alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, inge
voegd bij artikel 5 van de wet van 16 ja
nuari 1967 en gewijzigd bij artikel 10 van 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978, 

doordat het arrest het principaai en in
cidenteel hoger beroep ontvankelijk en 
gegrond verklaart, het door het vonnis a 
quo toegekende bedrag van de schuldvor
deringen bevestigt en, met wijziging van 
het vonnis voor het overige, voor recht 
zegt dat de vordering van een bescher
mingsvergoeding gegrond is tot beloop 
van 4.020.402 frank en dat de in eerste 
aanleg gemaakte kosten, die door eiseres 
op het bedrag van 5.760 frank zijn be
groot, ten laste zijn van verweerster ter
wijl de op het hoger beroep gevallen kos
ten die zijn geraamd op 9.810 frank ten 
laste zijn van eiser, op grond dat « het 
faillissement op zich nooit een geval van 
overmacht is, "om de eenvoudige reden 
dat het faillissement, dat aan onvermo-

(Vervolg noot van vorige biz.} 

velen dat de handelsverrichtingen van de ge
failleerde voorlopig zouden voortgezet worden. 
Met andere woorden, welke de praktische 
moeilijkheden oak zijn die met de oplossing 
gepaard gaan, heeft het vonnis van faillietver
klaring niet noodzakelijk de definitieve stop
zetting van de werkzaamheden van de gefail
leerde tot gevolg, zodat het de curator niet 
ontslaat van de verplichting om het paritair 
comite te raadplegen. 

gen te wijten is, enkel tot gevolg heeft 
dat het vermogensbeheer naar een ander 
persoon overgaat. Aile op dat vermogen 
rustende verplichtingen blijven be
staan ", ( ... ). Het vonnis van faill~etver
klaring houdt voor de curator met de 
wettelijke verplichting in om een einde 
te maken aan de arbeidsovereenkomsten 
( ... ). De leden die het personeel vertegen
woordigen kunnen slechts worden ont
slagen ... om economische of technische 
redenen die vooraf door het bevoegd pa
ritair co~ite zijn erkend (voormalig arti
kel 1bis, § 2, van de op 1 mei 1991 opge
heven wet van 10 juni 1952). Van het 
beginsel van de verplichte raadpleging 
wordt in twee gevallen afgeweken : -
als het ontslag het gevolg is van een 
rechterlijke beslissing ( ... ); - als aile 
personeelsleden gelijkelijk worden ont
slagen. Uit het feit dat het vonnis van 
faillietverklaring zich niet uitgesproken 
heeft over de voortzetting van de han
delsverrichtingen kan niet worden afge
leid dat de curators verplicht waren aile 
personeelsleden te ontslaan. ( ... ) Zodanig 
vonnis impliceert niet noodzakelijk de 
definitieve stopzetting van de werkzaam
heden van de failliete vennootschap en 
ontheft de curator niet van de verplich
ting om aivorens de beschermde werk
nemers 'te ontslaan, het bevoegde pari
tair comite te raadplegen. ( ... ). Onder 
ontslag moet worden verstaan, niet ai
leen de beeindiging van de overeen
komst door de werkgever, maar ook de 
ontbinding van die overeenkomst door 
de vereffenaars. ( ... ). In strijd met het 
oordeel van de eerste rechter volgt het 
ontslag niet uit de faillietverklaring door 
de rechter. De curator is gerechtigd de 
arbeidsovereenkomsten van de be
schermde werknemers te schorsen gedu
rende de twee maanden die aan het pari
tair comite zijn toegekend voor uitspraak 
over zijn voorafgaande aanvraag •, 

terwijlluidens artikel 1bis, § 2, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de ge
zondheid en de veiligheid van de arbei
ders alsmede de salubriteit van het werk 
en van de werkplaatsen, de !eden die het 
personeel vertegenwoordigen en de kan
didaten slechts kunnen worden ontsla
gen om economische of technische rede
nen die vooraf door het bevoegd paritair 
comite zijn erkend; die verplichting even
wei niet inachtgenomen moet worden 
wanneer de werkgever of de curator van 
het faillissement wegens een rechterlijke 
beslissing verplicht is aile personeelsle
den terzelfder tijd of binnen een zeer 
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korte tijd te ontslaan, zodat discrimina
tie uitgesloten is; het vonnis van failliet
verklaring, dat van rechtswege uitvoer
baar is niettegenstaande voorziening, per 
definitie de onmiddellijke stopzetting 
van elke activiteit impliceert, nu de op
dracht van de curator bestaat in de te
geldemaking van de activa en de uitde
ling van de opbrengst hiervan aan de 
schuldeisers volgens hun rang, daar het 
faillissement een regeling van collectieve 
tenuitvoerlegging is; het vonnis van fail
lietverklaring dat, zoals hierboven ge
zegd, krachtens de wet de stopzetting 
van de activiteiten van de gefailleerde te 
rekenen van de dag van die beslissing 
impliceert, dus gelijkstaat met een be
slissing waarin het bestaan van econo
mische of technische redenen in rechte 
wordt vastgesteld; de curator uit hoofde 
van zijn ambt wettelijk verplicht is zich 
naar die beslissing te gedragen, aange
zien hij anders, met miskenning van de 
op de dag van de faillietverklaring be
staande rechten van de schuldeisers in 
de boedel en derhalve in strijd met het 
beginsel van de gelijkheid tussen de 
schuldeisers, schulden van de boedel 
doet ontstaan waarvoor hij persoonlijk 
verantwoordelijk wordt, ondanks de uit
zonderlijke toestemming die overeen
komstig artikel 475 van de Faillisse
mentswet achteraf kan gegeven worden 
om de handelsverrichtingen voorlopig en, 
per definitie voor korte tijd, voort te zet
ten; het vonnis van faillietverklaring bij
gevolg van dien aard is dat het de cura
tor de verplichting oplegt om alle perso
neelsleden terzelfder tijd of binnen een 
zeer korte tijd te ontslaan; het arres1 bij
gevolg, door te beslissen dat uit het feit 
dat het vonnis van faillietverklaring zich 
niet uitgesproken heeft over de voortzet
ting van de handelswerkzaamheden, niet 
kan worden afgeleid dat de curators ver
plicht waren alle personeelsleden te ont
slaan, de artikelen 442, 444, 455 tot 460, 
466, 470, 475 en 528 van de Faillisse
mentswet van 18 april 1851, waarin de 
gevolgen van het vonnis van faillietver
klaring en de opdracht van de curator 
worden omschreven, schendt en derhalve 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
het ontslag niet het gevolg was van de 
faillietverklaring door de rechter (scherr
ding van de in het middel vermelde 
wetsbepalingen), en bovendien, door de 
definitieve stopzetting van de handels
verrichtingen als vereiste te stellen, aan 
de wet een voorwaarde toevoegt die 
daarin niet voorkomt (schending van ar
tikel 1bis, inzonderheid ~§ 2 en 7, van de 

wet van 10 juni 1952 betreffende de ge
zondheid en de veiligheid van de arbei
ders alsmede de salubriteit van het werk 
en van de werkplaatsen) : 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 1bis, § 2, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
arbeiders alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen 
onder meer bepaalt dat de leden die 
het personeel in het comite voor vei
ligheid en gezondheid vertegenwoor
digen en de kandidaten slechts kun
nen worden ontslagen om economi
sche of technische redenen, die 
vooraf door het bevoegd paritair co
mite zijn erkend; 

Overwegende dat op de verplich
ting om het paritair comite te raad
plegen geen uitzondering bestaat; 
dat die verplichting weliswaar geen 
betekenis heeft en derhalve zonder 
gevolg is wanneer de werkgever of 
de curator van het faillissement we
gens een rechterlijke beslissing alle 
personeelsleden terzelfder tijd of 
binnen een zeer korte tijd moet ont
slaan; dat evenwel het vonnis van 
de rechtbank dat zich beperkt tot de 
faillietver klaring van de onderne
ming op zich niet als een zodanige 
beslissing kan worden aangemerkt; 
. dat immers ook al impliceert het 
vonnis van faillietverklaring in be
ginsel de onmiddellijke stopzetting 
van alle handelsverrichtingen, uit 
artikel 475 van het Wetboek van 
Koophandel niettemin blijkt dat er 
op die regel uitzonderingen zijn; dat 
het vonnis van faillietverklaring dus 
niet noodzakelijk de definitieve 
stopzetting van de handelsverrich
tingen van de gefailleerde tot gevolg 
heeft; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat het vonnis van fail
lietverklaring « niet noodzakelijk de 
definitieve stopzetting van de werk
zaamheden van de failliete vennoot
schap impliceert en de curator niet 
ontheft van de verplichting om, alvo
rens de beschermde werknemers te 
ontslaan, het bevoegde paritair co-
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mite te raadplegen », de beslissing 
dat verweerders « vordering van een 
beschermingsvergoeding » gegrond 
is, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

14 maart 1994 - a• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 119 

a• KAMER - 14 maart 1994 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- ALGE
MEEN - HANDELSVERTEGENWOORDIGER -
VERMOEDENS - WETTELIJK VERMOEDEN -
HANDELSVERTEGENWOORD!GER TEWERKGE
STELD ALS WERKNEMER - ZELFSTANDIG 
VERTEGENWOORDIGER - ACTIVITEITEN -
CUMULATIE - VERSCHILLENDE ONDERNE
MINGEN - ZELFDE ECONOMISCHE SECTOR. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL - BEGINSEL VAN BEHOOR
LIJK BESTUUR- BEGINSEL VAN DE EERBIE
DIGING VAN HET GEWETT!GDE VERTROUWEN 

- BEWERING DIE EEN FEITELIJKE BEOORDE
LING INHOUDT. 

ao RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BE
STUUR - BEGINSEL VAN DE EERBIEDIGING 
VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN - CAS-

SATIEMIDDEL - BEWERING DIE EEN FEITE
LIJKE BEOORDELING INHOUDT - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1° In de regel wordt de samenvoeging 
van de activiteiten, die een handelsver
tegenwoordiger als werknemer en als 
zelfstandige uitoefent voor verschillen
de ondernemingen, aanvaard, ook al 
behoren die activiteiten tot dezelfde 
economische sector (1). (Art. 4 Arbeids
overeenkomstenwet; art. 2 Handelsver
tegenwoordigerswet.) 

2° en ao Niet ontvankelijk is het middel 
dat enkel de schending van de algeme
ne beginselen van behoorlijk bestuur 
aanvoert die o.m. inhouden dat de bur
ger vertrouwen moet kunnen hebben 
in de openbare diensten en dat berust 
op een bewering die een feitelijke be
oordeling inhoudt (2). (Art. 95 Gw.; art. 
147 Gw. coord. 17 feb. 1994.) 

(WARNANT T. R.S.V.Z.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.9a.0097.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1992 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 (oud) van de Grondwet, 4 van 
de wet van a juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, a, § 1, van het ko
ninklijk besluit nr. a8 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal sta
tuut der zelfstandigen, 1, § 1, van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944, betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 97 (oud) van de Grondwet en, 
voor zoveel nodig, 2 van de wet van 
ao juli 196a tot instelling van het statuut 
der handelsvertegenwoordigers, en van 
het algemeen beginsel van behoorlijk be
stuur, meer bepaald van het vertrou
wensbeginsel, 

doordat het arrest eraan herinnert, on
der meer, dat « (eiser) al vele jaren het 
beroep van handelsvertegenwoordiger in 
suikerwaren uitoefent voor rekening van 

(1) en (2) Zie cone!. O.M., Bull. en Pas., 1994, 
I, nr. 119. 



Nr. 119 HOF VAN CASSATIE 259 

verscheidene opdrachtgevers •, dat de 
overeenkomst van handelsvertegen
woordiger « vermoed wordt een arbeids
overeenkomst voor handelsvertegen
woordigers te zijn, tenzij het tegendeel 
wordt bewezen •, dat • de handelsverte
genwoordiger die voor verscheidene op
drachtgevers werkt hetzelfde vermoeden 
geniet als degene die maar voor reke
ning van een opdrachtgever werkt •, dat 
• (verweerder) niet gebonden is door een 
beslissing tot vrijstelling die van hem 
zelf of van een andere instelling, zoals 
de RPZ, uitgaat, en dat (hij) op een vroe
gere beslissing kan terugkomen onder 
voorbehoud van de verjaring en, in voor
komend geval, van bet gezag van bet 
rechterlijk gewijsde • en dat « (verweer
der) te dezen zich genoodzaakt zag zijn 
beslissing te herzien ingevolge de beslis
sing van de administratie der directe 
belastingen waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen de inkomsten die 
eiser als werknemer en de commissielo
nen die hij vanaf 1975 als zelfstandige 
heeft ontvangen •; dat bet arrest vervol
gens beslist dat, nu verweerder bet in 
bet voordeel van de handelsvertegen
woordiger ingevoerde wettelijk vermoe
den heeft weerlegd, eiser terecht aan het 
sociaal statuut der zelfstandigen is on
derworpen voor de inkomsten die hij 
heeft ontvangen van firma's die hem niet 
bij de R.S.Z. hebben ingeschreven, op 
grond « dat, voor de bepaling van de 
aard van de overeenkomsten, de aanwij
zingen die niet relevant zijn voor bet be
staan of bet niet bestaan van een ver
houding van ondergeschiktheid buiten 
beschouwing dienen te worden gelaten »; 
dat bet Hof daartoe onder meer rekent. 
• de inschrijving of niet-inschrijving in 
bet handelsregister of bij de B.T.W. » en 
« bet feit dat de vertegenwoordiger de 
beroepsinkomsten die hij al dan niet als 
werknemer had ontvangen heeft samen
gevoegd en bij de administratie der di
recte belastingen heeft aangegeven als 
inkomsten die hij als werknemer had 
ontvangen » en dat te dezen « aile aan
wijzingen, zowel negatieve als positieve, 
de conclusie wettigen dat (eiser) voor de 
firma Nuyts gewerkt heeft als zelfstandi
ge; dat (eiser) immers in zijn activiteits
verslagen geen rekenschap aflegt van 
bet volume en de aard van de verrichte 
arbeid; dergelijke verslagen slechts bet 
bewijs van de gezagsverhouding opleve
ren wanneer de vertegenwoordiger ver
plicht is daarin bet gebruik van zijn tijd 
te rechtvaardigen; de gegeven richtlijnen 
geen betrekking hebben op bet tempo en 

bet traject van de bezoeken of op de wij
ze van benadering van en onderhande
ling met de klanten ( ... ); de representatie
kosten niet worden terugbetaald; de 
omstandigheid dat verscheidene firma's 
waarvoor eiser werkte, gezamenlijk in
stonden voor de kosten van deelneming 
aan beurzen geen aanwijzing van een 
verhouding van ondergeschiktheid ople
vert; bet afwijkend taalgebruik en de 
woorden die worden gebruikt in bepaal
de brieven van (eiser) het bestaan van 
een verhouding van ondergeschiktheid 
uitsluiten; de firma haar vertegenwoordi
ger niet de verplichting oplegt om som
mige klanten op te zoeken; de omstan
digheid dat de opdrachtgever aan de 
vertegenwoordiger vraagt naar een be
paalde klant te gaan geen relevante aan
wijzing is en zulks evenmin bet geval is 
met de vraag om binnen de toegekende 
geografische sector te blijven; (eiser) in
gestemd heeft met bet onderscheid dat 
de administratie der directe belastingen 
gemaakt heeft tussen zijn inkomsten als 
werknemer en zijn inkomsten als zelf
standige, alsook met de toewijzing van 
een gedeelte van de inkomsten aan zijn 
echtgenote die hem hielp; (eiser) op 
21 maart 1979 aan de B.T.W.-administra
tie sebree£ : " ik ben een zelfstandig ver
tegenwoordiger ... ", omschrijving die hij 
ook heeft gebruikt in de B.T.W.-aangifte 
voor bet eerste kwartaal van 1983; hij 
toegeeft dat hij gedurende de vakanties 
of bij arbeidsongeschiktheid geen mini
mumloon ontving in de firma Nuyts, of
schoon hij met die firma een boger om
zetcijfer bereikte dan dat van aile overi
ge opdrachtgevers samen, zodat bet ont
vangen vakantiegeld of bet door zijn 
verscheidene werkgevers gestorte ge
waarborgd loon hem niet eens de helft 
waarborgden van de inkomsten die hij 
door zijn normale arbeid verdiende; hij 
zonder bet voorafgaande akkoord van de 
firma Nuyts een activiteit . mocht begin
nen die concurrentie uitsloot ( ... ); hij zijn 
activiteit heeft overgedragen aan zijn 
echtgenote toen hij in 1983 met pensioen 
ging, wat ondenkbaar is in het kader 
van een arbeidsovereenkomst » en dat, 
« wat de overige opdrachtgevers (Astoria 
en Jespers) betreft, de contractuele ver
houding niet wezenlijk verschillend blij
ken te zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid zo
wel van artikel 4 van de wet van 3 juli 
1978 als van artikel 2 van de wet van 30 
juli 1963 waarvan bet de bepalingen 
overneemt, de arbeidsovereenkomst voor 
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handelsvertegenwoordigers « de overeen
komst is waarbij een werknemer, de 
handelsvertegenwoordiger, zich verbindt 
tegen loon clienteel op te sporen en te 
bezoeken met het oog op het onderhan
delen over en het sluiten van zaken, ver
zekeringen uitgezonderd, onder het ge
zag, voor rekening en in naam van een 
of meer opdrachtgevers »; zodanige over
eenkomst beschouwd wordt als een ar
beidsovereenkomst in de zin van boven
genoemde wet tenzij het tegendeel wordt 
bewezen; de wetgever, door vanaf 1963 
een wettelijk vermoeden in te voeren ten 
einde de handelsvertegenwoordigers een 
sociale bescherming te verzekeren, hen 
heeft willen ontslaan van de verplichting 
het bewijs van enigerlei verhouding van 
ondergeschiktheid te leveren, zelfs als 
het gezag van de opdrachtgever daarvan 
het enige kenmerk is; de wetgever de re
geling van een beroep - dat van han
delsvertegenwoordiger - op het oog 
heeft gehad waarvan hij trouwens ge
zegd heeft dat het voor rekening van 
verscheidene opdrachtgevers mocht wor
den uitgeoefend zonder dat de vertegen
woordiger daarom het voordeel van dat 
vermoeden zou verliezen; in het geval 
dat een enkel beroep zou worden uitge
oefend, het daarvoor bestaande vermoe
den niet kan worden weerlegd voor be
paalde opdrachtgevers en behouden 
voor de anderen; het arrest bijgevolg, nu 
het vaststelt dat « (eiser) al vele jaren 
het beroep van handelsvertegenwoor
diger in suikerwaren uitoefent voor reke
ning van verscheidene opdrachtgevers » 
van wie sommigen die met name in het 
arrest worden genoemd, hem hebben on
derworpen aan de sociale zekerheid voor 
werknemers, wat de dezen niet wordt be
twist, niet wettig kon beslissen dat het 
vermoeden van het bestaan van een ar
beidsovereenkomst door verweerder ai
leen is weerlegd voor de opdrachtgevers 
die eiser niet bij de R.S.Z. hebben inge
schreven en, bijgevolg, dat op de inkom
sten die hij van laatstgenoemden heeft 
ontvangen terecht sociale-zekerheidsbij
dragen voor zelfstandigen dienden te 
worden betaald, terwijl niet bewezen is 
dat eiser naast het beroep van handels
vertegenwoordiger dat hij voor rekening 
van verscheidene opdrachtgevers uitoe
fende, nog een andere beroepsactiviteit 
uitoefende voor eigen rekening (scherr
ding van de artikelen 4 van de wet van 
3 juli 1978, 3, § 1, van het koninklijk be
sluit nr. 38 van 27 juli 1967, 1, § 1, van de 
wet van 27 juni 1969 en, voor zoveel no
dig, 2 van de wet van 30 juli 1963); 

tweede onderdeel, het arrest, zelfs in 
de veronderstelling dat voornoemd ver
moeden alleen voor bepaalde opdrachtge
vers zou kunnen worden weerlegd, niet 
zonder de artikelen 2 van de wet van 
30 juli 1963, 4 van de wet van 3 juli 1978 
en 97 (oud) van de Grondwet te schen
den, enerzijds, • de inschrijving of niet
inschrijving in het handelsregister of bij 
de B.T.W. » en « het feit dat de vertegen
woordiger de beroepsinkomsten die hij 
a! dan niet als werknemer had ontvan
gen, heeft samengevoegd en bij de admi
nistratie der directe belastingen heeft 
aangegeven als inkomsten die hij als 
werknemer had ontvangen » in beginsel 
kon beschouwen als niet relevante aan
wijzingen van het al dan niet bestaan 
van een verhouding van ondergeschikt
heid, en, anderzijds, te dezen als rele
vant voor het niet bestaan van zodanige 
verhouding heeft kunnen aanmerken het 
feit dat « (eiser) ingestemd heeft met het 
onderscheid dat de administratie der di
recte belastingen gemaakt heeft tussen 
zijn inkomsten als werlmemer en zijn in
komsten als zelfstandige, alsook met de 
toewijzing van een gedeelte van de in
komsten aan zijn echtgenote die hem 
hielp • en dat « (eiser) op 21 maart 1979 
aan de B.T.W.-administratie schreef: "ik 
ben een zelfstandig vertegenwoordiger ", 
omschrijving die hij ook gebruikt heeft 
in de B.T.W.-aangifte voor het eerste 
kwartaal van 1983 »; het arrest immers 
aldus, enerzijds, een tegenstrijdigheid 
bevat wat de criteria betreft die voor de 
weerlegging van het wettelijk vermoeden 
in aanmerking moeten worden genomen, 
welke tegenstrijdigheid gelijkstaat met 
een gebrek aan motivering (schending 
van het oud artikel 97 van de Grondwet) 
en, anderzijds, het toezicht van het Hof 
op de vaststelling van de relevante aan
wijzingen voor het niet bestaan van een 
verhouding van ondergeschiktheid en 
van de in dat opzicht niet relevante aan
wijzingen onmogelijk maakt (schending 
van artikel 4 van de wet van 3 juli 1978, 
en, voor zoveel nodig, van artikel 2 van 
de wet van 30 juli 1963); 

derde onderdeel, de beginselen van be
hoorlijk bestuur, die ook in sociale zaken 
gelden, het recht op rechtszekerheid in
sluiten, zodat de overheid de gewettigde 
verwachtingen die zij bij de burger wekt 
niet mag beschamen; verweerder welis
waar kan terugkomen op de beslissing 
die hij (of een andere overheid) vroeger 
genomen heeft, maar een correcte toe
passing van die beginselen gebiedt dat 
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hij voor het verleden niet raakt aan de 
gevolgen van een regelmatige beslissing 
van een overheid, zelfs niet van een an
dere overheid, waarvan eiser terecht 
mocht verwachten dat ze voor die beslis
sing bevoegd was; het arrest derhalve, 
nu het beslist dat verweerder ingevolge 
het onderscheid dat de administratie der 
belastingen vanaf 1975 had gemaakt tus
sen de inkomsten van eiser, met terug
werkende kracht voor de jaren 1978 tot 
1981 mocht terugkomen op de beslissing 
die de R.P.Z. regelmatig genomen had 
en die in 1968 door de commissie voor 
vrijstellingen was bekrachtigd onder het 
enkele voorbehoud van de verjaring en 
het gezag van het rechterlijk gewijsde, 
de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, meer bepaald het vertrouwens
beginsel miskent dat eveneens een be
perking inhoudt van het recht van de ad
ministratie om op een vroegere beslis
sing terug te komen (schending van de 
algemene beginselen van behoorlijk be
stuur): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat blijkens de vast

stellingen van het arrest eiser het 
beroep van handelsvertegenwoor
diger uitoefent voor rekening van 
verscheidene opdrachtgevers waar
van sommigen met hem een ar
beidsovereenkomst hebben gesloten, 
terwijl drie anderen dat niet gedaan 
hebben; 

Dat het arrest, wat laatstgenoem
den betreft, beslist dat verweerder 
het vermoeden van artikel 4, tweede 
lid, van de Arbeidsovereenkomsten
wet van 3 juli 1978 heeft weerlegd 
naar luid waarvan niettegenstaande 
elke uitdrukkelijke bepaling van de 
overeenkomst of bij het stilzwijgen 
ervan de overeenkomst gesloten tus
sen opdrachtgever en tussenper
soon, welke ook de be naming zij, be
schouwd wordt als een arbeidsover
eenkomst voor handelsvertegen
woordigers, tenzij het tegendeel 
wordt bewezen; 

Overwegende dat eiser een clien
teel mocht opsporen en bezoeken 
voor rekening en onder het gezag 
van sommige opdrachtgevers en in 
dezelfde periode voor rekening van 

andere opdrachtgevers identieke ta
ken vervulde buiten elke verhouding 
van ondergeschiktheid; 

Dat het arbeidshof aldus, wat 
laatstgenoemden betreft, wettig 
heeft kunnen beslissen dat verweer
der het vermoeden van voornoemd 
artikel 4, tweede lid, had weerlegd; 

Dat het onderdeel niet kan wor, 
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest in 

verband met de firma Nuyts beslist 
« dat de negatieve aanwijzingen (het 
ontbreken van verplichte rapporten 
betreffende bezoeken, het ontbreken 
van nauwkeurige en dwingende in
structies, van gewaarborgd loon en 
terugbetaling van kosten) en de po
sitieve aanwijzingen (overdracht 
van de overeenkomst aan zijn echt
genote, het zonder voorafgaande 
toestemming uitoefenen van een 
niet concurrentiE~le activiteit) tot de 
conclusie leiden dat eiser onder het 
sociaal statuut der zelfstandigen 
viel » en, wat de twee overige op
drachtgevers betreft, dat « de con
tractuele verhoudingen niet wezen
lijk verschillend blijken te zijn »; 

Dat het arbeidshof aldus de aan
wijzingen heeft gepreciseerd die het 
als relevant beschouwde voor het 
niet b~staan van een verhouding 
van ondergeschiktheid tussen eiser 
en die opdrachtgevers; 

Overwegende dat de inschrijving 
of afwezigheid van inschrijving bij 
de B.T.W. noch de belastingregeling 
waaraan de door eiser ontvangen in
komsten onderworpen zijn aanwij
zingen zijn die in de hiervoor ver
melde redenen niet voorkomen, zo
dat de grief in verband met de 
tegenstrijdigheid gericht is tegen 
ten overvloede gegeven beschouwin
gen van het arrest; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

enkel de schending van het alge
meen beginsel van behoorlijk be-
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stuur aanvoert dat onder meer in
houdt dat de burger vertrouwen 
moet kunnen hebben in de openbare · 
diensten; 

Dat het berust op de bewering dat 
eiser terecht mocht verwachten dat 
de beslissing van de RPZ regelmatig 
was en uitging van de bevoegde 
overheid; 

Dat die bewering een beoordeling 
bevat van feiten waarover het arrest 
zich niet uitspreekt; 

Dat het Hof niet bevoegd is om 
die feiten te beoordelen; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

14 maai't 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Iijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
lahaye. 

Nr. 120 

2• KAMER - 15 maart 1994 

1o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN

TIEN, BESLUITEN - UITLEGGING -
STRAFWET - OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN - ART. 383 SW. 

2° OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN - ART. 383 sw. - AF
BEELDINGEN OF PRENTEN STRIJDIG MET DE 
GOEDE ZEDEN- VIDEOBEELDEN. 

3° OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN - ART. 383 sw. - AF
BEELDINGEN OF PRENTEN STRIJDIG MET DE 
GOEDE ZEDEN - GOEDE ZEDEN - BEGRIP. 

4° MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN 
VERSCHONING - RECHTVAARDIGING - ON
OVERKOMELIJKE DWALING - BEGRIP -
GOEDE TROUW. 

1" De rechter mag de strafwet toepassen 
op feiten die de wetgever onmogelijk 
kon voorzien op het ogenblik van de 
afkondiging van de wetsbepaling, op 
voorwaarde dat de wil van de wetgever 
om feiten van die aard strafbaar te 
stellen, ondubbelzinnig vaststaat en 
dat die feiten onder de wettelijke om-. 
schrijving van het misdrijf kunnen 
worden gebracht (1). 

2" Art. 383 Sw. is van toepassing op de 
afbeeldingen of prenten die in strijd 
zijn met de goede zeden en die door 
middel van videocassettes worden 
overgebracht (2). 

3" Het wettelijk begrip « goede zeden » 
kan niet worden getoetst aan de desbe
treffende opvatting van « velen », maar 
de aan evolutie onderhevige inhoud 
van dat begrip dient te worden be-

- paald aan de hand van de door de wet 
op het stuk van openbare zedelijkheid 
beschermde waarden, zoals zij door 
het collectief bewustzijn van het ogen
blik worden- aangevoeld (3). 

4" Dwaling is slechts dan een rechtvaar
digingsgrond als zij onoverkomelijk is, 
wat niet het gevolg is van de enkele 
goede trouw van de dader van het feit 
(4). 

(1) en (2) Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 6383 
(A.C., 1987-88, nr. 546), en 11 sept. 1990, A.R. 
nr. 4051 (ibid., 1990-91, nr. 18). 

(3) Cass., 24 nov. 1981 en 15 juni 1982 (A.C., 
1981-82, nrs. 198 en 612). _ -

{4) Cass., 12 feb. 1985, A.R. nr. 8946 (A.C., 
1984-85, nr. 350), en 6 feb. 1987, A.R. nr. 800 
(ibid., 1986-87, nr. 336); zie A DE NAUW, « La 
bonne foi dans les relations entre l'Etat et les 
particuliers en droit penal », R.tJ.P.,. 1992, 815. 
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(EGGERMONT) 

ARREST 

(A.R. nr. 6557) 

HET HOF; - Gelet op het hestre
den arrest, op 25 fehruari 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel hetreft: 
Overwegende dat de rechter die in 

strafzaken uitspraak doet, de straf
wet mag toepassen op feiten die de 
wetgever onmogelijk kon voorzien 
op het ogenblik van de afkondiging 
van de .wetshepaling, op voorwaarde 
evenwel dat de wil van de wetgever 
om feiten van die aard strafbaar te 
stellen, onduhhelzinnig vaststaat en 
dat die feiten onder de wettelijke 
omschrijving van het misdrijf kun
nen worden gehracht; 

Overwegende dat de appelrech
ters, om te heslissen dat aan die 
voorwaarden is voldaan, overwegen 
dat « nu de wetgever van 1926 aile 
met de goede zeden strijdige afbeel
dingen op het oog had, ongeacht de 
materiEHe drager die de afbeelding 
doet ontstaan, ook het videoheeld 
heschouwd moet worden als een af
heelding in de zin van artikel 383 
van het Strafwethoek »; 

Dat de rechters uit de vermelde 
overweging vermogen af te leiden 
dat « de strafwet dan ook toepassing 
vindt op deze casus die niet kon 
worden voorzien hij het uitvaardi
gen van de wet »; 

Wat het tweede en derde onder
dee! hetreft : 

Overwegende dat, wanneer video
heelden moeten worden heschouwd 
als afbeeldingen in de zin van arti
kel 383 van het Strafwethoek, wat te 
dezen .door de rechters werd heslist, 
het voor het hestaan van het mis
drijf heschreven in dit artikel, on
verschillig is · welke hulpmiddelen 
(vergrootglas, hril ... ) of technieken 

(heeldband, heeldschijf, videotoe
stel...) vereist zijn om . een helang
hehhende gelegenheid te hieden tot 
het hekijken en zien van die heel
den; 

Dat aan het werkelijk hestaan en 
heschikhaar zijn van een « afbeel
ding » op zichzelf geen afhreuk doet 
de omstandigheid dat de ene soort 
afbeelding, zoals eiseres voorhoudt, 
« tegemoet treedt aan hun ohserva
tor onafhankelijk van de wil van de
ze ohservator » terwijl een andere 
soort afbeelding, te dezen << vide
oheelden als eigenschap hehhen dat 
hun heeltenis slechts tegemoet 
treedt aan de gehruiker van de vi
deocassette wanneer deze gehruiker 
van de videocassette dit wil »; 

Dat evenmin voor het hestaan van 
het hesproken misdrijf vereist is dat 
een helangstellende daadwerkelijk 
de heelden zou hehhen hekeken of 
gezien; 

W at het vierde en het vijfde on
derdeel hetreft : 

Overwegende dat videoheelden ge
vormd en gestructureerd zijn vanaf 
het opnemen of het kopieren ervan, 
ongeacht de drager en de techniek 
die ervoor is aangewend, weze het 
heeldhand of heeldschrijf of andere; 
dat die heelden van dan af hestaan 
en kunnen worden verspreid, zoals 
afbeeldingen op papier of doek; dat 
zij aldus in de handelszaak van eise
res voor verspreiding heschikhaar 
waren, waarhij het onverschillig is 
dat voor het bekijken van die heel
den ook nog hulpmiddelen of toe
stellen zijn vereist; 

Dat de appelrechters, die overwe
gen « dat er een inhreuk is zodra 
men de materiele drager van zulke 
heelden tentoonstelt, verkoopt, ver~ 
spreidt of onder zich houdt in een 
van de omstandigheden als heschre
ven in artikel 383, derde lid, van het 
Strafwethoek » en heslissen « dat er 
in casu de verspreiding was en in 
voorraad hehhen met het oog op 
handel of verspreiding », hun heslis
sing aldus naar recht verantwoor
den; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het wettelijk be
grip « goede zeden » niet kan wor
den getoetst aan de desbetreffende 
opvatting van « velen »; dat de aan 
evolutie onderhevige inhoud van dat 
begrip' dient te worden bepaald aan 
de hand van de door de wet op het 
stuk van openbare zedelijkheid be
schermde waarden, zoals zij door 
het collectief bewustzijn van het 
ogenblik worden aangevoeld; 

Overwegende dat de appelrechters 
in feite, mitsdien onaantastbaar oor
delen « dat, in weerwil met wat (ei
seres) voorhoudt, het collectief be
wustzijn, zoals dit heden bestaat, 
niet de verspreiding tolereert, noch 
het in voorraad houden met het oog 
op de handel, van afbeeldingen -
vaak in close-up - van copulatie, 
masturbatie, ejaculatie, sodomie, fel
latio, groepssex en dergelijke » en 
« dat hieraan geen afbreuk wordt 
gedaan door de tolerantie die op an
dere gebieden bestaat en met de 
grotere uitdrukkingsvrijheid op ge
bied van sexuele aangelegenheden 
die heden ten dage in onze maat
schappij algemeen is aanvaard »; 

Dat de rechters, die te dezen oor
delen dat geen dienende elementen 
kunnen worden afgeleid uit de ver
volgingspolitiek van sommige par
ketten noch uit de andere door eise
res aangevoerde, in het arrest op
gesomde en in het middel weergege
ven omstandigheden, hun oordeel 
integendeel verklaren te gronden 
« niet op lukraak gekozen fims 
maar op het geheel van de overge
legde cassettes ». 

Dat hun feitelijke beoordeling van 
de hen in deze strafzaak overgeleg
de cassettes niets uitstaande heeft 
met de gelijkheid van de Belgen 
noch behept is met enige tegenstrij
digheid; 

Dat de rechters zodoende de met 
hun oordeel strijdige aanvoeringen 
van eiseres verwerpen en hun be
slissing naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

niet vaststellen dat er twee onder
scheiden meningen zijn die de weer
gave zouden uitmaken van telkens 
een ander collectief bewustzijn van 
de door de wet op het stuk van 
openbare zedelijkheid beschermde 
waarden van het ogenblik; 

Dat het middel dat van een derge
lijke foutieve veronderstelling of ge
volgtrekking uitgaat, om daaruit af 
te leiden dat de appelrechters tot 
een andere keuze tussen de twee 
vermeende meningen gehouden wa
ren, feitelijke grondslag mist; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat dwaling slechts 

dan een rechtvaardigingsgrond is 
als zij onoverkomelijk is, wat niet 
het gevolg is van de enkele goede 
trouw van de dader van het feit; 

Overwegende dat de rechters oor
delen op grond van de feitelijke ele
menten die ze aanduiden dat er 
geen onoverkomelijke dwaling was 
bij eiseres; 

Dat hun beslissing met redenen is 
omkleed en naar recht verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele 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 eiseres in 
de kosten. 

15 maart 1994 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. D'Hont - Gelijkluiden-
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de conclusie van de h. De Swaef, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Coster, Antwerpen, en Van Mieghem, 
Leuven. 

Nr. 121 

2• KAMER - 15 maart 1994 

1o TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) - IN HOGER BEROEP -
STRAFZAKEN - MILITAIR GERECHTSHOF -
LOTING VAN DE MILITAIRE LEDEN - PRO
CES-VERBAAL VAN LOTTREKKING- TAAL. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - MILITAIR GERECHTSHOF -
LOTING VAN DE MILITAIRE LEDEN - PRO
CES-VERBAAL VAN LOTTREKKING- TAAL. 

3° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4° PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBI
TRAGEHOF - PREJUDICIELE VRAAG - VER
PLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

S0 MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN 
VERSCHONING - RECHTVAARDIGING - ZE
DELIJKE DWANG- VOORWAARDEN. 

1° en 2° Nude voorzitter van het Militair 
Gerechtshof op de laatste terechtzit
ting van elke zittijd overgaat tot de lo
ting van de militaire Jeden die de vol
gende maand moeten zetelen en dit 
geschiedt aan de hand van de eerste 
lijst voor de nederlandstalige kamer 
en aan de hand van de tweede lijst 
voor de franstalige kamer, levert de 
enkele aanwezigheid in het dossier 

van een uitgifte van het in een andere 
taal dan die van de rechtspleging opge
steld proces-verbaal van die terechtzit
ting geen nietigheid op wanneer de be
klaagde niet de vertaling ervan heeft 
gevraagd (1). (Art. 10, eerste lid, K.B. 
14 juni 1971; art. 22 Taalwet Gerechts
zaken.) 

3° en 4° Indien een cassatiemiddel een 
vraag opwerpt omtrent de schending 
door de wet van de artt. 6 en 6bis Gw., 
is het Hal van Cassatie niet gehouden 
aan het Arbitragehof een prejudiciele 
vraag te stellen wanneer het middel, 
om redenen die aan de cassatieproce
dure eigen zijn, niet ontvankelijk is 
(2). (Ar. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbi
tragehof.) 

so De zedelijke dwang voortkomende uit 
een macht die men niet heeft kunnen 
weerstaan en die de dader van schuld 
ontheft, veronderstelt dat de vrije wil 
van degene die de daad verricht, uitge
schakeld werd (3). 

(LOOTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6934) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1992 gewezen 
door het Militair Gerechtshof; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 102, 103, 108 en 109 van de 
wet van 1S juni 1899 houdende Titel II 
van het Wetboek van Militaire Strafvor
dering, 18, 24, 3S, 37, 40, 49, § 1, van de 
wet van 1S juni 193S betreffende het 
taalgebruik in gerechtszaken, 10, 11 en 
13 van het koninklijk besluit van 14 juli 
1971 betreffende het taalgebruik door de 
militaire rechtbanken, 

doordat het bestreden arrest van 24 ju
ni 1992 eiser veroordeelt tot een effectie-

(1) Zie : Cass., 1 april 1987, A.R. nr. 5415 
(A.C., 1986-87, nr. 456); 31 jan. 1989, A.R. nr. 
3055 (ibid., 1988-89, nr. 321), en 11 sept. 1991, 
A.R. nr. 9336 (ibid., 1991-92, nr. 16). 

(2) Cass., 24 sept. 1993, A.R. nr. 8230 (A.C., 
1993, nr. 376). 

(3) Cass., 29 sept. 1982, A.R. nr. 2374 (A.C., 
1982-83, nr. 73). 
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ve militaire gevangenisstraf van 20 
maanden, de bijzondere bijdrage van 5 
frank vermeerderd met de opdeciemen 
tot 450 frank en de kosten, daar waar de 
lottrekking van de samenstelling van het 
Militair Gerechtshof voor de maand juni 
1992 geschiedde op de zitting van 26 mei 
1992 van de bestendige franstalige ka
mer van dit gerecht en het proces-ver
baal van deze terechtzitting uitsluitend 
in de Franse taal is gesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
artikelen 102, 103, 108 en 109 van de wet 
van 15 juni 1899 houdende Titel II van 
het Wetboek van de Militaire Strafvorde
ring, 49, § 1, van de wet van 15 juni 1935 
betreffende het taalgebruik in gerechts
zaken, 10, 11 en 13 van het koninklijk 
besluit van 14 juli 1971 betreffende het 
taalgebruik in de militaire rechtbanken, 
de lottrekking van de samenstelling voor 
de volgende maand van het Militair Ge
rechtshof, bestendige nederlandstalige 
kamer, dient te geschieden tijdens de 
laatste zitting van de voorgaande maand 
van die bestendige kamer, derwijze dat 
de lottrekking gedaan tijdens een zitting 
van de bestendige franstalige kamer niet 
wettig is en de bestendige nederlandsta
lige kamer die de zaak van eiser behan
deld en berecht heeft onregelmatig was 
samengesteld (schending van de aange
haalde bepalingen); 

tweede onderdeel, het proces-verbaal 
houdende de lottrekking van de samen
stelling van het Militair Gerechtshof een 
procedurestuk vormt dat deel uitmaakt 
van de rechtspleging gevoerd voor de be
stendige nederlandstalige kamer die op 
17 en 24 juni 1992 de zaak van eiser be
rechtte en daarom in het Nederlands 
dient te zijn gesteld op straffe van nie
tigheid krachtens de artikelen 18, 24, 35, 
37, 40, 49, § 1, van de wet van 15 juni 
1935 op het taalgebruik in gerechtsza
ken; bij gebreke aan dergelijk stuk, ge
steld in de taal van de procedure, de re
gelmatigheid van de samenstelling van 
het Militair Gerechtshof dat het bestre
den arrest heeft behandeld op 17 juni 
1992 en gewezen op 24 juni 1992 niet te 
controleren valt (schending van de aan
gehaalde bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 10, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 14 juli 1971 be
treffende het gebruik van talen in. 

de militaire gerechten, de voorzitter 
van het Militair Gerechtshof op de 
laatste terechtzitting van elke zittijd 
overgaat tot de loting van de militai
re leden die de volgende maand 
moeten zetelen en dit geschiedt aan 
de hand van de eerste lijst voor de 
nederlandstalige kamer en aan de 
hand van de tweede lijst voor de 
franstalige kamer; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de eerste voorzitter 
van het Militair Gerechtshof met 
toepassing van dit voorschrift op de 
terechtzitting van 26 mei 1992 van 
de franstalige kamer van dit rechts
college, dit is op de laatste terecht
zitting van de zitting van mei 1992; 
wettig is overgegaan tot de lottrek
king van de militaire leden van de 
bestendige nederlandstalige en fran
stalige kamer voor de maand juni 
1992; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de procedure ten 
laste van eiser voor het Militair Ge
rechtshof uitsluitend in het Neder
lands werd gevoerd en dat eiser niet 
de vertaling heeft gevraagd van de 
in het Frans opgestelde inhoud van. 
het proces-verbaal van de voormelde 
terechtzitting van 26 mei 1992, waar
van een voor eensluidend verklaar
de uitgifte in het dossier berust; dat 
de enkele aanwezigheid van dat in 
het Frans opgestelde stuk in . het 
dossier geen nietigheid oplevert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 6, 6bis, van de Grand
wet, 26 van de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 op het Arbitragehof, inzonder
heid § 1, 3°, en § 2, 

doordat het bestreden arrest van 24 ju
ni 1992 eiser veroordeelt tot een effectie
ve militaire gevangenisstraf van 20 
maanden, de bijzondere bijdrage van· 5 
frank vermeerderd met de opdeciemen 
tot 450 frank en de kosten, op grond van 
de motieven: « dat (eiser) niet aangeeft 
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welke onredelijke onevenwichtigheid er 
zou bestaan in de dienstplichtwetten tus
sen enerzijds de Getuigen van Jehovah 
en de andere Belgen; dat wat de beweer
de discriminatie betreft met de inge
schreven(en) vermeld in artikelen 12 en 
13 van de dienstplichtwetten, hoger 
reeds is aangegeven dat deze verschillen 
op objectieve en redelijke onderschei
dingsgronden steunen; dat deze motieven 
hier herhaald worden : dat artikel 28 van 
het Militair Strafwetboek anderzijds, 
zonder discriminatie, van toepassing is 
op alle militairen in werkelijke dienst; 
dat (eiser) deze status heeft; dat in deze 
context, een verwijzing naar de recht
spraktijk van andere landen zoals Neder
land irrelevant is; dat de dienstplicht, in 
de regel, elke mannelijke Belg betreft; 
dat anderzijds, de opportuniteit om een 
aantal mankrachten ter beschikking te 
houden met het oog op 's "Lands " ver
dediging, niet !outer afhangt van bijvoor
beeld de in Navo-verband aangegane ver
bintenissen, de maatschappelijke denk
wijze over verplichte dienstplicht, enz ... ; 
dat er geen aanleiding bestaat tot het 
stellen van enige prejudicitHe •rraag aan 
het Arbitrageho£ », 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 26, § 2, lid 1, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 
het Militair Gerechtsho£ slechts onthe
ven is van de verplichting een prejudi
citHe vraag te stellen aan het Arbitrage
he£ wegens de door eiser in regelmatig 
genomen aanvullende beroepsbesluiten 
op bladzijden 8 tot 11 ingeroepen schen
ding van het gelijkheidsbeginsel die valt 
onder artikel 26, § 1, 3°, van de hoger ge
noemde wet, mits het Militair Gerechts
ho£ vaststelt dat kennelijk geen schen
ding voorhanden is; het bestreden arrest 
enkel besluit dat er geen discriminatie 
voorhanden is om te beslissen dat er 
geen aanleiding bestaat tot het stellen 
van enige prejudiciiHe vraag, zonder te 
bevinden dat dit kennelijk zo is en der
halve verplicht bleef de prejudiciiHe 
vraag te stellen aan het Arbitrageho£, 
geen van de andere in artikel 26, § 2, lid 
2 en 3, voorziene gevallen voorhanden 
zijnde (schending van artikel 26, § 1, 3°, 
en § 2, van de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 op het Arbitrageho£); 

tweede onderdeel, het gelijkheidsbe
ginsel wil dat allen die . zich in dezelfde 
toestand bevinden, op dezelfde wijze be
handeld worden, hetgeen niet verhindert 
dat tussen bepaalde categorieen een on
derscheid wordt gemaakt op voorwaarde 

dat dit onderscheid niet willekeurig we
ze; de redenen van vrijlating wegens mo
rele grond voorzien in de artikelen 12 en 
13 van de gecoordineerde wetten op de 
dienstplicht, enerzijds, geen rekening 
houden met de morele grond waarop ei
ser zich beroept, te weten zijn geloofs
overtuiging die hem verbiedt elke vorm 
van legerdienst te doen, maar, ander
zijds, wel met een reeks omstandigheden 
van familiale en sociale aard; deze wijze 
van onderscheiding tussen hen die on
derworpen blijven aan de voor iedere 
mannelijk individu verplichte legerdienst 
en hen die er van vrijgelaten worden 
willekeurig is door, enerzijds, geen on
derscheid te maken waar nochtans ob
jectie£ verschil aanwezig is (schending 
van de artikelen 6 en 6bis van de Grand
wet): 

W at de beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat het middel er

van uitgaat dat de artikelen 12 en 13. 
van de op 30 april 1962 {ecoordi.~ 
neerde wetten op de dienstplicht de 
artikelen 6 en 6 bis van de Grondwet 
schenden omdat de redenen van 
vrijlating van dienst die in die wets
bepalingen worden bepaald geen re
kening houden met de geloofsover
tuigingen die verbieden elke vorm 
van legerdienst te vervullen, maar \ 
wel met omstandigheden van familiale 
en sociale aard; 

Overwegende dat artikel 2, §§ 1 en 
2, van de op 30 april 1962geco6rdi
neerde wetten op de dienstplicht 
luidt : § 1. Ieder Belgisch burger is 
tot de militaire dienst gehouden; 
§ 2. Behoudens de gevallen bedoeld 
bij deze wet en onverminderd de 
uitvoering van internationale ver
dragen, wordt geen vrijstelling ver
leend. De militaire dienst heeft voor
rang op elke andere dienst; 

Dat omtrent de genoemde bepalin- }./X 
gen geen vraag van ongrondwettig-
heid wordt opgeworpen; 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat het Arbitragehof de 
bepalingen van« Vrijlating op more
le grond » van de artikelen 12 en 13 
van de op 30 april 1962 gecoordi
neerde wetten op de dienstplicht op 
de door eiser aangevoerde grond on-
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grondwettig zou verklaren, niet tot 
gevolg zou hebben dat eiser van 
dienstplicht was vrijgesteld; 

Dat het middel niet tot cassatie 
kan leiden, mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, nu het door ei
ser aangevoerde middel om redenen 
die aan de cassatieprocedure eigen 
zijn niet ontvankelijk is, het Hof 
niet is gehouden om aan het Arbi
tragehof de opgeworpen prejudicH:He 
vraag te stellen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 92, 93 en 197 van de Grond
wet, 5 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 21 van de wet van 15 juni 1899 
houdende Titel I van het Wetboek van 
Militaire Strafvordering en 104 van de 
wet van 15 juni 1899 houdende Titel II 
van het Wetboek van Militaire Strafvor
dering, 

doordat het bestreden arrest van 24 ju
ni 1992 eiser veroordeelt tot een effec
tieve militaire gevangenisstraf van 20 
maanden, de bijzondere bijdrage van 5 
frank vermeerderd met de opdeciemen 
tot 450 frank en de kosten, op grond van 
de motieven : • dat naar de verdediging 
stelt, in de huidige geopolitieke toestand, 
verplichte legerdienst niet Ianger aan
vaardbaar zou zijn om de vrijheid van 
godsdienst of overtuiging aan enige be
perking te onderwerpen; dat artikel 9.2 
E.V.R.M. dergelijke beperkingen toelaat 
wanneer de wet ze voorziet en ze in een 
democratische samenleving nodig zou 
zijn voor de openbare orde, gezondheid 
of zedelijkheid of voor de bescherming 
van de rechten en vrijheden van ande
ren; dat de wetgever (totnogtoe) niet 
heeft besloten tot afschaffing van dienst
plicht; dat het (Militair Gerechtshof), in 
die omstandigheden, de beperkingen die 
de wet voorziet en die conform zijn aan 
de verdragsregels, hoort toe te passen; 
dat in een democratische samenleving 
enkel daartoe bij de wet bevoegd ver
klaarde organen kunnen beslissen tot 
het opleggen of afschaffen van zulke be
perkingen; dat het (Militair Gerechtshof) 
zodoende de vraag niet vermag te beant
woorden welke internationale verplich
tingen terzake zouden prevaleren, te we
ten die uit hoofde van het Navo-verdrag, 
dan wei uit hoofde van het E.V.R.M.; dat 
beide verdragen trouwens niet met el
kaar strijdig zijn; dat zodoende evenmin 

een dienstig argument kan worden ge
steund in verband met het "opstarten ", 
in de pers of publieke opinie, van een 
(politiek) debat betreffende de eventuele 
afschaffing van de legerdienst; dat, zoals 
uit het Zwitserse voorbeeld te leren valt, 
een beslissing inzake dienstplicht niet 
noodzakelijk afhangt van het al dan niet 
bestaan van enige (buitenlandse) bedrei
ging; dat de Belgische wetgeving geen 
schending inhoudt van artikel 9.2 
E.V.R.M. », 

terwijl op straffe van rechtsweigering 
het Militair Gerechtshof verplicht is als 
bodemrechter op het verweer van eiser, 
dat stelt dat de legerdienst heden ten da
ge de vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst aan een beperking onder
werpt, die niet Ianger meer in een demo
cratische samenleving nodig is in het be
lang van de openbare veiligheid, voor de 
bescherming van de openbare orde, ge
zondheid of zedelijkheid of de bescher
ming van de rechten en vrijheden van 
anderen, enige criteria, overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, op 
grond waarvan enige beperking aan de 
aangehaalde vrijheden gedoogd moeten 
worden, zelf na te gaan of de legerdienst 
aan deze criteria beantwqordt; derwijze 
het bestreden arrest, met de enkele vast
stalling dat de legerdienst voorzien 
wordt door de wet en het aan de wetge
ver aileen toekomt hierin verandering te 
brengen, tekort komt aan zijn wettelijke 
opdracht (schending van de aangehaalde 
bepalingen) : 

Overwegende dat het Militair Ge
rechtshof door zijn beslissing « dat 
de Belgische wetgeving (betreffende 
de dienstplicht) geen schending in
houdt van artikel 9.2 E.V.R.M. » op 
de in het middel weergegeven moti
vering te steunen, de in het middel 
aangehaalde grondwettelijke en wet
telijke bepalingen niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vierde middel: schending van 
artikel 71 van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest van 24 ju
ni 1992 eiser veroordeelt tot een effectie
ve militaire gevangenisstraf van 20 
maanden, de bijzondere bijdrage van 5 
frank vermeerderd met de opdeciemen 
tot 450 frank en de kosten, op grond van 
de motieven : « dat het bestaan van een 
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sterk normatief geweten in hoofde van 
(eiser) evenmin te beschouwen is als een 
macht waaraan hij niet kan weerstaan; 
dat (morele) dwang aileen dan rechtvaar
digend kan werken als deze dwang van 
buitenuit wordt opgelegd, wat ten deze 
niet het geval is; dat (eiser) vooraf de ge
volgen kende welke waren verbonden 
aan het kiezen van zijn geloofsovertui
ging; dat niemand zichzelf een rechtvaar
digingsgrond kan verschaffen •, 

terwijl morele dwang, voortspruitende 
uit een innerlijke geloofsovertuiging, die 
er zich tegen verzet elke vorm van Ieger
dienst te vervuilen, zich zodanig aan een 
persoon kan opdringen dat diens wil tot 
vrij handelen volkomen verlamd is en 
hem met een dwang, waaraan hij niet 
kan weerstaan, kan verplichten geen ge
volg te geven aan een wettelijke ge
sanctioneerde verplichting; zodat het be
streden arrest de ingeroepen morele 
dwang niet wettig heeft afgewezen om
dat die altijd van buitenaf moet komen 
en niet van binnen mag komen (schen
ding van artikel 71 van het Strafwet
boek): 

Overwegende dat de zedelijke 
dwang voortkomende uit een macht 
waaraan men niet heeft kunnen 
weerstaan en die de dader van 
schuld ontheft, veronderstelt dat de 
vrije wil van degene die de daad 
verricht uitgeschakeld werd; 

Overwegende dat uit de in het 
middel weergegeven consideransen 
van het arrest blijkt, niet aileen dat 
de appelrechters overwegen « dat 
(morele) dwang aileen dan recht
vaardigend kan werken als deze 
dwang van buitenuit wordt opge
legd », maar ook dat zij in feite oor
delen dat de wilsvrijheid van eiser 
niet uitgeschakeld werd; dat zij 
daardoor hun beslissing van verwer
ping van de door hem aangevoerde 
schulduitsluitingsgrond van morele 
dwang naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde mid del: schending van 
de artikelen 25 en 105 van de Grondwet, 
21 van de wet van 15 juni 1899 houdende 
Titel I van het Wetboek van Militaire 
Strafvordering, 104 van de wet van 15 ju
ni 1899 houdende Titel II van het Wet
hoek van Militaire Strafvordering, 28 

van het Militair Strafwetboek, 2, 66 van 
de gecoordineerde wetten op de dienst
plicht en 1 van de gecoordineerde wetten 
houdende het statuut van de gewetens
bezwaarden, 

doordat het bestreden arrest van 24 ju
ni 1992 eiser veroordeelt tot een e£fectie
ve militaire gevangenisstraf vim 20 
maanden, de bijzondere bijdrage van 5 
frank vermeerderd met de opde~iemen 
tot 450 frank en de kosten, op grond van 
de motieven : « dat een gevangenisstraf 
zonder uitstel van tenuitvoerlegging zich 
opdringt teneinde, via toepassing van de 
artikelen 15 en 71bis van de dienstplicht
wetten, elke (hier reeel te vrezen) recidi
ve uit te sluiten; dat (eiser) anders· op
nieuw in het Recurterings- en Selectie
centrum zou worden opgeroepen na uit
voering van zijn straf; dat de duur van 
deze gevangenisstraf anderzijds in recht
streeks verband moet staan en staat met 
de duur van de vervangende burger
dienst; dat met de persoonlijkheid van 
(eiser) wordt rekening gehouden om 
geen hogere straf op te leggen; dat terza
ke geen toepassing kan worden gedaan · 
van de wet van 29 juni 1964, zelfs niet 
ten aanzien van een deel van de uitge
sproken gevangenisstraf; dat dergelijk 
uitstel van de tenuitvoerlegging maat
schappelijk onaanvaardbaar zou zijn, ge
let op het verband dat terzake bestaat 
tussen de duur van de straf en ander
zijds de duur gedurende dewelke andere 
dienstplichtigen en gewetensbezwaarden 
dienst moeten vervuilen •, 

terwijl machtafwending begaan wordt 
zo een wettelijke maatregel afgewend 
wordt van het doel waarvoor deze is in
gesteld en meer bepaald gebruikt wordt 
voor andere doeleinden dan waarvoor de
ze bestemd is; de op te leggen straf voor 
een bepaald misdrijf als doel heeft een 
aangepaste sancie te zijn voor de begane 
inbreuk, rekening houdend met aile om
standigheden waarin deze begaan werd; 
derwijze de straf wegens insubordinatie, 
strafbaar gesteld in artikel 28 van het 
Militair Strafwetboek, als doel heeft deze 
inbreuk te beteugelen, maar er niet toe 
strekt onder het mom van deze straf de 
overtreder een vorm van vervangende le
gerdienst te Iaten doen; de redengeving 
dat de duur van de gevangenisstraf in 
rechtstreeks verband moet staan en 
staat met de duur van de vervangende 
burgerdienst en deze zonder uitstel moet 
worden opgelegd om betrokkene na het 
uitzitten van zijn straf als onwaardige te 
kunnen uitsluiten van legerdienst, duide-
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lijk de bedoeling weergeeft van bet be
streden arrest dat de opgelegde straf in 
werkelijkheid in vervanging van de le- · 
gerdienst komt, daar waar de militiewet
geving de legerdienst onder de vorm van 
een gevangenisstraf niet kent;. de opge
legde straf alzo van haar doel wordt af
gewend (schending van de aangehaalde 
bepalingen) : 

Overwegende dat het middel er
van uitgaat dat de appelrechters ei
ser tot een militaire gevangenisstraf 
zonder uitstel veroordelen om zijn 
legerdienst te vervangen, terwijl uit 
hun motivering blijkt dat zij deze 
straf opleggen om « elke (hier reeel 
te vrezen) recidive uit te sluiten »; 
dat het arrest niet inhoudt dat eiser 
zijn legerdienst onder de vorm van 
de voormelde straf moet vervullen; 

Dat het middel op een verkeerde 
lezing van het arrest berust, mits
dien feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat de substan
tiele 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. 

15 maart 1994 ~ 2• kamer ~ Voorzit
ter: de h. D'Haenens ~ Verslaggever: 
de h. Fischer ~ Gelijkluidende conclusie 
van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
~ Advocaat: mr. Delahaye. 

Nr. 122 

2• KAMER - 15 maart 1994 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPA
LINGEN) - ART. 12.3.1 - VOORRANG RECHTS 
- BEOORDELING. 

2° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-
GLEMENT VAN 01-12-1975 (ltEGLEMENTSBEPA
LINGEN) - ART. 12.4 - BESTUURDERS DIE lE
DER EEN MANEUVER UITVOEREN - VOOR
RANG - BEOORDELING. 

1 o en 2° Wanneer beide bestuurders een 
maneuver uitvoeren wordt de voorrang 
van rechts beoordeeld op grand van de 
richting waarin de voertuigen zich be
wezen (1). 

(HOLLEZ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7077) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 september 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

A. In zoverre de voorziening ge'
richt is tegen de beslissing op de te
gen verweerder ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat eiseres, burger
lijke partij die niet in kosten ervan 
is veroordeeld, geen hoedanigheid 
heeft om tegen die beslissing cassa
tieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiseres tegen verweerder inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Gelet op het verzoekschrift waar
van een door de griffier van het Hof 
voor eensluidend verklaarde kopie 
aan dit arrest is gehecht en ervan 
deel uitmaakt; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de rechters op 

volgende gronden oordelen dat de 
strook Hollandse klinkers weliswaar 
deel uitmaakt van de openbare weg 
doch niet van de rijbaan : « in casu 
kan de rechtbank er niet aan voor
bij dat de strook Hollandse klinkers 
duidelijk een andere bestrating is 

(1) Zie Cass., 30 sept. 1992, A.R. nr. 9939 
(A.C., 1991-92, nr. 639). 
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dan de Marktstraat of de St.-Pieters
straat zelf; de inrichter van de weg 
heeft zich blijkbaar extra kosten ge
troost om een beperkte zone een 
duidelijk andere bestemming te ge
ven dan de rijbaan die het overige 
gedeelte van de Marktstraat is; 
daarenboven heeft diezelfde wegbe
heerder trouwens de voorrangtekens 
slechts aangebracht in het verleng
de van de. St.-Pietersstraat en niet 
in de .strook Hollandse klinkers, zo
dat het verkeer komende uit de St.
Pietersstraat door deze beide ele
menten van verkeerstechnische 
aard manifest omheen de strook 
Hollandse klinkers wordt geleid; art. 
76.2 bepaalt immers duidelijk dat de 
dwarsstreep gevormd door witte 
driehoeken de plaats aanduidt waar 
de bestuurders zo nodig moeten 
stoppen om voorrang te verlenen in
gevolge een verkeersbord Bl »; 

Dat de rechters derhalve hun oor
deel niet ertkel laten steunen op de 
bestrating, maar tevens op de weg
markeringen; dat ze uit beide gege
vens samen wettig vermochten af te 
leiden dat het door hun bedoelde 
deel van de openbare weg niet over
eenkomstig artikel 2.1 van het W eg
verkeersreglement voor het voertui~ 
genverkeer in het algemeen was 
ingericht; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

- . Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat « (verweerder) die ach
teruit zijn parkeerplaats verliet » en 
eiseres door « gebruik te maken van 
de strook kasseien en daardoor de 
hoek St. Pietersstraat-Marktstraat 
afsnijdend », heiden gelijktijdig een 
maneuver uitvoerden en wettig be
slissen dat in zulk geval « de voor
rang van rechts geldt »; 

Dat de voorrang van rechts in de 
gestelde omstandigheden dient te 
worden beoordeeld op grond van de 
richting waarin de voertuigen zich 
bewegen; 

Overwegende dat de appelrechters 
in feite, mitsdien op onaantastbare 
wijze vaststellen dat verweerder ten 
opzichte van eiseres « van rechts 
kwam » en dat uit niets blijkt dat 
(verweerder) zich op onregelmatige 
wijze rechts van het voertuig van 
(eiseres) bevond »; 

Dat de appelrechters door hun 
motivering hun beslissing dat « (ei
seres) ertoe gehouden (was verweer
der) die van rechts kwam voorrang 
te verlenen » en dat verweerder 
geen fout beging, naar recht verant
woorden; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het opkomt tegen de moti
vering van de appelrechters dat 
« (eiseres) de exclusieve verantwoor
delijkheid (draagt) voor het onge
val » gericht is tegen een ten over
vloede gegeven beschouwing, nu .de 
appelrechters, door zich wegens de 
vrijspraak van verweerder onbe
voegd te verklaren om kennis te ne
men van de civielrechtelijke vorde
ring van eiseres, met betrekking tot 
de totstandkoming van het ongeval 
niet meer te oordelen hadden over 
een fout van eiseres; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

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

15 maart 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. P. Brondel, 
Brugge. 
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Nr. 123 

2• KAMER - 15 maart 1994 

1° ARBEID - SOCIALE DOCUMENT EN 
ART. UBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET - OP
SCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DEVER
OORDELING - R.S.Z. VERGOEDING - AMBTS
HALVE VEROORDELING. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEWONE OPSCHORTING - SO
CIALE DOCUMENTEN - ART. liBIS SOCIALE
DOCUMENTENWET - R.S.Z.-VERGOEDING 
AMBTSHALVE VEROORDELING. 

go CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - STRAFVORDERING - BESLISSINGEN 
WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS IN
GESTELD - GEVOLG. 

1° en 2° De strafrechter die, na de feiten 
bewezen te hebben verklaard, de op
schorting van de uitspraak van de ver
oordeling gelast, moet, wanneer die 
feiten het ontwijken van de juiste aan
gifte van de prestaties mogelijk heb
ben gemaakt, veroordelen tot betaling 
van de in art. llbis Sociale-Documen
tenwet bepaalde vergoeding aan de 
R.S.Z. (1). 

go De regel dat na cassatieberoep geen 
nieuw cassatieberoep mogelijk is, geldt 
evenzeer als het tweede cassatieberoep 
wordt ingesteld voor het eerste is ver
worpen (2). (Art. 4ga Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL T. TAMBEUR E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7260) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 oktober 1992 door 

(1) Zie Cass., 16 feb. 1993, A.R. nr. 6631 
(A.C., 1993, nr. 97). 

(2) Cass., 2 juni 1992, A.R. nr. 5323 (A.C., 
1991-92, nr. 516). 

het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

I. Op de voorziening sub I, inge
steld op 10 november 1992: 

Gelet op de memorie waarvan een 
door de griffier van bet Hof voor 
eensluidend verklaarde kopie aan 
dit arrest is gehecht en ervan deel 
uitmaakt; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen het verzuim 
ambtshalve te veroordelen tot het 
betalen van de vergoeding aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de eerste verweerder : 

Over het middel : 
Overwegende dat luidens artikel 

llbis van bet koninklijk besluit nr. 
5 van 23 oktober 1978 betreffende 
het bijhouden van sociale documen
ten, de rechter die voor de in artikel 
bedoelde feiten de straf uitspreekt 
ten laste van de aangewezen perso
nen, hen veroordeelt tot betaling 
aan de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid van een vergoeding die na
der wordt bepaald; dat ingevolge de 
wijziging van die bepaling bij arti
kel 112 van de wet van 26 juni 1992, 
onder meer de bedoelde feiten het 
ontwijken van de juiste aangifte van 
de prestaties moeten toegelaten heb
ben; 

Dat voormelde vergoeding geen 
straf, maar een door de strafrechter, 
wanneer hij de feiten bewezen acht, 
uit te spreken forfaitaire herstelver
goeding betreft, ertoe strekkende de 
nadelige gevolgen van de vastgestel
de feiten te vergoeden ten aanzien 
van de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid, die een openbare dienst is 
en waarvan de financiering in het 
gedrang komt door de niet-betaling 
van de sociale-zekerheidsbijdragen; 

Dat, wanneer de strafrechter, na 
de feiten bewezen te hebben ver
klaard, de opschorting van de uit
spraak van de veroordeling gelast, 
hij niettemin, wanneer deze feiten 
het ontwijken van de juiste aangifte 
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van de prestaties toegelaten hebben, 
moet veroordelen tot betaling van 
voormelde vergoeding; 

Dat het arrest beslist tot opschor
ting van de uitspraak van de veroor
deling van de eerste verweerder en 
zonder vast te stellen dat deze fei
ten niet het ontwijken van de juiste 
aangifte van de prestaties toegela
ten hebben, nalaat hem te veroorde
len tot betaling van de in voormeld 
artikel 11 bis van de Sociale Docu
mentenwet bepaalde vergoeding; dat 
het zodoende die bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de tweede verweer
ster: 

Over het aangevoerde middel van 
niet ontvankelijkheid : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het ten aanzien van 
de tweede verweerster bij verstek 
gewezen arrest haar werd betekend 
op 24 december 1992; 

Dat de voorziening, ingesteld v66r 
het verstrijken van de termijn van 
verzet, niet ontvankelijk is; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening sub II, inge
steld op 12 januari 1993 : 

Overwegende dat, nu eiser reeds 
op 10 november 1992 tegen het ar
rest cassatieberoep heeft ingesteld, 
de op 12 januari 1993 tegen hetzelf
de arrest ingestelde voorziening niet 
ontvankelijk is krachtens artikel 438 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, al is zij ingesteld vooraleer 
over de eerste voorziening uitspraak 
is gedaan; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het ten 
aanzien van eerste verweerder geen 
uitspraak doet over de betaling van 
een vergoeding aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid; verwerpt de 

voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedee~telijk vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

15 maart 1994 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Dhaeyer - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ver
bist. 

Nr. 124 

2• KAMER - 15 maart 1994 

1° ONDERZOEKSRECHTER - VOOR
WERP VAN HET ONDERZOEK - ART. 61 SV. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) -
ONDERZOEKSRECHTER - VOORWERP VAN 
HET ONDERZOEK - ART. 61 SV. 

3° STRAFVORDERING - FISCALE MIS
DRIJVEN - AANGIFTE DOOR FISCALE AMBTE
NAREN - MACHTIGING - GELDIGHEID. 

4° INKOMSTENBELASTING - ALLER
LEI - MISDRIJVEN - AANGIFTE DOOR FISCA
LE AMBTENAREN - MACHTIGING - GELDIG
HEID. 

5° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - MISDRIJVEN 
AANGIFTE DOOR FISCALE AMBTENAREN -
MACHTIGING - GELDIGHEID. 

1° en 2° Het voorschrift van art. 61, eer
ste lid, Sv. luidens hetwelk, buiten de 
gevallen van heterdaad, de onder
zoeksrechter geen daad van onderzoek 
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en van vervolging verricht dan na de 
processtukken aan de procureur des 
Konings te hebben meegedeeld, heeft 
geen betrekking op de onderzoeksrech
ter die een daad van onderzoek ver
richt in het raam van een onderzoek 
van feiten waarmee hij regelmatig is 
geadieerd (1). 

3°, 4° en 5° Aan de rechtsgeldigheid van 
de kennisgeving van fiscale misdrijven 
door de fiscale ambtenaren wordt geen 
afbreuk gedaan door het overzenden 
van een kopie van een controleverslag 
en definitief proces-verbaal inzake 
B.T. W: aan de procureur des Konings 
vooraleer de machtiging tot kennisge
ving was gegeven; die overzending 
heeft evenmin tot gevolg dat nadien op 
initiatief van de administratie zelf 
geen aan het instellen van de strafvor
dering voorafgaande rechtsgeldige 
klacht of aangifte meer kon geschie
den (2). (Art. 29, 2• lid, Sv.; art. 350, § 2, 
W.I.B.; art. 75, § 2, B.T.W.-wet) (3), 

(DEBANDT-BONTE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0128.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1992 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de eisers de gel

digheid betwistten van de onder
zoeksdaden vermeld in het proces
verbaal nr. 10879, opgesteld in het 
kader van een gerechtelijk onder-

(1) Zie Cass., 11 dec. 1990, A.R. nr. 4153 
(A.C., 1990-91, nr. 189). 

(2) Zie : D'Haenens, J., Het formeel fiscaal 
strafrecht na de hervormingen van 1990 en 
1986, in Actuele problemen van strafrecht (ed. 
De Nauw; D'Haenens en Storme), 151; 
Huybrechts, L., Aangifte van misdrijven, 
Comm.Straf., nrs. 30 e.v .. 

(3) Art. 29, Sv., 350 W.I.B. (thans art. 461) en 
74 B.T.W.-wet werden gewijzigd bij de wet van 
28 dec. 1992. 

· zoek ten laste van Pierre Bauloye, 
in kopie gevoegd bij de huidige pro
cedure en houdende uitvoering door 
de gerechtelijke politie van de op
dracht van de onderzoeksrechter tot 
ondervraging van eiseres met bij
stand van een deskundige en waar
bij door eiseres vrijwillig overhan
digde stukken in beslag werden 
genomen; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren « dat in het kader van 
voormelde zaak alle mogelijke zoe
kingen bij derden konden verricht 
worden, meer bepaald bij personen 
die bij de genaamde Bauloye som
mige beleggingen hadden ge
plaatst »; 

Dat de appelrechters zodoende 
oordelen, op grond van het feitelijk 
gegeven, dat ze vermelden, dat de 
door de onderzoeksrechter in de 
zaak ten laste van Pierre Bauloye 
aan de gerechtelijke politie gegeven 
opdracht binnen diens saisine viel, 
mitsdien de conclusie van de eisers 
beantwoorden en hun beslissing met 
redenen omkleden; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het voorschrift 

van artikel 61, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering luidens 
hetwelk, buiten de gevallen van he
terdaad, de onderzoeksrechter geen 
daad van onderzoek en van vervol
ging verricht dan na de processtuk
ken aan de procureur des Konings 
te hebben medegedeeld, geen be
trekking heeft op de onderzoeks
rechter die een daad van onderzoek 
verricht in het raam van een onder
zoek van feiten, waarmee hij regel
matig is geadieerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 350, § 2, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 26 
februari 1964, en artikel 74, § 2, van 
het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde, het open-
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baar ministerie slechts vervolgingen 
kan instellen wegens overtredingen 
van de bepalingen van de voormelde 
wetboeken of van de ter uitvoering 
ervan genomen besluiten op grond 

. van feiten hem ter kennis gebracht 
door een klacht of een aangifte van 
ambtenaren van de administratie 
der directe belastingen en van ·de 
administratie van de belasting over 
de toegevoegde waarde, registratie 
en domeinen, of van de administra
tie der bijzondere belastinginspectie, 
voor zover die ambtenaren voor die 
kennisgeving de machtiging hebben 
ontvangen, waarvan sprake is in ar
tikel 29, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering, namelijk 
de eerste de machtiging van de ge
westelijke directeur waaronder zij 
ressorteren en de .tweede machti
ging van de directeur-generaal van 
de administratie der bijzondere be
lastinginspectie; 

Overwegende dat de appelrechters 
op onaantastbare wijze in feite oor
delen dat het origineel van de ken
nisgeving van de feiten ten laste 
van de eisers van 29 augustus 1988, 
door twee ambtenaren der bij zonde
re belastinginspectie, met de erop 
vermelde machtiging van de di
recteur-generaal van die administra
tie van 2 december. 1988, maar pas 
bij brief van 6 december 1988 aan 
het parket te Brussel werd overge
maakt en rechtsgeldig gegeven werd 
v66r het bevel tot dagvaarding van 
22 oktober 1990; 

Overwegende dat aan de rechts
geldigheid van die kennisgeving 
geen afbreuk wordt gedaan door het 
feit dat op 23 november 1988, voora
leer de machtiging tot kennisgeving 
was gegeven, aan het parket te 
Brussel reeds een kopie werd over
gemaakt van het ten laste van eiser 
op 18 november 1988 opgesteld con
troleverslag en definitief proces-ver
baal inzake de B.T.W.; dat deze 
overmaking ook niet tot gevolg 
heeft dat nadien op initiatief van de 
administratie zelf geen aan het in
stellei:J. van de strafvordering vooraf-

gaande rechtsgeldige klacht of aan
gifte meer kon geschieden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

15 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - . Ver
slaggever: de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Tournicourt, Brussel. 

Nr. 125 

2• KAMER - 15 maart 1994 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - DEBATTEN HERBEGON
NEN AB INITIO - BEWIJS. 

2o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - sA
MENLOOP - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN -
DEZELFDE STRAFBARE GEDRAGING. 

3° STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE -
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - DEZELFDE . 
STRAFBARE GEDRAGING. 
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1° Geen wettekst vereist dat uitdrukke
lijk zou worden vermeld dat een zaak 
in haar geheel werd hernomen · (1). 

2° en 3° De strafrechter oordeelt op on
aantastbare wijze dat verschillende 
ten Jaste van een beklaagde gelegde 
misdrijven het gevolg zijn van dezelf
de strafbare gedraging en bijaldien 
slechts een feit opleveren (2). (Art. 655 
Sw.) 

(BOSTYN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0213.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 december 1992 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat geen wettekst 

vereist dat uitdrukkelijk zou worden 
vermeld dat een zaak geheel werd 
hernomen; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat, 
na het tussenarrest van 26 juni 
1992, op de terechtzitting van 13 no
vember 1992 het openbaar ministe
rie heeft gevorderd, de beklaagde 
werd gehoord in zijn middelen van 
verdediging, advocaat Luc Blockeel 
voor hem heeft gepleit en besluiten 
heeft neergelegd met betrekking tot 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring; dat aldus het hof van beroep 
de zaak na het eerste arrest geheel 
hernomen heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

in het tussenarrest van 26 juni 1992 
slechts de inhoud van het strafdos-

{1) Cass., 21 okt. 1986, A.R. nr. 614 (A.C., 
1986-87, nr. 108), en 14 juni 1989, R.D.P., 1989, 
910. 

{2) Cass., 29 sept. 1992, A.R. nr. 7060 (A.C., 
1991-92, nr. 636). 

sier hebben vermeld en samengevat 
en niet als hun oordeel hebben te 
kennen gegeven dat het ongeval 
plaats had omstreeks 19 uur 30; 

Dat het middel mitsdien feitelijke 
grondslag mist; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

door hun motivering, met vermel
ding van de feitelijke gegevens 
waarop zij hun beslissing Iaten steu
nen, het verweer van eiser verwer
pen, zodoende zijn conclusie beant
woorden en hun beslissing regelma
tig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat de strafrechter, wanneer de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft of aan een bewijsmiddel 
geen bijzondere bewijswaarde ver
leent, zijn overtuiging mag gronden 
op alle op regelmatige wijze aan het 
dossier toegevoegde gegevens waar
op de beklaagde tegenspraak heeft 
kunnen voeren, en waarvan de rech
ter vrij de bewijswaarde beoordeelt, 
onder meer niet onder eed afgelegde 
verklaringen; 

Dat de strafrechter bij toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek 
op onaantastbare wijze oordeelt dat 
verschillende ten laste van een be
klaagde gelegde misdrijven het ge
volg zijn van dezelfde strafbare ge
draging en bijaldien slechts een feit 
opleveren; 

Dat het middel niet kan worden 
aan~enomen; 

En overwegende dat de substan
tiele 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. 
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15 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Htiybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. 
Blockeel, Oudenaa~de. 

Nr. 126 

2• KAMER - 15 maart 1994 

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - STRAFVORDERING - VOORBA
RIG CASSATIEBEROEP- VERDAGING VAN DE 
ZAAK. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen een beslissing waarbij de zaak 
sine die wordt uitgesteld tot na een 
nieuwe door het openbaar ministerie 
met eerbiediging van de termijnen van 
betekening te bepalen rechtsdag voor 
het hof van beroep (1)- (Art_ 416 Sv_) 

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

ARREST 

(A.R. nr. P_93.0265.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 januari 1993 door 
het Hof van Betoep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat de verweerders 
boger beroep hebben ingesteld te
gen bet vonnis van de Correctionele 

(1) Zie Cass., 5 april 1989, A.R. nr. 7449 
(A.C., 1988-89, nr. 433 en de noot R.D.) 

Rechtbank te Brugge van 1 juni 
1992, uitgezonderd wat de vrijspraak 
van tweede verweerster voor de te
lastleggingen A en· B betreft; 

Overwegende dat de eerste en de 
tweede verweerder respectievelijk 
verblijfplaats hebben in Zwitserland 
en in Duitsland en geen gekozen 
woonplaats in Belgie hebben; dat de 
door het openbaar ministerie ver
leende dagstelling om te verschijnen 
voor het hof van beroep hun bete
kend werd op de wijze bepaald in 
artikel 40, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek en artikel 7.1 
van het Europees Verdrag aangaan
de de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken van 20 april 1959; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren dat bij deze wijze van 
betekening er slechts geldige bete
kening is, wanneer het afschrift van 
het exploot door de aangezochte 
Staat aan de geadresseerde wordt 
uitgereikt of wanneer een verkla~ 
ring van de al dan niet uitreiking 
van het afschrift wordt opgemaakt; 
dat ze hieruit afleiden dat te dezen 
de op straffe van nietigheid voorge
schreven termijnen van dagvaarding 
van artikel184 van het Wetboek van 
Strafvordering, verlengd wegens af
stand overeenkomstig artikel 55 van 
het Gerechtelijk Wetboek, niet wer
den geeerbiedigd, en vaststellen 
« dat de zaak niet regelmatig aan
hangig werd gemaakt » en de kos
ten van het boger beroep aanhou
den; dat ze de zaak sine die uitstel
len tot na een nieuwe door het 
openbaar ministerie te verlenen 
dagstelling met eerbiediging van de 
termijnen, berekend volgens het 
standpunt van de appelrechters; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een geschil inzake be· 
voegdheid; dat hieraan geen afbreuk 
wordt gedaan door de omstandig
heid dat door deze beslissing de 
strafvordering zou kunnen vervallen 
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vooraleer nog tijdig een nieuwe dag
stelling zal kunnen worden bete
kend; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

15 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal. 

Nr. 127 

2° KAMER - 15 maart 1994 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- RAADKAMER- HOGER BEROEP
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BE
ROEP. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING 
- RAADKAMER- KAMER VAN INBESCHULDI-
GINGSTELLING - DEVOLUTIEVE KRACHT 
VAN HET HOGER BEROEP. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN 
VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING -
RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ~ DEVOLU-

·- TIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP. 

4° CASSATIEMIDDELEN STRAFZA-
KEN - BELANG - ONTVANKELIJKHEID -

- . . 
. -VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING -

RECHT VAN VERDEDIGING- RAADKAMER
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
REGELMATIGE RECHTSPLEGING. 

5° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VOORLOP!GE HECHTENIS -
HANDHAVING - TOEVOEGING EN INZAGE 
VAN STUKKEN- RAADKAMER- KAMER VAN 
HECHTENIS- HANDHAV!NG- TOEVOEGING 
EN INZAGE VAN STUKKEN - RAADKAMER -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
REGELMATIGE RECHTSPLEGING. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID GESTELDE 
VERDACHTE - BEGRIP. 

1", 2" en 3" Wanneer de raadkamer uit
spraak heeft gedaan over de _handha
ving van de voorlopige hechtenis, doet 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
op het tegen dif! beslissing ingestelde 
hager beroep, wtspraak over de hand
having van .de voorlopige hechtenis op 
grand van de devolutieve kracht van 
het boger beroep (1). (Art. 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990.) 

4" en 5" Niet ontvankelijk is het cassatie
middel ten betoge dat het recht van 
verdediging voor de raadkamer bij de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis is geschonden, wanneer dat recht 
in hager beroep voor de kame[' van in
beschuldigingstelling is geeerbiedigd 
door· de kennisname door de verdedi
ging van bij het dossier gevoegde stuk
ken (2). (Art. 22, derde lid, Wet Voorlo
pige Hechtenis 1990.) . 

6" De in vrijheid gestelde verdachte, in 
de zin van art. -- 28 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990, is niet degene tegen 
wie een geldende titel van hechtenis 
bestaat, ongeacht of de betrokkene 
daadwerkelijk ter uitvoering van die 
titel is gedetineerd (3). · 

(1) Cass., 10 jur{i 1992, A.R. nr. 30- (A.C., 
1991-92, nr. 528). ..c . - ·- __ _ 

(2) Cass., 17- april 1991, A.R. nr. 9024 (A.C} 
1990-91, nr. 430). 

(3) .Zie Cass., 22 sept. 1993, A.R. nr. 
P.93.1311.F (A.C., 1993, nt, 370). . · 
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(VERLINDEN) 

ARREST 

(A.}t. nr. P.94.0313.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de kamer van 

inbeschuldigingstelling, op het hoger 
beroep tegen de beslissing van de 
raadkamer die uitspraak heeft ge
daan over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, over deze 
handhaving opnieuw uitspraak doet 
ingevolge de devolutieve kracht van 
het hoger beroep; 

Dat de appelrechters het verweer 
van eiser dat wegens het niet-voor~ 
leggen aan de raadkamer van een 
proces-verbaal van verhoor zijn 
recht van verdediging zou zijn mis
kend, verwerpen met onder meer de 
cons~derans « dat (eiser) en zijn 
raadsman bovendien op 2 maart 
1994 kennis hebben kunnen nemen 
van dit (op 2 maart 1994 aan het 
dossier gevoegd) stuk en zich desbe
treffend hebben verdedigd »; 

.Overwegende dat de appelrechters 
zodoende vaststellen dat de voor de 
kamer · van inbeschuldigingstelling 
gevoerde rechtspleging regelmatig 
iS; bok vanuit het oogpunt van het 
recht van verdediging, en hun be
slissirtg naar recht verantwoorden; 

Dat liet iniddel, dat voor het overi
ge neerkomt op een kritiek op de 
motivering van het arrest betreffen
de de uitoefening van het recht van 
verdediging voor de raadkamer, niet 
ontvankelijk is; 

Dat . het middel niet kan worden 
aangenomen; 
·· Over het tweede middel : 
. Overwegende dat de omstandig
heid qa,t een verdachte per vergis
sing wordt vrijgelaten niet mee-

brengt dat het tegen hem afgeleverd 
bevel tot aanhouding niet Ianger 
geldt; 

Overwegende dat « de in vrijheid 
gestelde verdachte » in de zin van 
artikel 28 van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorl6pige hech
tenis, niet degene is tegen wie een 
geldende titel van hechtenis bestaat, 
ongeacht of de betrokkene daadwer
kelijk ter uitvoering van deze titel 
gedetineerd is; 

Dat de appelrechters mitsdien, 
door op grond van de redenen die 
zij aangeven te beslissen dat voor
noemde bepaling niet werd geschon
den, hun beslissing naar recht ver
antwoorden; · 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele 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. 

15 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. 
Deloffer, Tongeren. 

Nr. 128 

2" KAMER - 16 maart 1994 

1° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 -
ART. 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD -
BEG RIP. 
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20 BEWIJS - STRAFZAKEN - GETUIGEN -
GETUIGE A DECHARGE - VERKLARING -
DRAAGWLJDTE - GEVOLGEN. 

1° Geen miskenning van het vermoeden 
van onschuld kan worden afgeleid uit 
de enkele omstandigheid dat de feiten
rechter, die uitspraak moet doen over 
de g¢grondheid van een tegen een be
klaagde ingestelde strafvervolging en 
te dien einde diens verweermiddelen 
moet onderzoeken, de bewijswaarde 
van de getuigenverklaringen in feite 
beoordeelt, wanneer de wet geen bij
zond{!r bewijsmiddel voorschrijft (1). 

2° Een voor de beklaagde gunstig getui
genis wekt niet noodzakelijk twijfel 
aan diens schuld, ook al is geen straf
vervolging ingesteld wegens vals getui
genis. 

(TABONE) 

ARREST ( vertalinli) 

(A.R. nr. P.93.1629.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1993 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat geen misken

ning van het vermoeden van on
schuld kan worden afgeleid uit de 
enkele omstandigheid dat de feiten
rechter die uitspraak moet doen 
over de gegrondheid van een tegen 
een beklaagde ingestelde strafver
volging en te dien einde diens ver
weermiddelen moet onderzoeken, de 
bewijswaarde van de getuigenver
klaringen in feite heeft beoordeeld, 
wanneer de wet, zoals te dezen, 
geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft; dat een voor de beklaagde 
gunstig getuigenis niet noodzakelijk 
twijfel wekt aan diens schuld, ook al 
is geen strafvervolging ingesteld we
gens vals getuigenis; 

(1) Zie Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5322 (A.C., 
1986-87, nr. 271). 

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

16 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. 
Palermo, Charleroi. 

Nr. 129 

2• KAMER - 16 maart 1994 

1° RECHTSBIJSTAND - RAAD VAN STA
TE - BESCHIKKING - BEROEP. 

2° RAAD VAN STATE - RECHTSBLJ
STAND - BESCHIKKING - BEROEP. 

3° CASSATIEBEROEP ARRESTEN 
RAAD VAN STATE- RECHTSBIJSTAND- BE-
SCHIKKING. 

1 o en 2° De beschikking van de voorzitter 
van de met de kennisneming van de 
zaak belaste kamer van de Raad van 
State waarbij uitspraak is gedaan over 
een « pro deo » aanvraag, is niet vat
baar voor beroep. (Art. 30, tweede lid, 
Wet Raad van State; art. 80, eerste en 
derde lid, Regentsbesluit 23 aug. 1948.) 

3° Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen de beschikking van de voorzitter 
van de met de kennisneming van de 
zaak belaste kamer van de Raad van 
State waarbij uitspraak is gedaan over 
een « pro deo » aanvraag. (Art. 30, 
tweede lid, Wet Raad van State; art. 
80, eerste en derde lid, Regentsbesluit 
23 aug. 1948.) 
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ARREST ( vertalinti) 

(A.R. nr. P.94.0053.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 27 december 
1993 gewezen door de voorzitter van 
de Raad van State, derde kamer; 

Overwegende dat de bestreden be
schikking van de voorzitter van de 
kamer van de Raad van State waar
bij de zaak van eiser aanhangig is, 
laatstgenoemde het voordeel van de 
rechtsbijstand ontzegt; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 30, tweede lid, van de op 12 ja
nuari 1973 gecoordineerde wetten op 
de Raad van State het verlenen van 
het voordeel van het « pro deo » aan 
de onvermogenden voorzien is bij 
koninklijk besluit : 

Overwegende dat luidens artikel 
80, eerste en derde lid, van het Re
gentsbesluit tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling admi
nistratie van de Raad van State de 
voorzitter van de met de kennisne
ming v11n de zaak belaste kamer, 
uitspraak doet over de « pro 
deo »-aanvraag en zijn beslissing 
niet vatbaar is voor beroep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen die 
geen betrekking hebben op de ont
vankelijkheid van de voorziening, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

16 maart 1994 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
J. Berten, Luik. 

2" KAMER - 16 maart 1994 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - VOOR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
ARREST- AFWIJZING VAN DE AANVRAAG
CASSATIEBEROEP- ARREST VAN HET HOF
TERMIJN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - CAS
SATIEBEROEP - VOORLOPIGE INVRIJHEIDS
TELLING - VERZOEK - KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING - ARREST - · AFWIJ
ZING VAN DE AANVRAAG - ARREST VAN HET 
HOF - TERMIJN. 

3° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
ALLERLEI - VOORLOPIGE HECHTENIS -
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VER
ZOEK- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING - ARREST - AFWIJZING VAN DE AAN
VRAAG- ARREST VAN HET HOF- TERMIJN. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS- VOOR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
ARREST- AFWIJZING VAN DE AANVRAAG
CASSATIEBEROEP- ARREST VAN HET HOF
TERMIJN - NIET-INACHTNEMING - GEVOLG. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - CAS
SATIEBEROEP - VOORLOPIGE INVRIJHEIDS
TELLING - VERZOEK - KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING - ARREST - AFWIJ
ZING VAN DE AANVRAAG - ARREST VAN HET 
HOF - TERMIJN - NIET-INACHTNEMING -
GEVOLG. 

6° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
ALLERLEI - VOORLOPIGE HECHTENIS -
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VER
ZOEK- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING - ARREST- AFWIJZING VAN DE AAN
VRAAG- ARREST VAN HET HOF- TERMIJN 
- NIET-INACHTNEMING - GEVOLG. 

1°, 2° en 3° Het arrest waarbij de kamer 
van inbeschuldigingstelling een op 
grond van art. 27, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis ingediende aanvraag tot 
voorlopige invrijheidstelling afwijst, is 
een arrest « waardoor de voorlopige 
hechtenis wordt gehandhaafd » in de 
zin van art. 31, § 1, van die wet; het 
Hof waarbij tegen dat arrest cassatie-
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beroep is ingesteld, is verplicht uit
spraak te doen binnen vijftien dagen 
te rekenen van het instellen van het 
cassatieberoep (1). (Artt. 27, § 2, en 31, 
§§ 1 en 3 Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) 

4°, 5° en 6° Wanneer het Hof, op het cas
satieberoep tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
een op grand van art. 27, § 2, Wet 
Voorlopige Hechtenis ingediende aan
vraag tot voorlopige invrijheidstelling 
afwijst, geen uitspraak heeft gedaan 
binnen vijftien dagen te rekenen van 
het instellen van het cassatieberoep, 
moet de verdachte in vrijheid worden 
gesteld op grand van art. 31, § 3, van 
voornoemde wet; de verdachte is vrij 
krachtens de wet en zijn voorziening 
heeft geen bestaansreden meer. 

(BEELEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0216.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 februari 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest de 
door eiser op grond van artikel 27, 
§ 2 van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis in
gediende aanvraag tot voorlopige in
vrijheidstelling afwijst; 

Overwegende dat voornoemd ar
rest een arrest is « waardoor de 
voorlopige hechtenis wordt gehand
haafd » in de zin van artikel 31, § 1, 
van die wet en dat, derhalve, krach
tens artikel 31, § 3, van voornoemde 
wet eiser in vrijheid moet worden 
gesteld als het Hof niet beslist heeft 
binnen vijftien dagen te rekenen 
van het instellen van het cassatiebe
roep; 

Dat het Hof te dezen geen uit
spraak heeft gedaan binnen vijftien 

(1) Zie Cass., 15 jan. 1991, A.R. nr. 5249 
(A.C., 1990-91, nr. 250). 

dagen na de voorziening; dat bijge
volg eiser · krachtens de wet vrij is 
en zijn voorziening geen bestaansre
den meer heeft; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

16 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
lahaye. 

Nr. 131 

1 • KAMER - 17 maart 1994 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN - TESTAMENTEN - EIGENHANDIG 

TESTAMENT - DATUM - POSTDATUM - GEL
DIGHEID - VEREISTE. 

2o SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN - TESTAMENTEN - EIGENHANDIG 

TESTAMENT - DATUM - POSTDATUM - VER
MOEDEN VAN VERGISSING- NEEN. 

1 o De in art. 970 B. W: bepaalde geldig
heidsvereisten van het eigenhandig 
testament beperken geenszins het 
recht van de erflater. om aan de akte 
met zijn laatste wilsbeschikking een 
datum naar eigen goeddunken te ge
ven. Hij mag de akte postdateren zon
der dat het testament daardoor nietig 
wordt, op voorwaarde dat hij, op het 
tijdstip dat hij die handeling heeft ver
richt en op de opgegeven datum, be-
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kwaam was, dat hij vrij heeft geha_n
deld en dat de aangegeven datum met 
het resultaat is van arglist of bedrog 
(1). 

2° Er wordt niet vermoed dat het gebrek 
aan overeenstemming tussen de datum 
waarop een eigenhandig testament is 
opgesteld en de in die akte opgegeven 
datum, het gevolg is van een vergis
sing van de erflater. 

(CUGNON T. LIBERT, RENARD) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.0038.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 oktober 1992 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 893, 895, 901, 970, 1157, 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, « voor recht 
zegt dat het gedagtekend eigenhandig 
testament van 21 september 1985, waar
bij (eiseres) tot algemene legataris van 
alle goederen van de op 6 februari 1987 
overleden Jules Libert is aangesteld, 
nietig is », op grond « dat ingevolge arti
kel 970 van het Burgerlijk Wetboek, een 
erflater, hoewel hij zijn eigenhandig t~s
tament moet dagtekenen, daaraan met 
noodzakelijk de datum moet geven van 
de dag waarop hij het opstelt; ... dat hij 
aldus zijn akte mag postdateren, behalve 
als hij aldus een bepaling van dwingend 
recht of van openbare orde wil misken
nen; dat hij immers elke uitwerking van 
die akte kan willen uitsluiten tot de door 
hem opgegeven datum; dat een erflater 
gezond van geest moet zijn om een testa
ment op te maken (artikel 901 van het 
Burgerlijk Wetboek) in ieder geval op de 

(1) Cass., 2 april 1857 (Bull. en Pas., 1857, I, 
234) en de concl. van de h. Faider, toen adv.
gen.; 26 maart 1875 (ibid., 1875, I, 207) en de 
cone!. van proc.-gen. Faider; 14 maart 1894 
(ibid., 1895, I, 119) en de concl. van adv.-gen. 
Bosch· C. RENARD, P. GRAULICH en S. DAVID, 
Chronlque de droit belge, Rev. trim. dr.civ., 
1962, blz. 230, nr. 16; J. SACE, noot onder Ber
gen, 18 juni 1980, Rev. not. beige, blz. 93 e.v. 

datum die in zijn testament is opgege
ven, omdat - en, althans, indien - hij 
heeft gewild dat vanaf die datum zijn 
laatste wilsbeschikking de gevolgen zou 
hebben eigen aan een testament dat gel
dig is naar de vorm; dat, in beginsel, de 
datum die voorkomt op een eigenhandig 
testament de datum is waarop de erfla
ter heeft gewild dat het testament uit
werking begin te krijgen; dat degene die 
beweert dat de datum op een eigenhan
dig testament te wijten is aan een ver
gissing van de erflater, die stelling moet 
bewijzen; dat hij vaststaat en niet wordt 
betwist dat het litigieuze testament v66r 
21 september 1985 is opgesteld, aange
zien de overledene op die dag, wegens de 
trombose die hem de dag voordien had 
geveld, niet tot schrijven in staat was; 
dat noch (eiseres), noch (de verweer
sters) een feitelijk gegeven hebben aan
gebracht dat afdoende bewijst dat de de 
cujus, op de - overigens niet vaststaan
de - dag waarop hij zijn testament 
heeft opgesteld, bij vergissing en niet 
met opzet 21 september 1985 heeft ver
meld, eerder dan een andere datum tus
sen 8 juli 1982 - na het opstellen van 
het authentiek testament - en 20 sep
tember 1985, v66r zijn trombose; dat bij 
gebreke van tegenbewijs dus moet wor
den geoordeeld dat de overledene pas 
vanaf 21 september 1985 aan zijn laatste 
wilsbeschikking de gevolgen eigen aan 
een testament heeft willen geven; dat de 
partijen erkennen dat de overledene, die 
de dag voordien door een trombose was 
getroffen, op 21 september 1985 niet de 
bij artikel 901 van het Burgerlijk Wet
hoek vereiste bekwaamheid had om een 
testament te maken; dat het genoemd 
testament bijgevolg nietig moet worden 
verklaard omdat de opsteller ervan niet 
gezond van geest was op de datum waar
op hij wilde dat het uitwerking kreeg », 

terwijl, eerste onderdeel, volgens arti
kel 970 van het Burgerlijk Wetboek, 
« het eigenhandig testament niet geldig 
is, indien het niet geheel met de hand 
van de erflater geschreven, gedagtekend 
en ondertekend is; het is aan geen ande
re formaliteit onderworpen »; hoewel de 
erflater ingevolge dat artikel een datum 
op zijn testament moet opgeven, die da
tum niet noodzakelijk moet overeenstem
men met de datum van de dag waarop 
het corpus van de testamentaire beschik
kingen werd opgesteld, noch met de da
tum van de dag waarop de erflater zijn 
handtekening of de aanduiding van dag, 
maand en jaar heeft aangebracht; bijge-
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volg, als de erflater opzettelijk of bij ver
gissing een latere datum heeft opgege
ven, die omstandigheid het testament 
niet nietig maakt; ingevolge artikel 901 
van het Burgerlijk Wetboek, om een 
schenking onder levenden te kunnen 
doen of een testament te kunnen maken, 
men gezond van geest moet zijn; de bij 
die bepaling vereiste gezondheid van 
geest moet bestaan op de dag waarop de 
overledene zijn testament werkelijk 
heeft ondertekend en gedagtekend als 
vereist bij artikel 970 van het Burgerlijk 
Wetboek, de wet daarentegen niet ver
eist dat de erflater gezond van geest 
moet zijn op de dag van zijn overlijden, 
noch op de in het testament vermelde 
datum, wanneer die datum niet overeen
stemt met de datum waarop hij werke
lijk op de akte is aangebracht en zulks, 
ongeacht of die niet-overeenstemmig al 
dan niet opzettelijk is gebeurd; daaruit 
volgt dat het arrest, na te hebben vastge
steld « dat het zeker is en niet wordt be
twist dat het litigieuze testament v66r 21 
september 1985 is opgesteld », niet naar 
recht kon beslissen dat « genoemd testa
ment nietig moest worden verklaard om
dat de erflater niet gezond van geest was 
op de datum waarop hij daaraan uitwer
king wilde verlenen », op grond « dat bij 
gebreke van tegenbewijs dus moet wor
den geoordeeld dat de overledene pas 
vanaf 21 september 1985 aan zijn laatste 
wilsbeschikking de gevolgen eigen aan 
een testament heeft willen geven (en) 
dat de partijen erkennen dat de overle
dene, op 21 september 1985 niet de bij 
artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek 
vereiste bekwaamheid had om een testa
ment te maken »; het arrest, door zijn 
beslissing op die redenen te steunen, ar
tikel 970 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, door aan de vermelding van de 
datum op een eigenhandig testament ge
volgen toe te kennen die deze vermel
ding niet heeft; het arrest bovendien arti
kel 901 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, door te beslissen dat de bij die 
bepaling vereiste gezondheid van geest 
op de op het eigenhandig testament ver
melde datum moet bestaan, zelfs als aan
getoond is dat het testament volledig is 
opgesteld, gedagtekend en ondertekend 
v66r die datum; 

derde onderdeel, een testament in ge
val van twijfel moet worden uitgelegd in 
de zin waarin het gevolg kan hebben; 
wanneer de datum op het testament ver
schilt van de datum waarop het werke-

lijk is opgesteld, gedagtekend en onder
tekend, en de erflater bij het opstellen 
van het testament geheel gezond van 
geest was maar niet meer op de in het 
testament vermelde datum, moet worden 
vermoed dat het niet overeenstemmen 
van de werkelijke datum met de in de 
akte vermelde datum te wijten is aan 
een vergissing of een onopiettendheid 
van de erflater, eerder dan aan zijn wil 
om de geldigheid van de akte uit te stel
len; daaruit volgt dat het arrest, door te 
beslissen « dat degene die beweert dat 
de datum op een eigenhandig testament 
te wijten is aan een vergissing van de 
erflater, die stelling moet bewijzen », de 
regel miskent dat een testament, in ge
val van twijfel, moet worden uitgelegd in 
de zin waarin het gevolg kan hebben 
(schending van de artikelen 893, 895, 901, 
970 en 1157 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat betreft het eerste onderdeel: 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 970 van het Burgerlijk Wet
hoek het eigenhandig testament ge
heel met de hand van de erflater ge
schreven, gedagtekend en onderte
kend moet zijn; 

Overwegende dat de wet door de 
drie voorwaarden op te leggen die 
nodig zijn voor de geldigheid van 
het eigenhandig testament, geens
zins het recht van de erflater be
perkt om aan de akte met zijn laat
ste wilsbeschikking een datum naar 
eigen goeddunken te geven; dat hij 
bijgevolg de akte zelfs mag postda
teren, zonder dat het testament 
daardoor nietig wordt, op voorwaar
de dat hij, op het tijdstip dat hij die 
handeling heeft verricht en op de 
aangegeven datum, bekwaam was, 
dat hij vrij heeft gehandeld en dat 
de opgegeven datum niet het resul
taat van arglist of bedrog is geweest; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « de overledene, die de dag 
voordien door een trombose was ge
troffen, op 21 september 1985 niet 
de bij artikel 901 van het Burgerlijk 
Wetboek vereiste bekwaamheid had 
om een testament te maken »; 



Nr. 132 HOF VAN CASSATIE 285 

Dat het arrest, door het testament 
op grond van die vaststelling nietig 
te verklaren, zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

W at betreft het derde onderdeel : 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling zegt dat wordt 
vermoed, zoals het middel betoogt, 
dat het gebrek aan overeenstem
ming tussen de datum waarop een 
testament is opgesteld en de in die 
akte opgegeven datum, het gevolg is 
van een vergissing van de erflater; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat geen van de par
tijen een feitelijk gegeven heeft aan
gebracht dat afdoende bewijst dat 
de de cujus, op de dag waarop hij 
zijn testament heeft opgesteld, bij 
vergissing en niet met opzet 21 sep
tember 1985 heeft vermeld, en door 
te beslissen dat dus moeten worden 
geoordeeld dat de overledene pas 
vanaf 21 september 1985 aan zijn 
laatste wilsbeschikking de gevolgen 
eigen aan een testament heeft wil
len geven, geen van de in het mid-
del aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

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

17 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rappe, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en Draps. 

Nr. 132 

1 • KAMER - 18 maart 1994 

INKOMSTENBELASTINGEN - INTER
NATIONALE VERDRAGEN - DUBBELE BELAS
TING - OVEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN 
NEDERLAND - ART. 15 - BEZOLDIGING -
BEG RIP. 

Art. 15 van de Belgisch-Nederlandse 
Overeenkomst van 19 okt. 1970 tot het 
vermijden van dubbele belasting, val
gens hetwelk bezoldigingen onder de 
vorm van salarissen, lonen en andere 
soortgelijke beloningen verkregen door 
een inwoner van een van de .Staten 
terzake van een dienstbetrekking 
slechts in die Staat belastbaar zijn, 
tenzij de dienstbetrekking slechts in 
de andere Staat wordt uitgeoefend, 
wordt geschonden door het arre~t dat 
uit de enkele omstandigheid dat een 
zaakvoerder van een in Belgie geves
tigde P. V.B.A. van de uitoefening van 
zijn mandaat rekenschap verschi.J.ldigd 
is aan de vennoten en hiervoor on
rechtstreeks bezoldigd werd door zijn 
Nederlandse werkgever afleidt dat be
trokkene terzake van een dienstbe
trekking in Belgie bedrijfsinkomsten 
verkreeg. 

(PARIDAANS 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F.1994.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1779, 1°, 1984, 1993, 2003 
Burgerlijk Wetboek, 129, 130 van de ge
cotirdineerde wetten op de handelsven
nootschappen, 20, 2°, a en c, 26 en 27, § 2 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, 3, 15 en 22 van de Overeenkomst 
tussen de regering van het koninkrijk 
Belgie en de regering van het Konink
rijk der Nederlanden tot vermijden van 
dubbele belasting op het gebied van be
lastingen naar het inkomen en naar het 
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vermogen en tot vaststellen van enige 
andere regelen verband houdende met 
de belastingheffing, ondertekend te 
Brussel op 19 oktober 1970 en goedge
keurd bij wet van 16 augustus 1971, 3 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovere.enkomsten en van het alge
meen rechtsbeginsel van de rechten van 
de· verdediging, 

doordat het betreden arrest na vastge
steld te hebben dat eiser zijn woonplaats 
in Nederland heeft (blz. 2, alinea 4), 50 % 
van de deelbewijzen van de P.V.B.A. Pali 
bezit (blz. 2, alinea 6), de sommen, waar
van het eerder via de weerhouden simu
latie heeft beslist dat deze geacht moe
ten worden rechtstreeks door de P.V.B.A. 
Pali aan eiser te zijn toegekend, de ver
goeding zijn van de prestaties van het 
mandaat van eiser als zaakvoerder uitge
oefend in de P.V.B.A. PeJi (blz. 7, alinea 
1), eiser geen andere taak naast de ~lom
vattende functie van zaakvoerder m de 
P.V.B.A. Pali uitoefent (blz. 4, alinea 4), 
de rol van de vennoten van de P.V.B.A. 
Pali beperkt werd tot controle op het uit
geoefende mandaat, welke controle daar
entegen omzeggens niets voorstelt en 
toegepast op de betwiste sommen geen 
enkele mogelijkheid biedt, behoudens 
verhaal op de zaakvoerder, die echter 
ook de helft van de deelbewijzen bezit, 
om de facturaties na te gaan, te betwis
ten of wat dan ook (biz. 4, alinea 7, en 
biz. 6, laatste alinea), beslist dat de ge
westelijke directeur verkeerdelijk de ver
goeding gekwalificeerd heeft als bedrijfs
inkomsten van werkend-vennoot om re
den dat : « dit punt voor de directeur niet 
ter betwisting was en de kwalificatie van 
de bezoldiging als bedrijfsinkomsten ge
noten door een werkend-vennoot niet 
kan afgeleid worden uit de stukken van 
het adininistratief dossier; ( ... ) » << nu 
enerzijds blijkt uit de statuten zelf van 
de· P.V.B.A. Pali dat de zaakvoerder de 
meeste uitgebreide bevoegdheid bezat 
om de vennootschap te beheren en te be
sturen terwijl de rol van de vennoten 
werd · beperkt tot de controle en ander
zijds nooit werd betwist dat de sommen 
uitbetaald aan de B.V. « Paridaens & 
Liebregts , de vergoeding waren voor de 
prestaties van (eiser) voor het beheer en 
de administratie door hem uitgeoefend, 
hieruit dient te worden afgeleid dat niet 
de prestaties als vennoot maar wei de 
prestaties uitgeoefend als zaakvoerder, 
die volgens de statuten bezoldigd konden 
worden, werden vergoed » en de fiscale 
voorziening van eiser verwerpt ·en de 

doorgevoerde taxaties behoudt omdat het 
beschouwt dat de sommen, die eiser voor 
zijn mandaat van zaakvoerder in de 
P.V.B.A. Pali onrechtstreeks van deze 
vennootschap ontving via de doorgere
kende loonkosten in de facturen van de 
vennootschap naar Nederlands recht, de 
B.V. Paridaens & Liebregts, belastbaar 
zijn in Belgie in de belasting der n~et 
verblijfhouders op grond van de motie
ven dat : « de vergoeding als zaakvoer
der, in een vennootschap waarin (eiser) 
reele verantwoording verschuldigd is aan 
de houders van de deelbewijzen anderen 
dan hijzelf, belastbaar is ingevolge arti
kel 20, 2", a, W.I.B.; dat deze bezoldiging 
wordt geviseerd in artikel15 van de Ne
derlands Belgische overeenkomst ter 
voorkoming van dubbele belasting en be" 
lastbaar is in Belgie voor zover zij de. 
vergoeding inhoudt van werkzaamheden 
uitgevoerd in dit land; dat bijgevolg arti
kel 22 van de Nederlandse Belgische 
overeenkomst ter voorkoming van dub~ 
bele belasting terzake niet mag toege
past worden en de door (eiser) langs si
mulatie van een arbeidsovereenkomst 
met een Nederlands bedrijf om bekomen 
loon als zaakvoerder van de P.V.B.A. Pa
li voor prestaties uitgevoerd in Belgie in 
dit land aan de Belasting van de niet 
verblijfhouders onderworpen was », 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arc 
tikel 15 van de Nederlands Belg'ische · 
overeenkomst ter voorkoming van· dub-· 
bele belasting, belastbaar in Belgie .zijn 
de inkomsten van de in Nederland ge
vestigde persoon voortkomende uit niet
zelfstandige arbeid, waarbij verwezen 
wordt naar artikel 20, 2", a, W.I.B. hetzij 
de bezoldigingen van werknemers vallen
de onder de wetgeving op de arbeids
overeenkomsten of onder soortgelijk 
wettelijk of reglementair statuut; de ver
goedingen verkregen door een persoon 
voor het door hem uitgeoefend mandaat 
van statutaire zaakvoerder in een perso
nenvennootschap, omwille van het nood
zakelijk zelfstandig karakter van derge
lijk mandaat welke voortspruit uit de 
artikelen 1984, 1993 en 2003 van het B.W. 
evenals uit de artikelen 129 en 130 . van 
de gecoordineerde wettten · op de han" 
delsvennootschappen in tegenstelling fot 
de huur van werk geviseerd door art. 
1779, 1", B.W., en 3 van de wet van 3 juli 
1978 gekenmerkt door het gezag uitgeoe
fend door de werkgever op de werkne
mer, waarbij het feit dat de zaakvoerder 
relmnschap verschuldigd is aan. de ande
re vennoten dan zichze!f het zelfstandig' 
karakter van deze functie niet in de weg 
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staat zoals uit deze bepalingen voort
vloeit, niet wettelijk kunnen worden ge
kwalificeerd als bezoldigingen van werk
nemers zoals voorzien door art. 20, 2°, a 
W.I.R en evenmin kunnen gerangschikt 
worden onder inkomsten uit niet zelf
standige arbeid in de zin van hoger ge
noemde verdrag, 

zodat het bestreden arrest dat vaststelt 
dat de sommen aan de in Nederland gee 
vestigde eiser toegerekend, de vergoe
ding uitmaakten van het door hem uitge
befend mandaat van zaakvoerder van 
een P.V.B.A., niet wettelijk kon beslissen 
dan deze vergoedingen omdat zij vallen 
onder artikel 20, 2°, a, W.I.B., en 15 van 
het Nederlands Belgische dubbelbelas
tingsverdrag, in Belgie belastbaar zijn 
(schending van artikelen 20, 2°, a, 26 van 
het W.LB., 3 en 15 van het Nederlands 
Belgisch dubbelbelastingsverdrag, de art. 
1779; 1°, 1984; 1993, 2003 B.W., 129 en 130 
van .. de wet op handelsvennootschappen, 
3 van de wet van 3 juli 1978 desbetref
fende de arbeidsovereenkomsten); 

Wat het eerste onderdeel betteft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 15 van de Belgisch-Nederlandse 
Overeenkomst van 19 oktober 1970 
tot het vermijden van dubbele belas
ting, salariss£m, lonen en andere 
soortgelijke beloningen verkregen 
door een inwoner van een van de 
Staten ter zake van een dienstbe
trekking slechts in die Staat belast
baar zijn, tenzij de dienstbetrekking 
in de andere Staat wordt uitgeoe
fe:tid; dat dit artikel verwijst, wat de 
in Belgie verkregen inkomsten be
treft, naar de bedrijfsinkomsten die 
voortkomen uit de bezoldigingen 
van werknemers vallende onder de 
wetgeving op de arbeidsovereen
' komsten of onder een soortgelijk 
wettelijk of reglementair statuut; 

Overwegende dat het arrest zegt : 
dat « de som:inen uitbetaald aan de 
BV " Paridaens & Liebregts '' de ver

. goeding waren voor de prestaties 
van (eiser) voor het beheer en de 
administratie door hem uitgeoefend; 
( ... ); dat niet de prestaties als ven

. noot m:aar wel de prestaties uitgeoe-
fend als zaakvoerder, die volgens de 
statuten bezoldigd konden worden, 

werden vergoed; ( ... ); dat de vergoe
ding (van eiser) als zaakvoerder, in 
een vennootschap waarin hij reele 
verantwoording verschuldigd is aan 
de houders van de deelbewijzen an
deren dan hijzelf, belastbaar is inge
volge artikel 20, 2°, a, W.I.B. »; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit de enkele omstandigheid dat ei
ser als zaakvoerder van de P.V.B.A. 
Pali aan de vennoten rekenschap 
was verschuldigd en voor de uitoefe
ning van dit mandaat onrecht
streeks bezoldigd werd door zijn Ne
derlandse werkgever, niet vermoch
ten af te leiden dat eiser ter zake 
van een dienstbetrekking in Belgie 
bedrijfsinkomsten verkreeg; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 

18 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 133 

1° KAMER - 18 maart 1994 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING IN CASSATIE - CASSATIEMID
DELEN - NIEUWE MIDDELEN - BEHANDE-
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LING VAN DE BEZWAARSCHRIFI'EN - AAN
VRAGEN VAN STUKKEN - NIET BEVOEGDE 
AMBTENAAR- ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN - NIEUW MIDDEL - BEHANDELING 
VAN DE BEZWAARSCHRIFI'EN- AANVRAGEN 
VAN STUKKEN - NIET BEVOEGDE AMBTE
NAAR- ONTVANKELIJKHEID. 

3° DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE 
- DOUANEAMBTENAAR - ONDERZOEK -
KENNISGEVING AAN HET BESTUUR DER DI
RECTE BELASTINGEN - VEREISTE. 

1° en 2° Nieuw en derhalve niet ontvan
kelijk is het niet aan het hoi van be
roep voorgelegd middel ten betoog dat 
de stukken, die bij de behandeling van 
het bezwaarschrift aan het dossier 
werden toegevoegd, opgevraagd en 
verkregen werden door een daartoe 
niet bevoegde controleur. 

3° De ambtenaar van de administratie 
van douane en accijnzen die, naar aan
leiding van een controle of een onder
zoek in verband met de toepassing van 
de douanewetgeving, inlichtingen heeft 
ingezameld die dienstig zijn voor een 
juiste hefting van de door de gecontro
leerde persoon verschuldigde directe 
belasting, mag van de aldus ingeza
melde inlichtingen uit eigen beweging 
kennis geven aan het bestuur der di
recte belastingen (1). 

(DUMONT 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling} 

(A.R. nr. F.1996.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 275 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, het algemeen 
rechtsbeginsel houdende de rechten van 

(1) Cass., 28 mei 1993, A.R. nr. F.2007.N. 

verdediging en het algemeen rechtsbe
ginsel houdende de onafhankelijkheid 
van de rechter, 

doordat het bestreden arrest het be
zwaar van eiseres als ongegrond afwijst, 
na de beslissing van de gewestelijke di
recteur der directe belastingen te hebben 
vernietigd omdat de rechten van verdedi
ging van eiseres geschonden werden, 
vermits uit het fiscaal dossier blijkt dat 
na de inzage ervan door eiseres op 24 ju
ni 1987 door verweerder nieuwe stukken 
(62 tot en met 67 en 69) aan dit dossier 
werden toegevoegd zonder dat eiseres de 
gelegenheid gegeven werd om ook deze 
stukken in te zien, 

en terwijl, derde onderdeel, krachtens 
artikel 275 W.I.B. bij de behandeling van 
het bezwaarschrift, slechts een gedele
geerde ambtenaar met een hogere graad 
dan die van controleur over de nader in 
artikel 275 W.I.B. opgesomde bewijsmid
delen en bevoegdheden beschikt; in de 
mate het schrijven d,d. 8 juli 1988 (stuk 
62, 67 en 69 van het fiscaal dossier) uit
gaande van de gedelegeerde ambtenaar, 
M. Ballings, toepassing maakt van ge
noemde bevoegdheid, betrokkene de 
graad van controleur blijkt te bezitten, 

zodat, de stukken 62 tot en met 67 en 
69 van het fiscaal dossier door een daar
toe niet bevoegde controleur gevraagd 
en bekomen werden (schending van arti
kel 275 W.I.B.) en om die reden als on
rechtmatig bekomen door het bestreden 
arrest verplicht uit de debatten hadden 
moeten geweerd worden in plaats van er 
zich op te steunen (schending van de 
aangehaalde bepalingen en beginselen, 
behoudens artikel 97. van de Grondwet) : 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres voor de 
appelrechters aanvoerde dat de be
doelde stukken gevraagd en verkre
gen werden door een daartoe niet 
bevoegde controleur; 

Dat de vraag of een controleur, 
hiertoe gedelegeerd, rechtmatig 
stukken opvraagt, niet voor het eer
ste voor het Hof kan worden opge
worpen; 
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Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Over bet vierde middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 210 
van de Algemene Wet op de Douane en 
Accijnzen, gecoi.irdineerd bij koninklijk 
besluit van 18 juli 1977, 212, 214, 215, 235, 
242, 243 en 245 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, het bestreden arrest, na de 
beslissing van de gewestelijk directeur 
vernietigd te hebben, het bezwaar van 
eiseres als ongegrond afwijst op grond 
van het motief: « dat (eiseres) tevens 
stelt dat art. 210, § 1, A.W.D.A. zou zijn 
geschonden, aangezien de inlichtingen 
omtrent de gedane vaststellingen spon
taan zouden zijn medegedeeld aan de ad
ministratie van de directe belastingen, 
terwijl volgens de bepalingen van dit ar
tikel zulks slechts mag gebeuren " op 
aanzoek van de betrokken administra
tie "; dat nochtans het Hof vaststelt dat 
dit een loutere bewering van (eiseres) 
betreft, die door geen enkel element 
wordt aangetoond, zodat dan ook deze 
opmerking onterecht is », 

terwijl, op verweerder krachtens de ar
tikelen 212, 214, 215 en 245 de bewijslast 
rust van de regelmatigheid van de door
gevoerde taxatie onder al zijn aspecten 
enerzijds en anderzijds krachtens artikel 
210, § 1, A.W.D.A. en 235 W.I.B. de 
douaneambtenaren slechts gehouden zijn 
tot mededeling van de bekomen inlicht
ingen aan de administratie der directe 
belastingen voorzover zij daartoe aange
zocht worden, waarmee uitgesloten 
wordt de spontane mededeling van die 
inlichtingen; eiseres in regelmatig gena
men beroepsbesluiten opwierp dat de 
mededeling in onderhavig geval spont
aan geschiedde door het overmaken van 
de inlichtingenfiche naar het Hoofdbe
stuur van de Directe Belastingen (stuk 
24 en 26 van het fiscaal dossier), wat 
door het bestreden arrest in strijd met 
dit stuk wordt afgedaan als een loutere 
bewering van eiseres die door geen en
kel objectief gegeven wordt aangetoond, 

zodat het bestreden arrest zijn beslis
sing dat geen schending van art. 210, § 1, 
A.W.D.A. voorhanden is niet wettig ver
antwoordt (schending van art. 210 
A.W.D.A. en 235, 242 en 243 W.I.B.), nu 
het eendeels de bewijslast, dat de mede-

deling op aanzoek van de aangeduide 
ambtenaren der directe belastingen werd 
verricht door de douaneambtenaren, on
wettig op eiseres laat rusten (schending 
van de artikelen 212, 214, 215 en 245 
W.I.B.) en anderdeels de bewijskracht 
miskent van de inlichtingenfiche die 
werd opgesteld door de douaneambtena
ren en door hen verzonden werd aan het 
hoofdbestuur (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat de ambtenaar 
van de administratie van douane en 
accijnzen die, naar aanleiding van 
een controle of een onderzoek in 
verband met de toepassing van de 
douanewetgeving, inlichtingen heeft 
ingezameld die dienstig zijn voor 
een juiste heffing van de door de ge
controleerde persoon verschuldigde 
directe belastingen, van de aldus in
gezamelde inlichtingen uit eigen be
weging kennis kan geven aan het 
bestuur der directe belastingen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de belastingverho
ging; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiseres tot 
negen tienden van de kosten; houdt 
de overige kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

18 maart 1994 - 1" kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys 
Bouuaert. 
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Nr. 134 

1 • KAMER - 18 maart 1994 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AAN
SLAGPROCEDURE - ONTHEFFING - TERUG
BETALING VAN OVERBELASTINGEN ALS BE
DOELD BIJ ART. 277, §§ 1 EN 2, W.I.B. -
TOEKENNING VAN INTEREST. 

2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN - INKOMSTENBELASTINGEN - OVERBE
LASTINGEN - TERUGBETALING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENIN.G VOOR HET HOF VAN BEROEP
TERUGBETALING VAN OVERBELASTINGEN 
ALS BEDOELD BIJ ART. 277, §§ 1 EN 2 W.I.B. -
BEVOEGDHEID - TOEKENNING VAN INTE
REST. 

1° en 2° Geen interest wordt toegekend 
bij de terugbetaling van overbelastin
gen als bedoeld bij art. 227, § 1, W:I.B. 
die na het verstrijken van de termijn 
van bezwaar en beroep van ambtswe
ge geschiedt (1). (Art. 309, eerste lid, 
en 3°, W.I.B.; art. 419, eerste lid, en 3°, 
W.I.B. 92.) 

3° Geen interest wordt toegekend bij te
rugbetaling van overbelastingen als. 
bedoeld bij art. 277, § 1, W.I.B., onge
acht of terugbetaling van ambtswege 
geschiedt na het verstrijken van de 
termijn van bezwaar en beroep, dan 
wei bevolen wol'dt door het hof van be
roep dat uitspraak doet nopens de wei
gering van het bestuur ambtshalve 
ontlasting te verlenen (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANClliN 
T. I.S.P. BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. F.2004.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1992 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 17 feb. 1984, A.R. nr. F.1098.N 
(A.C., 1983-84, nr. 340). 

(2) Zie Cass., 7 sept. 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 30). 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 308 en 309, 3o, 
van bet W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, 

doordat het arrest - na te hebben ge
steld dat de betwisting betrekking heeft 
op roerende voorheffing geheven op roy
alties vervallen op 7 december 1981 en 
door toekomstige verweerster uitgekeerd 
aan G.A.F. Corporation (U.S.A.), dat de 
aanslag in de roerende voorheffing werd 
ingekohierd op 28 december 1984 en het 
aanslagbiljet werd verzonden op 4 janua
ri 1985, dat de directeur terecht heeft be
slist dat het bezwaarschrift ingediend op 
10 december 1985 niet ontvankelijk is 
wegens laattijdigheid, en dat beide par
tijen, na de tijdige neerlegging door toe
komstige verweerster van een reeks 
nieuwe stukken waaruit blijkt dat G.A.F. 
Corporation (U.S.A.) de royalties heeft 
aangegeven in de U.S.A., thans in hun 
conclusies voor het Hof aanvaarden dat 
op grond van artikel 12 van het Dubbel
belastingverdrag met de U.S.A. en arti
kel 277, § 1, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen ontheffing dient te 
worden verleend voor een belastbare 
grondslag van 4.547.883 Fr., zijnde de te
genwaarde in Belgische Frank van de 
bedoelde royalties aan de gemiddelde 
wisselkoers van 37,93 BEF, - beslist dat 
het eventueel reeds teveel betaalde dient 
terugbetaald vermeerderd met de mora
toriumintresten, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, het hof van beroep, 

rechtsprekende over een voorziening ge
richt tegen een beslissing van de di
recteur der directe belastingen waarbij 
het bezwaarschrift wegens laattijdigheid 
niet ontvankelijk werd verklaard - be
schikking die door het bestreden arrest 
wordt bevestigd - en waarbij geen ont
heffing werd verleend op grond van arti
kel 277, § 1, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, gebonden is door de 
wetsbepaling die de directeur zelf moest 
in acht nemen voor wat betreft het al 
dan niet toekennen van moratoriuminte
resten op de terug te betalen bedragen 
en derhalve, zonder een schending van 
artikel 309, eerste lid, 3°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, geen 
moratoriuminteresten kon toekennen die 
de directeur krachtens voormeld artikel 
309, eerste lid, 3°, niet mocht toekennen 
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in bet kader van de administratieve fase 
van bet geschil : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat : 1. de betwisting betrek
king heeft op de roerende voorhef
fing geheven op royalties vervallen 
op 7 december 1981; 2. de aanslag in 
de roerende voorheffing werd inge
kohierd op 28 december 1984; 3. het 
aanslagbiljet werd verzonden op 4 
januari 1985; 4. verweerster bezwaar 
indiende op 10 december 1985; 

Dat het oordeelt dat het bezwaar 
laattijdig was maar beslist dat, gelet 
op de nieuwe en regelmatig neerge
legde stukken en op artikel 12 van 
de Overeenkomst . van 9 juli 1970 
tussen het Koninkrijk Belgie en de 
Verenigde Staten van America tot 
het vermijden van dubbele belasting 
en van het ontgaan van belasting in
zake belastingen naar het inkomen, 
het bestuur toepassing had moeten 
maken van artikel 277, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964); 

Dat het de herberekening beveelt 
van de bestreden aanslag en de te
rugbetaling beveelt << van het even
tueel reeds teveel betaalde meer de 
moratoriumintresten »; 

Overwegende dat het arrest wordt 
bestreden in zoverre het de toeken
ning van moratoriuminterest be
veelt; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 309, 3°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964}, geen 
interest wordt toegekend bij terug
betaling van de overbelastingen als 
bedoeld bij artikel 277, § 1, van dat 
wetboek, die na het verstrijken van 
de termijnen van bezwaar en beroep 
van ambtswege geschiedt; 

Dat die bepaling ook geldt als de 
terugbetaling wordt bevolen door 
een hof van beroep dat uitspraak 
doet nopens de weigering van het 
bestuur ambtshalve ontlasting te 
verlenen; 

Overwegende dat het arrest de in 
het onderdeel aangewezen wetsbe-

paling schendt door moratoriuminte
rest toe te kennen op het teveel be
taalde; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende . dat het eerste on

derdeel niet tot ruimere cassatie 
kan leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest enkel in zoverre het 
moratoriuminterest toekent op het 
teveel betaalde; 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 Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

18 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal. 

Nr. 135 

2• KAMER - 22 maart 1994 

VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING - SCHORSING - FISCAAL GESCHIL 
- EINDE. 

Wanneer de strafrechter met toepassing 
van art. 350, § 4, W.I.B. (1) de uit
spraak over de telastleggingen heeft 
uitgesteld totdat aan het geschil, voor-

(1) Thans art. 462 W.I.B. 
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werp van een bezwaarschrift tegen 
een aanslag in de vennootschapsbelas
ting, een einde is gemaakt door een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing, 
blijft bij ontstentenis van een derge
lijke beslissing de verjaring van de 
strafvordering geschorst totdat het 
wettelijk beletsel wordt opgeheven. 

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

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0326.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1993 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel : 
Overwegende dat de derde ver

weerster op 31 mei 1988 bij de di
recteur der directe belastingen te 
Gent een bezwaarschrift indiende 
tegen de op haar naam gevestigde 
aanslagen in de bedrijfsvoorheffing 
met betrekking tot de aanslagj aren 
1981, 1982 en 1983; dat het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Gent van 6 juni 1988, met toepas
sing van het artikel 350, § 4, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, op verzoek van de verweerders 
besliste : « Zegt dat de strafvorde
ring is geschorst totdat aan het ge
schil, voorwerp van het bezwaar
schrift van 31 mei 1988, een einde is 
gemaakt door een in kracht van ge
wijsde gegane beslissing »; 

Overwegende dat een ambtenaar 
van de administratie der directe be
lastingen te Gent op 22 mei 1991 
aan de gerechtelijke politie te Gent 
verklaarde dat de eerste en de twee
de verweerder hun vroeger afgeleg
de bekentenissen hadden ingetrok
ken en hij van oordeel was : « dat 
het beter is dat wij de uitspraak van 
de rechter afwachten, uitspraak die 
ons zal toelaten een oplossing aan 
het bezwaarschrift te geven »; dat de 

Correctionele Rechtbank te Gent bij 
vonnis van 28 oktober 1991 besliste 
dat de strafvordering niet toelaat
baar is zolang er geen beslissing 
over het fiscaal geschil is; dat op het 
hager beroep van het openbaar mi
nisterie het arrest van het Hof van 
Beroep te Gent van 25 juni 1992, 
enerzijds, vaststelde dat, gelet op 
het intrekken door de eerste en de 
tweede verweerder van hun beken
tenissen in het strafdossier, de amb
tenaar belast met de afhandeling 
van het bezwaarschrift van de derde 
verweerster van 31 mei 1988 in de 
onmogelijkheid verkeert een beslis
sing te nemen over dit bezwaar
schrift zonder voorafgaande beslis
sing van de strafrechter, anderzijds, 
met eenparigheid besliste het vonnis 
van de eerste rechter teniet te doen, 
de zaak aan zich te trekken, maar 
de behandeling ten grande naar een 
latere datum uit te stellen; 

Overwegende dat het Hof aan de 
hand van de stukken van de proce
dure vermag na te gaan of de straf
vordering al dan niet verj aard was 
op de dag waarop de bestreden be
slissing werd gewezen; 

Overwegende dat het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Gent 
van 6 juni 1988 de uitspraak over de 
tenlasteleggingen uitstelde totdat 
aan het geschil, voorwerp van het 
bezwaarschrift van 31 mei 1988, een 
einde zou zijn gemaakt; dat aan dit 
uitstel een einde werd gesteld bij 
het arrest van 25 juni 1992, dat het 
wettelijk beletsel heeft opgegeven; 

Overwegende dat, gelet op de 
schorsing van de strafvordering van 
6 juni 1988 tot 25 juni 1992, op da
tum van het bestreden arrest geen 
drie j aren waren verlopen te reke
nen van 11 maart 1986, dag waarop 
de verjaring van de strafvordering 
volgens het hof van beroep voor het 
laatst nuttig werd gestuit; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; veroordeelt de verweerders in 
de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

22 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Bresse
Jeers, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 136 

2° KAMER - 22 maart 1994 

MILIEURECHT - GELIDDSHINDER - IN
RICHTEN VAN WEDSTRIJDEN, TEST- EN 
OEFENRITTEN. MET MOTORVOERTUIGEN -
UITBATER. 

Uitbater in de zin van art 9 KB. 10 juni 
1976 houdende maatregelen tot inrich
ting van wedstrijden, test- en oefenrit
ten met motorvoertuigen, is hij die 
hetzij als eigenaar, hetzij in een ande
re hoedanigheid de door het koninklijk 
besluit bedoelde activiteiten organi
seert op hiertoe permanent gebruikte 
omlopen of terreinen. 

(LEJEUNE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0378.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1993 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 66 van het Strafwetboek, 1 en 
11-2° van de wet van 18 juli 1973 betref
fende de bestrijding van de geluidshin
der, 1-1° en 2°, 2-2°, 5 en 9 van het ko
ninklijk besluit van 10 juni 1976 houden
de maatregelen tot inrichting van wed
strijden, test- en oefenritten met motor
voertuigen, 

doordat het hof van beroep eiser schul
dig verklaart aan het strafbaar feit van, 
te Merelbeke, herhaaldelijk op niet na
der te bepalen tijdstippen in een periode 
tussen 1 januari 1989 en 18 november 
1989, minstens op 18 november, als « uit
bater » van de in artikel 1-2° van voor
meld koninklijk besluit genoemde activi
teiten op permanent gebruikte terreinen 
of omlopen, deze activiteiten « te hebben 
doen plaatsvinden » zonder een toelating 
van de minister die de Volksgezondheid 
in zijn bevoegdheid heeft te hebben be
komen, enerzijds op volgende gronden 
van de eerste rechter : « Op 18 november 
1989 hebben de verbalisanten duidelijk 
vastgesteld dat op het stuk grond langs
heen de Melsenbeekstraat te Merelbeke 
talrijke sporen waren van motorvierwie
lers (quadmotoren, kortweg quads). De 
bij het proces-verbaal gevoegde fotoreeks 
(stuk 7) toont duidelijk aan dat er werd 
gecrost. De sporen vormen een blijkbaar 
uitgestippeld circuit (zelfs over de aange
legde ophopingen). De bewering van (ei
ser) dat op het terrein nooit werd gecrost 
en dat er enkel wordt op gereden om 
(zijn) dieren te voederen wordt door deze 
objectieve gegevens formeel tegengespro
ken. Het valt trouwens op dat, toen de 
verbalisanten op 18 november 1989 ter 
plaatse kwam, zich meerdere personen 
op het terrein bevonden », en anderzijds 
op volgende eigen gronden : • De foto
reeks in het strafdossier (zie stuk 7) laat 
er geen twijfel over bestaan dat de mini
landbouwtractoren niet enkel gebruikt 
werden bij het voederen en water geven 
van de schapen en paarden, maar duidt 
er ontegensprekelijk op dat het terrein 
gebruikt werd - en dit sinds geruime 
tijd - voor het recreatief crossen met de 
bedoelde motorvierwielers. Ook de aan
wezigheid van verschillende personen op 
18 november 1989 (zie vasttelling van de 
verbalisanten, stuk 2 van het strafdos
sier) wijst erop dat het kwestieuze stuk 
weiland als crosscircuit bekend stond en 
ald dusdanig gebruikt werd. Het is der
halve onzinnig - zoals (eiser) dit in be
roepsbesluiten doet - te ontkennen dat 
er ooit zou gecrost geweest zijn. Dat ter-
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zake geen geluidshinder werd vastge
steld sluit het plegen van hoger vermeld 
misdrijf niet uit, nu dit misdrijf niet be
staat in het ve:r:oorzaken van geluidsover
last, maar wel in het niet naleven van de 
door de Koning uitgevaardigde maatre
gelen tot inrichting van wedstrijden, 
test- en oefenritten met motorvoertuigen 
zoals deze ondermeer vastgesteld zijn in 
de artikelen 1 en 2 van het K.B. van 10 
juni 1976. (Eiser) die als medeeigenaar 
van het " crosscircuit" toeliet dat aldaar 
recreatief gebruikt gemaakt werd van de 
bedoelde motorvierwielers, leefde de 
voorschriften van dit K.B. niet na en dit 
niet aileen op 18 november 1989, maar 
ook op meerdere vroegere data (zie foto
reeks die zeker wijst op een recent in
tens bereden piste) », 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 9 van het koninklijk besluit van 
10 juni 1976 de aanvraag tot toelating, 
bedoeld in artikel 5 van dit besluit, door 
de uitbater van de omloop of het terrein 
moet worden gericht tot de bevoegde mi
nister en eiser te dezen werd vervolgd. 
en veroordeeld « als uitbater » van de in 
artikel 1, 2", van hetzelfde besluit ge
noemde activiteiten op permanent ge
bruikte terreinen of omlopen, om deze 
« te hebben doen plaatsvinden » zonder 
toelating; de term « uitbater » in zijn ge
bruikelijke betekenis doelt op een per
soon die tegen een bepaalde vergoeding 
een zaak voor iemand beheert; uit de en
kele vaststellingen « dat het kwestieuze 
stuk weiland als crosscircuit bekend 
stond en als dusdanig gebruikt werd >> en 
als eiser « als medeeigenaar van het 
" crosscircuit " toeliet dat aldaar recrea
tief gebruik gemaakt werd van de " be
doelde motorvierwielers " geenszins volgt 
dat eiser kan worden aangemerkt als de 
" uitbater " van de omloop of het terrein 
in hogervermelde zin », zodat het hof 
van beroep in gebreke blijft het bestaan 
van dit bestanddeel· van het aan eiser 
ten laste gelegd misdiijf vast te stellen 
en derhalve eisers veroordeling niet naar 
recht verantwoordt (schending van de ar
tikelen 1 en 11-2° van de wet van 18 juli 
1973, 1-1° en 2", 2-2°, 5 en 9 van het ko
ninklijk besluit van 10 juni 1976); 

Wat het eerste onderdeel ·betreft: 
Overwegende dat gelet op de con

text van de artikelen 1, 2, 5 en 9 van 
het koninklijk besluit van 10 juni 
1976 houdende ma&tregelen tot in~ 

richting van wedstrijden, test- en oe
fenritten met motorvoertuigen de 
term « uitbater » in artikel 9 niet de 
betekenis heeft van « een persoon 
die tegen een bepaalde vergoeding 
een zaak voor iemand beheert », 
maar van de persoon die, hetzij als~ 
eigenaar, hetzij in een andere hoe
danigheid, de door het koninklijk 
besluit bedoelde activiteiten iririch.t 
op hiertoe permanent gebruikte om• 
lopen of terreineri.; 

Dat het onderdeel niet kan wor-_ 
den aangenomen; 

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

22 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts -· Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - .Advocaat: 
mr. Hutzler. · 

Nr. 137 

2• KAMER - 22 maart 1994 

1° SOCIALE ZEKERHEID WERKNE-
MERS - NIET ONDERWERPING AAN DE TOE
PASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSWET 
WERKNEMERS 1969 - AMBTSHALVE VEROOR
DELING TOT BETALING VAN EEN VEELVOUD 
VAN DE ONTDOKEN BIJDRAGEN ~ DRAAG
WIJDTE. 
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2° WE'ITEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE 
TIJD - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING -
NIET-ONDERWERPING AAN DE TOEPASSING 
VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSWET WERKNE
MERS 1969 - AMBTSHALVE VEROORDELING 
TOT BETALING VAN EEN VEELVOUD VAN DE 
ONTDOKEN BIJDRAGEN. 

3° STRAF - ANDERE STRAFFEN - SOCIALE-
ZEKERHEIDSWET WERKNEMERS 1969 
AMBTSHALVE VEROORDELING TOT BETALING 
VAN EEN VEELVOUD VAN DE ONTDOKEN BIJ
DRAGEN - AARD - GEVOLG. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
. NE) - NIET RETROACTIVITEIT 'VAN DE 

STRAFSANCTIE - SOCIALE-ZEKERHEIDSWET 
WERKNEMERS 1969 - AMBTSHALVE VEROOR
DELJNG TOT BETALING VAN EEN VEELVOUD 
VAN DE ONTDOKEN BIJDRAGEN. 

1° Het toepassingsgebied van het laatste 
lid van art. 35 Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969 is niet beperkt tot 
de werkgevers in de bouwsector of tot 
koppelbazen. (1) 

2°, 3o en 4° De in het laatste lid van art. 
35 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 
1969 bepaalde veroordeling is geen 
straf maar heeft een burgerlijk karak
ter, het algemeen rechtsbeginsel van 
de niet-retroactiviteit van de straf
sanctie is derhalve niet toepasselijk. 

(INTERNATIONAL TOURS OOSTENDE B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0413.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1993 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel: scbending van arti
kel 35, laatste lid, van de wet van 27 juni 
1969 tot berziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatscbappelijke zekerbeid der arbei
ders, zoals ingevoegd bij artikel 24 van 
de Programmawet van 6 juli 1989 (B.S.~ 

(1) Zie Cass., 22 feb. 1994, A.R. nr. 6983 
(A.C., 1994, nr. 87). 

juli 1989, 12159), met uitwerking op 1 
april 1990 kracbtens artikel 1 van bet ko
ninklijk besluit van 12 maart 1990 tot 
vaststelling van de datum van inwer
kingtreding van sommige bepalingen van 
de programmawet van 6 juli 1989 op bet 
stuk van de maatregelen tegen de activi
teiten van de koppelbazen (B.S. 27 maart 
1990, 5670), en voor zoveel als nodig van 
bet algemeen recbtsbeginsel inzake de 

' niet-retroactiviteit van de strafsanctie, 
bevestigd in de artikelen 7.1 van bet Ver
drag van 4 november 1950 tot bescber
ming van de Recbten van de Mens en de 
fundamentele vrijbeden (goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955) en 15.1 van bet In
ternationaal Verdrag van 19 december 
1966 inzake burgerrecbten en politieke 
recbten (goedgekeurd bij wet van 15 mei 
1981), 

doordat bet bof van beroep in bet be
streden arrest eiseres strafrecbtelijk ver
oordeelt tot betaling van 5.746.542 frank 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zeker
beid, overeenkomstig artikel 35, laatste 
lid, van de wet van 27 juni 1969 (tot ber
ziening van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende maatscbappelijke 
zekerbeid der arbeiders), op volgende 
gronden : « Overeenkomstig artikel 35 
van de wet van 27 juni 1969 tot berzie
ning van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatscbappelijke ze
kerbeid der arbeiders dient de werkge
ver, in casu (eiseres), ambtsbalve veroor
deeld te worden tot bet betalen van een 
vergoeding bij niet-onderwerping van 
een of meer personen aan de toepassing 
van de wet. De veroordeling van de 
werkgever wordt evenwel niet afbanke
lijk gesteld van bet uitspreken van een 
straf, zoals dit wel bet geval is bijvoor
beeld bij artikel llbis van bet K.B. nr. 5 
van 23 oktober 1978. Artikel 35, laatste 
lid, van de wet van 27 juni 1969 vereist 
enkel de niet-onderwerping van een of 
meer personen aan de toepassing van 
deze wet, waaraan in casu voldaan is, 
vermits in geval van opscborting, zoals 
in casu, de recbter de ten laste gelegde 
feiten bewezen verklaart, zonder dat 
evenwel een veroordeling wordt uitge
sproken. De vergoeding welke aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerbeid ver
scbuldigd is, is gelijk aan bet drievoud 
van de ontdoken bijdragen, z.onder dat 
dit bedrag minder dan 51.000 frank per 
tewerkgestelde persoon en per maand of 
fraktie ervan mag bedragen. De totaal 
verscbuldigde bijdragen zijn derbalve de 
volgende : 3° kwartaal 1988 : 214.346 frank 
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x 3 643.038 frank; 4° kwartaal 1988 : 
140.218 frank x 3 = 420.654 frank; 
1 o kwartaal 1989 : 138.826 frank x 3 = 
416.478 frank; 2° kwartaal 1989: 185.022 
frank x 3 = 555.066 frank; 3° kwartaal 
1989: 213.758 frank x 3 = 641.274 frank; 
4° kwartaal 1989 : 251.779 frank x 3 = 
755.337 frank; 1° kwartaal 1990: 139.446 
frank x 3 = 418.338 frank; 2° kwartaal 
1990 : 306.995 frank x 3 = 920.985 frank; 
3° kwartaal 1990: 149.741 frank x 3 = 
449.223 frank; 4° kwartaal 1990: 175.383 
frank x 3 = 526.149 frank; ( ... ). Het to
taal aan ontdoken bijdragen bedraagt al
dus 5.746.542 frank » (arrest pagina 8), 

terWijl overeenkomstig artikel 35, laat
ste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944. betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders, zoals in
gevoegd bij artikel 24 van de Program
mawet van 6 juli 1989, met uitwerking op 
1 april 1990 krachtens artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot 
vaststelling van de datum van inwer
kingtreding van sommige bepalingen van 
de programmawet van 6 juli 1989 op het 
stuk van de maatregelen tegen de activi
teiten van de koppelbazen, « bij de niet
onderwerping van een of meer personen 
aan de toepassing van deze wet, de rech
ters ambtshalve de werkgever, en in 
voorkomend geval, de hoofdaannemer 
bedoeld bij artikel 30 ter, wat betreft de 
personen tewerkgesteld door de onder
aannemer op de werf van de hoofdaan
nemer, (veroordeelt) tot betaling aan de 
Rijksdienst voor sociale zekerheid van 
een vergoeding gelijk aan het drievoud 
van de ontdoken bijdragen, zonder dat 
dit bedrag minder minder dan 51.000 
frank per tewerkgestelde persoon en dit 
per maand of fraktie ervan, mag bedra
gen »; 

en terwijl, eerste onderdeel, deze wets
bepaling dient te worden toegepast en ge
interpreteerd rekening houdend met de 
doeleinden die de wetgever beoogde; aan 
deze wettekst derhalve het toepassings
gebied dient te worden gegeven dat met 
de bedoelingen van de wetgever overeen
stemt; genoemde bepaling werd inge
voegd door de Programmawet van 6 juli 
1989, onder hoofdstuk V « Maatregelen 
tegen de activiteiten van de koppelba
zen »; ook uit de voorbereidende werken 
op de wet blijkt dat het geheel van maat
regelen bedoeld bij genoemd hoofdstuk 
V, ertoe strekte de activiteiten van de 
koppelbazen, inzonderheid in de bouw
sector, aan banden te leggen en te 

sanctioneren; ook uit de tussenkomsten 
van de volksvertegenwoordigers, senato
ren en bevoegde ministers ter gelegen
heid van de openbare behandeling van 
het wetsontwerp, waarnaar expliciet 
door eiseres in haar appelconclusie werd 
verwezen en door de eerste rechter wer
den aangehaald, blijkt dat de bedoeling 
van de wetgever schuilde in de strijd te
gen de koppelbazen; bij artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 12 maart 1990 de 
datum van inwerkingtreding van sommi
ge bepalingen van de sociale program
mawet van 6 juli 1989 (waaronder ge
noemd artikel 24) werd vastgesteld, met 
name « op het stuk van de maatregelen 
tegen de activiteiten van de koppelba
zen »; niet betwist werd dat eiseres niet 
kon worden opgevat als • koppelbaas », 
die sociaal niet verzekerde en aan de fis
caliteit onttrokken werkkrachten ter be
schikking stelt van andere bedrijven of 
ondernemingen, doch haar slechts ten 
laste werd gelegd zelf bepaalde perso
neelsleden in dienst te hebben gehad, 
voor korte of langere duur, zonder deze 
regelmatig te hebben ingeschreven en 
hen aan sociale-zekerheidsbijdragen te 
hebben onderworpen, zodat het hof van 
beroep niet wettig vermocht ten aanzien 
van eiseres de burgerlijke sanctie, voor
zien in artikel 35, laatste lid, voornoemd, 
uitgevaardigd ten opzichte van koppelba
zen, toe te passen en haar derhalve niet 
wettig vermocht te veroordelen tot beta
ling van 5.746.542 frank (schending van 
artikel 35, laatste lid, van genoemde wet 
van 27 juni 1969); 

en terwijl, tweede onderdeel, de 
sanctie bedoeld bij artikel 35, laatste lid, 
van de wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, zoals ingevoegd 
bij artikel 24 van de Programmawet van 
6 juli 1989, slechts uitwerking verkreeg 
op 1 april 1990 krachtens artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 12 maart 1990 
tot vaststelling van de datum van inwer
kingtreding van sommige bepalingen van 
de Programmawet van 6 juli 1989 op het 
stuk van de maatregelen tegen de activi
teiten van de koppelbazen; de bedoelde 
vergoeding, te betalen aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid bij niet-on
derwerping van een of meer personen 
aan de toepassing van de wet, derhalve 
slechts kan verschuldigd zi,jn voor het 
gebrek aan onderwerping van per
soneelsleden vanaf 1 april 1990, dus 
vanaf het tweede kwartaal 1990; de 
rechtsonderhorige immers, krachtens het 
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algemeen rechtsbeginsel inzake de niet
retroactiviteit van de strafsanctie, niet 
kan veroordeeld worden tot betaling van 
een « vergoeding » voor een nalatigheid 
of tekortkoming die, op het ogenblik 
waarop deze nalatigheid of tekortkoming 
wordt begaan, niet bij wet gesteld is en 
derhalve niet verschuldigd is; de voor het 
tweede, derde en vierde kwartaal van 
1990 verschuldigde vergoedingen, aldus 
het hof van beroep respectievelijk be
droegen : 920.985 frank, 449.223 frank en 
526.149 frank, zodat het hof van beroep 
niet wettig vermocht ten aanzien van ei
seres. de vergoeding, voorzien in artikel 
35, laatste lid, van genoemde wet van 27 
juni 1969, in voege sinds 1 april 1990, toe 
te passen voor de niet-onderwerping aan 
de sociale zekerheid van bepaalde te
werkgestelde personen, voor de periode 
v66r 1 april 1990 (schending van alle in 
de aanhef van het middel aangehaalde 
wetsbepalingen en algemeen rechtsbe
ginsel): 

W at het eerste eerste onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat het de bedoeling 
van de wetgever was door de ver
schillende bepalingen van hoofdstuk 
V van de programmawet van 6 juli 
1989 maatregelen te nemen tegen de 
activiteiten van de koppelbazen, in
zonderheid in de bouwsector, niet 
impliceert dat hij het toepassingsge
bied van het artikel 24 van deze 
wet, tot aanvulling van artikel 35 
van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944, heeft willen beperken 
tot de werkgevers in de bouwsector 
of tot koppelbazen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in het artikel 

35, laatste lid, van vermelde wet be
paalde veroordeling van de werkge
ver en, in voorkomend geval, van de 
hoofdaannemer bedoeld bij het arti
kel 30ter van de wet, wat betreft de 
personen tewerkgesteld door de on
dernnemer op de werf van de hoofd
aannemer, bij niet-onderwerping 
van een of meer personen aan de 
toepassing van de wet tot betaling 
aan de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid van een vergoeding gelijk 

aan het drievoud van de ontdoken 
bijdragen, zonder dat dit bedrag 
minder dan 51.000 frank per tewerk
gestelde persoon en dit per maand 
of fraktie ervan, mag bedragen, 
geen straf is, maar een burgerlijk 
karakter heeft; dat het algemeen 
rechtsbeginsel van de niet-retroacti
viteit van de strafsanctie derhalve 
niet van toepassing is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

22 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts - Ge
Iijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. R. Bi.itzler. 

Nr. 138 

2• KAMER - 22 maart 1994 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKE· 
NING EN/OF NEERLEGGING - CASSATIEBE· 
ROEP VAN DE CIVIELRECHTELIJK AANSPRA· 
KELIJKE PARTIJ - GEEN BETEKENING -
GEVOLG. 

2° STRAF - GELDBOETE EN OPDECIEMEN -
ONOPZETTELIJKE DODING - AANGESTELDE 
- WERKGEVER CIVIELRECHTELIJK AANSPRA
KELIJK VERKLAARD - WETTIGHEID. 
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3° CASSATIE VORDERINGEN TOT VER' 
NIETIGING - CASSATIEBEROEP IN HET BE
DING VAN DE WET - STRAFZAKEN -ART. 442 
SV. - CASSATIEBEROEP DOOR DE PROCU
REUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
- TER TERECHTZITTING VAN HET HOF INGE
STELD - CASSATIE BEPERKT TOT HET BE
DING VAN DE WET EN ZONDER VERWIJZING. 

1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep van de civielrechtelijk aansprake
lijke partij, als het niet is betekend 
aan de partij waartegen het is gericht 
(1). (Art. 418 Sw.) 

2° Behoudens de bij de wet bepaalde uit
zonderingen treft de geldboete aileen 
de dader; bij veroordeling van een 
werk.tiemer wegens overtreding van de 
artt. 418 en 419 Sw., voorziet de wet 
niet in enige burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de werkgever (2). 
(Art. 39 Sw.; art. 1384, derde lid, B.W.) 

3° Vernietiging van een beslissing in 
strafzaken, op de voorziening door de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie, met name ter terechtzitting 
van het Hof ingesteld met toepassing 
van art. 442 Sv., wordt enkel uitgespro
ken in het belang van de wet en zon
der verwijzing (3). 

(SCHEUNIS E.A. T. NOELANDERS E.A.; PROCU
REUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
INZAKE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJ-

DERSBOND V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0428.N.1) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1993 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

(1) Cass., 24 okt. 1989, A.R. nr. 2688 (A.C., 
1989-90, nr. 114). . 

(2) L. DUPONT, en R. VERSTRAETEN; Handboek 
Belgisch Strafrecht, Leuven 1990, nr. 657, biz. 
362; zie Cass., 26 nov. 1973 (A.C., 1974, 344). 

(3) Cass., 21 jan. 1987, A.R. nr. 5031 (AC., 
1986-87, nr. 294). 

III. Op de voorziening die de pro
cureur-generaal ter terechtzitting 
krachtens artikel 442 van het Wet
hoek van Strafvordering heeft inge
steld : schending van artikel 93 van 
het Strafwetboek, artikel 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek en misken
ning van het algemeen rechtsbegin
sel dat de straf persoonlijk is: 

Overwegende dat, behoudens bij 
de wet bepaalde uitzonderingen, de 
geldboete alleen de dader treft en 
niet de civielrechtelijk aansprake
lijke persoon; 

Dat geen wet dergelijke civiel
rechtelijke aansprakelijkheid voor
ziet bij een veroordeling wegens in
breuk op de artikelen 418 en 419 
van het Strafwetboek; 

Dat dienvolgens het arrest, door 
niettemin de V.Z.W. Koninklijke 
Belgische Wielrijdersbond civiel
rechtelijk aansprakelijk te verkla
ren voor de boete wegens onopzette
lijke doding uitgesproken ten laste 
van Jean Scheunis, haar aangestel
de die het misdrijf gepleegd heeft in 
de dienstverrichtingen waarmee hij 
belast was, voormelde wetsbepaling 
schendt en voormeld algemeen 
rechtsbeginsel miskent; 

Om die redenen, ... verwerpt de 
voorzieningen van ... de V.Z.W. Ko
ninklijke Belgische Wielrijdersbond; 
en, rechtdoende op de voorziening 
van de procureur-generaal, vernie
tigt, doch alleen in het belang van 
de wet, het bestreden arrest, voor 
zover het de V.Z.W. Koninklijke Bel
gische Wielrijdersbond civielrechte
lijk aansprakelijk verklaart voor de 
geldboete opgelegd aan Jean Scheu
nis en haar tot betaling ervan ver
oordeelt; ... zegt dat er geen grond is 
tot verwijziging. 

22 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Goethals - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 
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2• KAMER - 22 maart 1994 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK - DEELNEMING - VEROORDELING 
WEGENS DEELNEMING - WE'ITIGHEID -
VEREISTE. 

2° MISDRIJF - DEELNEMING - BEDRIEG
LIJKE BANKBREUK - VEROORDELING WE
GENS DEELNEMING - WE'ITIGHEID - VER
EISTE. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDENE DADERS, HOOFDELIJKHEID 
- GEVOLG. 

4° HOOFDELIJKHEID - STRAFRECHTER 
- BEDRIEGLIJKE BANKBREUK - DADER EN 
MEDEPLICHTIGE - VORDERING CURATOR -
HERSTELPLICHT. 

1° en 2° Om een beklaagde naar recht te 
kunnen veroordelen als mededader of 
medeplichtige aan bedriegelijke bank
breuk is niet vereist dat de beklaagde 
zelf gehandeld heeft .met het bedrieg
lijk opzet de boedel te benadelen; het 
is voldoende dat vaststaat dat iemand 
dit misdrijf heeft gepleegd en dat de 
beklaagde daaraan heeft deelgenomen 
op een van de bij de artt. 66 en 67 Sw. 
bepaalde wijzen (1). (Art. 489 Sw.) 

3° en 4° De strafrechter die de beklaagde 
veroordeelt als dader of medeplichtige 
aan de door hem bewezen verklaarde 
tenlastelegging van bedrieglijke bank
breuk en tevens vaststelt dat de vorde
ring van de curator hierop is gesteund, 
vermag overeenkomstig art. 50 Sw. 
wettig te beslissen dat die beklaagde 
met aile wegens hetzelfde misdrijf ver
oordeelde persoilen hoofdelijk tot te
ruggave en schadevergoeding is gehou
den (2). 

(1) Cass., 13 sept. 1989, Rev. dr. Pen., 1990, 59. 

(2)·Zie Cass., 25 nov. 1988, AR. nr. 5707, inet 
cone!. adv.-gen. Declercq (A.C., 1988-89, nr. 
181). 

(VAN DEN BOGAERT T. FAILLISSEMENT c COT, 
TON COMPANY INTERNATIONAL • N.V.) 

(A.R. nr. P.93.0510.N) 

22 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Goethals - Gelijk- · 
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
de Vijver, Antwerpen. 

Nr. 140 

2" KAMER - 22 maart 1994 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)
ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING DIE 
NADELIG IS VOOR DE STRAFVORDERING -
APPELRECHT. 

2° ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIK
KING DIE NADELIG IS VOOR DE STRAFVORDE
RING - APPELRECHT. 

3° OPENBAAR MINISTERIE - ALGE
MEEN APPELRECHT ~ BESCHIKKING DIE NA
DELIG IS VOOR DE STRAFVORDERING - ON
DERZOEKSRECHTER. 

40 ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SLISSING INZAKE VOORLOPIGE HECHTENIS 
- WE'ITIGHEID - BEOORDELING DOOR ON
DERZOEKSRECHTER. 

5° ONDERZOEKSRECHTER - ART. 611 
SV. - 1\LGEMEEN BEOORDELINGSRECHT -
:BESLISSING INzAKE VOORLOPIGE HECHTE
NIS - ONDERZOEKSGERECHT. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING - BESLISSING VAN HET ONDER
ZOEKSGERECHT - ONDERZOEKSRECHTER -
BEVOEGDHEID. 
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1°, 2° en 3° Op gropd van zijn algemeen 
vorderingsrecht heeft het O.M in de 
regel een appelrecht ten aanzien van 
alle beschikkingen van de onderzoeks
rechter die nadelig zijn voor de straf-. 
vordering, en dit ongeacht de wette
Jijke bepaling waaruit de onderzoeks
rechter zijn handelsbevoegdheid put 
(1). 

4°, 5° en 6° Geen wetsbepaling kent de 
onderzoeksrechter een algemeen be
oordelingsrecht toe over de wettigheid 
van de beslissingen van de onder
zoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis (2). 

(1) en (2) De voorzieningen die eiser heeft 
ingesteld tegen twee arresten door het Hof · 
van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldi· 
gingstelling, op 7 januari 1994 gewezen, heb
ben een bewogen voorgeschiedenis. 

Onderzoeksrechter Van de Sijpe te Gent 
heeft op 23 juni 1993 ten laste van Robert 
Theuns een bevel tot aanhouding verleend; de 
raadkamer besliste op 25 juni 1993 de hechte
nis opgelegd bij dat bevel tot aanhouding te 
handhaven, « met dien verstande dat de naam 
van de verdachte is Theuns Sylvia i.p.v. S. Pa
rane Sylvia ». 

Nadat zijn advocaat de aanvoering dat eiser 
zonder recht noch titel zou worden gevangen 
gehouden, ter kennis had gebracht van een 
ander onderzoeksrechter te Gent, heeft deze 
op 8 juli 1993 de onmiddellijke invrijheidstel
ling van Robert Theuns bevolen; hij motiveer
de zijn beschikking door vast te stellen dat de 
vrijheidsberoving van eiser niet op een regel
matige titel steunt nu de raadkamer zich 
slechts had uitgesproken over de regelmatig
heid van de aanhouding van Sylvia Theuns. 

Het O.M. heeft op 9 juli hoger beroep inge
steld tegen deze beslissing van de onderzoeks
rechter. Bij arrest nr. 11 van 7 januari 1994 
heeft de kamer van inbeschuldigingstelling het 
boger beroep ontvankelijk en gegrond ver
klaart, en • het bestreden bevelschrift van de 
Onderzoeksrechter ... teniet (gedaan) •· 

Nog op 9 juli heeft het O.M. aan de raadka
mer een vordering voorgelegd tot verbetering 
en uitlegging van de beschikking van 25 juni 
1993 waarbij de raadkamer het bevel tot aan
houding ten laste van Robert Theuns had ge
handhaafd onder de naam Sylvia Theuns. Het 
openbaar ministerie werd echter genoodzaakt 
Robert Theuns te dagvaarden. Op 14 juli heeft 
de raadkamer beslist de vordering van het 
O.M. als onontvankelijk af te wijzen omdat de 
dagvaarding « niet binnen de wettelijke ter
mijn werd uitgebracht •· 

Tegen die beslissing heeft het O.M. op 15 ju
li 1993 boger beroep ingesteld, dat op 7 januari 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

(THEUNS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0202.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten (nrs. 10 en 11), op 7 ja
nuari 1994 gewezen door bet Hof 
van Beroep te Gent, kamer van in
beschuldigingstelling; 

Over het tweede en het derde middel: 
het tweede : het bestreden arrest 

schendt de wet door te stellen dat : « .•• 

(Vervolg noot van vorige ko1om.) 

1994 door de kamer van inbeschuldigingstel
ling, bij het arrest nrt. 10, ontvankelijk en ge
grond werd verklaard. De appelrechters beslis
sen « dat de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg te Gent rechtsgeldig werd gevat 
van een vordering tot verbetering • en verwij
zen « de zaak terug naar de eerste rechter ten
einde te statueren over de vordering tot verbe
tering ». 

Van beide arresten is eiser in cassatie geko
men. 

Het Hof van Beroep te Gent heeft in deze 
zaak nog een derde arrest gewezen, waartegen 
geen voorziening is ingesteld. Ret is het arrest 
van 22 oktober 1993 dat het boger beroep van 
het O.M. tegen de beschikking van 12 juli 1993 
van de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, zitting houdend in kort geding, ge
grond verklaart en zegt dat de rechter in kort 
geding niet bevoegd is om te statueren over de 
vordering van Robert Theuns. 

De voorzitter in kort geding had, overeen
komstig bedoelde vordering, op 12 juli 1993 bij 
een beschikking uitvoerbaar op de minuut, de 
procureur des Konings te Gent en de directeur 
van de gevangenis veroorde¢ld om Robert 
Theuns onmiddellijk in vrijheid te stellen on
der verbeurte van een dwangsom van 25.000 
frank per verwerende partij en per uur vertra
ging in de invrijheidstelling. Deze beschikking 
had tot gevolg dat Robert Theuns terstond in 
vrijheid werd gesteld. 

• 
• 

In het kader van de voorziening tegen het 
arrest nr. 11 van de kamer van inbeschuldi
gingstelling kan het volgende worden aangete
kend bij de artt. 611 en 616 Sv., vermeld in de 
beroepen beschikking. 

De onderzoeksrechter stelt vast dat het iilge
volge art. 611 Sv. aan hem toekomt • om in ge-

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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het hoger beroep door de procureur des 
Konings ingesteld bij de kamer van in
beschuldigingstelling derhalve ontvanke
lijk is », 

terwiJ1 wanneer de onderzoeksrechter 
in zijn bevelschrift duidelijk overwoog : 
« ... dat in geval van onwettige aanhou
ding het ingevolge art. 611 van het Wet
hoek van Strafvordering toekomt aan de 
onderzoeksrechter om een einde aan de 
onwettelijkeheid te doen stellen (Novel
Jes, Droit Penal, II, 1178) »; dat de eerste 
rechter dus zijn bevoegdheid putte uit 
artt. 611 van het Wetboek van Strafvor
dering; dat de wet nergens de mogelijk
heid voorziet om hoger beroep aan te te
kenen tegen een dergelijke beslissing; 

(Vervoig noot van vorige biz.) 

val van onwettige aanhouding » • een einde 
aan de onwettelijkheid te doen stellen ». 

Een onderzoeksrechter kan echter slechts 
zelf een einde stellen aan een onwettige aan
houding indien de onwettigheid voortspruit uit 
de omstandigheid dat de bewaarder de gevan
gene heeft opgenomen zonder wettig bevel of 
vonnis (J. NYPELS, en J. SERVAIS, Le code penal 
beige interprete, I, Bruylant 1896, blz. 472, nr. 
2; Pan., v• Arrestation illegale et arbitraire, 
nr.75). Indien er een titel van vrijheidsbero
ving bestaat die naar de vorm regelmatig is, 
kan de onderzoeksrechter hieraan slechts een 
einde stellen met naleving van de bepalingen 
van het Wetboek van Strafvordering en van de 
wet op de voorlopige hechtenis (NYPELS en 
SERVAIS, o.c., blz. 473; Pand., V• Arrestation 
illegale et arbitraire, nr. 80; M. RIGAUX en P.E. 
TRoussE, Les crimes et les delits du Code pe
nal, II, Bruylant 1952, blz. 204; Les Novelles, 
Droit penal, II, blz. 339, nr. 1178; Th. DENYS, 
Onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbero
ving : strafsancties, in Commentaar strafrecht 
en strafvordering, Kluwer, nr. 23.). 

Te dezeri bestond een naar de vorm en in de 
tijd geldige beschikking van de raadkamer 
over de handhaving van het ten laste van eiser 
verleende bevel tot aanhouding; de beschik
king, uitgesproken na eiser en zijn advocaat te 
hebben gehoord, werd betekend aan eiser die 
ertegen geen hoger beroep instelde. 

De argumenten die naderhand werden ont
wikkeld hebben betrekking op de inhoud van 
de beschikking van de raadkamer; het is niet 
aan een onderzoeksrechter om op grond van 
de inhoudelijke beoordeling van dergelijke be
schikking te concluderen dat ze niet bestaat. 

De onderzoeksrechter heeft een beschikking 
genomen die, per hypothese gezien de raadka
mer had geoordeeld dat het ten laste van eiser 
verleende bevel tot aanhouding diende ge
handhaafd te blijven, nadelig is voor de straf
vordering. 

(Zie vervolg noot op voigende koiom.) 

dat bovendien een dergelijke beslissing 
kan worden genomen ook door andere 
ambtenaren of magistraten dan de on
derzoeksrechter, te weten de procureur 
des Konings, de minister van Justitie, de 
voorzitters van het hof van assisen, de 
gouverneurs en de burgemeesters (Com
mentaar met Rechtspraak en Rechtsleer, 
deel Strafrecht en Strafvordering, On
rechtmatige Vrijheidsberoving: straf
sancties, nr. 23); dat wanneer een van 
deze ambtenaren of magistraten een be
slissing neemt de mogelijkheid van ho
ger beroep tegen deze beslissing inder
daad niet bestaat, laat staan dat het 
duidelijk zou zijn bij welke instantie zou 
moeten worden hoger beroep aangete
kend; 

(Vervolg noot van vorige koiom.) 

Het Hof oordeelde expliciet dat het O.M. op 
grond van zijn algemeen vorderingsrecht in de 
regel een appelrecht heeft ten aanzien van alle 
beschikkingen van de onderzoeksrechter die 
nadelig zijn voor de strafvordering. 

Het hoger beroep van het O.M. wordt logi
scherwijze gebracht voor de kamer van inbe
schuldigingstelling die het toezicht heeft over 
het gerechtelijk onderzoek (R. VERSTRAETEN, 
Handboek strafvordering, Maklu 1993, nr. 433, 
blz. 161) en de rechter is van de onderzoeks
rechter (ibid., nr. 581; R. DECLERCQ, Onder
zoeksgerechten, in A.P.R., Story-Scientia 1993, 
nr. 425, blz. 170). Het Hof is dezen zienswijze 
impliciet bijgetreden. 

Het optreden van de onderzoeksrechter 
steunt daarenboven op art. 616 Sv.; hij noemt 
trouwens zijn beschikking • Invrijheidstelling 
overeenkomstig art. 616 Wetboek van Strafvor
dering ». Dit artikel lijkt echter slechts van 
toepassing indien een persoon wederrechtelijk 
van zijn vrijheid is beroofd (zie de titel waar
onder het is opgenomen in het Wetboek van 
Strafvordering) en indien hij wordt gevangen 
gehouden in een plaats welke niet bestemd is 
om tot huis van arrest, huis van justitie of ge
vangenis te dienen (zie art. 615 Sv.). 

De rechtsleer, o.m. met verwijzing naar de 
voorbereidende werken bij de artikelen 155 en 
156 Sw., is in die zin gevestigd (Memorie van 
toelichting door Haus, in J. NYPELS, Commen
taire du Code penal beige, dl., II, Bruylant 
1869, blz. 94, nr. 25; A. CHAUVEAU, en F. HELIE, 
Theorie du Code penal, I, Brussel 1845, nr. 
1312; FAUSTIN HELIE, Pratique criminelle des 
cours et tribunaux, Droit penal, II, Parijs 1948, 
biz. 49, nr. 66; RIGAUX en TROUSSE, O.C., blz. 
206; contra : G. BELTJENS, Encyclopedie du dro
it criminel, Code d'instruction criminelle, II, 
Bruylant 1903, p. 406, nr. 3; Pand., v" Mise en 
liberte, nr. 11). 

Over de toepasselijkheid van art. 616 Sv. 
voerde eiser geen middelen aan waarover het 
Hof uitspraak moest doen. 

G.B. 
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het derde : het bestreden arrest 
schendt artikel 97 van de Grondwet waar 
het overweegt : << ••• dat de onderzoeks
rechter zijn beslissing ten onrechte 
steunt op artikel 616 van het Wetboek 
van Strafvordering, daar dit artikel en
kel toepasselijk is wanneer het om een 
wederrechtelijke vrijheidsberoving gaat, 
wat ten deze niet het geval is », 

terwijl het hof daardoor en ook ner
gens anders antwoordt op het argument 
van (eiser) uitgewerkt in zijn conclusies 
voor het hof : << ••• lezing leert dat de heer 
onderzoeksrechter de aangevochten be
schikking niet grondt op artikel 615 van 
het Wetboek van Strafvordering, doch ar
tikel 611 van het Wetboek van Strafvor
dering, in combinatie met artikel 616 .... 
De onderzoeksrechter oefent toezicht uit 
over de huizen van arrest. Dit toezicht 
impliceert dat hij diegene dient te doen 
vrijstellen die er wederrechtelijk worden 
vastgehouden. Het Wetboek van Straf
vordering kent aan de onderzoeksrechter 
bijzondere bevoegdheden toe om weder
rechtelijk van hun vrijheid beroofde per
sonen in vrijheid te doen stellen ». Het 
hof antwoordt niet op deze argumentatie 
die verwijst naar de bevoegdheid van de 
onderzoeksrechter ex-artikel 611 van het 
Wetboek van Strafvordering. Het hof be
perkt zich ten onrechte tot de bespre
king van de bevoegdheid van de onder
zoeksrechter in het kader van het artikel 
616 van het Wetboek van Strafvordering. 
Blijkbaar gaat het hof daarbij uit van de 
titel van de beschikking van de onder
zoeksrechter, die vermeldt: « invrijheids
telling overeenkomstig artikel 616 van 
het Wetboek van Strafvordering ». Ech
ter argumenteerde de onderzoeksrechter 
in de beschikking duidelijk dat « het aan 
de onderzoeksrechter toekomt >> om een 
einde te stellen aan een onwettige aan
houding, en stelde hierbij dat dit zo is 
<< ingevolge artikel 611 van het Wetboek 
van Strafvordering ». De onderzoeksrech
ter verwees naar artikel 616 van het 
Wetboek van Strafvordering slechts om 
te stellen dat de procureur des Konings 
strafbaar is als hij geen einde stelt aan 
een onwettige aanhouding. De verzoeker 
heeft in zijn argumentatie in conclusies 
hiernaar verwezen doch het hof beperkt 
zich tot de bespreking van artikel 616 
van het Wetboek van Strafvordering, en 
schendt daardoor artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie in de regel, op grond van 

zijn algemeen vorderingsrecht, een 
appelrecht heeft ten aanzien van ai
le beschikkingen van de onderzoeks
rechter die nadelig zijn voor de 
strafvordering, wat door de invrij
heidstelling van een verdachte het 
geval is; 

Dat die regel niet wordt gecondi
tioneerd door de wettelijke bepaling 
waaruit de onderzoeksrechter zijn 
handelingsbevoegdheid put, wat in 
de motivering van de appelrechters 
is begrepen; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het vierde middel: het bestreden 
arrest schendt artikel 611 van het Wet
hoek van Strafvordering en artikel 25 
van de Wet op de Voorlopige Hechtenis 
van 20 juli 1990, waar het overweegt: 
« ••• Dat het de onderzoeksrechter niet 
toekomt toezicht uit te oefenen op de 
handhaving van de voorhechtenis en der
halve niet te oordelen heeft over de be
schikkingen van de raadkamer »; 

terwijl het artikel 611 voorziet dat de 
onderzoeksrechter toezicht moet houden 
op de personen die opgesloten zijn in het 
huis van arrest van zijn arrondissement, 
ongeacht of deze zich onder de bepaliii
gen van de Wet op de Voorlopige Hechte
nis bevinden of niet; de bepaling van ar
tikel 611 van het Wetboek van Strafvor
dering verliest haar zin wanneer de 
onderzoeksrechter niet de macht zou be
zitten om een einde te maken aan een 
onrechtmatige voorlopige hechtenis (No·
velles, Droit Penal, II, 1178); artikel 25 
van de Wet op de Voorlopige Hechtenis 
van 20 juli 1990 biedt. de bevoegdheid 
aan de onderzoeksrechter om te allen tij
de tijdens de voorlopige hechtenis, een 
einde te maken aan deze hechtenis en 
het bevel tot aanhouding (te) doen 
ophouden. Door te overwegen dat de on
derzoeksrechter geen toezicht mag uitoe
fenen op de handhaving van de voorlopi
ge hechtenis, schendt het bestreden ar" 
rest flagrant artikel 611 van het Wetboek 
van Strafvordering en artikel 25 van .de 
Wet op Voorlopige Hechtenis: 

Overwegende dat dat het middel 
erop neerkomt aan te voeren dat de 
onderzoeksrechter een algemeen be
oordelingsrecht heeft over de wettig-
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heid van de beslissingen van de on
derzoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis; 

Dat geen wetsbepaling aan de on
derzoeksrechter dergelijk algemeen 
beoordelingsrecht toekent; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

22 maart 1994 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Holsters - Grotendeels 
gelijkluidende conclusie (3) de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Verstraeten, Gent. 

.Nr. 141 

2" KAMER - 22 maart 1994 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN-
. HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING VAN 

EEN VERDACHTE DIE IN VRIJHEID WAS GELA
TEN OF GESTELD - VERZUIM BIJ ENIGE PRO
CESHANDELING TE VERSCHIJNEN - BEGRIP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING VAN 
EEN VERDACHTE DIE IN VRIJHEID WAS GELA
TEN OF GESTELD - VERZUIM BIJ ENIGE PRO-

Noot arrest nr. 140 : 

'(3) Ret O.M. had in hoofdorde geconclu
. deerd dat de voorziening tegen het arrest 
nr. 11 geen bestaansreden had. 

CESHANDELING TE VERSCHIJNEN - APPRE
CIATIEBEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKS
RECHTER. 

1 o en 2° De beoordeling van het verzuim 
van de in vrijheid gelaten of in vrij
heid gestelde verdachte om bij enige 
proceshandeling te verschijnen be
hoort tot de feitelijke bevoegdheid van 
de onderzoeksrechter; dit verzuim kan. 
het gevolg zijn van een nalatigheid 
van de verdachte en kan bestaan in 
het niet gevolg geven aan een uitnodi
ging van een door de onderzoeksrech
ter aangestelde onderzoeker of des
kundige (1). (Art. 28, § 1, 1°, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990.) 

(STARVAGGI COCUZZA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0350.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel : 
Overwegende dat de onderzoeks

rechter te Leuven zijn op 17 februa
ri 1994 ten laste van eiser gegeven 
bevel tot aanhouding onder meer 
grondde op de motivering: << dat (ei
ser), na zijn invrijheidstelling uit
week naar Thailand, hetgeen voor 
gevolg had dat hij niet inging op uit
nodigingen tot verhoor, waardoor 
het onderzoek ernstig werd gehin
derd »; 

Dat het arrest, met hervorming 
van de door het openbaar ministerie 
beroepen beschikking van de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leuven van 22 februari 
1994, het ten laste van eiser verleen
de bevel tot aanhouding handhaaft 
op g:rond: << dat (eiser) tevergeefs 
zijn verzuim bij enige proceshande-

(1) A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMET, «Ret 
bevel tot aanhouding », in Voorlopige hechte
nis - De wet van 20 juli 1991, R. DECLERCQ en 
R. VERSTRAETEN, (eds.), Leuven 1991, biz. 129. 
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ling te verschijnen betwist; dat hij 
immers na zijn invrijheidstelling 
uitweek naar Thailand, hetgeen 
voor gevolg had dat hij niet inging 
op uitnodigingen tot verhoor; dat hij 
nochtans overeenkomstig artikel 29 
van de wet van (20 juli) 1990 
woonstkeuze had gedaan te 1060 
Sint-Gillis, Paul Dejaerlaan 19A, en 
derhalve de verplichting had elke 
adreswijziging bij ter post aangete
kende brief aan het openbaar minis
terie mede te delen, hetgeen (eiser) 
nagelaten heeft te doen; dat zijn be
wering, volgens dewelke de ond~r
zoekers op de hoogte waren van ZlJn 
adres in Thailand, door geen enkel 
stuk van het dossier gestaafd wordt; 
dat het bevel tot aanhouding derhal
ve beslist beantwoordt aan de bepa
ling van artikel 28, § 1-1 o van de wet 
van 20 juli 1990; dat het dan ook 
overbodig is na te gaan of het bevel 
tot aanhouding eveneens beant
woordt aan de bepaling van artikel 
art. 28, § 1-2° van zelfde wet »; 

Overwegende dat de beoordeling 
van het verzuim van de in vrijheid 
gelaten of in vrijheid gestelde v_er
dachte om bij enige proceshandehng 
te verschijnen behoort tot de feite
lijke appreciatiebevoegdheid van de 
onderzoeksrechter; 

Dat dit verzuim zowel het gevolg 
kan zijn van een weigering als van 
een nalatigheid van de verdachte; 

Overwegende dat eiser in conclu
sie bij de appelrechters heeft aange
voerd dat er geen sprake was van 
vlucht, de onderzoekers zijn adres 
in Thailand kennen en : « Er wordt 
geen bewijs, nochtans een conditio 
sine qua non om zich te beroepen 
op artikel 28, § 1, 1°, bijg~~racht dat 
hij niet zou ingegaan ZlJ!: op e~n 
uitnodiging om te verschlJnen, d1e 
hem rechtsgeldig ter kennis werd 
gebracht. Integendeel, (eiser) werd 
nooit officieel uitgenodigd. Op het 
verzoek tot een rogatoire commissie 
werd zelfs niet ingegaan »; 

Overwegende dat het verzuim bij 
enige proceshandeling te verschij
nen niet alleen kan bestaan in het 
niet gevolg geven aan « een uitnodi
ging, die (eiser) rechtsgeldig ter 
kennis werd gebracht », zoals de 
dagvaarding door de onderzoeks
rechter om voor hem te verschijnen 
in toepassing van artikel 71 van het 
Wetboek van Strafvordering, maar 
kan bestaan in het niet gevolg ge
ven aan elke uitnodiging van de on
derzoekers of van deskundigen, die 
door de onderzoeksrechter met de 
uitvoering van bepaalde opdrachten 
werden gelast; 

Dat derhalve de aanvoering van 
eiser geen afbreuk doet aan de vast
stelling van de onderzoeksrechter in 
het bevel tot aanhouding dat eiser 
niet is ingegaan op uitnodigingen 
tot verhoor; 

Overwegende dat de appelrechters 
door op grond van de hager aange
haalde motieven de hechtenis te 
handhaven, hun beslissing naar 
recht verantwoorden, zonder enige 
bewijslast om te keren; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie ontvangen ter 
griffie op 17 maart 1994, dit is bui
ten de bij artikel 31, § 3, van de wet 
van 20 juli 1990 bepaalde termijn, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

22 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. E.J. Vergauwen, Leuven. 
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1 • KAMER - 24 maart 1994 

LEVENSONDERHOUD - MACHTIGING 
OM HET LOON TE ONTVANGEN - VEREISTEN. 

De machtiging om het loon te ontvan
gen, die is toegestaan bij de artt. 
203ter, 221 B. W. en 1280 Ger. W., kan 
niet ambtshalve door de rechter wor
den verleend, maar alleen op vraag 
van de partij die een bijdrage tot le
vensonderhoud vordert (1). (Art. 1138, 
zo, Ger.W.) 

(D ... T.V ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.0326.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 november 1992 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik in hager beroep gewe
zen; 

Over het tweede middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis verweerster de toestemming 
geeft om, bij ontentenis van vrijwil
lige betaling door eiser en met toe
passing van de artikelen 221 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek, rechtstreeks 
en met uitsluiting van eiser de op
brengst van zijn werk, alle vergoe
dingen, uitkeringen of andere bedra
gen te ontvangen, die hij uit handen 

Noot arrest nr. 142: 

(1) G. DE LEVAL, « L'execution et la sanction 
des decisions judiciaires en matiere famili
ale •, in L'{wolution du droit judiciaire au tra
vers des contentieux economique, social et fa
milial, Brussel, Bruylant, 1984, blz. 882, nr. 9; 
M.T. MEULDERS-KLEIN, « Les vicissitudes de la 
delegation de sommes a la lumiere de la loi du 
31 mars 1987 •, Rev.gen. dr.civ. belge, 1988, blz. 
111 en de noot 32. · 

van elke derde schuldenaar zou 
kunnen ontvangen; 

Overwegende dat de machtiging 
om het loon te ontvangen, die door 
de genoemde wetsbepalingen is toe
gestaan, niet ambtshalve door de 
rechter kan worden verleend, maar 
alleen op vraag van de partij; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door een dergelijke machti
ging te verlenen terwijl verweerster 
die niet had gevraagd, uitspraak 
doet over een niet gevorderde zaak 
en het algemeen rechtsbeginsel mis
kent dat in artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek is vastgelegd; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

24 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 143 

1 • KAMER - 24 maart 1994 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMEEN -
U!TDRUKKELIJK ONTBINDENDE VOORWAAR
DE. 

Inzake huur van goederen wordt de uit
drukkelijke ontbindende voorwaarde 
voor niet geschreven gehouden, onge
acht of zij ten laste van de ene dan 
wei van de andere partij in de huur
overeenkomst is bedongen (1). (Art. 
1762bis B.W.) 

Noot arrest nr. 143: 

(1) Pasin., 1931, blz. 122; De Page, d.IV, 1972, 
blz. 772, nr. 748. 
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(SCHAFER E.A. T. DAUMERIE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0365.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 november 1991 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen in hoger beroep gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6, 1134, 1184, 1741 en 1762 van 
het Burgerlijk Wetboek; 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
voorwaarde 9-f van de huurovereen
komst tussen de partijen voor niet ge
schreven houdt, Iuidens welke « Wan
neer de verhuurder niet binnen veertig 
dagen na de ingebrekestelling door de 
huurder de herstellingen uitvoert of doet 
uitvoeren die te zijnen laste zijn en die 
onontbeerlijk zijn voor de gezondheid en 
de veiligheid van de bewoners of voor de 
bewoonbaarheid van het pand, kan de 
huurder, rnits hij dat per aangetekende 
brief ter kennis van de verhuurder 
brengt. .. , de huurovereenkornst zonder 
opzegging ten laste en op kosten van de 
verhuurder beiHndigen », de vordering 
van de huurder betreffende de beeindi
ging van de huurovereenkornst ten laste 
van de verhuurder met toepassing van 
die voorwaarde, afwijst en die beslissing 
aldus verantwoordt dat « de eerste rech
ter terecht heeft geoordeeld dat de voor
waarde 9-f een uitdrukkelijke ontbinden
de voorwaarde was, die naar luid van 
artikel 1762bis van het Burgerlijk Wet
hoek voor niet geschreven wordt gehou
den •, dat imrners « het verbod op een 
dergelijke voorwaarde algerneen is, onge
acht het voorwerp van die voorwaarde » 
en dat « de beoordelingsmacht van de 
rechter, wanneer een vim de partijen 
zijn verplichtingen uit de buurovereen
kornst niet nakornt, dus van openbare or
de is », 

terwijl artikel 1762bis van bet Burger
Iijk Wetboek de uitdrukkelijke ontbin
dende voorwaarde in een huurovereen
komst voor niet geschreven houdt; die 
bepaling, hoewel zij in algernene bewoor
dingen is gesteld, alleen de bescberrning 
van de belangen van de buurder beoogt, 
zij derbalve aileen de uitdrukkelijke ont
bindende voorwaarden beoogt die ten na
dele van de huurder zijn bedongen, en 

niet de voorwaarde die ten laste van de 
verhuurder zijn bedongen; daaruit volgt 
dat bet bestreden vonnis, door te beslis
sen dat bet verbod op een dergelijke 
voorwaarde algerneen is, ongeacbt bet 
voorwerp van de voorwaarde, en dus on
geacht of de verhuurder dan wei de 
huurder zijn verplichtingen niet nakornt, 
zijn beslissing waarbij het de voorwaar
de 9-f van de litigieuze huurovereen
kornst voor niet geschreven houdt en de 
op die voorwaarde gegronde vordering 
van de buurders afwijst : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 1762bis van het Burgerlijk 
Wetboek, « de uitdrukkelijke ontbin
dende voorwaarde voor niet geschre
ven wordt gehouden »; dat die bepa
ling in algemene bewoordingen is 
gesteld en geen onderscheid maakt 
naargelang zij ten laste van de ene 
dan wel van de andere partij in de 
huurovereenkomst is bedongen; 

Dat het bestreden vonnis, door te 
oordelen dat het verbod op een der
gelijke voorwaarde algemeen is, de 
in het middel aangewezen wetsbepa
lingen niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

24 rnaart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rappe, waar
nernend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret - Advocaat: mr. 
Gerard. 

Nr. 144 

1 • KAMER - 24 maart 1994 

REGISTRATE (RECHT VAN)- GEDWON
GEN OPENBARE VERKOOP - CONTROLE
SCHATTING - WETTIGHEID. 
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Art. 189 W.Reg. is toepasselijk op de ge
dwongen openbare verkopen; de rech
ter kan derhalve een vordering tot con
troleschatting van de ontvanger der 
registratie niet afwijzen op grand dat 
de toewijzingswaarde van een bij 
openbare verkoop verkocht onroerend 
goed moet worden geacht de verkoop
waarde ervan te vertegenwoordigen 
(1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. MARECHAL E.A.) 

(A.R. nr. C.93.0368.F) 

24 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Rappe - Verslaggever: de h. 
Parmentier - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 145 

1 • KAMER - 25 maart 1994 

VERRIJKING ZONDER OORZAAK -
VORDERING • DE IN REM VERSO , - SUBSI
DIAIR KARAKTER - GEVOLG. 

Het subsidiaire karakter van de rechts
vordering die op verrijking zonder oor
zaak steunt, belet dat deze vordering 
wordt aangenomen wanneer de partij 
een andere vordering, die zij heeft ]a
ten tenietgaan, kon instellen (1). 

Noot arrest nr. 144 : 

(1) Cass., 17 dec. 1987, A.R. nr. 7912 (A.C, 
1987-88, nr. 242). 

Noot arrest nr. 145 : 

. (1) Cass., 11 sept. 1969, (A.C, 1970, 36); zie 
Cass., 21 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 240, 
en de noot P.M.; R.CJ.B., 1966, 117 en de noot 
Dalcq, R.O.); R. DEKKERS, Handboek burgerlijk 
recht (2• uitg.), II, nr. 316. 

(ROYALE BELGE N.V. T. VERSMISSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8187) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1991 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 1251, enig lid, 3°, 
van bet Burgerlijk Wetboek, en van bet 
algemeen rechtsbeginsel dat niemand 
zich zonder oorzaak ten laste van een 
ander mag verrijken, zoals bevestigd in 
artikelen 1235, 1376 en 1377 van bet Bur
gerlijk Wetboek, van artikelen 17 en 18 
van bet Burgerlijk Wetboek en 22 van de 
wet van 11 juni 1874 op de verzekering, 
vormend titel X van boek I van bet Wet
hoek van Koophandel, 

doordat bet Hof van Beroep te Antwer
pen in de bestreden beslissing van 
17 april 1991, na te hebben vastgesteld 
dat bij arrest van de zevende kamer van 
bet Hof d.d. 18 november 1981 voor recht 
gezegd was dat de verantwoordelijkheid 
voor de schadelijke gevolgen van bet on
geval van 22 december 1979 ten laste 
diende te worden gelegd van beide in bet 
ongeval betrokken bestuurders, en bet 
hof deze verantwoordelijkheid bij helften 
verdeelde met dien verstande dat ook in
zittende Janssen voor een vierde verant
woordelijk was voor de eigen schade we
gens bet niet dragen van de veiligheids
gordel, dat eiseres in deze procedure 
vrijwillig was tussengekomen en samen 
met haar verzekerde Van Straelen soli
clair veroordeeld werd om o.m. aan de 
huwgemeenschap Versmissen-Janssen 
en aan dame Janssen in eigen naam een 
provisionele som van 50.000,- frank te 
betalen (waarbij tevens een geneesheer
deskundige werd aangesteld om dame 
Janssen te onderzoeken), dat bij arrest 
van hetzelfde hof van 24 mei 1985 onder 
meer de definitieve schade-eisen voor de 
eigen schade van dame Janssen werden 
begroot, rekening houdend met haar ei
gen verantwoordelijkheid, en werden be
paald op 658.312,- frank, dat dame Jans
sen enkel en alleen beklaagde Van 
Straelen en zijn verzekeraar, eiseres, 
had aangesproken in · betaling van de 
door haar geleden schade, en dat de oor
spronkelijke vordering van eiseres ertoe 
strekte van mede-aansprakelijke Ver
smissen de terugbetaling te vorderen 
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van de helft van de door haar aan dame 
Janssen uitgekeerde bedragen, het von
nis van de eerste rechter, die deze vorde
ring had ingewilligd, teniet doet en de 
oorspronkelijke vordering afwijst met 
volgende motieven: « ( ••. ) dat oorspronke
lijke eiseres (eiseres tot cassatie) haar 
vordering steunde en nog steunt op de 
actio judicati en zo deze niet mogelijk is 
op de actio de in rem verso; ( ... ) dat de 
mededader of zoals in casu zijn verzeke
raar die de volledige schuld betaald heeft 
op zijn beurt de vordering uitoefent van 
het slachtoffer, zodat de aard van die 
vordering afhangt van wat het slachtof
fer zou gedaan hebben om zijn rechten 
veilig te stellen; dat telkens wanneer het 
slachtoffer onder de vorm van een in 
kracht van gewijsde gegane gerechte
lijke beslissing t.o.v. de andere mededa
der over een uitvoerbare titel beschikt, 
de vordering die de gesubrogeerde mede
dader zal kunnen uitoefenen geen vorde
ring zal zijn tot vergoeding van Q.e door 
het slachtoffer geleden schade, maar een 
actio judicati die het slachtoffer kan uit
oefenen tegen de mededaders die veroor
deeld waren hem te vergoeden; dat inte
gendeel indien het slachtoffer niet was 
opgetreden tegen de mededaders of te
gen sommige onder hen, de vordering 
van diegene die het slachtoffer heeft ver
goed, tegen deze(n) opzichtens welke het 
slachtoffer beschikt, dan ook geen actio 
judicati is, maar een vordering in ver
goeding van het door het slachtoffer zelf 
geleden schade; ( ... ) dat niet beschikkend 
over een uitvoerbare titel t.o.v. de andere 
mededader wiens schuld (eiseres) heeft 
voldaan, deze laatste slechts een vorde
ring heeft in vergoeding van de door het 
slachtoffer zelf geleden schade, dat deze 
vordering, die in casu haar grondslag 
vindt in een misdrijf gepleegd door de 
mededader (verweerder) en bijgevolg on
derworpen is aan de korte verjaringster
mijn nl. 5 jaar (als) actio ex delictu ver
jaard was op het ogenblik dat (eiseres) 
de vordering instelde die het voorwerp 
van huidig geding uitmaakt; ( ... ) dat (ei
seres) die tijdens de strafrechtelijke pro
cedure zowel in eerste aanleg als in ho
ger beroep vrijwillig tussenkwam reeds 
in 1981 wist dat het slachtoffer slechts 
een vordering instelde tegen haar verze
kerde en tegen naar zelf en dus niet te
gen de mededader haar echtgenoot; dat 
zij ingevolge het arrest van 18 november 
1981 ook op de hoogte was van het feit 
dat haar verzekerde slechts voor de helft 
aansprakelijk werd gesteld voor het 
kwestieus ongeval en dat ingevolge het 

principe van de solidariteit haar verze
kerde en zijzelf als vrijwillig tussenko
mende partij veroordeeld werden de to
taliteit van een provisioneel bedrag aan 
het slachtoffer te betalen min 1/4 waar
voor het slachtoffer zelf aansprakelijk 
werd gesteld; dat zij bijgevolg toen reeds 
kennis had om de actio ex delictu uit te 
oefenen wat zij nagelaten heeft te doen; 
dat zij trouwens begin 1982 reeds een 
provisioneel bedrag aan het slachtoffer 
uitbetaalde en niet diende te wachten tot 
op het ogenblik dat de schade van het 
slachtoffer in zijn geheel begroot was; 
( ... ) dat (verweerder) terecht stelt dat de 
vordering wegens verrijking zonder oor
zaak een essentieel subsidiaire vordering 
is, die enkel toegelaten is voor zover de 
eiser geen enkel ander middel ter be
schikking staat of ter beschikking heeft 
gestaan om zijn vordering op te steunen; 
dat nu (eiseres) ingevolge haar eigen na
latigheid vervallen is door het verstrij
ken van de verjaringstermijn een vorde
ring ex delictu in te leiden niet daarop 
volgend zich op de verrijking zonder oor
zaak kan steunen ten einde het verloren 
gegane effect van de vordering ex delictu 
teniet te doen; dat uit de subsidiaire 
aard der actio de in rem verso volgt dat 
die vordering niet kan dienen om een 
rechtsvordering te vervangen die men 
door zijn eigen schuld heeft Iaten verlo
ren gaan » (arrest pp. 4 tot 6), 

terwijl overeenkomstig artikel 1251, 
enig lid, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 
indeplaatsstelling van rechtswege ge
schiedt ten voordele van hem die, met 
anderen of voor anderen tot betaling van 
een schuld gehouden zijnde, er belang 
bij had deze te voldoen; anderzijds over
eenkomstig een algemeen rechtsbegin
sel, bevestigd in artikelen 1235, 1376 en 
1377 van het Burgerlijk Wetboek, hij die 
zich verrijkt zonder oorzaak gehouden is 
hem wiens patrimonium daardoor ver
armd is, te vergoeden of die patrimoni
um te herstellen; aldus de vordering ge
steld overeenkomstig artikel 22 van de 
wet van 11 juni 1874 door de verzeke
raar, die de schadevergoeding heeft be
taald waartoe hij door de fout van zijn 
verzekerde gehouden was, tegen de der
de die mede-verantwoordelijk is voor de 
schade, gegrond is op het recht, in hoof
de van hem die de schade vergoedde, de 
bijdrage .in deze vergoedingsplicht te be
komen van elkeen die medeverantwoor
delijk is voor de schade; de door de 
schuldenaar aldus tegen de mede-schul
denaar ingestelde « actio de in rem ver-
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so • weliswaar niet mag dienen om langs 
een omweg te bekomen wat de wet niet 
laat toekennen, en er derhlave niet mag 
toe strekken de wet te omzeilen; derge
lijke wetsmiskenning niet voorligt wan
neer, om de verjaring van de op een be
paalde rechtsgrond ingestelde vordering 
te ontlopen, de vo~dering op een andere 
rechtsgrond wordt gesteld; zo, bijvoor
beeld, de verjaring van de vordering ex 
delicto volkomen . wettig kan ontlopen 
worden door, wanneer de daartoe gestel
de voorwaarden zijn vervuld, bet stellen 
van een vordering « de in rem verso »; de 
subsidiariteitsvoorwaarde van de « actio 
de in rem verso » slechts inhoudt dat de
ze vordering moet ontzegd worden aan 
de eiser die nog over enige effektieve en 
actuele vordering tegen de mede-aan
sprakelijke, beschikt om de vermogens
verarming ongedaan te maken; te dezen 
bet hof van beroep stelt dat eiseres voor
heen over een vordering op een andere 
rechtsgrond had kunnen beschikken, 
docb deze vordering op bet ogenblik van 
de behandeling voor het hof, teniet was 
gegaan door verjaring; aldus op bet 
ogenblik van de behandeling voor bet. 
hof van beroep geen effektieve en actu
ele vordering tegen de medeaansprake
lijke openstond om de vermogensverar
ming ongedaan te maken, zodat het bof 
van beroep niet wettig kon oordelen dat 
eiseres, nu zij de verjaringstermijn van 
de vordering ex delicto had laten ver
strijken, zich niet daaropvolgend op de 
verrijking zonder oorzaak kon steunen 
(schending van alle in de aanhef van bet 
middel aangebaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het middel niet 
opkomt tegen het arrest in zoverre 
het : 1. beslist dat de vordering van 
eiseres die het slachtoffer heeft ver
goed, tegen de mede-aansprakelijke 
verweerder « opzichtens dewelke het 
slachtoffer over geen uitvoerbare ti
tel beschikt, dan ook geen actio ju
dicati is, maar een vordering in ver
goeding van het door het slachtoffer 
zelf geleden schade »; 2. vaststelt dat 
eiseres, ingevolge verjaring, geen 
rechtsvordering « ex delicto » nog 
kon instellen; 

Overwegende dat, in zoverre eise
res haar vordering grondt op de ver
rijking zonder oorzaak van verweer
der, uit de vaststellingen van het 
arrest, blijkt dat eiseres betalingen 

heeft gedaan voordat de burgerlijke 
rechtsvordering was verj aard; 

Overwegende dat het subsidiaire 
karakter van de rechtsvordering die 
op verrijking zonder oorzaak steunt, 
belet dat deze vordering wordt aan
genomen wanneer, zoals te dezen, 
de partij een andere vordering, die 
zij heeft laten tenietgaan, kon in
stellen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

25 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Forrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 146 

ALGEMENE VERGADERING - 25 maart 1994 

RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER -
GEDRAG- OMKOPING- WAARDIGHEID VAN 
HET AMBT - ONTZETTING UIT HET AMBT. 

De rechter die bij een in kracht van ge
wijsde gegaan arrest is veroordeeld ter 
zake van zich als rechter te hebben la
ten omkopen, heeft door zijn gedrag 
ernstig afbreuk gedaan aan de waar
digheid van zijn ambt van rechter en 
is derhalve niet meer waardig deel te 
nemen aan de uitoefening van de 
Rechterlijke Macht; het Hof ontzet 
hem derhalve uit zijn ambt (1). (Art. 
409 Ger.W.) 

(1} Zie Cass., 20 feb. 1992, A.R. nr. 9752 
(A.C., 1991-92, nr. 324}. 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN CAS
SATIE T. X ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.94.0004.N) 

Het Hof van Cassatie, in openbare 
en algemene vergadering, samen
gesteld overeenkomstig artikel 348, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 
Aangezien de heer X. .. , tot rechter 

in de rechtbank van eerste aanleg te 
Y ... werd benoemd bij koninklijk be
sluit van 2 september 1985 en de bij 
artikel 2 van het decreet van 20 juli 
1831 voorgeschreven eed heeft afge
legd; 

Aangezien de heer X. .. , bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest 
op 7 januari 1994, door de eerste ka
mer van het Hof van Beroep te Z ... , 
wegens het feit van zich als rechter 
te hebben laten omkopen, is veroor
deeld tot een gevangenisstraf van 
achttien maanden waarvan tl!vaalf 
met uitstel gedurende drie jaar, en 
tot een geldboete van 1.000 frank of 
een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden, alsmede voor 
een termijn van vijf jaar vervallen 
verklaard werd uit de rechten be
paald in artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5° van 
het Strafwetboek; 

Aangezien uit dat arrest en uit 
het strafonderzoek blijkt dat de be
klaagde zich te Y ... , op 19 maart 
1993, in zijn hoedanigheid van on
derzoeksrechter heeft laten omko
pen met betrekking tot het hem toe
vertrouwde gerechtelijk onderzoek 
tegen P.G. en een geldsom van 
70.000 frank heeft ontva:ngen uit 
handen van diens eclitgenote, S.V., 
hetzij om in de uitoefening van zijn 
ambt een onrechtmatige handeling 

te verrichten, hetzij om zich te ont
houden van een hahdeling die tot 
zijn ambtsplichten behoort; 

Aangezien het hof van beroep oor
deelt dat de voormelde straf gebo
den is omdat de " scherpe afkeuring, 
die blijkt uit de in artikelen 249 en 
251 bepaalde straffen ook nog na de 
aanneming van de verzachtende om
standigheden duidelijk moet zijn " 
en " het vertrouwen van de burgers 
in zijn rechters een zeer hoog maat
schappelijk goed (is), waaraan bij
zondere zorg en aandacht moet be
steed worden "; 

Dat het hof van beroep bij het be,
palen van de straf weliswaar reke-" 
ning heeft gehouden met verzach
tende omstandigheden doch des
aangaande heeft gepreciseerd. dat 
daaronder " aileen kunnen verstaan 
worden de afwezigheid van enige 
strafrechtelijke veroordeling " van 
de beklaagde " en· zijn uiteindelijke 
beslissing om mee te werkeh a'an 
het onderzoek "; 

Overwegende dat uit de aard, de 
zwaarte van de bestrafte feiten en 
uit de veroordeling, alsmede uit de 
met de feiten verband houdende ge
dragingen van de beklaagde, zoals 
die in het strafdossier zijn weerge
geven, blijkt dat de heer ···X... aan 
zijn ambtsplichten zeer ernstig is te 
kort gekomen, afbreuk gedaan heeft 
aan de waardigheid van zijn ambt 
en het vertrouwen van de burgers in 
de rechterlijke macht heeft ge
schokt; dat hij niet meer waardig is 
nog deel te nemen aan de uitoefe
ning van die rechterlijke macht; 

Gelet op artikel 100, tweede lid, 
van de Grondwet, op de artikelen 
404, 405, 409, 417 tot 420 en 422 tot 
426 van het Gerechtelijk Wetboek 
en op artikel6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den; 

Vordert dat het Hof, in algemerie 
vergadering, uitspraak doende in 
openbare terechtzitting en na onder
zoek, de heer X. .. uit zijn. ambt van 
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rechter in de Rechtbank van eerste 
aanleg te Y... ontzet en hem in de 
kosten veroordeelt. 

Brussel, 26 januari 1994, 

De eerste advocaat-generaal, 

(get.) G. D'Hoore ». 

Gehoord het verslag van voorzit
ter D'Haenens; 

Gehoord de eerste advocaat-gene
raal D'Hoore in zijn conclusie, waar
bij bij het Hof verzoek recht te doen 
op de hierboven weergegeven vorde
ring van 26 januari 1994, strekkende 
tot ontzetting van X. .. uit zijn ambt 
van rechter in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Y ... ; 

Overwegende dat X ... , hoewel re
gelmatig opgeroepen om te verschij
nen ter terechtzitting van 25 maart 
1994, te 14 uur 30, niet verschijnt; 

Gezien het arrest, op 7 januari 
1994 door het Hof van Beroep te Z ... 
gewezen; 

Overwegende dat bij voormeld ar
rest dat in kracht van gewijsde is 
gegaan, X ... werd veroordeeld ter za
ke van zich als rechter te hebben la
ten omkopen, dit is een aanbod of 
een belofte te hebben ontvangen, 
hetzij om in de uitoefening van zijn 
ambt een onrechtmatige handeling 
te verrichten, hetzij om zich te ont
houden van een handeling die tot 
zi]n ambtsplichten behoort; 

Ove.rwegende dat zowel uit het 
voormelde arrest van het hof van 
beroep als uit het onderzoek door 
het Hof blijkt dat X ... door zijn ge
drag ernstig afbreuk heeft gedaan 
aan de waardigheid van zijn ambt 
van rechter en dat hij derhalve niet 
meer waardig is deel te nemen aan 
de uitoefening van de Rechterlijke 
Ma.cht; 

.. Om die redenen, recht doende bij 
verstek, in openbare terechtzitting; 
gelet op de artikelen 152, tweede lid, 
van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 

tot 420, 422 tot 426 van het Gerech
telijk Wetboek, en 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden; ontzet X... uit zijn 
ambt van rechter in de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Y ... ; veroor
deelt hem in de kosten die op heden 
nul frank belopen. 

25 maart 1994 - Algemene vergade
ring - Voorzitter en verslaggever: de h. 
D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, eerste advo
caat-generaal. 

Nr. 147 

1 e KAMER - 25 maart 1994 

1° AFSTAND (RECHTSPLEGING) 
AFSTAND VAN GEDING - RAADSMAN VAN 
EEN PARTIJ - BIJZONDERE VOLMACHT - BE
TWISTING - VERPLICHTING VOOR DE RECH
TER. 

2° AFSTAND {RECHTSPLEGING)- AF
STAND VAN GEDING - MONDELINGE AF
STAND VAN GEDING - LASTHEBBER VAN 
EEN PARTIJ - BIJZONDERE VOLMACHT. 

3° AFSTAND (RECHTSPLEGING) 
AFSTAND VAN GEDING - AFSTAND GEDECRE
TEERD- GEVOLG. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
AFSTAND VAN GEDING GEDECRETEERD - GE
VOLG. 

1 o De rechter moet bij afstand van ge
ding door de raadsman van een partij 
aileen dan onderzoeken of die raads
man over een bijzondere volmacht be
schikt wanneer daaromtrent een be
twisting bestaat. (Art. 842, tweede lid, 
Ger.W.) 
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2° De bij art. 824, tweede lid, Ger. W. ge
stelde vereiste van een bijzondere vol
macht voor de uitdrukkelijke afstand 
door een lasthebber is ook van toepas
sing op de mondelinge afstand van ge
ding. 

3° De rechter die de afstand van geding 
heeft gedecreteerd, kan geen uitspraak 
meer doen over het geschil zelf. (Art. 
826 Ger.W.) 

4° Het hoi van beroep dat in een geschil 
over inkomstenbelastingen de afstand 
van geding heeft gedecreteerd, kan 
geen uitspraak meer doen over het ge
schil zell (Art. 826 Ger.W.) 

(VUURVAST B.V.B.A. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. VAN FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F.199l.N) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 25 februari 1992 door 
bet Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 2, 440, 
inzonderheid lid 2, 820, 821, 822, 824, in
zonderheid lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1987, 1988 en 1989 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de af
stand van de fiscale voorziening door ei
seres gerechtelijk vaststelt op grond van 
het motief : « dat ter zitting van 21 fe
bruari 1992 (eiseres) verklaart afstand te 
doen van de door haar ingestelde fiscale 
voorziening; dat de afstand van de voor
ziening regelmatig is en dat (verweerder) 
verklaart deze te aanvaarden », 

terwijl, eerste onderdeel, de advocaat, 
die ter zitting van 21 februari 1992 na
mens eiseres verklaard heeft afstand te 
doen van de fiscale voorziening, slechts 
als gevolmachtigde van eiseres ver
schijnt krachtens artikel 440, lid 2 van 
het Gerechtelijk Wetboek voor deze af
stand, indien hij over een bijzondere vol
macht daartoe beschikte, nu artikel 824, 
lid 2, van hetzelfde wetboek voor een uit
drukkelijke afstand gedaan door een ge
volmachtigde dergelijke volmacht vereist 
en geen enkele wettelijke bepaling an
ders bepaalt; bij gebreke aan dergelijke 
bijzondere volmacht eiseres derhalve 

n!et geldig vertegenwoordigd was door 
haar raadsman voor de gedane afstand, 
wiens verklaring haar om die reden niet 
kan toegerekend worden; 

zodat het bestreden arrest niet wettig 
de afgelegde verklaring bij monde van 
de raadsman aan eiseres kon toereke
nen, waar het stelt dat eiseres verklaart 
afstand te doen van de fiscale voorzie
ning en deze afstand niet wettig regel
matig kon bevinden, zonder vast te stel
len dat deze gemachtigde over een 
bijzondere volmacht daartoe beschikte 
(schending van de aangehaalde bepalin
gen, behoudens die van het Burgerlijk 
Wetboek en de Grondwet), 

en terwijl, tweede onderdeel, zelfs zo 
artikel 824, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek niet toepasselijk zou zijn op 
een mondeling afgelegde verklaring tot 
afstand van de fiscale voorziening, om
dat zij niet per gewone akte hetzij ge
schrift gedaan werd, dan nog verschijnt 
de advokaat, die ter zitting van 21 fe
bruari 1992 namens eiseres verklaard 
heeft afstand te doen van de fiscale voor
ziening, slechts als gevolmachtigde van 
eiseres krachtens artikel 440, lid 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek voor deze af
stand, indien hij over een bijzondere vo
macht daartoe beschikte, nu het man
daat ad litem waarmee die advocaat 
gelast was zich niet uitstrekt tot een 
daad zoals de afstand van een fiscale 
voorziening die tot gevolg heeft dat ei
seres belastingen definitief verschuldigd 
wordt, hetzij een daad vallende onder ar
tikel 1988, lid 2, van het Burgerlijk Wet
boek dat een uitdrukkelijke volmacht 
vereist, die krachtens artikel 1987 van 
het Burgerlijk Wetboek bijzonder voor 
die welbepaalde daad verleend wordt; bij 
gebreke aan dergelijke bijzondere vol
macht eiseres derhalve niet geldig verte
genwoordigd was door haar raadsman 
voor de gedane afstand, wiens verklaring 
haar om die reden niet kan toegerekend 
worden; 

zodat het bestreden arrest niet wettig 
de afgelegde verklaring bij monde van 
de raadsman aan eiseres kon toereke
nen, waar het stelt dat eiseres verklaart 
afstand te doen van de fiscale voorzie
ning en deze afstand niet wettig regel- · 
matig kon bevinden, zonder vast te stel
len dat deze gemachtigde over een 
bijzondere volmacht daartoe beschikte 
(schending van de aangehaalde bepalin
gen, behoudens die van het Gerechtelijk 
Wetboek en de Grondwet); 



Nr. 147 HOF VAN CASSATIE 313 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, 

in zoverre het aanvoert dat eiser 
niet regelmatig vertegenwoordigd 
was om afstand van geding te doen 
omdat zijn raadsman niet over een 
bijzondere volmacht beschikte, het 
Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten, waarvoor het niet 
bevoegd is; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige, 
dat uit de artikelen 820, 824 en 825 
van het Gerechtelijk Wetboek, be
schouwd in hun onderling verband, 
volgt dat de rechter aileen dan moet 
onderzoeken of de raadsman van 
een partij die afstand van geding 
doet, over een bijzondere volmacht 
beschikt, wanneer daaromtrent een 
betwisting bestaat; 

Overwegende dat de appelrech
ters, bij ontstentenis van betwisting 
omtrent de regelmatigheid van af
stand, vermochten de afstand van 
geding door de raadsman van eise
res vastte stellen, zonder uitdrukke
lijk te vermelden dat die raadsman 
over een bijzondere volmacht be
schikte; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 824, 

tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, in zoverre dit een bijzon
dere volmacht als vereiste stelt voor 
de uitdrukkelijke afstand door een 
lasthebber, ook van toepassing is op 
de mondelinge afstand van geding; 

Dat het onderdeel onterecht ervan 
uitgaat dat die wetsbepaling niet 
toepasselijk is op de mondelinge af
stand; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van artikel 278 van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 2 
en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden arrest de af
stand van de fiscale voorziening door ei
seres gerechtelijk vaststelt op grond van 
het motief : « dat ter zitting van 21 fe
bruari 1992 (eiseres) verklaart afstand te 
doen van de door haar ingestelde fiscale 
voorziening; dat de afstand van de voor
ziening regelmatig is en dat (verweerder) 
verklaart deze te aanvaarden », 

terwijl krachtens artikel 278 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
het hof van beroep, eens het gevat werd 
van het geschil, een ambtshalve wettig
heidscontrole van de betwiste aanslagen 
verplicht moet uitvoeren door na te gaan 
of de aanslagtermijnen al dan niet ver
streken zijn, of er al dan niet het gezag 
van gewijsde van een jurisdictionele be
slissing geschonden werd of dat er geen 
nieuwe bezwaren voorhanden zijn die de 
belastingplichtige onmogelijk voor de ge
westelijke directeur kon Iaten gelden, 
welke verplichte controle voortspruit uit 
het karakter van openbare orde dat de 
fiscale wet heeft en daarom onafhanke
lijk is van de grieven die belastingsplich
tige regelmatig inroept of niet, derwijze 
dat ingeval belastingplichtige, zoals eise
res ten deze, verklaart afstand te doen 
van de fiscale voorziening, deze afstand 
enkel tot gevolg heeft dat het hof van be
roep niet meer gevat is door de grieven 
opgeworpen door belastingplichtige, 
waarover geen motivering meer hoeft 
verstrekt te worden, maar verder de ver
plichting tot de hoger beschreven ambts
halve wettigheidscontrole uit te voeren 
onverkort laat; 

zodat het bestreden arrest door enkel 
de afstand van de fiscale voorziening ge
rechtelijk vast te stellen, nagelaten heeft 
de verplichte boger beschreven ambts
halve wettigheidscontrole uit te voereri 
(schending van artikel 278 W.I.B.) en al
dus nagelaten heeft uitspraak te doen 
over een punt van de vordering (schen
ding van artikel 2 en 1138, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat, volgens artikel 
826 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de afstand van geding die aangeno
men is, van rechtswege inhoudt dat 
de partijen ermee instemmen dat de 
zaken over en weder in dezelfde 
staat worden teruggebracht alsof er 
geen geding is geweest; 

Overwegende dat de rechter die 
de afstand van geding heeft gede
creteerd, geen uitspraak meer kan 
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doen over het geschil zelf, ook al be
treft het een geschil over inkom
stenbelastingen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

25 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert. 

Nr. 148 

3• KAMER - 28 maart 1994 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING - ARBEID - ARBEID VOOR ZICHZELF 
- BEWIJS - BEWIJSLAST - R.V.A. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
WIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - BE
WIJSLAST - WERKLOOSHEID - RECHT OP 
UITKERING - ARBEID - ARBEID VOOR ZICH
ZELF - R.V.A. 

1 o en 2° Wanneer de werknemer,die aan
spraak maakt op werkloosheidsuitke
ringen, voor zichtzelf arbeid verricht 
die ingeschakeld kan worden in het 
economisch ruilverkeer van goederen 
en diensten en die niet beperkt is tot 
het gewone beheer van eigen bezit, 
staat het niet aan de Rijksdienst voor 
Arb~idsvoorziening het bewijs te leve
ren dat de werknemer die arbeid tij
dens zijn werkloosheid verricht. (Art. 
126, eerste lid, 1° en 2°, b, (1) Werkloos
heidsbesluit.) 

(1) Zie artt. 44 en 45, eerste lid, 1°, K.B. 25 
nov. 1991. 

(2) Het O.M. was van oordeel dat het eerste 
middel feitelijke grondslag mist. 

(OLIVIERO T. R.V.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9668) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1991 
door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 126, eerste lid, na zijn wijzi
ging bij de koninklijke besluiten van 28 
april 1966 en 26 april 1976, 128 v66r zijn 
wijziging bij het koninklijk besluit van 
28 mei 1986, 152, eertste lid, gewijzigd bij 
de koninklijke besluiten van 11 mei 1970 
en 5 november 1979 en v66r zijn wijzi
ging bij het koninklijk besluit van 28 
mei 1986, 153, § 4, ingevoegd bij het ko
ninklijk besluit van 5 november 1979 en 
v66r zijn wijziging bij het koninklijk be
sluit van 20 januari 1991, 210, derde lid, 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest vaststelt « dat uit de 
gegevens van het dossier volgt dat (ei
ser) sedert 18 februari 1985 met periodes 
tijdelijk werkloos is », en waarbij het 
dienaangaande de beweringen van eiser 
niet heeft tegengesproken, die in conclu
sie voor het hof van beroep betoogde dat 
hij (was opgetreden) in 1985 op 18, 19, 
20, 21, 22, 25, 26 en 27 februari en op 13, 
14 en 15 november, en ook op 2 januari 
1986, en erop wijst dat « in 1985 de pu
blieke optredens van de groep " X Band " 
met (eiser) de volgende waren : ( ... ) 16 fe
bruari 1985, 28 april 1985, 16 mei 1985, 18 
mei 1985, 22 juni 1985, 23 juni 1985, 29 
juni 1985, 30 juni 1985, 2 juli 1985, 6 juli 
1985, 7 juli 1985, 2 augustus 1985, 3 au
gustus 1985, 15 augustus 1985, 16 augus
tus 1985, september 1985, 5 oktober 1985, 
26 oktober 1985 en 19 oktober 1985 ( ... ); 
dat 104 repetities met de groep ( ... ) in 
aanmerking worden genomen » en dat 
« in 1986 de publieke optredens van de 
groep "X Band" met (eiser) de volgende 
waren : 8 februari 1986, 2 maart 1986, 23 
februari 1986, 9 maart 1986, 20 april 1986, 
1 mei 1986, 7 mei 1986, 21 juni 1986, 28 
juni 1986, 1 juli 1986 ( ... ); dat (eiser) zelf 
52 repetities met de groep in aanmer
ldng neemt ( ... ) » (arrest p. 8 en 9), en 
vervolgens op verweerders hoger beroep, 
het vonnis a quo vernietigt en de admi-
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nistratieve beslissing bevestigt waarbij 
eiser voor de periode van 18 februari 
1985 tot 31 juli 1986 van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen wordt uitgeslo
ten, de terugvordering wordt bevolen van 
de uitkeringen die aldus ten onrechte 
zijn ontvangen en een administratieve 
sanctie van zes weken met ingang van 6 
februari 1989 wordt opgelegd, inzonder
heid op grand: « dat het hof, nu (eiser) 
geen data in aanmerking heeft genomen 
voor de repetities, zodat thans niet met 
zekerheid kan worden gesteld dat de re
petities en de openbare optredens niet 
overeenstemmen met dagen van gedeel
telijke werkloosheid, oordeelt dat (eiser) 
artikel 126, eerste lid, 2°, b, van het 
Werkloosheidsbesluit van 20 december 
1963 tijdens de betwiste periode niet na
leeft », 

terwijl, overeenkomstig artikel 126, 
eerste lid, 2°, b, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, de 
werknemer die gedurende zijn werkloos
heid voor zichzelf geen arbeid verricht, 
die ingeschakeld is in het economisch 
ruilverkeer van goederen en diensten en 
die niet beperkt is tot het gewone beheer 
van eigen bezit, aanspraak heeft op 
werkloosheidsuitkering; met toepassing 
van de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, iedere partij het bewijs moet 
leveren van de feiten die zij aanvoert; ei
ser voor 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 en 27 fe
bruari 1985, 13, 14 en 15 november 1985 
en 2 januari 1986 aanspraak maakte op 
werkloosheidsuitkeringen, nu hij van 
mening was dat hij aan de in artikel 126 
van genoemd koninklijk besluit gestelde 
vereisten voldeed; het aan verweerder 
stand aan te tonen dat eiser een arbeid 
verrichte, als bedoeld in artikel 126 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, gedurende zijn werkloosheid, zodat 
het arrest, door aan eiser het bewijs op 
te leggen dat de repetities en de openba
re optredens niet samenvielen met de 
periodes van tijdelijke werkloosheid, de 
bewijslast en bijgevolg alle in het middel 
aangewezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat uit artikel 126, 
eerste lid, 1 o en 2°, b, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid volgt dat de werk
nemer slechts aanspraak heeft op 
de door hem gevraagde werkloos-

heidsuitkering, als hij wegens om
standigheden onafhankelijk van zijn 
wil werkloze zonder loon wordt, en 
als hij gedurende zijn werkloosheid 
voor zichzelf geen arbeid verricht 
die ingeschakeld is in het econo
misch ruilverkeer van goederen en 
diensten en die niet beperkt is tot 
het gewone beheer van eigen bezit; 

Dat daaruit volgt dat, wanneer de 
werknemer, die aanspraak maakt op 
werkloosheidsuitkering, zoals te de
zen een dergelijke arbeid verricht, 
het niet staat voor verweerder, de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning, het bewij s te leveren dat hij 
die arbeid tijdens zijn werkloosheid 
verricht; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, v:an het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

28 maart 1994 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Gro
tendeelsgelijkluidende conclusie van (2) 
de h. Leclercq, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 149 

3" KAMER - 28 maart 1994 

1° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR) - RAAD 
VOOR MAATSCHAPPEL!JK WELZ!JN - WER· 
KING - BEVOEGDHEID - VOORZITTER VAN 
DE RAAD - VORDERINGEN IN RECHTE. 
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2° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR) - VER
ENIGING - BEHEER - ALGEMENE VERGADE
RING - BEVOEGDHEID - RAAD VAN BE
STUUR - VORDERINGEN IN RECHTE. 

3° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR)- VER
ENIGING - BEHEER - ALGEMENE VERGADE
RING - BEVOEGDHEID - VORDERINGEN IN 
RECHTE - CASSATIEBEROEP - BESLISSING 
- DRAAGWIJDTE - PRECIEZE BESLISSING. 

4° CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD - ElSER EN VERWEERDERS - El
SER - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBA
RE CENTRA VOOR) - VERENIGING - ALGE
MENE VERGADERING - BESLISSING 
DRAAGWIJDTE - PRECIEZE BESLISSING. 

5° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(OPENBARE CENTRA VOOR)- VER
ENIGING - ALGEMENE VERGADERING - BE
SLISSING - OVERLEGGING - SLUITING VAN 
DE DEBATTEN - STUKKEN OVERGELEGD TER 
VERANTWOORDING VAN HET TOELAATBAAR 
KARAKTER VAN HET CASSATIEBEROEP. 

6° CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STUKKEN 
- STUKKEN OVERGELEGD TER VERANT
WOORDING VAN HET TOELAATBAAR KARAK
TER VAN HET CASSATIEBEROEP - MAAT
SCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA 
VOOR) - VERENIGING - ALGEMENE VERGA
DERING - BESLISSING - OVERLEGGING -
SLUITING VAN DE DEBATTEN. 

1 o De beslissing van het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn om 
in rechte op te treden wordt genomen 
door de raad voor maatschappelijk 
welzijn en het proces wordt in de regel 
door de voorzitter van die raad ge
voerd (1). (Artt. 24, 28, § 1, vierde lid, 
en 115, § 2, O.C.M.W.-wet.) 

(1) Zie antwerp O.C.M.W.-wet, memorie van 
toelichting, Gedr.St., Senaat, zitting 1974-1975, 
nr. 581/1, biz. 31 e.v. en advies R.v.St., biz. 158, 
in fine; Verslag in naam van de commissie 
voor volksgezondheid en gezin door de h. VER
BIST, Gedr.St., Senaat, zitting 1975-1976, 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

2° De beslissing van een vereniging, die 
is opgericht ingevolge hoofdstuk XII, 
O.C.M. W.-wet, om in rechte op te tre
den, wordt in de regel genomen door 
de algemene vergadering van de ver
eniging en het proces wordt door de 
raad van bestuur gevoerd. (Artt. 24, 28, 
§ 1, vierde lid, 115, § 2, 120, eerste lid, 
§ 5 en 7, en 126, § 1, eerste lid, 
O.C.M.W.-wet.) 

3° De beslissing om cassatieberoep in te 
stellen moet precies blijken uit de be
slissing van de algemene vergadering 
van de in hoofdstuk XII van de 
O.C.M. W.-wet bedoelde vereniging (2).
(Artt. 120, eerste lid, § 5 en 7, en 126, 
§ 1, eerste lid, O.C.M.W.-wet.) 

4° Het cassatieberoep, dat is ingesteld 
door een in hoofdstuk XII van de 
O.C.M. W.-wet bedoelde vereniging, is 
in de regel niet ontvankelijk wanneer 
niet uit een precieze beslissing blijkt 
dat de algemene vergadering van de 
vereniging heeft beslist om dat cassa
tieberoep in te stellen of om het cassa
tiegeding voort te zetten op een cassa
tieberoep dat ten bewarende titel door 
de raad van bestuur zou zijn ingesteld 
(3). (Art. 1096, Ger.W.; artt. 24, 28, § 1, 
vierde lid, 115, § 2, 120, eerste lid, § 5 
en 7, en 126, § 1, eerste lid, O.C.M.W.
wet.) 

5° en 6° De precieze beslissing, waarbij 
de algemene vergadering van de in 
hoofdstuk XII van de O.C.M. W:-wet be
doelde vereniging beslist om cassatie
beroep in te stellen of om het cassatie
geding verder te zetten op een cassa
tieberoep dat ten bewarende titel door 
de raad van bestuur is ingesteld, kan 

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

nr. 581/2, biz. 163 tot 165. Over de vroegere ge
lijklopende bevoegdheid van de onderstands
commissie, zie art. 56, eerste lid, organieke 
wet 10 maart 1925 op de openbare onderstand. 
Verder dient erop gewezen dat art. 63 van de 
wet van 5 augustus 1992 houdende bepalingen 
betreffende de O.C.M.W.'s, dat art. 115, § 1, 
O.C.M.W.-wet heeft opgeheven, aileen de voog
dij over de O.C.M.W.'s wil verlichten. 

(2) Zie Cass., 29 nov. 1977 (A.C., 1978, 359); 
27 mei 1987, A.R. nr. 5686 (ibid., 1986-87, 
nr. 583). 

(3) Zie Cass., 21 april 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 1060), P. HUVELLE, « La loi organique 
des centres publics d'aide sociale », J.T., 1977, 
biz. 454, nr. 28. 
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worden overgelegd tot de sluiting van 
de debatten om het toelaatbaar karak
ter van het cassatieberoep te verant
woorden (4). (Art. 1100 Ger.W.) 

(ASSOCIATION LE DOMAINE T. GARNIER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.93.008l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juni 1992 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel van niet
ontvankelijkheid dat ambtshalve 
door het openbaar ministerie tegen 
de voorziening is opgeworpen en 
hierin bestaat dat niet uit een pre
cies besluit blijkt dat de algemene 
vergadering van eiseres heeft beslist 
een voorziening in te stellen of het 
cassatiegeding voort te zetten op 
een voorziening die ten bewarende 
titel door de raad van bestuur zou 
zijn ingesteld: 

Overwegende dat eiseres, naar 
luid van de voorziening een « ver
eniging is die krachtens hoofdstuk 
XII van de organieke wet betreffen
de de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn van 8 juli 1976 is 
opgericht »; 

Overwegende dat artikel 24 van 
de organieke wet betreffende de 
openbare centra voor maatschappe
lijk welzijn van 8 juli 1976 bepaalt 
dat de raad voor maatschappelijk 
welzijn alles regelt wat tot de be
voegdheid van het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn 
behoort, tenzij de wet het anders be
paalt; dat uit de samenlezing van 
die bepaling en van de artikelen 28, 
§ 1, vierde lid, en 115, § 2, van de
zelfde wet volgt dat de beslissing 

(4) Zie Cass., 23 okt. 1989, A.R. nr. 6697, en 
14 mei 1990, A.R. nr. 7040 (A.C., 1989-90, 
nrs. 111 en 540.) 

van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn om in rech
te op te treden door de raad voor 
maatschappelijk welzijn wordt gena
men en dat het proces in de regel 
door de voorzitter van die raad 
wordt gevoerd; 

Overwegende dat artikel 126, § 1, 
eerste lid, van de wet bepaalt dat 
onverminderd de toepassing van an
dersluidende bijzondere statutaire 
voorschriften, de in hoofdstuk XII 
van de wet van 8 juli 1976 bedoelde 
verenigingen worden beheerd val
gens dezelfde regelen als de openba
re centra voor maatschappelijk wel
zijn en dat zij onderworpen zijn aan 
dezelfde controle en hetzelfde admi
nistratief toezicht; dat uit artikel 
120, eerste lid, inzonderheid § 5 en 
7, volgt dat de algemene vergade
ring en de raad van bestuur de or
ganen van de vereniging zijn; 

Dat daaruit volgt dat, in de regel, 
de beslissing van een vereniging, 
die ingevolge hoofdstuk XII van de 
organieke wet betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk 
welzijn is opgericht, om in rechte op 
te treden, door de algemene verga
dering van de vereniging wordt ge
nomen en dat het proces door de 
raad van bestuur wordt gevoerd; 

Dat de beslissing om een voorzie
ning in te stellen bovendien precies 
moet blijken uit de beslissing van 
de algemene vergadering van de 
vereniging; 

Overwegende dat uit de stukken 
die eiseres op 25 februari 1994 ter 
griffie van het Hof heeft neergelegd 
blijkt dat de raad van bestuur van 
eiseres op haar zitting van 8 juni 
1993 heeft beslist cassatieberoep in 
te stellen tegen het arrest, dat op 10 
juni 1992 door het Arbeidshof te 
Brussel is gewezen, en dat de alge
mene vergadering op haar zitting 
van 23 februari 1994 de beslissing 
van de raad van bestuur van 8 juni 
1993 om het cassatieberoep in te 
stellen en het geding voort te zetten 
heeft bekrachtigd; ' 
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Dat uit het voorgaande volgt dat 
het tweede middel van niet ontvan
kelijkheid tegen de voorziening niet 
kan worden aangenomen; 

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

28 maart 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 150 

3• KAMER - 28 maart 1994 

WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING 
- PENSIOEN - BUITEN-WETTELIJK PEN
SIOEN - SAMENGENIETEN - GEVOLGEN -
ARBEIDSMARKT - BESCHIKBAARHEID. 

Het voordeel van de werkloosheidsuitke
ring kan de werkloze het voordeel van 
een buiten-wettelijk pensioen doen 
verliezen, maar het voordeel daarvan 
mag niet tot gevolg hebben dat de be
gunstigde onbeschikbaar wordt op de 
algemene arbeidsmarkt (1). (Artt. 133, 
vierde lid, 145 en 146, § 1, Werkloos
heidsbesluit.) (2) 

Noten arrest nr. 150 : 

(1) Zie Cass., 28 mei 1984, A.R. nrs. 4322 en 
4323 (A.C., 1983-84, nr. 547) en de verwijzingen 
in de noot op blz. 1252. 

(2) Zie artt. 56, 65, 130 en 178, tweede lid, 
K.B. 25 nov. 1991. 

(R.V.A. T. URBAIN) 

(A.R. nr. S.93.0106.F) 

28 maart 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en Draps. 

Nr. 151 

3• KAMER - 28 maart 1994 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - GEEN ANTWOORD OP CON
CLUSIE - TEGENSTRIJDIGE ONDERSTELLIN
GEN - ANTWOORD OP EEN ONDERSTELLING 
- GEVOLG. 

Wanneer eisers conclusie gegrond is op 
twee tegenstrijdige onderstellingen, 
waarbij de eerste het niet kennen van 
wetteksten aanvoert en de tweede de 
kennis daarvan onderstelt, wordt liet 
vormvoorschrift van art. 149 Gw. nage
leefd door het .arrest dat de eerste on
derstelling beantwoordt en aldus nood~ 
zakerlijkerwijze de tweede uitsluit (1), 
(Art. 149 gecoord. Gw. 17 feb.1994). (2) 

Noten arrest nr. 151: 

(1) Zie Cass., 29 april 1963 (Bull. en Pas., 
1963, I, 908). 

(2) Zie vroeger art. 97, Gw. 
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ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.93.0116.F) 

. HET HOF; - Gelet op het bestre-. 
den arrest, op 25 mei 1993 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel: 

Overwegende dat, enerzijds, ei
sers conclusie, die voor het arbeids
hof is neergelegd en die in het mid
del is weergegeven, op twee tegen
strijdige onderstellingen is gegrond, 
waarbij de eerste het niet kennen 
van wetteksten aanvoert en de twee
de de kennis daarvan onderstelt; 

Overwegende dat het arrest, door 
de in het middel weergegeven overwe
gingen, de eerste onderstelling beant
woordt en aldus noodzakelijkerwijze 
de tweede uitsluit; 

Dat het arrest aldus het vorm
voorschrift van artikel 149 van de 
Grondwet in acht neemt; 

·. Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op . artikel 1017, 
tweede lld, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten .. 

28 ma:art 1994 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - · Advocaten : mrs. 
Delahaye en: Simont: 

3e KAMER - 28 maart 1994 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEI'I'SVER-
ZEKERING ARBEIDSONGESCHIKT-
HEIDSVERZEKER!NG RIJKSINSTITUUT 
VOOR ZIEKTE- EN INVAL!DITEITSVERZEKE
RING - OPDRACHT - UITKERINGEN - MO
RATOIRE INTEREST - VERPLICHTING TOT 
BETALING. 

2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES· 
TEN- VEROORDELING VAN HET RIJKSINSTI
TUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER· 
ZEKERING TOT BETALING VAN MORATOIRE 
INTEREST OP DE AAN EEN RECHTHEBBENDE 
DOOR EEN VERZEKERINGSINSTELLING VER
SCHULDIGDE UITKERINGEN - ONWETTIG· 
HElD. 

3° INGEBREKESTELLING - BEGRIP. 

4° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN - INGEBREKESTELL!NG. 

5° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN - VORDERING - WERKNEMERS - AR
BEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKER!NG 
UITKERINGEN - INGEBREKESTELLING 
VERZEKERINGSINSTELLING. 

6° INGEBREKESTELLING - BEGRIP
Z!EKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. 

7° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING ARBEIDSONGESCHIKT
HEIDSVERZEKERING - WERKNEMERS - U!T
KERINGEN - INGEBREKESTELLING - VERZE
KERINGSINSTELLING - MORATOIRE INTE
REST. 

8° INGEBREKESTELLING 
NING - BEGRIP. 

AANMA· 

9° ANATOCISME - GERECHTELIJKE AAN
MANING - AANMANING - BEGRIP. 

10° INGEBREKESTELLING - BEGRIP -
SOMMA TIE. 

1° en 2° Het Rijksinstituut voor Ziekte
en Invaliditeitsverzekering is niet ver
plicht aan de rechthebbenden de uitke-
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ringen en de moratoire interest daarop 
te betalen; die verplichting rust aileen 
op de verzekeringsinstellingen, die de 
schuldenaars van de verzekerden zijn 
(1). (Artt. 40, 10• (2), en 123, § 2, Z.I.V.
wet.) 

3° en 4° Om moratoire interest te kun
nen vorderen, dient de schuldeiser, in 
de regel, aan zijn schuldenaar duide
lijk en ondubbelzinnig te kennen heb
ben gegeven dat hij wil dat de verbin
tenis wordt uitgevoerd (3). (Artt. 1139, 
1146 en 1153 B.W.) 

5°, a• en 7° Om moratoire interest te kun
nen vorderen op de uitkeringen val
gens de regeling inzake verzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid ten voor
dele van de werknemers, dient de 
rechthebbende aan de verzekeringsin
stelling in de ingebrekestelling duide
Jijk en ondubbelzinnig te kennen te ge
ven dat hij wil dat die schuldenaar 
zijn verbintenis uitvoert (4). (Artt. 
1139, 1146 en 1153 B.W.) 

a• en go Onder aanmaning wordt ver
staan een akte van een gerechtsdeur
waarder of een gelijkstaande akte, die 
een sommatie bevat waaruit de schul
denaar noodzakelijk heeft moeten op
maken dat hij in gebreke werd gesteld 
(5). (Artt. 1139, 1153 en 1154 B.W.) 

10° Bij ontstentenis van een aanmaning 
bij akte van een gerechtsdeurwaarder, 
kan het bewijs van de ingebrekestel
ling van de schuldenaar aileen worden 
geleverd door een erkenning zijner
zijds, of door een akte die een somma
tie bevat waaruit hij noodzakelijk 
heeft moeten opmaken dat hij in ge
breke was gesteld (6). (Artt. 1139, 1146 
en 1153 B.W.) 

(1) Cass., 26 okt. 1992, A.R. nr. 9413 (A.C., 
1992-93, nr. 692); 14 feb. 1994, A.R. nr. 
S.93.0018.F, supra nr. 77. 

(2) Zie thans art. 40, 4•. 

(3) en (4) Cass., 26 okt. 1992, A.R. nr. 9413 
(A.C., 1992-93, nr. 692). · 

(5) en (6) Zie Cass., 7 mei 1880 (Bull. en Pas., 
1880, I, 138) met cone!. Mesdach de ter Kiele, 
toen eerste adv.-gen.; 25 nov. 1991, A.R. nr. 
9239 (A.C., 1991-92, nr. 162); J. LECLERCQ, 
« L'application des interets moratoires aux 
prestations sociales », plechtige openingsrede 
van 2 sept. 1980 voor het Arbeidshof te Ber
gen, nrs. 67 en 68. 

(L.C.M. T. LAINET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.93.0130.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 12 juni 1992 en 12 
februari 1993 door het Arbeidshof te 
Bergen gewezen; 

Over het eerste mid del: scbending van 
de artikelen 1139, 1146 en 1153 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 6 van bet Gerecbte
lijk Wetboek, 3, tweede lid, 40.10, 42.1 
(als gewijzi~d bij artikel 10,1 V8:I?- ?e w':~ 
van 27 jum 1969), 51 (als geWIJZigd biJ 
artikel 18 van de wet van 27 juni 1969), 
91 (als gewijzigd bij artikel 3 van bet ko
ninklijk besluit 176 van 30 december 
1982), 93, 3°, b, 122, eerste en derde lid 
(als gewijzigd bij de wetten van 24 de
cember 1963 en 27 juni 1969, bet konink
lijk besluit van 22 december 1969 en de 
wetten van 22 december 1977 en 22 de
cember 1989), 123, §§ 1 en 2, (als gewij
zigd bij de wetten van 27 juni 1969, 20 
juli 1971, 20 juni 1975, 22 december 1977 
en bet koninklijk besluit van 22 decem
ber 1969) van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een re
geling voor verplicbte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, 54.3.b, 66, 67, tweede 
lid, van bet koninklifk besluit van 4 no
vember 1963 tot uitvoering van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en or
ganisatie van een regeling voor verplicb
te ziekte- en invaliditeitsverzekering, 17 
van bet koninklijk besluit van 31 decem
ber 1963 boudende verordering op de uit
keringen voor verplicbte ziekte- en inva
liditeitsverzekering, gewijzigd bij bet re
glement van bet bebeerscomite van 19 
oktober 1970 en 97 (oud) van de Grand
wet, 

doordat bet bestreden eindarrest van 
12 februari 1993 vaststelt dat « de vraag 
rijst of bet (door verweerder) neergeleg
de verzoekscbrift tot vernietiging van de 
beslissing van de G.R.I. (die een einde 
maakt aan de invaliditeit) - welk ver
zoekscbrift tegen bet R.I.Z.I.V. is gericbt 
- kan worden bescbouwd als een aan
maning van de verzekeringsinstelling » 
en in bet bestreden arrest alvorens recbt 
te doen van 12 juni 1992 erop wijst dat 
« met betrekking tot de moratoire inte
rest op de boofdsom twee overwegingen 
aan de orde zijn: 1) de recbtsvordering 
die de erkenning beoogt van bet recbt 
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van de rechthebbende op een sociale 
voorziening houdt oak het recht in op be
taling van de geldsommen die de uitvoe
ring van dat dubbel recht uitmaken ... 
2) de interest is pas verschuldigd als de 
hoofdschuld vervallen is en als de 
schuldeiser zijn schuldenaar heeft aan
gemaand te betalen ... dat de aanmaning 
de uitvoering van de hoofdverbintenis 
moet betreffen maar niet noodzakelijk 
de interest zelf ... dat die aanmaning im
pliceert dat de schuldeiser klaar en dui
delijk te kennen geeft dat hij het hem 
verschuldigde eist; dat die vereisten zijn 
vervuld in het geval van een vordering 
in rechte strekkende tot betaling van de 
schuldvordering », en vervolgens beslist 
dat • moet worden geoordeeld dat het 
verzoekschrift waarin de door de G.R.I. 
besliste hervatting van de arbeid wordt 
betwist, ten aanzien van de verzeke
ringsinstelling (eiser) gelijkstond met de 
aanmaning tot betaling » en • bijgevolg 
nu reeds beslist dat de interest op de 
hoofdsom verschuldigd is naargelang de 
maandelijkse vervaldagen, zonder dat 
verder mag worden teruggegaan dan het 
inleidend verzoekschrift van de voorzie
ning tegen de beslissing van de G.R.I. » 
op grand dat « het R.I.Z.I.V. en de verze
keringsinstellingen juridisch gezien af
zonderlijke rechtspersonen zijn; dat een 
rechtshandeling die de ene partij in het 
geding betrekt in beginsel geen gevolg 
kan hebben voor de andere partijen; ... 
dat (verweerder) onder aanvoering van 
de argumenten van de Arbeidsrechtbank 
te Nijvel ... , een tegengestelde stelling 
verdedigt; dat de regeling van de ziekte
en invaliditeitsverzekering - sector uit
keringen - vastgelegd wordt in de wet 
van 9 augustus 1963 en haar uitvoerings
besluiten, inzonderheid het besluit van 4 
november 1963; dat binnen het Rijksin
stituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverze
kering een Dienst voor Uitkeringen 
wordt ingesteld; dat die dienst belast is 
met het bestuur van de verzekering-uit
keringen (artikel 38 van de wet); dat bij 
die dienst een Geneeskundige Raad voor 
lnvaliditeit wordt ingesteld (artikel 41 
van de wet); dat die raad verschillende 
bevoegdheden heeft, inzonderheid de op
dracht het voortduren van de staat van 
invaliditeit te erkennen en na te gaan 
(artikel 51 van de wet en artikel 42, in
zonderheid tweede lid); dat de uitvoering 
van die opdracht geregeld wordt door de 
artikelen 45 tot 70 van het koninklijk be
sluit van 4 november 1963; dat inzonder
heid artikel 48.5° de G.R.I. belast met de 
uitspraak over de staat van invaliditeit 

van de verzekerden; dat de artikelen 66 
tot 70 de procedure bepalen van kennis
geving van de beslisingen van de G.R.I. 
inzake de invaliditeit aan de gerechtig
den en aan de verzekeringsinstellingen 
(artikel 67); dat uit het onderzoek van de 
modaliteiten van het stelsel blijkt dat de 
mutualiteit - die zelf is gei'ntegreerd in 
de Federatie en in de Landsbond waar
onder zij ressorteert - de uitkeringen 
betaalt met naleving van: 1) met betrek
king tot de periode van arbeidsonge
schiktheid, de beslissing van haar advi
serend geneesheer, 2) met betrekking tot 
de periode van invaliditeit, de beslissing 
van de G.R.I. ... ; dat in die administratie
ve structuur de beslissing dus wordt ge
nomen door een andere rechtspersoon 
dan diegene ze moet uitvoeren; dat de 
vraag rijst of een dergelijk stelsel ver
enigbaar is met het voormeld beginsel 
dat de rechtsvordering tot erkenning van 
een recht de vordering inhoudt tot beta
ling van de bedragen die de uitvoering 
ervan uitmaken; dat het antwoord Iauter 
naar recht negatief is; dat verschillende 
overwegingen te dezen daarentegen voor 
een andersluidend antwoord pleiten; dat, 
in dat stelsel van ziekte- en invaliditeits
verzekering (afdeling uitkeringen), de bij 
de wet ingestelde werkwijze - waardoor 
de G.R.I. wordt verplicht van zijn beslis
singen kennis te geven aan de verzeke
raar - .de uitdrukking vormt van de wil 
van de wetgever om de beslissingen in
zake arbeidsongeschiktheid in verschil
lende instellingen uitwerking te doen 
krijgen; dat aldus de toestanden die be
staan tussen de sociaal verzekerde en 
een eerste instelling automatisch tegen
stelbaar zijn aan de tweede instelling, 
dat de wet doelbewust ervoor heeft geko
zen om ten aanzien van de sociaal verze
kerde de mogelijke rechtsgevolgen ten 
gevolge van de verschillende rechtsper
soonlijkheid van de twee instellingen uit 
te wissen; dat die stelling op juridisch 
vlak vermetel mag lijken, maar niette
min de logische en overmijdelijke voort
zetting is van de bij de wet ingevoerde 
structuren », 

terwijl naar luid van artikel 1146 van 
het Burgerlijk Wetboek, schadevergoe
ding dan eerst verschuldigd is, wanneer 
de schuldenaar in gebreke is zijn verbin
tenis na te komen; die bepaling impli
ceert dat de schuldeiser, om schadever
goeding te kunnen vorderen, die te 
dezen wordt gevormd door de wettelijke 
interest bepaald bij artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek, in de regel aan zijn 
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scbuldenaar duidelijk en ondubbelzinnig 
moet te kennen hebben gegeven dat bij 
wil dat de verbintenis wordt uitgevoerd; 
hoewel het beginsel dat is uitgedrukt in 
het bestreden arrest van 12 juni 1992 en 
volgens hetwelk de rechtsvordering die 
strekt tot erkenning van het recht van 
de rechthebbende op een sociale voorzie
ning ook het recht inhoudt op de beta
ling van de geldsommen die de uitvoe
ring van dat dubhe! recht uitmaken, voor 
de meeste sectoren van de sociale zeker
heid geldt nu de betwiste beslissing 
waarbij het recht wordt afgewezen, uit
gaat van een orgaan dat eveneens de uit
keringen moet betalen of voor wier reke
ning de betal.ing gebeurt via een ander 
orgaan, het daarentegen niet het geval is 
in zake ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, ingevolge de in het middel aange
wezen bepalingen van de wet van 9 au
gustus 1963, niet gehouden is tot betaling 
van enige uitkering noch van moratoire 
interest op die uitkering; die verplichtin
gen aileen op de verzekeringsinstellin
gen rust; de wet van 9 augustus 1963 
geen uitzondering op de voornoemde re
gel van artikel 1146 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt; de in het bestreden ar
rest van 12 februari 1993 vermelde om
standigheden dat de G.R.I. zijn beslissin
gen ter kennis moet brengen van de 
verzekeringsinstelling en dat de toestan
den die bestaan tussen de sociaal verze
kerde en de G.R.I. automatisch tegenstel
baar zijn aan de verzekeringsinstelling, 
niet tot gevolg hebben, zoals het arrest 
stelt, « dat voor de sociaal verzekerde de 
mogelijk ongunstige juridische gevolgen 
van de verschillende rechtspersoonlijk
beid van de twee instellingen worden 
uitgewist », nu de wet van 9 augustus 
1963 uitdrukkelijk bepaalt dat de instel
ling die gemachtigd is om de staat van 
arbeidsongeschiktheid te erkennen waar
uit bet recbt voortvloeit, niet de partij is 
die de uitkeringen betaalt, welke partij 
de betalingen voor eigen rekening uit
voert en onder haar financiele verant
woordelijkbeid; de ingebrekestelling bij
gevolg, om moratoire interest op de 
uitkeringen van het verzekeringsstelsel 
tegen arbeidsongescbiktbeid voor werk
nemers te kunnen vorderen, bijgevolg op 
duidelijke en ondubbelzinnige wijze te 
kennen moet geven dat de uitkeringsge
rechtigde wil dat die scbuldenaar zijn 
verplicbting uitvoert; bet arbeidsbof dat, 
nu het ten onrechte steunt op bet in zijn 
arrest alvorens recbt te doen van 12 juni 
1992 vermelde beginsel, in bet bestreden 
arrest van 12 februari 1993 oordeelt dat 

eiser was aangemaand zijn verplicb
ting uit te voeren door bet neerleggen 
van verweerders vordering tegen bet 
R.I.Z.I.V. voor de arbeidsrecbtbank, 
waarin de door de G.R.I. besliste bervat
ting van de arbeid wordt betwist, de be
slissing om eiser te veroordelen tot beta
ling van moratoire interest niet naar 
recht verantwoordt (scbending van aile 
in bet middel aangewezen wettelijke be
palingen): 

Overwegende dat het Rijksinsti
tuut voor Ziekte- en Invaliditeitsver
zekering, ingevolge de bepalingen 
van de wet van 9 augustus 1963, niet 
verplicht is aan de rechthebbenden 
de uitkeringen en de moratoire inte
rest daarop te betalen; dat die ver
plichting alleen rust op de verzeke
ringsinstellingen, die de schulde
naars van de verzekerden zijn; 

Overwegende dat artikel 1146 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
schadevergoeding eerst dan ver
schuldigd is wanneer de schulde
naar in gebreke is zijn verbintenis 
na te komen, behalve indien het
geen de schuldenaar zich verbonden 
heeft te geven of te doen, niet kon 
gegeven of gedaan worden dan bin
nen een bepaalde tijd, die hij heeft 
laten voorbijgaan; dat die bepaling 
impliceert dat de schuldeiser om 
schadevergoeding te kunnen vorde
ren, te dezen bestaande in de wette
lijke interest bepaald bij artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek, in 
de regel aan zijn schuldenaar duide
lijk en ondubbelzinnig dient te ken
nen hebben gegeven dat hij wil dat 
de verbintenis wordt uitgevoerd; 

Dat in de wet van 9 augustus 1963 
op die regel geen uitzondering 
wordt gemaakt; dat het dienaan
gaande zonder belang is dat de Ge
neeskundige Raad voor de Invalidi
teit zijn beslissing tot vaststelling 
van de staat van invaliditeit van de 
werknemer of tot beeindiging van 
die staat niet alleen ter kennis moet 
brengen van de rechthebbende maar 
ook van de verzekeringsinstelling en 
dat die beslissingen tegenstelbaar 
zijn aan laatstgenoemde; 
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Overwegende dat de rechthebben
de, om moratoire interest te kunnen 
vorderen op de uitkeringen volgens 
de regeling inzake verzekering te
gen arbeidsongeschiktheid ten voor
dele van de werknemers, aan de uit
keringsplichtige, dat wil zeggen de 
verzekeringsinstelling, in de inge
brekestelling duidelijk en ondubbel
zinnig dient te kennen te geven dat 
hij wil dat die schuldenaar zijn ver
bintenis uitvoert; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vermeldt dat de rechtsvorderingen 
strekkende tot erkenning van het 
recht van de rechthebbende op een 
sociale voorziening ook het recht in
houdt op betaling van de geldsom
men die de uitvoering van dat dub
bele recht uitmaken, en vervolgens 
vaststelt dat de bij de wet van 9 au
gustus 1963 ingestelde werkwijze de 
Geneeskundige Raad voor de lnvali
diteit ertoe verplichtte zijn beslissin
gen ter kennis te brengen van de 
verzekeringsinstelling en dat de toe
standen die tussen die geneeskundi
ge raad en de sociaal verzekerde be
stonden, automatisch tegenstelbaar 
waren aan de verzekeringsinstelling; 

Dat het arbeidshof, nu het op 
die vermeldingen en vaststellingen 
steunt om te overwegen dat de vor
dering waarin de door de Genees
kundige Raad voor de lnvaliditeit 
besliste beeindiging van de staat 
van arbeidsongeschiktheid wordt be
twist, ten aanzien van de verzeke
ringsinstelling gelijkstond met de 
aanmaning tot betaling, zijn beslis
sing om eiser te veroordelen in de 
betaling van moratoire interest niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 1154 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arbeidshof in zijn arrest 
alvorens recht te doen van 12 juni 1992 
erop heeft gewezen dat « de raadsman 
van (verweerder) op 13 mei 1988 ophelde
ringen vraagt nopens de bedragen die in 
rekening zijn gebracht en de betaling 
vordert van de interest op het bedrag 

van 1.469.751 frank, berekend vanaf 
31 mei 1988, te weten 262.424 frank », dat 
« (verweerder) op 20 januari 1989 een 
nieuwe vordering heeft ingesteld, waar
bij hij de veroordeling vraagt van (eiser) 
tot betaling van de interest op het be
drag van 1.469.751, tegen de wettelijke 
rentevoet vanaf 13 april 1988 » en dat 
« (verweerder) bij incidenteel beroep de 
betaling vordert van de interest op het 
bedrag van 235.883 frank, dat zelf de in-·· 
terest is die verschuldigd is van 25 sep
tember 1984 tot 13 april 1988, en zulks 
met ingang van 13 mei 1988, en vervol
gens, in het bestreden arrest, beslist 
« dat de interest op de niet betaalde inte
rest pas vanaf 13 mei 1988 tot de volledi
ge betaling is verschuldigd "• op grond 
dat « (verweerder) in zijn oorspronke
lijke vordering, de veroordeling vorderde 
tot betaling van 235.883 frank, benevens 
de interest tegen de wettelijke rentevoet 
vanaf 13 april 1988 tot de volledige beta
ling; dat die 235.883 frank de interest uit
maakt op 1.469.751 frank voor de periode 
van 24 september 1984 tot 13 april 1988; 
dat de betekenis van de uitdrukking " be
nevens de interest tegen de wettelijke 
rentevoet vanaf 13 april 1988 tot de volle
dige betaling" moet worden achterhaald; 
dat het niet de interest kan betreffen op 
de hoofdsom nu die op 13 april 1983 is 
betaald; dat het bijgevolg de interest, 
moet betreffen op het totaal van de op 13 
april 1988 vervallen interest; dat de aan
maning om een dergelijke interest te be
talen pas op 13 mei 1988 is gedaan; dat 
de aanmaningen tot die datum alleen be
trekking hadden op de hoofdschuld; dat 
interest op de interest pas vanaf 13 mei 
1988 is verschuldigd »; 

terwijl naar luid van artikel 1154 van 
het Burgerlijk Wetboek, vervallen inte
resten van kapitalen interest kunnen op
brengen, ofwel ten gevolge van een ge
rechtelijke aanmaning ofwel ten gevolge 
van een bijzondere overeenkomst, mits 
de aanmaning of de overeenkomst be
trekking hebben op interesten die ten 
minste voor een geheel jaar verschuldigd 
zijn; de gerechtelijke aanmaning, be
doeld in artikel 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek, niet gebeurt door het zonder 
meer versturen van een ingebrekestel
ling tot betaling van de interest op de 
vervallen interest; het bestreden arrest 
dat bijgevolg vaststelt dat verweerders 
raadsman op 13 mei 1988 alleen « de in
terest heeft gevorderd op het bedrag van 
1.469.751 frank, berekend vanaf 13 mei 
1988, te weten 262.424 frank » en dat ver-
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weerder pas op 20 januari 1989 een ver-' 
zoekschrift heeft neergelegd, niet naar 
recht heeft kunnen beslissen dat de inte
rest op de interest vanaf 13 mei 1988 was 
verschuldigd (schending van artikel 1154 
van bet Burgerlijk Wetboek); dat het be
streden arrest bovendien, door aan de 
brief van 13 mei 1988 de draagwijdte van 
een gerechtelijke aanmaning te geven in 
de zin van artikel 1154 van het Burger
lijk Wetboek, eveneens de voormelde be
paling schendt : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 1154 van het Burgerlijk; Wet
hoek « vervallen interesten van ka
pitalen interest kunnen opbrengen, 
ofwel ten gevolge van een gerechte
lijke aanmaning ofwel ten gevolge 
van een bijzondere overeenkomst, 
mits de aanmaning of de overeen
komst betrekking hebben op inte
resten die ten minste voor een ge
heel jaar verschuldigd zijn »; dat 
ingevolge artikel 1139 van het Bur
gerlijk Wetboek, de schuldenaar in 
gebreke wordt gesteld « hetzij door 
een aanmaning of door een andere 
daarmee gelijkstaande. akte »; dat 
onder gelijkstaande akte dient te 
worden verstaan elke akte die een 
sommatie bevat waaruit de schulde
naar noodzakelijk heeft moeten op
maken dat hij in gebreke werd ge
steld zijn verbintenis na te komen; 

Overwegende dat het arrest van 
12 juni 1992 erop wijst dat de raads
man van verweerder op 13 mei 1988 
« ophelderingen heeft gevraagd no
pens de bedragen die in rekening 
zijn gebracht en de betaling van de 
interest heeft gevorderd op het be
drag van 1.469.751 frank, berekend 
vanaf 31 mei 1988, te weten 262.424 
frank » en dat verweerder op 20 ja
nuari 1989 bij verzoekschrift neerge
legd bij de arbeidsrechtbank, de ver
oordeling van eiser heeft gevraagd 
in de betaling van de interest op het 
bedrag van 1.469.751 frank tegen de 
wettelijke rentevoet, vanaf 13 april 
1988; 

Overwegende dat het arrest van 
12 februari 1993 beslist dat << de inte
rest op de niet betaalde interest » 
vanaf 13 mei 1988 verschuldigd is, 

datum waarop « de aanmaning tot 
betaling van een dergelijke interest 
is gedaan »; 

Dat het arbeidshof, op grond van 
zijn vaststellingen nopens verweer
ders vordering van 13 mei 1988, niet 
kon beslissen dat die vordering ge
Iijkstond met de aanmaning tot be
taling van de interest op de ver
schuldigde interest; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten; beveelt dat van dit 
arrest meling zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde arres
ten; gelet op artikel 1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, ver-. 
oordeelt eiser in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

28 maart 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse en Gerard. 

Nr. 153 

2" KAMER - 29 maart 1994 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - EENVOUDIGE BANK
BREUK - BESTANDDELEN - GROVE SCHULD 
- VASTSTELLING. 

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - EENVOUDIGE BANK
BREUK - STAKING VAN DE BETALINGEN -
AANGIFTE - VERZUIM - VASTSTELLING. 
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3° MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP. 

4° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGIP, MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- MIS
BRUIK VAN VERTROUWEN - BEWEEGREDEN 
VAN DE DADER. 

5° MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
AARD VAN HET M~SDRIJF - AFLOPEND MIS
DRIJF. 

1° De bij art. 438 Faillissementswet voor 
de toepassing va:n art. 574, 4°, van die 
wet vereiste grove schuld wordt vast
gesteld door de I:Jeslissing die, bij ont
stentenis van conclusie dienaangaan
de, het misdrijf van eenvoudige bank
breuk bewezen verklaart in de bewoor
dingen van de wet (1). (Art. 489 Sw.) 

2° De veroordeling · wegens het misdrijf 
eenvoudige bankbreuk doordat niet 
binnen de door art. 440 Faillissements
wet bepaalde termijn aangifte werd 
gedaan van de staking der betalingen 
is naar recht verantwoord door het ar
rest dat vaststelt dat de vennootschap 
bij het ingaan van die termijn grate 
verliezen had geleden, zware schulden 
had, een negatief vermogen vertoonde 
en aan derden toekomende bedragen 
aanwendde om de onderneming 
« draaiende te houden ». (Art. 574, 4°, 
Faillissementswet; art. 489 Sw.) 

3° en 4° Het moreel bestanddeel van het 
misdrijf misbruik van vertrouwen be
staat in de bedoeling van de dader om 
zich de hem toevertrouwde zaak toe te 
eigenen of ze aan de eigenaar te ont
nemen en er aldus als eigenaar over te 
beschikken; de beweegredenen die hij 
daarvoor heeft zijn zonder belang (2). 
(Art. 491 Sw.) 

5° Het misdrijf misbruik van vertrouwen 
is voltooid van het ogenblik af dat het 
materieel feit van verduistering en het 
bedrieglijk opzet verenigd zijn (3). 
(Art. 491 Sw.) 

(1) Cass., 11 mei 1976 (A.C., 1976, 1012). 

(2) Cass., 17 nov. 19!>2 (A.C., 1953, 154). 

(3) Cass .. 13 juni 1955 (A.C., 1955, 844). 

(WESTCOTT E.A. 
T. NS DEEP SEA SHIPPING LTD. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6315) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1991 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

W at de drie voorzieningen betreft : 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering : 

Over het tweede middel, luidend als 
volgt : schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 163, eerste lid, 195, eerste 
lid en 211 van het Wetboek van Strafvor
dering, 

doordat het bestreden arrest het von
nis a quo bevestigt, waarbij de eisers on
der meer werden veroordeeld wegens 
het misdrijf in de telastlegging El, te 
weten het misdrijf van eenvoudige bank
breuk voorzien in artikel 574, 4°, eerste 
zin, van het Boek III van het Wetboek 
van Koophandel en de burgerlijke verde
ring van de curator van het faillissement 
van de N.V. Westcott gegrond werd ver
klaard onder meer op grond van dit mis
drijf, en doordat het bestreden arrest de 
burgerlijke vordering van de vennoot
schap D.S.S., onder meer gesteund op 
vermeld misdrijf, gegrond verklaart, 

terwijl voor vermeld misdrijf een gro
ve schuld vanwege de beklaagde is ver
eist; dit bestanddeel van het misdrijf niet 
bepaald is in artikel 574 van het Boek III 
van het Wetboek van Koophandel maar 
in artikel 438, eerste lid, van het Boek 
III van dat wetboek; het bestreden arrest 
dit laatste artikel niet vermeldt, ook niet 
door verwijzing naar de wetsbepalingen 
aangehaald in het vonnis a quo; een 
strafrechtelijke veroordeling niet gemoti
veerd is wanneer ze geen melding maakt 
van de wetsbepalingen, die de bestand
delen en de straf bepalen van het mis
drijf, op grond van hetwelk de veroorde
ling werd uitgesproken (artikel 97 van de 
Grondwet, 163, eerste lid, 195, eerste lid, 
en 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring), zodat de strafrechtelijke veroorde
ling van de eisers wegens het misdrijf 
dat het lOorwerp uitmaakt van de telast-
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legging El, schending inhoudt van die 
artikelen met het gevolg dat deze ont
wettigheid de vernietiging tot gevolg 
heeft van de beslissingen op burgerlijk 
gebied, voorzover deze gesteund zijn op 
dit misdrijf : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 438, eerste lid, van het Wet
hoek van Koophandel « het faillisse
ment eenvoudige bankbreuk (wordt) 
genoemd en strafbaar (is) met cor
rectionele straffen, wanneer de ge
failleerde handelaar zich bevindt in 
een van de gevallen van grove 
schuld, bepaald bij het eerste hoofd
stuk van de hiernavolgende titel 
II »; 

Overwegende dat aldus wordt ver
wezen naar de titel II van Boek III 
van het Wetboek van Koophandel 
dat hand.elt over bankbreuk en dus 
onder meer verwij st naar artikel 
574, 4°, van dat wetboek dat als een
voudige bankbreuk · strafbaar stelt 
het nalaten, binnen de bij artikel 
440 bepaalde termijn, aangifte te 
doen van de staking van betalingen; 

Overwegende dat de voor het be
staan van eenvoudige bankbreuk, 
wegens het nalaten, binnen de bij 
artikel 440 van het Wetboek van 
Koophandel bepaalde termijn, aan
gifte te doen van de staking van be
talingen, de grove schuld vereist 
door artikel 438, eerste lid, van het 
Wetboek van Koophandel, bij ont
stentenis van conclusie dienaan
gaande, regelmatig wordt vastge
steld door dat misdrijf bewezen te 
verklaren in de bewoordingen van 
artikel 574, 4°, van dat wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, luidend als 
volgt : schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 437 van Boek III van 
het Wetboek van Koophandel, 

. doordat het bestreden arrest, door be
vestiging van het vonnis a quo, de eisers 
veroordeelt wegens de ·telastlegging El 
(eenvoudige bankbreuk) en de .telastleg
ging Al (bedrieglijke bankbreuk) na, 
door overname van de motieven van het 
vonnis a quo, de staat van faillissement 

van de N.V. Westcott Shipping te hebben 
vastgesteld op grond van de overweg~nc 
gen « dat door het desktindig onderzoek 
aangetoond is dat op 31 december 1985 
de toestand der vennootschap zodanig 
verslechterd was dat een negatief eigen 
vermogen van 3.713.282 frank was ont
staan; dat uit de verklaring van de drie 
beklaagden overduidelijk blijkt .dat zij 
het bijzonder precaire karakter der toe
stand onderkenden en zij zich bewust 
waren van het feit dat tijdens twee ()p
eenvolgende boekjaren (1984 en . 1985) 
grote verliezen werden geleden; dat de 
beklaagden evenzeer dienden te onderte
kenen dat de vennootschap; enerzijds, 
zware schulden had (onder meer ten 
overstaan van D.S.S. Ltd. en Mitsui) en, 
anderzijds, geconfronteerd werd met eer
dere investeringen, die faliekant geble
ken waren (cf. de in Westcott France en 
I.C.H.E. gei:nvesteerde kapitalen); dat ge
let hierop het overduidelijk was dat de 
vennootschap op 31 december 1985 in 
staat van faling verkeerde ( ... ) », 

terwijl, de eerste en de tweede eiser in 
hun beroepsbesluiten (bladzijde 15) de 
sta:F.ing der betaling van de N.V. West
cott Shipping op datum van 15 december 
1985 betwistten door in te roepen en te 
bewijzen (dit door verwijzing naar het 
deskundig verslag biz. 22) dat na die da
tum die vemiootschap nog zes miljoen 
frank schulden heeft betaald aan de bur
gerlijke partij D.S.S. en 10 miljoen aan 
Mitsui; zij hieruit afleidden dat geen 
sprake kan zijn van een staking van be
taling op die datum, ondanks· de verlie
zen geleden door die vennootschap, zo
dat het bestreden arrest, door op dit 
omstandig verweer niet te antwoorden, 
niet gemotiveerd is (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) en, door geen 
rekening te houden met het feit dat de 
N:V. Westcott Shipping na 15 .december 
1985 belangrijke betalingen aan schuldei
sers deed, het begrip staking der beta
ling miskent (schending van . artikel 437 
van het Boek III van het Wetboek van 
Koophandel), dat bijgevolg de strafrech
telijke veroordeling van de eisers we
gens de misdrijven in de telastleggingen 
E1 en A1 onwettig zijn, gezien de staat 
van faillissement bestanddeel is. van ver
melde misdrijven, bijgevolg de bevesti
ging. van de maatregel,.bevolen door he.t 
vonnis a quo van publicatie van de ver
oordeling bij uittreksel in het Belgisch 
Staatsblad en de twee andere kranten, 
alsmede de gegrondverklaring van de ei
sen van de burgerlijke partijen, inzover-
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re gesteund op die telastleggingen, even
eens onwettig zijn : 

Overwegende dat de eerste en de 
tweede eiser concludeerden zoals in 
het middel is vermeld, ten betoge 
dat de N.V. Westcott Shipping op 31 
december 1985 haar betalingen niet 
had gestaakt, zodat de beslissingen 
waarbij zij schuldig worden ver
klaard aan eenvoudige en bedrieg
lijke bankbreuk niet naar recht ver
antwoord zijn; 

Overwegende dat de appelrech
ters, zoals blijkt uit de in het middel 
weergegeven consideransen, de fi
nanciele toestand van de gefailleer
de vennootschap N.V. Westcott Ship
ping onderzoeken; dat zij constate
ren dat die vennootschap tijdens 
twee opeenvolgende boekjaren, na
melijk 1984 en 1985 grate verliezen 
leed, dat eerdere investeringen falie
kant gebleken zijn, dat de vennoot
schap zware schulden had « onder 
meer » ten overstaan van D.S.S. Ltd. 
en Mitsui en dus niet aileen ten 
overstaan van de schuldeisers, zodat 
op 31 december 1985 « de toestand 
der vennootschap zodanig verslech
terd was dat een negatief eigen ver
mogen van 3.713.282 frank was ont
staan » en de eisers zich van die 
financii:He situatie bewust waren; 

Dat het arrester nog op wijst dat 
de schuld van de N.V. Westcott 
Shipping tegenover D.S.S. Ltd. 
opliep van 10.035.827 frank per 31 
december 1984 tot 28.497.444 frank 
per 31 december 1985 en dat de ei
sers de aan D.S.S. Ltd. toekomende 
bedragen aanwendden om hun on
derneming, de N.V. Westcott Ship
ping « draaiende te houden »; 

Overwegende dat de appelrechters 
door aldus de redenen te vermelden 
waarop zij hun beslissing laten steu
nen de daarmee strijdige of andere 
aanvoeringen van de eisers verwer
pen, hun conclusie beantwoorden en 
de beslissing naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, luidend als 
volgt: schending van artikel 491 van het 
Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest, door be
vestiging van het vonnis a qou, de eisers 
veroordeelt wegens het misdrijf vermeld 
in de telastlegging D (misbruik van ver
trouwen), het bedrieglijk opzet, moreel 
bestanddeel van dit misdrijf, bestanddeel 
dat door de eisers werd betwist, vaststelt 
door, na te hebben overwogen « dat be
klaagden aan gelden - die ze voor reke
ning van Deep Sea Shipping APS ontvin
gen en aan deze dienden over te maken 
- een andere bestemming gaven en al
dus verduisterden; dat de beklaagde Da
vid Westcott desbetreffend zelf aan de 
gerechtelijke politie verklaarde: "Deze 
ontvangsten dienden dan wei, al naar ge
lang het geval, doorbetaald te worden 
aan de rederijen bijvoorbeeld. Het is dan 
wel zo, gezien de precaire toestand van 
de N.V. Westcott Shipping, de binnenge
komen gelden dienden aangewend om de 
N.V. draaiende te houden" », te beslissen 
« dat de beklaagden het misbruik van 
vertrouwen met bedrieglijk opzet pleeg
den vermits zij de aan Deep Sea Ship
ping APS toekomende bedragen, verduis
terden en aanwendden om hun onderne
ming (de N.V. Westcott Shipping) "draai
ende te houden" "• 

terwijl het bedrieglijk opzet inzake 
misbruik van vertrouwen hierin bestaat 
dat de dader de wil heeft de verduisterde 
zaken toe te eigenen of deze, aan wie ze 
behoren, ervan te beroven; dit opzet niet 
noodzakelijk aanwezig is bij iemand die 
de materiEHe daad pleegt van verduiste
ring of verspilling van een goed of het 
geven van een andere bestemming aan 
een goed; het bestreden arrest nochtans 
het bedrieglijk opzet bij de eisers afleidt 
uit het enkel feit dat zij de aan Deep 
Sea Shipping APS toekomende bedragen 
verduisterden, namelijk aan deze gelden 
een andere bestemming gaven, te weten 
het gebruik van deze gelden om hun on
derneming draaiende te houden of ver
der te laten bestaan; het bestreden ar
rest of het vonnis a quo niet vaststelt dat 
het verder laten bestaan van de N.V. 
Westcott Shipping gebeurde met het op
zet, langs de zijde van de eisers, de ven
nootschap Deep Sea Shipping te beroven 
van de gelden welke haar toekwamen; de 
eisers in hun besluiten stellen dat het 
verder bestaan van hun vennootschap 
tot voordeel heeft gestrekt van de ven
nootschap Deep Sea Shipping, daar deze 
laatste in de maanden die het faillisse-
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ment voorafgingen nog belangrijke be
dragen, namelijk zes miljoen, betaald 
kreeg (bladzijde 14 in fine van de be
roepsbesluiten van de eerste en tweede 
eisers en bladzijde 15 van die besluiten 
waar melding wordt gemaakt van het be
drag van zes miljoen; bladzijde 12 van de 
beroepsbesluiten van derde eiser), zodat 
het bestreden arrest het moreel hestand
dee! van het misdrijf van misbruik van 
vertrouwen - bestanddeel dat door de 
eisers werd betwist - niet wettelijk 
vaststelt en aldus artikel 491 van bet 
Strafwetboek miskent; dat bijgevolg de 
beslissingen op burgerlijk gebied, inzo
verre gesteund op dat misdrijf, eveneens 
onwettig is : 

Overwegende dat het moreel be
standdeel van het wanbedrijf be
paald bij artikel 491 van het Straf
wetboek bestaat in de bedoeling van 
de dader zich de hem toevertrouwde 
zaak toe te eigenen of ze aan de ei
genaar te ontnemen en er aldus als 
eigenaar over te beschikken, dat de 
beweegredenen die hij daarvoor 
heeft zonder belang zijn; 

Dat het misbruik van vertrouwen 
voltooid is van het ogenblik af dat 
het materieel feit van verduistering 
en het bedrieglijk opzet verenigd 
zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
constateren - zonder dat het arrest 
dienaangaande wordt bekritiseerd 
- dat de eisers de gelden die ze 
voor rekening van de A/S Deep Sea 
Shipping Ltd. ontvingen en aan die 
vennootschap dienden af te dragen 
bewust en gewild van hun bestem
ming hebben afgewend en zodoende 
erover als eigenaar hebben beschikt 
« om hun onderneming draaiend te 
houden »; dat zulks inhoudt dat zij 
handelden met de bedoeling ze aan 
de eigenaars te ontnemen; 

Dat de appelrechters aldus wettig 
beslissen dat de eisers handelden 
met het bij artikel 491 van het Straf
wetboek vereiste opzet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiEHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 

acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
William Westcott en David Westcott 
in de kosten van de voorziening sub 
I; veroordeelt Gustaaf Jacobus 
Schipper in de kosten van de voor
ziening sub II. 

29 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, eerste-advocaat 
Advocaat: mr. P. Van Ommeslaghe. 

Nr. 154 

2• KAMER - 29 maart 1994 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
GERECHTELIJK ONDERZOEK - VORDERING 
VAN HET O.M. - PROCESSEN-VERBAAL EN 
AKTEN - INVENTARIS. 

2° ONDERZOEKSRECHTER - AANHAN
GIGMAKING - OMVANG - RECHTSMACHT. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK - AANHANGIG
MAKING VAN DE ZAAK - DAGVAARDING -
STREKKING. 

4° MISDRIJF - TOEREKENBAARHEID -
RECHTSPERSONEN - STR/\FRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID. 
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5° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - SANCTIES, VERHOGIN
GEN, ADM!NISTRAT!EVE BATEN, STRAFFEN -
UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING 
DOOR HET O.M. - ADVIES VAN DE BEVOEGDE 
GEWESTELIJKE DIRECTEUR. 

6° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- SANCTIES- UIT
OEFENING VAN DE STRAFVORDERING DOOR 
HET O.M. - ADVIES VAN DE BEVOEGDE GE
WESTELIJKE D!RECTEUR. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - SANCT!ES. VERHOGIN
GEN, ADMINISTRAT!EVE BOETEN, STRAFFEN 
- U!TOEFENING VAN DE STRAFVORDER!NG 
DOOR HET O.M.- AMBTENAREN VAN DE AD
M!NISTRAT!E DER D!RECTE BELASTINGEN EN 
VAN DE ADMINISTRATIE VAN DE BIJZONDERE 
BELASTINGSINSPECTIE - GETU!GENIS -
DRAAGWIJDTE. 

8° BELASTING OVER DE TOEGEVOE
DE WAARDE - UITOEFENING VAN DE 
STRAFVORDERING VAN HET O.M. - AMBTE
NAREN VAN DE ADMINISTRATIE VAN DE BE· 
LASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE, 
REG!STRATIE EN DOMEINEN, EN VAN DE AD
MINISTRATIE VAN DE BIJZONDERE BELAS
TINGS!NSPECT!E - GETUIGEN!S - DRAAG
W!JDTE. 

go INKOMSTENBELASTINGEN - AAN

SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - AL
GEMEEN - ONDERZOEK EN CONTROLE - BE
ROEPSGEHEIM- AMBTENAREN VAN DE AD· 
MINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN. 

10° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZA
KEN - BELANG - STRAFVORDERING - VER
SCHILLENDE MISDRIJVEN - EEN ENKELE 
STRAF - MIDDEL DAT OP EEN VAN DIE MIS
DRIJVEN BETREKKING HEEFT- ONTVANKE· 
L!JKHEID. 

1° Geen enkele wets be paling schrijft 
voor dat de procureur des Konings een 
inventaris moet opmaken van de pro-· 
cessen-verbaal en akten die hij voegt 
bij zijn vordering tot het instellen van 
een gerechtelijk onderzoek en, in voor
komend geval, bij zijn Jatere vorderin
gen tot uitbreiding van dat onderzoek 
(1). 

(1) Cass., 26 mei 1992, A.R. nr. 6619 (A.C., 
1991-92, nr. 504); 27 okt. 1992 (R. W:, 1992-93, 
1238); 30 sept. 1992, A.R. nr. 248 (A.C., 1992-93, 
nr. 638). 

2° De onderzoeksrechter is geadieerd 
met de feiten die zijn aangegeven in 
de onderzoeksvordering c.q. aanvullen
de vorderingen van het O.M of in de 
aanstellingsakte van de burgerlijke 
partij; hij blijft zijn rechtsmacht be
houden totdat de rechtspleging gere
geld is door de raadkamer of overeen
komstig de bepalingen betreffende de 
regeling van rechtsgebied dan wei tot
dat een beslissing van de raadkamer 
hem van het onderzoek ontlast (2). 

3° De feiten die aanleiding geven tot ver
volging worden bij de correctionele 
rechtbank aanhangig gemaakt door de 
beslissing waarbij de raadkamer de 
beklaagde naar die rechtbank verwijst, 
en niet door de dagvaarding; de daar
opvolgende dagvaarding waarbij het 
O.M. de beklaagde voor de rechtbank 
daagt op een datum waarop de zaak 
zal worden behandeld, strekt · er 
slechts toe de beklaagde in te lichten 
van de plaats, de dag en het uur van 
de behandeling van de zaak zelve, op
dat hij zijn verdediging kan voordra
gen (3). (Art. 182 Sv.) 

4° Wanneer een rechtspersoon een mis
drijf pleegt rust de strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid daarvoor op de na
tuurlijke personen, organen of aange
stelden, door wier toedoen hij is opge
treden; in geval van verzuim van een 
wettelijke verplichting, rust die verant
woordelijkheid op de natuurlijke per
sonen, organen of aangestelden, die 
voor rekening van de rechtspersoon 
moeten optreden en dit niet hebben 
gedaan; de strafrechter oordeelt op on
aantastbare wijze wie strafrechtelijk 
verantwoordelijk is (4). 

5° De omstandigheid dat de strafvervol
ging werd ingesteld v66r de inwerking-

{2) Art. 526 Sv. voorziet in de rege!ing van 
rechtsgebied onder meer wanneer twee onder
zoeksrechters die niet tot elkaars rechtsgebied 
behoren kennis nemen van dezelfde zaak. Die 
rechtspleging wordt in feite niet gevolgd, maar 
vervangen door de procedure van ontlasting 
van de onderzoeksrechter. Zie R. DECLERCQ, 
Onderzoeksgerechten, A.P.R., 1993, biz. 130; 
zie tevens art. 68 Sv. 

{3) Cass., 29 okt. 1985, A.R. nr. 9453 (A.C., 
1985-86, nr. 135). 

{4) Cass., 26 maart 1991, A.R. nr. 4178 (A.C., 
1990-91, nr. 399). 
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treding van het bij art. 62 wet 4 aug. ·-
1986 vervangen art. 350, § 3, W.LB. ge
coordineerd bij K.B. 26 feb. 1964, doet 
geen afbreuk aan het recht van de pro
cureur des Konings om na de inwer
kingtreding van dat artikel het advies 
te vragen van de bevoegde geweste
Jijke directeur der directe belastingen 
en het feitenmateriaal waarover hij be
schikt bij zijn verzoek om advies te 
voegen, met name afschrift van de als
dan in het strafdossier Jiggende stuk
ken. 

6° De omstandigheid dat de strafvervol
ging werd ingesteld v66r de inwerking
treding van het bij art. 71 wet van 
4 augustus 1986 vervangen art. 74, § 3, 
W.B.T. W., doet geen afbreuk aan het 
recht van de procureur des Konings 
om na de inwerkingtreding van dat ar
tikel het advies te vragen van de be
voegde gewestelijke directeur van de 
belasting over de toegevoegde waarde, 
registratie en domeinen, en het feiten
materiaal waarover hij beschikt bij 
zijn verzoek om advies te voegen, met 
name afschrift van de alsdan in het 
strafdossier Jiggende stukken. 

7° De bepaling van het bij art. 63 wet 
4 aug. 1986 ingevoegde art. 350bis, 
W.LB. gecoordineerd bij K.B. van 26 
feb. 1964, luidens dewelke de ambtena
ren van de Administratie der directe 
belastingen en van de Administratie 
van de bijzondere belastingsinspectie 
slechts als getuige mogen worden ge
hoord, brengt mee dat voormelde amb
tenaren niet mogen optreden als des
kundige noch mogen deelnemen aan 
huiszoekingen, plaatsopnemingen of 
verhoor door de onderzoeksrechter, de 
procureur des Konings of de gerechte
lijke politie, doch staat er niet aan in 
de weg dat ze, nadat er regelmatige 
klacht of aangifte werd gedaan door 
een daartoe behoorlijk gemachtigd 
ambtenaar, inlichtingen verschaffen 
aan het parket of aan de onderzoeks
rechter en hun het fiscaal dossier me
dedelen. 

8° De bepaling van het bij art. 72 wet 
van 4 aug. 1986 ingevoegde art. 74bis 
W.B.T. W., Juidens dewelke de ambtena
ren van de Administratie van de belas
ting over de toegevoegde waarde, re
gistratie en domeinen en van de Admi
nistratie van de bijzondere belastings
inspectie slechts als getuige mogen 
worden gehoord, brengt mee dat voor-

melde ambtenaren niet mogen optre
den als deskundige noch mogen deel-

r nemen aan huiszoekingen, plaats
opnemingen of verhoor door de onder
zoeksrechter, de procureur des Ko
nings of de gerechtelijke politie, doch 
staat er niet aan in de weg dat ze, na
dat er regelmatige klacht of aangifte 
werd gedaan door een daartoe behoor
lijk gemachtigd ambtenaar, inlichtin
gen verschaffen aan het parket of aan 
de onderzoeksrechter en hun het fis
caal dossier mededelen. 

go De ambtenaren van de administratie 
der directe belastingen oefenen hun 
ambt uit - en schenden mitsdien hun 
beroepsgeheim niet - wanneer ze met 
name aan de parketten de inlichtingen 
verstrekken welke deze nodig hebben 
voor de hun opgedragen uitvoering 
van wettelijke of reglementaire bepa
Jingen, ongeacht of het gaat om spon
taan dan wei op verzoek verstrekte in
lichtingen. (Art. 244, als vervangen 
door art. 39 wet 3 nov. 1976, W.I.B. ge
coordineerd bij K.B. van 26 feb. 1964.) 

10° Wanneer wegens verschillende te
Jastleggingen een enkele straf is uitge
sproken, is niet ontvankelijk het mid
del dat slechts op een van de in die 
telastleggingen omschreven misdrijven 
betrekking heeft, als de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft 
door de andere bewezen verklaarde te
Jastleggingen (5). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

(BAERT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0024.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1992 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 23 juli 1991; 

A .... 

Over het eerste middel : 
W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na de 

klacht van de fiscale administratie 

(5) Cass., 5 mei 1993, A.R. nr. P.93.0006.F 
(A.C., 1993, nr. 218.) 
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te hebben samengevat, de exceptie 
« 2. Gebrek aan rechtsmacht van de 
C.R. te Dendermonde » afzonderlijk 
behandelt eerst in verband met de 
« zaak Multiconsult » en vervolgens 
met de « zaak P.V.B.A. Budget »; 

Dat de in het onderdeel tegenover 
elkaar gestelde overwegingen ont
leend zijn aan, enerzijds, voormelde 
samenvatting, anderzijds, de be
schouwingen gewijd aan de zaak 
P.V.B.A. Budget en niet aan de zaak 
Multiconsult; 

Dat het onderdeel, ten betoge dat 
het arrest niet regelmatig gemoti
veerd is, nopens de vraag of het dos
sier Multiconsult al dan niet dezelf
de feiten bevatte als de feiten die 
werden overgedragen aan het par
ket te Dendermonde, feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede en derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat de beide onder
delen ervan uitgaan dat de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde 
zonder rechtsmacht was omdat de 
feiten, waarmee de onderzoek~rech
ter te Dendermonde werd gead1eerd, 
reeds het voorwerp uitmaakten van 
twee andere gerechtelijke onderzoe
ken in behandeling bij twee verschil
lende onderzoeksrechters te Brussel; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat bepaalde strafbare feiten 
reeds het voorwerp uitmaken van 
een ander gerechtelijk onderzoek 
geen afbreuk doet aan de rechts
macht van elk voor de feiten be
voegd onderzoeksrechter, die op re
gelmatige wijze wordt geadieerd; dat 
deze onderzoeksrechter een princi
pi(He onderzoeksverplichting heeft 
en niet zelf kan beslissen over de 
juridische mogelijkheid van de 
strafvervolging; dat deze onder
zoeksrechter zijn rechtsmacht be
houdt totdat dt:! rechtspleging gere-
geld wordt door de raadkamer of 
eventueel het rechtsgebied van bei
de onderzoeksrechters geregeld 
wordt overeenkomstig artikel 540 

van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Overwegende dat de sa1sme van 
de onderzoeksrechter bepaald wordt 
door de vordering van het openbaar 
ministerie of de aanstellingsakte 
van de burgerlijke partij; dat de 
appelrechters door de saisine van de 
onderzoeksrechter te Dendermonde 
te onderzoeken aan de hand van de 
vordering van de procureur des Ko
nings te Dendermonde en van de bij 
die vordering gevoegde stukken hun 
beslissing naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel op

komt, enerzijds, tegen het vaststel
len in hoofde van eerste eiser van 
de strafrechtelijke verantwoordelijk
heid voor de N.V. Wattex, ander
zijds, tegen de strafrechtelijke ver
oordeling van de eerste, de tweede, 
de derde en de vierde eiser, voor de 
misdrijven gepleegd door de N.V. 
Wattex; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de ten laste van 

eiser bewezen verklaarde feiten 
A.2.11.1-2 geen betrekking hebben op 
de N.V. Wattex, maar op de onjuiste 
aangifte in de personenbelasting 
voor de aanslagjaren 1981 tot en 
met aanslagjaar 1985 speciaal; 

Overwegende dat uit de in het 
middel aangehaalde motieven van 
het bestreden arrest, vermeld op de 
bladzijden 44 en 45, onder de ru
briek « Strafrechtelijke verantwoor
delijkheid van (eiser) », blijkt dat de 
appelrechters op grond van de ver
klaringen en omstandigheden, die 
ze samenvatten, oordelen dat de eer
ste eiser, samen met de tweede, de 
derde en de vierde eiser, in feite de 
N.V. Wattex leidde en dat op hen al
len de strafrechtelijke verantwoor
delijkheid voor deze vennootschap 
rust; dat de appelrechters zodoende 
het verweer van eiser verwerpen 
dat hij nog v66r de data van de res-
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pectieve misdrijven, ontslag had ge
nomen als bestuurder van de N.V. 
W attex en uit geen element kan 
worden afgeleid dat hij de « feite
lijke bestuurder » ervan was; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat wanneer een 

rechtspersoon een misdrijf pleegt, 
de strafrechtelijke verantwoordelijk
heid daarvoor rust op de natuurlijke 
personen, organen of aangestelden, 
door wier toedoen hij is opgetreden; 
dat in geval van verzuim een wette
lijke verplichting na te komen, deze 
verantwoordelijkheid rust op de na
tuurlijke personen, organen of aan
gestelden, die voor rekening van de 
rechtspersoon moesten optreden en 
dit niet hebben gedaan; 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze vaststelt wie 
op de voormelde wijze strafrechte
lijk verantwoordelijk is; 

Overwegende dat de appelrechters 
met betrekking tot de feiten van de 
telastleggingen A.l.I.l-2-3-4 (bladzij
den 48 en 49 van het arrest) conside
reren dat op grond van de verkla
ring van de tweede eiseres het 
vaststaat dat in de fabriek van de 
N.V. Wattex een systeem van 
« zwarte » verkopen werd toegepast, 
dat ze beschrijven; dat de N.V. Wat
tex haar akkoord heeft betuigd met 
het bericht van wijziging van 1 de
cember 1987, waarin duidelijk spra
ke is van « zwarte » verkopen en 
waarbij het maandelijks ontdoken 
bedrag op 10.000 frank bepaald 
wordt; dat dergelijk akkoord, samen 
met de bekentenis van de derde ei
seres, als bewijsmiddel kan aange
wend worden, gezien de wet terzake 
geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft; dat het akkoord regelmatig 
bekomen werd zonder gebruik van 
slinkse middelen en bovendien aan 
tegenspraak onderworpen werd zo
wel voor de eerste rechter als voor 
het hof van beroep; dat er een oog
merk om te schaden is en de Staat 
ongetwijfeld een nadeel heeft gele
den door de inkomsten niet aan te 
geven en de B.T.W. niet af te dra-

gen; dat « zonder de medewerking 
van de vier (eisers), die hetzij be
stuurder, hetzij feitelijke bestuurder 
waren van de N.V. Wattex en aldus 
medezeggenschap hadden omtrent 
hetgeen moest aangegeven worden 
en wat niet, het niet mogelijk (was) 
het misdrijf, zeals thans omschre
ven in de dagvaarding, te plegen »; 

Overwegende dat de appelrechters 
met betrekking tot de feiten van de 
telastleggingen A.l.II.l-2 (bladzijden 
50 en 51 van het arrest) considere
ren dat op grond van onder meer de 
verklaring van de vierde eiser en 
een controleverslag van het Bestuur 
der bijzondere belastinginspectie 
het vaststaat dat twee auto's inge
schreven bij de N.V. Wattex ter be
schikking waren van Catherine 
Reyntens en Christine Van Steen; 
dat de eisers ten onrechte proberen 
voor te houden dat het opzet in casu 
ontbreekt; dat « het nogal evident 
(is) dat het kaderpersoneel niet op 
eigen houtje bepaalde bedrijfsuitga
ven aftrekt maar zulks enkel doet 
omdat daartoe opdracht werd gege
ven door de bestuurders en/of de 
feitelijke bestuurders »; dat de ei
sers ten onrechte proberen voor te 
houden dat de N.V. Wattex zich ak
koord verklaard heeft met het feit 
dat de uitgaven in verband met deze 
voertuigen ten onrechte als bedrijfs
uitgaven in mindering werden ge
bracht van het belastbaar inkomen 
van de N.V. Wattex en de telastleg
gingen dan ook zijn bewezen in 
hoofde van de vier eisers « nu zij al
len bestuurders, minstens feitelijke 
bestuurders waren van vermelde 
vennootschap, zoals blijkt uit hun 
eigen verklaringen, en het misdrijf 
niet kon gepleegd worden zonder 
hun noodzakelijke medewerking »; 

Overwegende dat de appelrechters 
met betrekking tot de feiten van de 
telastleggingen C.I-11-III.l-2 (bladzij
den 55 en 56 van het arrest) conside
reren dat hager reeds is aangetoond 
dat aan het personeel van de N.V. 
W attex goederen in het zwart ver
kocht werden; dat de omzet in deja-
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ren 1983 tot en met 1986 telkens 
120.000 frank bedroeg, die niet werd 
aangegeven; dat de telastlegging C-I 
in hoofde van de vier eisers bewe
zen is, << nu zij allen bestuurders, 
minstens feitelijke bestuurders wa
ren van de N.V. Wattex en als dus
danig het nodige moesten doen voor 
de aangifte van de al of niet belast
bare handelingen »; dat het meteen 
ook is bewezen dat zij nagelaten 
hebben gedurende de voormelde ja
ren de verschuldigde belasting van 
22.800 frank te voldoen; dat uit het 
verslag van de administratie der 
B.T.W. trouwens blijkt dat het be
drag van 91.200 frank werd ingevor
derd van en betaald door de N.V. 
Wattex; dat de N.V. Wattex haar ak
koord betuigd heeft met de in de te
lastlegging C-III weerhouden bedra
gen en de telastlegging dan ook 
bewezen is in hoofde van de vier ei
sers >> om redenen zoals hierboven 
aangehaald, nu hierboven tevens 
werd aangetoond dat de twee voer
tuigen voor prive-doeleinden ge
bruikt werden >>; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit deze consideransen wettig ver
mochten af te leiden dat de vier ei
sers wisten dat de aangiften in de 
vennootschapsbelasting van de N.V. 
W attex, op het ogenblik dat ze wer
den verricht, onjuist waren en te
vens dat de N.V. Wattex op het 
ogenblik dat ze haar B.T.W.-ver
plichtingen uitvoerde, handelde in 
strijd met de wettelijke bepalingen 
ter zake, mitsdien elk van de eisers 
persoonlijk als dader schuldig is 
aan de feiten der telastleggingen 
A.l.l.l-2-3-4, A.l.II.l-2 en C.I-II-
111.1-2; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. Gelet op de door Mr. Paul De
lafontaine namens de eisers neerge
legde memorie waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest 
is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het eerst middel : 
Overwegende dat het middel be

toogt, enerzijds, dat de dagvaardin
gen, welke het openbaar ministerie 
respectievelijk op 5 en 14 juni en 
4 juli 1991 aan de eisers heeft doen 
betekenen, hangende het tegen het 
arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling te Gent van 26 april 
1991 ingestelde cassatieberoep, nie
tig zijn, en uit die nietigheid voort
spruit dat de erop volgende behan
deling van de zaak v66r het vonnis
gerecht tot en met de uitspraak 
nietig is, anderzijds, dat door die 
nietige dagvaardingen de correlatie 
werd verbroken tussen de schorsing 
van de uitvoering van het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling bij toepassing van artikel 373, 
laatste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering en de schorsing van 
de verjaring van de strafvordering; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde niet 
door de in het middel vermelde dag
vaardingen geadieerd werd, maar 
door de beschikking van de raadka
mer van de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde van 8 maart 1991; 
dat deze dagvaardingen geen recht
streekse dagvaardingen waren, 
maar slechts kennisgevingen van de 
plaats, dag en uur van de behande
ling van de zaak; 

Overwegende dat die dagvaardin
gen door het bestreden arrest niet 
in aanmerking worden genomen om 
een schorsing van de verjaring der 
strafvordering aan te nemen; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel be

toogt dat de adjunct-controleur Paul 
Aelbrecht van de bijzondere belas
tinginspectie zonder toelating van 
de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Brussel kennis heeft 
genomen van de strafdossiers van 
de andere gerechtelijke onderzoe
ken inzake Multiconsult en de 
P.V.B.A. Budget; 

·,..:-~·.- -·---. 
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Overwegende dat de appelrech
ters, om de redenen die zij vermel
den op bladzijde 26, vierde para
graaf, van het arrest in feite, derhal
ve op onaantastbare wijze oordelen, 
dat het uitgesloten is dat genoemd 
ambtenaar van de bijzondere belas
tinginspectie geen toelating tot inza
ge van die strafdossiers had beko
men vanwege de procureur-gene
raal; 

Dat het middel in zoverre het op
komt tegen de beoordeling van de 
feiten door de rechters niet ontvan
kelijk is; dat de overige redenen van 
het arrest ten overloede gegeven 
worden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 
1. Wat het gebrek aan inventaris 

van de door de procureur des Ko
nings aan de onderzoeksrechter 
overgemaakte stukken betreft : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

opkomt, zoals de eisers trouwens 
zelf zeggen, tegen de beoordeling 
van de feiten door de rechters en 
mitsdien in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel er 

ten onrechte van uitgaat dat de arti
kelen 720 en 721 van het Gerechte
lijk Wetboek van toepassing zijn op 
de vorderingen tot het instellen van 
een gerechtelijk onderzoek en op de 
vorderingen tot uitbreiding van on
derzoek; 

Overwegende dat ook geen enkele 
andere wetsbepaling voorschrijft, 
dat de procureur des Konings een 
inventaris moet opmaken van de 
processen-verbaal en akten die hij 
de onderzoeksrechter doet toeko
men; 

Overwegende dat het, al naar ge
lang het geval, de onderzoeksrech
ter, het onderzoeksgerecht of het 
vonnisgerecht staat te onderzoeken 
welke de precieze door de procureur 
des Konings aan de onderzoeksrech-

ter overgemaakte processen-verbaal 
en akten zijn geweest; 

Overwegende dat het loutere feit 
dat de appelrechters hebben dienen 
te beslissen over een ter zake opge
worpen betwisting, geen afbreuk 
doet aan de eerlijkheid van het pro
ces; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

2. Wat de overschrijding van de 
saisine van de onderzoeksrechter 
betreft: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrech

ters op grond van de gegevens die 
zij ~ermelden op de bladzijden 30 
tot 34 van het arrest, oordelen welke 
stukken gevoegd waren bij de vor
dering tot het instellen van het ge
rechtelijk onderzoek en bij de latere 
vorderingen van de procureur des 
des Konings tot uitbreiding ervan; 
dat ze zodoende de door de eisers 
aangevoerde strijdige of andere fei
telijke gegevens verwerpen en daar
door hun conclusie beantwoorden; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het aan de fei

tenrechter staat te oordelen of de 
vorderingen van de procureur des 
Konings gericht aan de onderzoeks
rechter tot het verrichten van bijko
mende opdrachten de wil van het 
openbaar ministerie inhouden om 
nieuwe strafbare feiten, die in de 
aanvankelijke vordering tot het in
stellen van een gerechtelijk onder
zoek niet begrepen waren, te doen 
onderzoeken; 

Overwegende dat de appelrechters 
op de bladzijden 30 tot 34 van het 
arrest de omstandige opgave doen 
van al de schriftelijke vorderingen 
van de procureur des Konings en op 
grond hiervan de saisine van de on
derzoeksrechter beoordelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat in het middel 

wordt beweerd dat, nu de strafver-
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volgingen werden ingesteld v66r de 
inwerkingtreding van het nieuw ar
tikel 340, § 3, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, zoals ver
vangen bij artikel 62 van de wet van 
4 augustus 1986, en van artikel 74, 
§ 3, van het Wetboek van de Belas
tingen over de Toegevoegde Waarde, 
zoals vervangen bij artikel 71 van 
de wet van 4 augustus 1986, de pro
cureur des Konings niet gerechtigd 
was om na de inwerkingtreding van 
voormelde bepalingen het advies te 
vragen van de gewestelijke di
recteur der di:recte belastingen of 
van de gewestelijke directeur van de 
belasting over de toegevoegde 
waarde, registratie en domeinen, en 
bij die verzoeken om advies telkens 
een afschrift van de alsdan in het 
strafdossier berustende stukken te 
voegen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de strafvervolgingen wer
den ingesteld v66r de inwerkingtre
ding van de voormelde bepalingen 
geen afbreuk doet aan het recht van 
de procureur des Konings om na de 
inwerkingtreding ervan alsnog het 
advies te vragen van de geweste
lijke directeur der directe belastin
gen of van de gewestelijke directeur 
van de belasting over de toegevoeg
de waarde, registratie en domeinen, 
en bij zijn verzoek om advies een 
afschrift van stukken van het straf
dossier te voegen; 

Dat het arrest dan ook zonder 
schending van voormelde bepalin
gen beslist dat het bedoeld advies, 
weliswaar overbodig, geenszins als 
nietig dient te worden beschouwd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel : 
Overwegende dat in het middel 

wordt beweerd dat het na de inwer
kingtreding van het nieuwe artikel 
350bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, zoals vervan
gen bij artikel 63 van de wet van 4 
augustus 1986, en van artikel 74bis 
van het Wetboek van de Toegevoeg-

de Waarde, zoals vervangen bij arti
kel 'l2 van de wet van 4 augustus 
1986, welke artikelen in werking 
zijn getreden op 1 februari 1987, het 
de Bijzondere belastingsinspectie 
verboden was om, na het bekomen 
van de toelating tot inzage van het 
strafdossier, op grond van de gege
vens van dit strafdossier ter plaatse 
controles te verrichten, inzakte di
recte belastingen berichten van wij
zigingen aan de belastingplichtigen 
te verzenden en afschriften van de 
controleverslagen aan het openbaar 
ministerie over te maken; 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde bepalingen sedert ze van 
kracht werden meebrengen dat de 
ambtenaren van de fiscale adminis
traties niet mogen optreden als des
kundige, noch deelnemen aan huis
zoekingen, plaatsopnemingen of ver
hoor door de onderzoeksrechter, de 
procureur des Konings of de gerech
telijke politie; dat ze evenwel, nadat 
er regelmatige klacht of aangifte 
werd gedaan door een daartoe be
hoorlijk gemachtigd ambtenaar, 
steeds inlichtingen mogen verschaf
fen aan het parket of aan de onder
zoeksrechter en hun zelfs het fiscaal 
dossier mogen mededelen; dat zij 
ook steeds aan de hand van de re
gelmatig verkregen uit een strafdos
sier afkomstige inlichtingen een ei
gen onderzoek mogen instellen of 
voortzetten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel : 
Overwegende dat in het middel 

wordt voorgehouden dat de bijzon
dere belastingsinspectie ingevolge 
de spontane overmaking aan het 
openbaar ministerie van haar fiscale 
dossiers tot en met taxatie, haar be
roepsgeheim van artikel 244 in con
text met artikel 350bis van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
heeft geschonden; 

Overwegende dat artikel 244, 
tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen bepaalt dat 
de ambtenaren hun ambt uitoefenen 
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- en bijaldien hun beroepsgeheim 
niet schenden - onder meer wa
neer ze aan de parketten de inlich
tingen verstrekken welke voor deze 
nodig zijn voor de hun opgedragen 
uitvoering van wettelijke of regle
mentaire bepalingen; 

Dat deze bepaling geen onder
scheid maakt tussen spontaan of op 
vraag overgemaakte inlichtingen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het zevende middel : 
Overwegende dat in het middel op 

grond van feitelijke gegevens wordt 
beweerd dat de bijzondere belasting
inspectie in feite het onderzoek 
heeft geleid, een overwegende posi
tie heeft ingenomen in het strafpro
ces en in het gerechtelijk onderzoek 
als deskundige is opgetreden; 

Overwegende dat de appelrechters 
op de bladzijden 39 tot 42 van het 
arrest de door de eisers aangevoer
de gegevens en gevolgtrekkingen 
weerleggen en oordelen dat het 
recht van verdediging van de eisers 
niet werd miskend; 

Dat het middel, nu het onderzoek 
ervan het Hof zou verplichten tot 
een onderzoek van feiten waarvoor 
het niet bevoegd is, niet ontvanke
lijk is; 

Over het achtste en het tiende 
middel: 

Overwegende dat de middelen de 
schuldigverklaring van eiser wegens 
de feiten van de telastlegging 
A.2.II.l-2 betreffen; 

Overwegende dat het arrest eiser, 
deels met bevestiging van het beroe
pen vonnis, tot een enkele straf van 
twee jaar gevangenis en tot een 
geldboete van 500.000 frank of 
een vervangende gevangenisstraf 
van drie maand veroordeelt we
gens de telastleggingen A.l.I.l-2-3-4, 
A.l.II.l-2, A.2.II.l-2 en C.I.II.III.l-2; 

Overwegende dat die straf naar 
recht is verantwoord door de tegen 
eiser bewezen verklaarde telastleg
gingen A.l.I.l-2-3-4, A.l.II.l-2 en 
C.I.II.III.l-2, zodat de middelen, nu 

ze enkel betrekking hebben op de 
misdrijven omschreven in de telast
legging A.2.II.l-2, niet tot cassatie 
kunnen leiden, mitsdien niet ontvan
kelijk zijn; 

Over het negende middel : 
Overwegende dat het middel be

toogt - eerste onderdeel - dat er 
in het strafdossier talrijke verwijzin
gen naar de andere strafdossiers in
zake de P.V.B.A. Budget en Multi
consult zijn opgenomen, zodat de 
weigering van de appelrechters om 
de door de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Brussel aan 
de bijzondere belastinginspectie ver
leende toelating tot inzage van die 
andere strafdossiers en die dossiers · 
zelf te doen overleggen het recht 
van verdediging van de eisers mis
kent, en - tweede onderdeel - dat 
indien de bijzondere belastingin
spectie heeft kunnen taxeren, dit te 
danken is aan de inzage van de ge
noemde dossiers, maar ook aan de 
door de procureur-generaal te Gent 
verleende toelating tot inzage van 
het huidige strafdossier, zodat de 
weigering van de appelrechters om 
de door de procureur-generaal te 
Gent aan de bijzondere belastingin
spectie verleende toelating tot inza
ge van huidig strafdossier te doen 
overleggen het recht van verdedi
ging van de eisers miskent, de nie
tigheid van die taxaties tot gevolg 
heeft en die nietigheid doorwerkt 
tot de strafvordering, in die zin dat 
de onderzoeksverrichtingen die erop 
steunen voor nietig moeten worden 
gehouden; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrechters 

de veroordeling van de eisers niet 
laten steunen op gegevens uit de an
dere strafdossiers inzake de 
P.V.B.A. Budget en Multiconsult, zo
dat het recht van verdediging van 
de eisers niet wordt miskend door 
de weigering van de appelrechters 
om de door de procureur-generaal te 
Brussel aan de bijzondere belasting-
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inspectie verleende toelating tot in
zage van die strafdossiers en die 
dossiers zelf te doen overleggen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het de app~l

rechters niet stand de regelmabg
heid van de fiscale taxaties in hoof
de van de eisers te beoordelen; dat 
de appelrechters op bladzijde 40 van 
het arrest vaststellen : « dat - zelfs 
al zou bewezen zijn, quod non, dat 
het penaal onderzoek bepaalde ge
gevens van het fiscaal onderzoek 
heeft overgenomen - (de eiseres) 
de gelegenheid hebben gehad deze 
gegevens aan een tegensprekelijk 
debat te onderwerpen en (dit) ook 
de facto hebben gedaan zowel voor 
de eerste rechter als thans voor het 
hof »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het elfde middel : 
Overwegende dat het middel be

toogt dat de appelrechters hun uit
spraak hadden moeten uitstellen bij 
toepassing van artikel 350, § 4, van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen; 

Overwegende dat voormeld artikel 
bepaalt, dat indien, v66r het sluiten 
van de debatten voor een strafrech
ter, bij een andere gerechtelijke ~f 
administratieve overheid een gesch1l 
aanhangig gemaakt wordt over de 
toepassing van een bepaling van ge
noemd wetboek of van een ter uit
voering ervan genomen besluit, . de 
rechter bij wie de strafvorder~ng 
aanhangig is, indien de oplossmg 
van het geschil hem van die aard 
schijnt te zijn dat ze een invloed 
kan hebben op de strafvordering, de 
uitspraak over de telastleggingen of 
over een ervan moet uitstellen tot
dat aan het geschil een einde is ge
maakt door een in kracht van ge
wijsde gegane beslissing; dat deze 
bepaling het aan de rechter overlaat 
te beslissen of de oplossing van het 
geschil hem van die aard schijnt te 
zijn dat ze een invloed kan hebben, 
op de strafvordering; 

Overwegende dat de appelrechters 
enerzijds, op de bladzijden 48 tot 56 
van het arrest de elementen vermel
den waarop zij hun oordeel laten 
steunen dat de eisers schuldig zijn 
aan bepaalde van de hun telastge
legde feiten, anderzijds, c_on~idere
ren : << gezien het de taak met 1s van 
de strafrechter om de juiste omvang 
van de ontdoken belasting cijferma
tig te berekenen en het hof (van 
beroep) voor wat de strafmaat be
treft voldoende appreciatie-elemen
ten vindt omtrent de omvang van de 
fraude in de gegevens, verzameld in 
de loop van het gerechtelijk onder
zoek en de behandeling van de zaak 
voor het hof (van beroep), in hoofde 
van de verschillende (eisers), zoals 
hierboven weerhouden, is er geen 
aanleiding om de strafvordering op 
te schorten »; dat de appelrechters 
zodoende wettig beslissen dat de be
slissingen over de bezwaarschriften 
van de eisers hun niet van aard 
schijnen te zijn dat ze een invloed 
kunnen hebben op de strafvorde
ring; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietighe~d 
voorgeschreven rechtsvormen. .m 
acht zijn genomen en de beshssm
gen overeenkomstig de wet zijn ge
wezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

29 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en P. Delafontaine, Kort
rijk. 
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Nr. 155 

2• KAMER - 30 maart 1994 

1° SLAG EN EN VERWONDINGEN, DO
DEN - OPZETIELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN OPZETIELIJK DODEN -
ZWARE SLAGEN- STRAFVORDERING- VER
OORDELING - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - DESKUNDIGENONDERZOEK - MOTI
VERING - TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
STRAFZAKEN - ZWARE SLAGEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELING - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - DESKUNDIGEN
ONDERZOEK - MOTIVERING - TEGENSTRIJ
DIGHEID - BEGRIP. 

1° en zo Door tegenstrijdigheid aangetast 
is de beslissing die, enerzijds, op de 
strafvordering, de beklaagde veroor
deelt wegens opzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen die een 
ziekte of een ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben, en, anderzijds, op de 
burgerlijke rechtsvordering, een ge
neesheer-expert aanstelt wiens op
dracht de mogelijkheid openlaat dat de 
slagen of verwondingen hebben geleid 
tot een blijvende arbeidsongeschikt
heid of een ander in het Strafwetboek 
bepaald blijvend gevolg dat het bewe
zenverklaarde misdrijf uitsluit (1L 
[Art. 149 Gw. (oud art. 97); artt. 392, 
398, 399 en 400 Sw.] 

(MEYER T. HANSEN) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. P.93.1596.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 oktober 1993 in het 
Duits gewezen door het Hof van Be
roep te Luik; 

(1) Zie Cass., 10 feb. 1993, A.R. nr. 309 (A.C., 
1993, nr. 85); zie ook Cass., 31 maart 1993, A.R. 
nr. 372, 18 mei 1993, A.R. nr. 5816 (ibid., 1993, 
nrs. 168 en 242); 16 feb. 1994, A.R. nr. 
P.93.1238.F (ibid., 1994, supra, nr. 81.) 

Gelet op de 15 februari 1994 door 
de eerste voorzitter van het Hof ge
wezen beschikking waarin wordt be
slist dat de rechtspleging vanaf de 
terechtzitting in het Frans zal wor
den voortgezet; 

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

Over het ambtshalve opgeworpen 
middel: schending van artikel 149 
van de Grondwet : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser heeft veroordeeld we
gens opzettelijk toebrengen van sla
gen of verwondingen aan Johann 
Hansen, met de omstandigheid dat 
die slagen of verwondingen een 
ziekte of een ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid 
ten gevolge hebben; 

Dat op de burgerlijke rechtsvorde
ring van Johann Hansen tegen eiser 
onder meer een geneeskundig des
kundigenonderzoek heeft bevolen en 
de deskundige heeft belast met de 
opdracht « de gevolgen van het inci
dent te omschrijven, de tijdvakken 
van de tijdelijke algehele en gedeel
telijke arbeidsongeschiktheid vast te 
stellen, de consolidatiedatum alsook 
het percentage van de blijvende ar
beidsongeschiktheid te bepalen met 
inachtneming van voorafbestaande 
letsels »; 

Dat die opdracht de mogelijkheid 
openlaat dat de slagen of verwon
dingen een ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid 
hebben veroorzaakt of een ander in 
het Strafwetboek bepaald blijvend 
gevolg dat niet in het bewezenver
klaarde misdrijf is begrepen; dat het 
vonnis in zoverre tegenstrijdig is; 

Overwegende dat het arrest de 
nietigheid van het beroepen vonnis 
overneemt door het op dit punt te 
bevestigen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von-
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nis, eiser veroordeelt om aan ver
weerder een voorschot te betalen, 
eem geneeskundig deskundigenon
derzoek en een onderzoek van de 
tanden gelast en de uitspraak voor 
het overige aanhoudt; dat deze be
slissing geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering en geen uit
spraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering 
de vernietiging tot gevolg heeft van 
de niet definitieve beslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, die uit eerstge
noemde beslissing voortvloeit; 

Om die redenen, ongeacht het 
middel, dat eiser aanvoert in het 
door hem ter griffie van het Hof van 
Beroep te Luik neergelegde ver
zoekschrift, dat tot ruimere cassatie 
noch tot cassatie zonder verwijzing 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
verweerder in de helft van de kos
ten en laat het overige gedeelte van 
die kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het anders samengestelde Hof 
van Beroep te Luik, zitting houden
de in het Duits. 

30 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. A. Haas, Eupen. 

Nr. 156 

2" KAMER - 30 maart 1994 

CHEQUE - UJTGIFTE - BEGRIP. 

Het bij art. 61, 1°, Chequewet bepaalde 
misdrijf is voltrokken op het tijdstip 
dat de cheque uitgegeven wordt; een 
cheque is uitgegeven in de zin van die 
bepaling, op het tijdstip dat hij in om
loop is gebracht of aan de nemer is 
overhandigd, oak al wordt hij niet of 
pas later ter betaling aangeboden (1). 

(DE HERDT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.1523.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 november 1993 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat de overtreding 
van artikel 61, 1°, van de wet van 
1 maart 1961 voltrokken is op het 
ogenblik dat de cheque uitgegeven 
wordt; dat een cheque uitgegeven is, 
in de zin van die bepaling, wanneer 
hij in omloop is gebracht of aan de 
nemer overhandigd is, ook al wordt 
hij niet of pas later ter betaling aan
geboden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « de ( ... ) lopende rekenin
gen van eiser ten tijde van de uitgif
te van de litigieuze cheque op 16 
september 1988 een negatief saldo 
vertoonde ( ... ) en dat de beklaagde 
die een lange ervaring als handelaar 
bezat moest weten dat de aan zijn 
leverancier bij wijze van waarborg 
gegeven litigieuze cheque ten tijde 
van de uitgifte niet gedekt was 
( ... ) »; 

(1) Zie Cass., 15 maart 1988, A.R. nr. 1678 
(A.C., 1987-88, nr. 441) en de verwijzingen in 
de noot. 
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Dat aldus de appelrechters hun 
beslissing naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele 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. 

30 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. A. Nobels, Brussel. 

Nr. 157 

2• KAMER - 30 maart 1994 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP, 
VORMEN - BEGRIP - WINSTDERVING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOOR
DELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, PEILDATUM 
- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - RAMING 
- SCHADE - BESTAAN - OMVANG - RA-
MING " EX AEQUO ET BONO » - WETT!GHEID 
- VEREISTEN. 

1° Hij die door zijn schuld aan een an
der schade heeft veroorzaakt is ver
plicht de schade volledig te vergoeden 

(1); derhalve is niet naar recht verant
woord de beslissing van de rechter die 
een vordering wegens winstderving af
wijst op grand dat hij niet « de indruk 
van een zwaar verlies » heeft, nu zulks 
geen voldoende grand oplevert om het 
bestaan van elke schade, hoe gering 
oak, uit te sluiten. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

2° De feitenrechter beoordeelt het be
staan van de door een onrechtmatige 
daad veroorzaakte schade en raamt 
het bedrag van de vergoeding voor het 
volledig herstel ervan; hij kan de scha
de ex aequo et bono ramen, mits hij de 
reden aangeeft waarom de door de ge
troffene voorgestelde berekeningswijze 
niet lean worden aangenomen en te
vens vaststelt dat het niet mogelijk is 
de schade, zoals hij deze heeft om
schreven, anders te bepalen (2). [Art. 
Art. 149 Gw., (oud art. 97); artt. 1382 en 
1383 B.W.] 

(VAN HAP B.V.B.A. T. VAN PEBORGH) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.1674.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 oktober 1993 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dinant; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres voor de 

appelrechters vergoeding vordert 
van de schade die zij beweert te lij
den door het feit dat een van haar 
twee zaakvoerders ten gevolge van 
het litigieuze ongeval arbeidsonge
schikt werd; 

Dat zij een vergoeding vordert, 
enerzijds, voor de winstderving die 
zij zowel ten tijde van het ongeval 
als achteraf leed, anderzijds, voor de 
schade die het gevolg is van de des
organisatie van haar diensten; 

(1) Zie Cass., 23 dec. 1992, A.R. nr. 23 (A.C., 
1993, nr. 812). 

(2) Cass., 23 okt. 1991, A.R. nr. 9060 (A.C., 
1991-92, nr. 108). 
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Overwegende dat het vonnis voor 
de tweede schadepost een vergoe
ding ex aequo et bono toekent; dat 
het, wat de winstderving betreft, 
vermeldt dat « de beklaagde die 
claim betwist ( ... ), daar het (door ei
seres) aangevoerde omzetcijfer ze
ker niet de indruk wekt dat (eise
res) een zwaar verlies geleden heeft 
ten gevolge van de arbeidsonge
schiktheid van haar mede-zaakvoer
der ( ... ); dat er ten hoogste sprake is 
van een zekere desorganisatie van 
de diensten ( ... ); dat de overige scha
deposten moeten worden verwor
pen »; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus de vordering wegens winstder
ving hebben afgewezen op grond dat 
zij niet « de indruk » van een 
« zwaar verlies » hadden; dat zulks 
geen voldoende grond is om het be
staan van elke schade, hoe gering 
ook, uit te sluiten; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de feitenrechter 

in feite het bestaan van een door 
een onrechtmatige daad veroorzaak
te schade beoordeelt en het bedrag 
raamt van de vergoeding voor het 
volledig herstel ervan; dat hij die 
schade ex aequo et bono kan ramen, 
mits hij de reden aangeeft waarom 
de door de getroffene voorgestelde 
berekeningswijze niet kan worden 
aangenomen en tevens vaststelt dat 
het niet mogelijk is de schade, zoals 
hij deze heeft omschreven, anders 
te bepalen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de redenen niet aangeeft 
waarom de appelrechters de door ei
seres in haar appelconclusie voorge
stelde berekeningsgrondslagen niet 
in aanmerking hebben genomen; 

Dat ook dat onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de rechtsvordering 

van eiseres en de eraan verbonden 
kosten; beveelt dat van het arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Namen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

30 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Delahaye en Simont. 

Nr. 158 

2• KAMER - 30 maart 1994 

1° HOF vAN ASSISEN - RECHTSPLE
GING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF -
VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP -
CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE
DRAAGWIJDTE. 

2° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - STRAFVORDERING - ALLERLEI 
- HOF VAN ASSISEN - VERWIJZING NAAR 
HET HOF - VERWIJZINGSARREST - CASSA· 
TIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE -
DRAAGWIJDTE. 

3° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING. 

4° CASSATIEMIDDELEN STRAFZA-
KEN - ALLERLEI - GRIEF - GRONDSLAG -
VERONDERSTELLING - GEVOLG. 
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5° HOF VAN ASSISEN BEHANDELING 

TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING - VOORZITTER - DISCRETIONAIRE 
MACHT - EERLIJK PROCES - AANVULLEND 
ONDERZOEK- VOEGING VAN STUKKEN. 

6° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 -
ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSI
SEN - BEHANDELING TER ZITTING - VOOR
Zl'J:"rER - DISCRETIONAIRE MACHT - AAN
VULLEND ONDERZOEK - VOEGING VAN 
STUKKEN. 

1 o en 2° Op het cassatieberoep van de 
veroordeelde tegen het arrest tot ver
wijzing naar het hof van assisen, dat 
gelijktijdig met het cassatieberoep te
gen het veroordelend arrest is inge
steld binnen vijftien dagen na de uit
spraak van dat arrest, neemt het Hof 
geen kennis van de schending van de 
wetten inzake bevoegdheid van de ka
mer van inbeschuldigingstelling en 
van het hof van assisen en evenmin 
van het onderzoek van de in art. 299 
Sv. vermelde nietigheden of de nietig
heden wegens niet-inachtneming van 
de wetten tot invoering van het debat 
op tegenspraak en tot regeling van het 
taalgebruik voor de kamer van inbe
schuldigingstelling (1). 

3° Het staat aan het hof van assisen om 
de voor hof gebeurde feiten vast te 
stellen; de voorzitter heeft het recht 
een akte te vernietigen en opnieuw op 
te maken ten eiride de wettigheid er" 
van te verzekeren. 

4° Niet ontvankelijk is het cassatiemid
del dat uitgaat van een Joutere veron
derstelling (2). 

5° en 6° De voorzitter van het hof van as
sisen kan op grand van zijn discretio
naire macht en zonder daardoor de re
gel van het eerlijk proces te misken
nen, de onderzoeksrechter, die het 
voorbereidend onderzoek gedaan heeft, 
belasten met aanvullende onderzoeks
opdrachten en bevelen dat aile stuk
ken of opdrachten die hij nuttig acht 
om de waarheid te vinden en die hij 

(1) Cass., 19 juni 1991, A.R. nr. 9122 (A.C., 
1990-91, nr. 543). 

(2) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 363). 

aan de tegenspraak van de partijen 
onderwerpt, worden gevoegd bij de 
stukken van de rechtspleging. (Art. 268 
Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.) 

(PAUQUET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0263.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, die op 30 juni 1993 
door het Hof van Beroep te Luik ka
mer van inbeschuldigingstelling, en 
op 13, 20 en 21 januari 1994 door het 
hof van assisen van de provincie 
Luik zijn gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest van 30 juni 
1993 tot verwijzing naar het hof van 
assisen: 

Overwegende dat het Hof, op het 
cassatieberoep van de veroordeelde 
tegen het arrest tot verwijzing naar 
het hof van assisen, dat gelijktijdig 
met het cassatieberoep tegen het 
veroordelend arrest is ingesteld bin
nen vijftien dagen na de uitspraak 
van dat arrest, geen kennis kan ne
men van de schending van de wet
ten inzake de bevoegdheid van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
en van het hof van assisen en even
min van het onderzoek van de in ar
tikel 299 van het Wetboek van Straf
vordering vermelde nietigheden of 
de nietigheden wegens niet-inacht
neming van de wetten tot invoering 
van het debat op tegenspraak en tot 
regeling van het taalgebruik voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest alvorens 
recht te doen van 13 januari 1994: 

Overwegende dat de substanW~le 
of op straffe van nietigheid voorge-
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schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest alvorens 
recht te doen van 20 januari 1994 
waarbij wordt beslist dat er geen 
akte hoeft te worden genomen van 
het feit dat « er op dinsdag 11 ja
nuari 1994 van 9 u. tot omstreeks 
9 u. 10 maar elf gezworenen zitting 
hielden »: 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat, in strijd met 
wat het middel aanvoert, het aan 
het hof van assisen staat om de 
voor het hof gebeurde feiten vast te 
stellen; dat de voorzitter het recht 
heeft om een akte te vernietigen en 
opnieuw op te maken ten einde de 
wettigheid ervan te verzekeren; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de jury, overeenkomstig ar
tikel 123 van het Gerechtelijk Wet
hoek, zitting hield met 12 gezwore
nen toen de aangeklaagde akte op
nieuw werd opgemaakt; 

Dat, bij ontstentenis van betich
ting van valsheid, het middel in dat 
opzicht niet ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel niet aangeeft waarom de 
herhaling van die maatregel van in
wendige aard eisers recht van ver
dediging heeft geschonden; dat het 
ook om die reden niet ontvankelijk 
is; 

IV. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest alvorens 
recht te doen van 20 januari 1994 
waarin wordt beslist dat er geen ak
te hoeft te worden genomen van het 
feit dat « de onderzoeksopdracht 
(P.V. 100.040/94) bevolen is buiten de 
tegenwoordigheid van de gezwore
nen en de partijen »; 

Over het tweede middel in zijn ge
heel: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de litigieuze opdracht door 
het openbaar ministerie is gevorderd; 

Dat het middel, nu het uitgaat van 
de veronderstelling dat de voorzitter 
van het hof van assisen door die op
dracht misbruik gemaakt heeft van 
zijn discretionaire macht, niet ont
vankelijk is; 

V. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het veroordelend ar
rest van 21 januari 1994: 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het middel, in 

zoverre het de schending van artikel 
317 van het Wetboek van Strafvor
dering en van het beginsel van het 
mondeling karakter der debatten 
voor het hof van assisen aanvoert, 
een onderzoek van feitelijke gege
vens zou vereisen waarvoor het Hof 
niet bevoegd is; dat het daarom niet 
ontvankelijk is; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat de voorzitter 

van het hof van assisen op grond 
van de discretionaire macht waar
over hij krachtens artikel 268 van 
het Wetboek van Strafvordering be
schikt, zonder daarom de regel van 
het eerlijk proces te miskennen, de 
onderzoeksrechter, die het voorbe
reidend onderzoek gedaan heeft, 
kan belasten met aanvullende on
derzoeksopdrachten en kan bevelen 
dat alle stukken of opdrachten die 
hij nuttig acht om de waarheid te 
vinden en die hij aan de tegen
spraak van de partijen onderwerpt, 
worden gevoegd bij de stukken van 
de rechtspleging; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii: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. 
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30 maart 1994 2• kamer - Voorzit-
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende co'nclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. V. Hissel, Luik. 

Nr. 159 

2• KAMER - 30 maart 1994 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
EN VONNISGERECHT - VERZACHTENDE OM
STANDIGHEDEN - CORRECTIONALISERING 
EN CONTRAVENTIONALISERING - RAADKA
MER - BESCHIKKING - CORRECTIONALISE
RING - VONNISGERECHT - VONNIS OF AR
REST - ONBEVOEGDHEID - GRONDSLAG -
NIEUWE OMSTANDIGHEID - OMSTANDIG
HEID WAARVAN NA DE VERWIJZING GEBLE
KEN IS - GEVOLGEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VONNISGE
RECHT - VERSCHILLENDE FElTEN - AAN
HANGIGMAKING AFZONDERLIJKE BE
SCHIKKINGEN - VONNISGERECHT BEVOEGD 
VOOR BEPAALDE FElTEN - ONBEVOEGD 
VOOR ANDERE FElTEN - VONNIS OF ARREST 
- BESLISSING - ONBEVOEGDHEID VOOR 
HET GEHEEL - GRONDSLAG - SAMENHANG 
- GEVOLG. 

3° SAMENHANG - STRAFZAKEN - AAN
HANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECH
TER - VERSCHILLENDE AKTEN VAN AAN
HANGIGMAKING - RECHTER BEVOEGD OM 
UITSPRAAK TE DOEN OVER DE FElTEN AAN
HANGIG GEMAAKT DOOR EEN VAN DE AKTEN 
- RECHTER ONBEVOEGD VOOR DE FElTEN 
VAN DE ANDERE AKTE- GEVOLG. 

1° Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandighe
den, een van een misdaad verdacht 

persoon naar de correctionele recht
bank heeft verwezen en het vonnisge
recht zich onbevoegd heeft verklaard 
op grand dat, na de beschikking tot 
verwijzing, is gebleken van een om
standigheid waardoor het feit bij de 
. wet met een zwaardere criminele straf 
wordt gestraft, stelt het Hoi, op een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied, 
vast dat tegen de beschikking voorals
nog geen rechtsmiddel openstaat, dat 
het vonnis of arrest van onbevoegdver
klaring in kracht van gewijsde is ge
gaan en dat de vermeldingen van de 
feitenrechter juist schijnen te zijn, 
waarna het de beschikking vernietigt 
en de zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling verwijst (1). 

2° en 3° Wanneer bij een vonnisgerecht 
door afzonderlijke verwijzingsbeschik
kingen feiten aanhangig gemaakt zijn 
waarvan sommige wei en andere niet 
tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat 
gerecht zich niet wettig onbevoegd ver
klaren voor de gehele zaak, als het 
zelf vaststelt dat de verschillende fei
ten samenhangend zijn (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL IN ZAKE 
SAUDOYER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0321.F) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
dat op 25 februari 1994 is ingediend 
door de procureur des Konings te 
Nijvel en waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht; 

Overwegende dat vooralsnog geen 
rechtsmiddel openstaat tegen de be
schikkingen van de raadkamer : 

1. van 28 november 1991 die, met 
aanneming van verzachtende om
standigheden, de verdachte naar de 
correctionele rechtbank verwijst we-

(1) Cass., 15 april 1992, A.R. nr. 9792 (A.C., 
1991-92, nr. 441); zie Cass., 17 aug. 1992, A.R. 
nr. 6814 (ibid., nr. 579). 

(2) Cass., 8 dec. 1993, A.R. nr. P.93.1425.F 
(A.C., 1994, nr. 509). 
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gens overtreding van de artikelen 
51, 52, 66, 80, 461, 468, 471, 472 (te
lastleggingen A I tot IX tot B I tot 
V) van het Strafwetboek, 11 van het 
koninklijk besluit van 31 december 
1930 omtrent de handel in slaap- en 
verdovende middelen, 2bis, §§ 1 en 
3, a, alsook van artikel 3, tweede lid, 
van de wet van 24 februari 1921 be
treffende het verhandelen van stof
fen, meer bepaald verdovende mid
delen (telastleggingen C en D), 

2. van 13 januari 1992 die de ver
dachte wegens wanbedrijven (telast
leggingen E tot H) naar de correctio
nele rechtbank verwijst; 

Overwegende dat het vonnis van 
27 oktober 1993 waarbij de Correc
tionele Rechtbank te Nijvel zich on
bevoegd heeft verklaard in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat uit de strijdig
heid tussen die beslissingen een ge
schil over rechtsmacht is ontstaan 
dat de procesgang belemmert; 

Dat er grond bestaat tot regeling 
van rechtsgebied; 

Dat er grond bestaat tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de omstan
digheid waarvan na de regeling van 
de procedure gebleken is en die in 
het vonnis wordt vastgesteld, name
lijk dat het geweld of de bedreiging, 
bedoeld in de telastleggingen A en C 
(die in de verwijzingsbeschikking 
van 28 november 1991 overgenomen 
zijn sub A VIII en B I}, bij de ge
troffenen een blijvende arbeidsonge
schiktheid ten gevolge hebben ge
had, volgt dat de in die telastleggin
gen bedoelde feiten misdaden schij
nen te zijn, die, overeenkomstig 
artikel 473, derde lid, van het Straf
wetboek, gestraft worden met le
venslange dwangarbeid; dat die 
straf zwaarder is dan die welke van 
toepassing was op de telastleggin
gen zoals ze oorspronkelijk waren 
omschreven; 

Overwegende dat de feiten van de 
overige, in dezelfde beschikking 

overgenomen telastleggingen sa
menhangend schijnen te zijn; 

Overwegende evenwel dat, wan
neer bij een vonnisgerecht door af
zonder lij ke verwij zings beschikkin
gen, enerzijds, wanbedrijven w.~ar
voor het bevoegd is, anderzlJds, 
feiten waarvoor het niet bevoegd is, 
aanhangig gemaakt zijn, dat gerecht 
zich niet wettig onbevoegd kan ver
klaren voor het geheel, als het, zoals 
te dezen, zelf vaststelt dat die ver
schillende feiten samenhangend 
zijn; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank regelmatig kennis gena
men heeft van de telastleggingen C 
en J (die in de verwijzingsbeschik
king van 13 januari 1992 overgeno
men zijn sub E tot H); 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 28 november 1991 gewezen be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel; vernietigt het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel, 
in zoverre het dat gerecht onbe
voegd verklaart om uitspraak te 
doen over de feiten bedoeld in de 
verwijzingsbeschikking van 13 ja
nuari 1992 van de raadkamer van 
die rechtbank; beveelt dat, wat die 
feiten betreft, van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissingen; verwijst 
de zaak, wat de sub A tot D in de 
beschikking van 28 november 1991 
omschreven feiten betreft, naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Brussel; 
verwijst de zaak, wat de feiten sub 
E en H in de beschikking van 13 ja
nuari 1992 betreft, naar de anders 
samengestelde Correctionele Recht
bank te Nijvel. 

30 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. 



346 HOF VAN CASSATIE Nr. 160 

Nr. 160 

1• KAMER - 7 april 1994 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEDRIJFSVERLIEZEN - VASTSTELLING VAN 
DE BELASTBARE INKOMSTEN VAN EEN ZELF
STANDIGE BEDRIJFSACTIVITEIT OP FORFAI
TAIRE GRONDSLAGEN- GEEN AFTREK VAN 
DE BEDRIJFSVERLIEZEN UIT HOOFDE VAN 
DIE ACTIVITEIT VAN DE INKOMSTEN UIT EEN 
ANDERE ACTIVITEIT. 

De belastingplichtige, die heeft aangeno
men dat de belastbare inkomsten van 
een zelfstandige bedrijfsactiviteit op 
forfaitaire grondslagen van aanslag 
worden vastgesteld, overeenkomstig 
art. 248, § 1, tweede lid, W.LB., mag 
het verlies dat hij uit hoofde van die 
activiteit beweert geleden te hebben, 
niet aftrekken van de inkomsten uit 
een andere activiteit (1). (Artt. 43, eer
ste lid, 2°, 44 en 248, § 1, tweede lid, 
W.I.B.) 

(WERY 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F.93.0093.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1993 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het eerste middel : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eiser « de ontvangsten van 
de exploitatie van zijn cafes op for
faitaire grondslagen van aanslag 
vaststelt, volgens het stelsel van ar
tikel 248 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen »; 

Overwegende dat het middel kri
tiek oefent op de beslissing van het 

(1) Cass., 4 nov. 1984, A.R. nr. F.1092.N (A.C., 
1983-84, nr. 129). 

arrest waarin eiser de mogelijkheid 
wordt ontzegd om zijn bedrijfskos
ten voor die exploitatie te bewijzen 
volgens de door artikel 44 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen aangenomen bewijsmiddelen; 

Overwegende dat het stelsel van 
artikel 248 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen volgens de 
tekst van toepassing is « bij gebreke 
van bewijskrachtige gegevens, gele
verd hetzij door de belanghebben
den, hetzij door de administratie »; 

Dat, volgens het tweede lid, van 
§ 1, van dat artikel, de administra
tie in overleg met de betrokken 
bedrijfsgroeperingen « forfaitaire 
grondslagen van aanslag » kan vast
stellen; dat evenwel onder « forfai
taire grondslagen van aanslag », de 
gegevens moeten worden verstaan 
die de vaststelling van de belastbare 
resultaten van het bedrijf kunnen 
mogelijk maken; dat de bedrijfsver
liezen, in de zin van artikel 43, eer
ste lid, 2°, die eiser heeft geleden uit 
hoofde van zijn activiteit als cafe
houder en die hij wil aftrekken van 
zijn inkomsten als bestuurder van 
vennootschappen, ingevolge artikel 
44 van datzelfde wetboek, verant
woord worden op de wijze die in die 
bepaling is omschreven aan de hand 
van werkelijke inkomsten en niet 
van inkomsten die forfaitair zijn ge
raamd; 

Overwegende dat het hof van be
roep voornoemd artikel 44 juist toe
past door te oordelen dat eiser « niet 
terzelfdertijd, om enerzijds het re
sultaat van de exploitatie van zijn 
cafes te berekenen, een stelsel kan 
aanvoeren dat het ontbreken van 
bewijskrachtige gegevens onderstelt, 
te weten het stelsel van artikel 248 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen en, anderzijds, om zijn 
bedrijfskosten en -verliezen die 
daaruit voortvloeien te berekenen, 
een stelstel dat op bewijzen be
rust»; 

Dat voor het overige uit de in het 
middel weergegeven overwegingen 
van het arrest niet volgt dat het hof 
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van beroep de in het tweede onder
dee! aangewezen redenering heeft 
gevolgd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 april 1994 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, procu
reur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 161 

1 e KAMER - 7 april 1994 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR 
- ALGEMEEN - ONROEREND GOED, GE
HUURD DOOR EEN DER ECHTGENOTEN -
VOORNAAMSTE WONING VAN HET GEZIN -
OPZEGGINGEN, KENNISGEVINGEN EN EXPLO
TEN BETREFFENDE DE HUUR - MODALITEI
TEN. 

2° HUWELIJK - RECHTEN EN PLICHTEN 
VAN DE ECHTGENOTEN- ONROEREND GOED, 
GEHUURD DOOR EEN DER ECHTGENOTEN -
VOORNAAMSTE WONING VAN HET GEZIN -
OPZEGGINGEN, KENNISGEVINGEN EN EXPLO
TEN BETREFFENDE DE HUUR - MODALITEI
TEN. 

1 o en 2° Ofschoon de opzeggingen, ken
nisgevingen en exploten betreffende 
de huur van het onroerend goed dat 
een der echtgenoten, zelfs v66r het hu
welijk, gehuurd heeft en dat het gezin 
geheel of gedeeltelijk tot voornaamste 

waning dient, aan elk der echtgenoten 
afzonderlijk moeten gezonden of bete
kend worden, kan elk van de echtgeno
ten de nietigheid van dergelijke docu
menten, die aan de andere echtgenoot 
worden toegezonden, slechts inroepen 
indien de verhuurder kennis heeft van 
hun huwelijk; een der echtgenoten 
mag zich alleen dan op die nietigheid 
beroepen als de verhuurder die de op
zegging ter kennis brengt of een ex
ploot betekent, werkelijk kennis heeft 
van het huwelijk (1). (Art. 215, § 2, 
tweede lid, B.W.) 

(MALAK, BEIJER T. POURTOIS, SPRANGERS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0423.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 juni 1993 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Charleroi; 

Over het eerste middel : 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 215, § 2, van het Burger
lijk Wetboek, 1, § 1, en 9 van afdeling 2, 
• regels betreffende de huurovereenkom
sten met betrekking tot de hoofdverblijf
plaats van de huurder in het bijzonder », 
van hoofdstuk II van titel VIII van boek 
III van het Burgerlijk Wetboek, inge
voegd in genoemd wetboek door artikel 2 
van de wet van 20 februari 1991, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de op 25 november 1991 ter kennis 
gebrachte opzegging en het gedinginlei
dend exploot van 5 maart 1992 « niet 
nietig zijn en effect moeten sorteren ten 
aanzien van beide echtgenoten », op 
grand « dat blijkens de door de hr. Ma
lak bij de persoonlijke verschijning van 
de partijen verstrekte toelichting me
vrouw Beijer samen met hem het goed 
hebben betrokken in 1986-1987 en dat zij 
tijdens de huurtijd, in februari 1989, zijn 
gehuwd; ( ... ) dat het verkoopcompromis 
dat de c.v. " Habitations sociales de Bin
che et environs" op 17 juni 1991 gesloten 

(1) Zie Cass., 6 okt. 1978 (A.C, 1978-79, biz. 
152), Memorie van toelichting bij het antwerp 
dat heeft geleid tot de wet van 20 feb. 1991, 
Gedr.St., Kamer, 1990-1991, 1375/1, biz. 27-28. 



348 HOF VAN CASSATIE Nr. 161 

had met het echtpaar Pourtois-Sprangers 
vermeldt dat het goed wordt bewoond 
overeenkomstig de mondelinge huurover
eenkomst van de heer Pierre Malak; ( ... ) 
dat diens hoedanigheid van huurder 
blijkt uit zijn eigen verklaring voor de 
rechtbank op de terechtzitting van 17 
maart 1993 ( ... ); dat de omstandigheid dat 
de huur kon betaald worden door me
vrouw Beijer en niet door de heer Malak 
zelf geen invloed heeft op de beoordeling 
van de zaak; ( ... ) dat de heer Malak noch 
na de toezending van de opzeggingsbrief 
van 25 november 1991, noch ter gelegen
heid van zijn oproeping tot minnelijke 
schikking, waaraan hij trouwens geen 
gevolg gaf, de nieuwe eigenaars op de 
hoogte gebracht heeft van zijn huwelijk 
met mevrouw Beijer » en « dat uit de 
aan het oordeel. van de rechtbank onder
worpen gegevens niet blijkt dat de gei"n
timeerden (thans verweerders) van dat 
huwelijk op de hoogte zijn gebracht v66r 
het proces en meer bepaald v66r de af
gifte van het getuigschrift van 26 maart 
1992 betreffende de samenstelling van 
het gezin door het gemeentebestuur van 
Anderlues », 

terwijl, eerste onderdeel, 

tweede onderdeel, het recht op de 
huur van het onroerend goed dat een der 
echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor 
het huwelijk, en dat het gezin geheel of 
gedeeltelijk tot voornaamste waning 
dient, aan beide echtgenoten gezamen
lijk behoort, niettegenstaande enige hier
mede strijdige overeenkomst (artikel 215, 
§ 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek); de opzeggingen, kennisgevingen 
en exploten betreffende die huur moeten 
gezonden of betekend worden aan elk 
der echtgenoten afzonderlijk (artikel 215, 
§ 2, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek); de wet weliswaar bepaalt « elk 
van de echtgenoten kan evenwel de nie
tigheid van deze documenten, die aan de 
andere echtgenoot worden toegezonden 
( ... ) slechts inroepen indien de verhuur
der kennis heeft van hun huwelijk » (ar
tikel 215, § 2, tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek), maar, wanneer het ver
huurde goed wordt verkocht, het in dat 
geval voor de toepassing van die wetsbe
paling voldoende is dat, aangezien de ko
per krachtens artikel 9 van afdeling 2 
van hoofdstuk II van titel VIII van boek 
III van het Burgerlijk Wetboek, dat in 
dat wetboek is ingevoegd door artikel 2 
van de wet van 20 februari 1991, jegens 

de huurder in de rechten en de verplich
tingen van de verkoper-verhuurder 
treedt, de rechtsvoorganger van de huidi
ge verhuurder, die de opzegging gegeven 
heeft en het exploot betreffende de huur 
betekend heeft, kennis had van het hu
welijk van de huurders; het bestreden 
vonnis bijgevolg de beslissing dat de ei
sers « zich niet kunnen ( ... ) beroepen op 
het feit dat de kennisgeving van de op
zegging en de betekening van het ge
dinginleidend exploot zijn geschied aan 
de heer Malak alleen (en) dat die akten 
niet nietig zijn en effect moeten sorteren 
ten aanzien van beide echtgenoten », 
niet naar recht verantwoordt door erop 
te wijzen « dat uit de aan het oordeel 
van de rechtbank onderworpen gegevens 
niet blijkt dat de gei"ntimeerden v66r het 
proces op de hoogte zijn gebracht van 
dat huwelijk ... », nu het niet nagaat of 
hun rechtsvoorganger, de vorige ver
huurder, kennis had van het huwelijk 
van de eisers (schending van de in het 
middel vermelde wetsbepalingen, artikel 
97 (oud) van de Grondwet uitgezonderd): 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 215, § 2, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek de opzeggingen, 
kennisgevingen en exploten betref
fende de huur van het onroerend 
goed dat een der echtgenoten, zelfs 
v66r het huwelijk, gehuurd heeft en 
dat het gezin geheel of gedeeltelijk 
tot voornaamste waning dient, moe
ten gezonden of betekend worden 
aan elk der echtgenoten afzonder
lijk; dat evenwel elk van de echtge
noten de nietigheid van dergelijke 
documenten, die aan de andere echt
genoot worden toegezonden, slechts 
kan inroepen indien de verhuurder 
kennis heeft van hun huwelijk; 

Overwegende dat een der echtge
noten zich alleen dan op die nietig
heid mag beroepen als de verhuur
der die de opzegging ter kennis 
brengt of een exploot betekent wer
kelijk kennis heeft van het huwe
lijk; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het oordeelt dat de ver
weerders v66r het instellen van de 
rechtsvordering geen kennis hadden 
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van het huwelijk van de eisers, wet
tig beslist dat de eisers zich niet 
kunnen beroepen op het feit dat de 
kennisgeving van de opzegging en 
de betekening van het gedinginlei
dend exploot alleen aan eiser zijn 
geschied; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

7 april 1994 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard en Simont. 

Nr. 162 

1 e KAMER - 7 april 1994 

1° AFSTAMMING - NATUURLIJK KIND -
RECHTSVORDERING TOT HET VERKRIJGEN 
VAN EEN UITKERING - RECHTSVORDERING 
TEGEN HEM DIE MET DE MOEDER GEMEEN
SCHAP HEEFT GEHAD - OPENBARE ORDE -
AFSTAND. 

2° OPENBARE ORDE - AFSTAMMING -
NATUURLIJK KIND - RECHTSVORDERING 
TOT HET VERKIJGEN VAN EEN UITKERING
RECHTSVORDERING TEGEN HEM DIE MET DE 
MOEDER GEMEENSCHAP HEEFT GEHAD - AF
STAND. 

3° AFSTAND (RECHTSPLEGING) 
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING - NA
TUURLIJK KIND - RECHTSVORDERING TOT 

HET VERKRIJGEN VAN EEN U!TKERING -
RECHTSVORDERING TEGEN HEM DIE MET DE 
MOEDER GEMEENSCHAP HEEFT GEHAD -
OPENBARE ORDE. 

1°, 2° en 3° De rechtsvordering die het oud 
artikel 340b B. W. verleende aan het na
tuurlijk kind tegen hem die, gedurende 
het wettelijk tijdperk der bevruchting, 
met zijn moeder gemeenschap heeft ge
had, raakt de openbare orde; daarvan 
kan bijgevolg niet op geldige wijze af
stand worden gedaan (1). 

(C ... T. H ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.046l.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : 
W at betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de rechtsvorde

ring die het oud artikel 340b van het 
Burgerlijk Wetboek verleende aan 
het natuurlijk kind tegen hem die, 
gedurende het wettelijk tijdperk der 
bevruchting, met zijn moeder ge
meenschap had gehad, de openbare 
orde raakt zodat daarvan niet op 
geldige wijze afstand kan worden 
gedaan; 

Dat het arrest, dat het tegendeel 
beslist, de voornoemde wetsbepaling 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Over het tweede middel : 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 

(1) Zie Cass., 25 okt. 1979 (AC., 1979-80, 
nr. 137). 
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beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Luik. 

7 april 1994 - 1 • kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Rappe, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 163 

1 e KAMER - 8 april 1994 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN -
VERGOEDING WEGENS UITZETTING 
RECHTSVORDERING - TERMIJN - AARD. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN -
VERGOEDING WEGENS UITZETTING 
RECHTSVORDERING - FATALE TERMIJN -
GEVOLG. 

1 o De termijn voor het instellen van de 
rechtsvordering tot betaling van de 
vergoeding wegens uitzetting, is een 
fatale termijn waarvan het verstrijken 
leidt tot verval van het recht (1). (Art. 
28 Handelshuurwet.) 

2° Wanneer de laatste dag voor het in
stellen van de rechtsvordering tot beta
ling van de vergoeding wegens uitzet
ting een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag is, wordt de verval
dag niet verplaatst op de eerstvolgende 
werkdag (2). (Art. 28 Handelshuurwet.) 

(1) A. VAN OEVELEN, Algemeen overzicht van 
de bevrijdende verjaring en de vervaltermij
nen in het Belgisch privaatrecht, T.P.R., 1987, 
(1755), nr. 68. 

(2) Zie Cass., 6 nov. 1974 (A.C., 1975, 312); 
1 maart 1993 (ibid., 1993, nr. 122). 

(EMMU-LITCHELLI B.V.B.A. 
T. DELAERE, VAN OOSTHUYZE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8225) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 maart 1992 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 28 van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur, 
die titel VIII, afdeling Ilbis van het Bur
gerlijk Wetboek uitmaakt, 48 en 53, in
zonderheid tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis vooraf 
vaststelt dat eiseres het door haar ge
huurde pand op 31 oktober 1987 heeft 
verlaten, vervolgens beslist dat de vorde
ring van eiseres ingeleid bij dagvaarding 
van 2 mei 1989 « buiten de verjaringster
mijn ( ... ) valt », dientengevolge na ge
deeltelijke vernietiging van het beroepen 
vonnis, deze vordering afwijst, en het de
ze beslissing op de volgende overwegin
gen doet berusten : « De zes maanden 
binnen dewelke de (verweerders) hun op
zeggingsmotief ter uitvoering moesten 
brengen beginnen te !open vanaf 1 no
vember 1987. Deze zes maanden strek
ken zich dan uit van 1 november 1987 tot 
en met 30 april 1988. Vanaf 1 mei 1988 
tot en met 30 april 1989 loopt dan de 
eenjarige verjaringstermijn voor het vor
deren van een uitzettingsvergoeding. De 
vervaldag viel op 30 april 1989, een zon
dag en zou, aldus de eerste rechter, ge
zien 1 mei 1989 een wettelijke feestdag 
is, kunnen verlengd worden tot 2 mei, de 
laatste nuttige dag. De verjaringstermijn 
voorzien in artikel 28 van de handels
huurwet is evenwel een wettelijke ver
valtermijn waarvan het verstrijken kan 
leiden tot het verval van recht zelf. Het 
is geen termijn van proceshandeling en 
is niet vatbaar voor toepassing van arti
kel 53, 2 van het Gerechtelijk Wetboek 
noch voor andere verlenging. Het is een 
termijn die valt als een kapmes. Het is 
geen verjaringstermijn maar een verval
termijn die niet kan gestuit of geschorst 
worden. Is de termijn verstreken, dan is 
de huurder onherroepelijk vervallen van 
het recht op vergoeding wegens uitzet
ting. Het is een fatale termijn waarvan 
het verstrijken leidt tot een verval van 
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recht zelfs zonder dat bij toepassing van 
artikel 53, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek de laatste dag indien hij een za
terdag, zondag of wettelijke feestdag is, 
kan verplaatst worden op de eerstvolgen
de werkdag », 

terwijl, naar luid van artikel 28 van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur 
de rechtsvorderingen tot betaling van de 
vergoeding wegens uitzetting moeten 
worden ingesteld binnen een jaar te re
kenen van bet feit waarop de vordering 
gegrond is; naar luid van artikel 48 van 
bet Gerechtelijk Wetboek de termijnen 
voor bet verrichten van proceshandelin
gen onderworpen zijn aan de regels van 
hoofdstuk VIII van deel I van bet Ge
rechtelijk Wetboek, tenzij de wet anders 
bepaalt; naar luid van artikel 53, eerste 
lid, van bet Gerechtelijk Wetboek de ver
valdag in de termijn begrepen is; indien 
deze dag echter een zaterdag, zondag of 
een wettelijke feestdag is, de vervaldag 
wordt verplaatst op de eerstvolgende 
werkdag (artikel 53, tweede lid); bet in
stellen van rechtsvorderingen als be
doeld in artikel 28 van de wet op de han
delshuur een proceshandeling uitmaakt 
en de wet voor de berekening van de in 
dit artikel bepaalde termijn niet in een 
afwijkende regeling voorziet; de bereke
ning van de termijn derhalve dient te ge
beuren met inachtneming van de regels 
bepaald in hoofdstuk VIII van deel I van 
bet Gerechtelijk Wetboek; de regel be
paald in artikel 53, lid 2, van bet Gerech
telijk Wetboek, tot deze regels behoort 
en overigens niet leidt tot een verlenging 
van de termijnen doch enkel de bereke
ning van de termijn betreft; door te be
slissen dat de termijn bepaald in artikel 
28 van de wet op de handelshuur geen 
termijn bepaald in artikel 28 van de wet 
op de handelshuur geen termijn van pro
ceshandeling is waarop artikel 53, twee
de lid, van bet Gerechtelijk Wetboek niet 
toepasselijk is, de rechtbank derhalve ai
le in bet middel vermelde wetsbepalin
gen schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 28 van de Handelshuurwet, de 
rechtsvorderingen tot betaling van 
de vergoeding wegens uitzetting 
moeten worden ingesteld binnen 
een jaar te rekenen van het feit 
waarop de vordering gegrond is; 

Dat die termijn geen termijn van 
rechtspleging is, maar een fatale 

termijn, waarvan het verstrijken 
leidt tot verval van het recht zelf; 

Dat voor de berekening van die 
termijn de vervaldag, indien hij een 
zaterdag, een zondag of een wette
lijke feestdag is, niet met toepassing 
van artikel 53, tweede lid, van het 
Gerechtelijk W etboek kan worden 
verplaatst op de eerstvolgende wer
dag; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat de vordering 
van eiseres tot betaling van een ver
goeding wegens uitzetting verviel op 
zondag 30 april 1989 en dat de dag
vaarding op 2 mei 1989 werd bete
kend; dat het oordeelt dat de dag
vaarding laattijdig is, nu de termijn 
in artikel 28 van de Handelshuurwet 
bedoeld een vervaltermijn is; 

Dat het bestreden vonnis aldus de 
in het middel aangewezen wetsbepa
lingen niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

8 april 1994 - 1" kamer - Voorzitte1·: 
de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Wauters -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Nelissen Grade. 

Nr. 164 

1 e KAMER - 8 april 1994 

1° HUWELIJKSVERMOGENSSTEL
SELS - WE'ITELIJK STELSEL - EIGEN 
VERMOGEN VAN EEN DER ECHTGENOTEN-
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VERGOEDING VAN DE DOOR EEN ONRECHT
MATIGE DAAD VEROORZAAKTE ARBEIDSON
GESCHIKTHEID EN MEDISCHE KOSTEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
DADER (VOOR EIGEN DAAD) - ONDER HET 
WETTELIJK STELSEL MET DE DADER GE
HUWD SLACHTOFFER - EIGEN VERMOGEN. 

1° en 2" Ingeval de echtgenoten onder 
het wettelijk stelsel zijn gehuwd, be
hoort de vergoeding van de door een 
onrechtmatige daad veroorzaakte ar
beidsongeschiktheid en medische kos
ten tot het eigen vermogen van de 
echtgenoot (1). (Artt. 1382 en 1401, 3°, 
B.W.) 

(LANDSBOND DER CHRISTEL!JKE MUTUAL!TEI
TEN T. ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOE

RENBOND N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8271) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het vierde ( ... ) onderdeel van het 
middel, gesteld als volgt : schending van 
de artikelen ( ... ), 1401, 3°, 1405, 1" ( ... ) van 
het Burgerlijk Wetboek, ... 

doordat het bestreden arrest de verde
ring van eiseres tegen verweerster op 
grond van onder andere volgende over
wegingen ongeg1·ond verklaart: « Nopens 
het eigen recht van Lutgarde Haverbeke 
tot het instellen van een vordering tegen 
haar echtgenoot Georges de Smet. 9. (Ei
seres) is het niet eens met de eerste 
rechter die heeft beslist dat zowel de 
vergoeding wegens arbeidsongeschikt
heid gezien het inkomstenvervangend 
karakter ervan als de terugbetaling van 
kosten voor gezondheidszorgen gezien 
het gemeenschappelijk vermogen ze 
heeft moeten voorschieten, tot het ge
meenschappelijk vermogen behoren der
wijze dat zijn subrogatierecht tegenover 
de aansprakelijke echtgenoot uitgesloten 

(1) Zie Cass., 18 juni 1976 (A.C., 1976, 1175). 

is. Vo_l~ens (eiseres) die van mening is 
dat (ziJ), gesubrogeerd in de rechten van 
Haverbeke, de vordering tegen de verze
keraar van (haar) echtgenoot ( ... ) De 
Smet kan uitoefenen, zijn de kosten voor 
geneeskundige zorgen en de vergoedin
gen wegens arbeidsongeschiktheid die 
hij ingevolge het ongeval aan Haverbeke 
heeft uitgekeerd, evenwel geen schulden 
van het tussen haar en De Smet be
staande gemeenschappelijk vermogen, 
maar zijn zij door de onrechtmatige 
daad van De Smet hem eigen gebleven. 
Voor het eigen aan de getroffene blijven 
van het recht op schadeloosstelling van 
de kosten voor geneeskundige zorgen be
roept (eiseres) zich op artikel 1401, 3 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat aan het 
reel~~ op herstel van persoonlijke, licha
mehJke of morele schade het eigen ka
rakter toekent. Alhoewel, naar luid van 
artikel 1405, 1 van het Burgerlijk Wet
hoek, de inkomsten uit de beroepsbezig
heden van elk der echtgenoten en alle 
inkomsten of vergoedingen die ze ver
v~ngen of aat;~vullen, gemeenschappelijk 
ZIJn, meent (e1seres) dat de vergoedingen 
wegens arbeidsongeschiktheid eerder 
strekken tot herstel van de lichamelijke 
integriteit en zijn ze daarom aan de 
e?ht~enoot-schadelijder eigen. (Eiseres) 
d1e ziCh vooral op de toepassing van arti
kel 1407, laatste lid van het Burgerlijk 
Wetboek beroept, doet nog gelden dat tij
dens het wettelijk stelsel de schuldvorde
ring van de ene echtgenoot (of van de 
gesubrogeerde verzekeraar) op de ande
re alleen op de eigen goederen van de 
schuldenaar kunnen worden verhaald 
(cf. artikel 1450 van het Burgerlijk Wet
hoek). In de op 16 december 1991 neerge
legde konklusie heeft (eiseres) zich ter 
zake nog beroepen op de inhoud van het 
arrest van 17 februari 1989 van het Hof 
van Cassatie (Bull. Cass., 1989, 518 en 
R. W., 1989-90, 189). 10. Volgens (verweer
ster) vallen de medische uitgaven inge
yolge letsels bij een ongeval opgelopen, 
m het kader van de verplichting tot on
derlinge hulp en bijstand van de echtge
~?ten ten laste van het gemeenschappe
hJk vermogen en doet de aansprakelijk
heid van een van beide echtgenoten voor 
het ongeval daaraan geen afbreuk. Daar 
volgens de bepalingen van artikel 1405 1 
van het Burgerlijk Wetboek de inko~
sten uit de beroepsbezigheden van elk 
der echtgenoten en alle inkomsten die ze 
vervangen of aanvullen, gemeenschappe
lijk zijn, meent (verweerster) dat de door 
de ziekteverzekering aan een echtgenoot 
uitgekeerde primaire vergoedingen ter 
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vervanging van de normale beroepsin
komsten, eveneens van het gemeen
schappelijk vermogen deel uitmaken. 
Omdat zowel in het geval van de medi
sche uitgaven als in dat van de primaire 
vergoedingen de echtgenoot-schadever
wekker voor de belft in het gemeen
schappelijk vermogen deelgerecbtigde is, 
verhinderen volgens (verweerster) de re
gelen van bet buwelijksvermogensrecht 
dat de vordering van (eiseres) wordt ge
grond verklaard. 11. Terwijl het primair 
buwelijksstelsel de vermogensrechtelijke 
verboudingen tussen echtgenoten regelt 
die nauw met de fundamentele persoons
rechtelijke zijn verbonden, worden de 
gewone vermogensrecbtelijke verboudin
gen in het sekundair buwelijksvermo
gensstelsel geregeld; Het wordt niet be
twist dat ten aanzien van het huwelijks
vermogensrecht bij het echtpaar De 
Smet-Haverbeke bet wettelijk stelsel van 
toepassing is. In een dergelijk stelsel 
zijn gemeenschappelijk de schulden die 
een last van het gemeenschappelijk ver
mogen vormen en door dat vermogen 
moeten worden gedragen; eigen zijn de 
scbulden die slechts bet persoonlijk ver
mogen van de schuldenaar bezwaren. 
Tussen echtgenoten is de passief-rege
ling deze van de bijdrage of " contribu
tio" tot bet definitief passief. 12. Waar in 
artikel 1401, 3 van bet Burgerlijk Wet
hoek bet recht op berstel van persoonlij
ke, licbamelijke of morele schade als een 
baat van bet eigen vermogen van een 
echtgenoot wordt genoemd, betekent 
zulks dat bet principe wordt gehuldigd 
dat de fysieke en de morele integriteit 
essentieel persoonlijk zijn. Het gaat in 
het genoemde artikel echter niet om uit
keringen die kosten vergoeden welke 
voor bet berstel van de gezondbeid en de 
integriteit nodig zijn (daarvan wordt 
nochtans ter zake terugbetaling geiiist); 
deze vallen immers in elk geval in bet 
gemeenschappelijk vermogen, vermits 
die kosten ook door dat vermogen dien
den gedragen te worden en normaal ook 
werden gedragen (cf. Casman, H. en Van 
Look, M. Huwelijksvermogensstelsels, 
Brussel, Ced.-Samson, 1977, III, 2., 22-23; 
Dillemans, R., " Het wettelijk stelsel -
baten van bet eigen en van het gemeen
schappelijk vermogen, wederbelegging 
en bewijsvoering ", T.P.R., 1978, (351), 
356, nr. 11). De in de bovenstaande ali
nea aangehaalde elementen leiden alvast 
tot bet besluit dat de vordering van de 
(eiseres), gesubrogeerd in de rechten van 
Haverbeke, op terugbetaling van kosten 
voor gezondheidszorgen, baten van bet 

gemeenschappelijk vermogen, is gericht. 
13. Daar de wegens arbeidsongeschikt
heid ontvangen vergoedingen een inkom
stenvervangend karakter hebben, zijn 
zij, met toepassing van artikel 1405, 1 
van het Burgerlijk Wetboek, in het ge
meenschappelijk vermogen gevallen (cf. 
Casman, H., en Van Look, M., a.w., III, 
4., 3-5; Dillemans, R., a.w., (351), 367, nr. 
21). Aldus blijkt dat de vordering van (ei
seres), gesubrogeerd in de rechten van 
Van Haverbeke, op terugbetaling van de 
vergoedingen die deze wegens arbeidson
geschiktbeid heeft ontvangen als baten 
van het gemeenscbappelijk vermogen, is 
gericht. 14. Aangezien, met toepassing 
van artikel 1407, laatste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, de schulden ontstaan 
uit een onrechtmatige daad de schuldige 
echtgenoot eigen zijn, behoren de schul
den van De Smet ter zake tot de lasten 
van zijn eigen vermogen (cf. Casman, H. 
en Van Look, M., a.w., III, 5, 8-9; Rau
cent, L., • Le regime legal - passif com
mun et passif propre », T.P.R., 1978, 
(377), 387). 15. Zo de rechtspraak aan
vaardt dat een door de vrouw of haar ge
subrogeerde verzekeraar tegen de man 
gerichte vordering tot bet dragen van de 
bovengenoemde kosten en vergoedingen 
kan worden gegrond verklaard, blijft 
echter nog de vraag of de terugbetaling 
tijdens het huwelijk kan worden gevor
derd; bet gaat immers om een vergoe
ding ten voordele van de gemeenschap, 
die wegens bet beginsel van de besten
digheid ervan in de regel niet tijdens het 
huwelijk mag worden gevorderd (cf. Cas
man, H., noot onder Cass., 18 juni 1976, 
R.W., 1977-78, 953-957, nr. 1-3). Als artikel 
1450 van bet Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat schuldvorderingen van de ene echt
genoot op de andere tijdens bet wettelijk 
stelsel alleen op de eigen goederen van 
de schuldenaar kunnen worden verhaald, 
kan daaruit allerminst worden afgeleid 
dat die ene echtgenoot tijdens het wette
lijk stelsel op de andere echtgenoot een 
schuldvordering kan verhalen die niet 
zijn eigen doch alleen bet gemeenschap
pelijk vermogen ten goede moet komen. 
16. Het arrest van 13 januari 1989 van 
bet Hof van Cassatie, waarop (eiseres) 
zich beroept, doet aan de in bet boven
staande randnummer 15 verwoorde stel
ling geen afbreuk. Enkel rekening hou
dende met het in dat geding aangevoer
de middel, heeft het Hof van Cassatie 
immers overwogen " dat bet bestreden 
vonnis, zonder dienaangaande te worden 
bekritiseerd, vaststelt dat de benadeelde 
partij, echtgenote van de aansprakelijke 
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schadeveroorzaker, over een eigen recht 
tegen de eiseres beschikt ". Verder heeft 
het overwogen dat, wanneer de verzeke
ringsinstelling die. aan het slachtoffer 
van een ongeval ziekte- en invaliditeits
uitkeringen heeft toegekend, vraagt dat 
de verzekeraar van de veroorzaker van 
het ongeval zal worden veroordeeld tot 
terugbetaling van die prestaties, zij geen 
vordering instelt naast die van het 
slachtoffer, doch bij wijze van een afzon
derlijke eis, de rechtsvordering instelt 
tot betaling van schadeloosstelling van 
het slachtoffer zelf in wiens plaats zij 
rechtens getreden is krachtens (oud) ar
tikel 70, § 2, vierde lid van de Z.I.V.-Wet. 
Voorts heeft het nog overwogen dat het 
arrest derhalve wettig beslist "verweer
ster er niet toe verplicht kan worden ook 
nog te bewijzen dat zij een recht bezat 
tegen de beklaagde" (Bull., Cass., 1989, 
518 en R. W., 1989-90, 189). Deze eerste 
grief van eiseres is derhalve niet · ge-
grond. ( ... ) », 

terwijl, vierde onderdeel, overeenkom
stig artikel 1401, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek het recht op herstel van per
soonlijke, lichamelijke of morele schade 
tot het eigen vermogen van de echtge
noot behoort; overeenkomstig artikel 
1405, 1°, van het Burgerlijk Wetboek de 
inkomsten uit de beroepsbezigheden van 
elk der echtgenoten, aile inkomsten of 
vergoedingen die ze vervangen of aan
vullen baten van het gemeenschappelijk 
vermogen vormen; de inkomsten uit ar
beid van een onder het wettelijk stelsel 
gehuwde echtgenoot aldus gemeenschap
pelijk zijn, doch .:.._ overeenkomstig ho
ger genoemde artikelen - de geschikt
heid om zodanige inkomsten voort te 
brengen, die de persoonlijkheid van die 
echtgenoot aankleeft, geen goed van het 
gemeenschappelijk vermogen is; de 
schuldvordering tot vergoeding van de 
schade voortvloeiend uit de arbeidsonge
schiktheid die het gevolg is van de aan
tasting van de lichamelijke gaafheid van 
de onder het wettelijk stelsel getrouwde 
echtgenoot, eigei:J. is aan die echtgenoot; 

en terwijl het bestreden arrest derhal
ve op grond van de vaststelling (p. 4, nr. 
12, regels 4 en 5) dat de fysieke en de 
morele integriteit essentieel persoonlijk 
zijn, en (p. 4, nr. 12, regels 6, 7 en 8) dat 
terugbetaling geeist werd van de uitke
ringen die kosten vergoedden die voor 
het herstel van de integriteit nodig wa
ren, niet wettig kon beslissen (p. 4, on-

deraan) dat de vergoeding hiervan in het 
gemeenschappelijk vermogen viel en, (p. 
5, nr. 15, in fine) dat de schadelijdende 
echtgenoot tijdens het wettelijk stelsel 
geen schuldvordering tot vergoeding van 
deze schade had op de andere echtge
noot; 

zodat het arrest niet wettelijk verant
woord is en de artikelen 1401, 3° en 1405, 
1° van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt, zonder desaangaande te wor
den bekritiseerd, dat de partijen ge
huwd zijn onder het wettelijk stel
sel, dat eiser primaire vergoedingen 
wegens arbeidsongeschiktheid en 
medische kosten aan de echtgenote 
van de verzekerde van verweerster 
heeft betaald en dat eiser gesubro
geerd is in de rechten van de echt
genote; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1401, 3°, van het Burgerlijk Wet
hoek het recht op herstel van per
soonlijke lichamelijke of morele 
schade, ongeacht het tijdstip van 
verkrijging, tot het eigen vermogen 
van de echtgenoot behoort; dat 
krachtens artikel 1405, · 1°, van dit 
wetboek de inkomsten uit de be
roepsbezigheden van elk der echtge
noten en aile inkomsten of vergoe
dingen die ze vervangen of aanvul
len behoren tot het gemeenschappe
lijk vermogen; 

Dat uit die wetsbepalingen volgt 
dat de inkomsten uit de beroepsbe
zigheden van iemand die onder het 
wettelijk stelsel gehuwd is, tot het 
gemeenschappelijk vermogen beho
ren, maar dat vergoedingen wegens 
de aantasting van de geschiktheid 
om zodanige inkomsten voort te 
brengen, tot zijn eigen vermogen be
horen; dat aldus de vergoeding van 
de door een onrechtmatige daad ver
oorzaakte arbeidsongeschiktheid en 
medische kosten tot het eigen ver
mogen van de echtgenoot behoren; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de primaire vergoedingen 
die de echtgenote van de verzekerde 
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van verweerster als slachtoffer heeft 
ontvangen van eiser, en de kosten 
voor gezondheidszorgen die hij haar 
heeft terugbetaald, tot het gemeen
schappelijk vermogen behoren en 
op grond daarvan de vordering van 
eiser afwijst; dat het aldus de arti
kelen 1401, 3°, en 1405, 1°, van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

8 april 1994 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Wauters -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal .,.- Advocaten: 
mrs. De Gryse en Gerard. 
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1 e KAMER - 8 april 1994 

1° ARCHTITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN TITEL) - TUCHT
RECHT - WRAKING - LID VAN DE RAAD VAN 
DE ORDE - HOGER BEROEP - BEVOEGD
HEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA
KEN- BELANG- ORDE VAN ARCHITECTEN 
- RAAD VAN BEROEP - BESLISSING OVER 
BEVOEGDHE!D. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is het cassatiemiddel ten beto
ge dat de raad van beroep niet be
voegd is om kennis te nemen van het 
hager beroep dat eiser heeft ingesteld 
tegen de beslissing van een provinciale 
raad van de Orde van Archtitecten be
treffende de wraking van zijn leden 
(1). 

(V ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.93.0009.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 24 februari 1993 
gewezen door de raad van beroep 
van de Orde van Archtitecten, met 
het Nederlands als voertaal; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 94, 97 
van de Grondwet, 24, § 2, zoals gewijzigd 
door de wet van 28 januari 1977, en 31 
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling 
van de Orde van Architecten, 

doordat, de bestreden beslissing het 
ontvankelijk bevonden hoger beroep van 
eiser ongegrond verklaart omdat, bij wij
ze van bevestiging van de beslissing a 
quo, de door eiser ingestelde wrakingen 
onontvankelijk zijn en dit zonder opgave 
van enige verantwoording waarom de 
raad van beroep bevoegd is uitspraak te 
doen als beroepsinstantie over de door 
eiser ingestelde wrakingem tegen leden 
van de provinciale raad, 

terwijl, eerste onderdeel, noch de arti- · 
kelen 24, § 2 en 31 van de wet van 26 ju
ni 1963 tot instelling van de Orde van 
Architecten, noch enige andere wetsbe
paling aan de raad van beroep bevoegd
heid verlenen om uitspraak te doen in 
graad van beroep over de wraking van 
een lid van de provinciale raad van de 
Orde van Architecten, zodanig dat be
doelde raad in dat geval elke bevoegd
heid mist, ook om de ontvankelijkheid 
van de ingestelde wraking te beoordelen 
(schending van de in de aanhef aange
haalde bepalingen, behalve artikel 97 
van de Grondwet), 

(1) Zie Cass., 12 nov. 1990, A.R. nr. 7093 
(A.C., 1990-91, nr. 139) met noot H.L. 
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terwijl, tweede onderdeel, eis~r. in re
gelmatig genomen beroepsbeslmten op
wierp « geen enkele wet bepaalt tot op 
heden evenwel welke rechtsinstantie be
voegd is om kennis te nemen van liet ha
ger beroep tegen een beslissing v;an de 
provinciale raad inzake wraking, en om 
erover te oordelen. Er is op dit vlak een 
leemte in de wetgeving. En dit terwijl 
art. 94 G.W. expliciet stelt dat het toebe
delen van een rechtsprekende bevoegd
heid enkel bij wet kan geschieden, onge
acht of dit orgaan reeds over andere met 
eigenlijke rechtsprekende functies belast 
is of niet... Het art. 31 van de wet van 
26.6.1963 regelt uitdrukkelijk en limita
tief de bevoegdheden van de Raden van 
Beroep. Noch in dit artikel, noch in eni
ge andere wetsbepaling wordt aan de 
Raad van Beroep de bevoegdheid ver
leend om in hoger beroep uitspraak te 
doen over de wraking van een lid van de 
provinciale Raad. van de Orde. De Raad 
van Beroep is ingevolge art. 31 enkel be
voegd inzake beroep tegen beslissingen 
over de provinciale raden van de orde op 
grond van de artt. 17 (inschrijving) en 20 
(tucht) van de wet. » (beroepsbesluiten 
p. 3 en 4), waarop de bestreden beslis
sing met geen enkel motief heeft geant
woord zodat deze niet ten genoege van 
recht gemotiveerd is (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid : het middel vertoont geen be
lang: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser werd opgeroe
pen ten einde zich in een tuchtzaak 
te verantwoorden en dat hij binnen 
dit geding bepaalde !eden van de 
raad van de Orde heeft gewraakt; 

Dat eiser tegen de beslissing des
aangaande hoger beroep heeft inge
steld en in conclusie heeft opgewor
pen dat de raad van beroep niet 
bevoegd was om kennis te nemen 
van het hoger beroep door hem in
gesteld tegen de beslissing betref
fende de wraking; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de bestreden beslissing betref
fende de bevoegdheid, de beslissing 
betreffende. de wraking door de raad 

van de Orde genomen, zou laten be
staan; 

Dat het middel zonder belang is 
voor eiser; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

8 april 1994 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delahaye en Biitzler. 

Nr. 166 

3• KAMER - ll april 1994 

1° ARBEIDSONGEVAL - ALGEMEEN 
HOMOLOGATIE - RECHTER - OVEREEN
KOMST - INHOUD - VERGOEDINGSREGE
L!NG - BESTAAN VAN ARBEIDSONGEVAL. 

2° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-
G!NG - ALGEMEEN - HOMOLOGATIEPROCE
DURE - GEHOMOLOGEERDE OVEREENKOMST 
- VORDERING TOT NIETIGVERKLAR!NG -
ART 6, § 2, ARBEIDSONGEVALLENWET - BE
STAANSVOORWAARDEN ARBE!DSONGEVAL 
N!ET BEWEZEN - GEVOLG. 

1° De overeenkomst die aan de rechter 
ter homologatie wordt voorgelegd, 
heeft alleen betrekking op de voor het 
arbeidsongeval verschuldigde vergoe
dingen; niettemin veronderstelt die 
overeenlwmst het bestaan van een ar
beidsongeval. (Art. 65 Arbeidsongeval
lenwet, als gewijzigd bij art. 6 wet 
7 juli 1978 en v66r de wijziging bij wet 
1 aug. 1985.) (1) 

(1) Zie Cass., 23 april 1979, A.C., 1978-1979, 
196. 
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2° De gehomologeerde overeenkomst 
waarbij vergoedingen werden vastge
steld op grond van de Arbeidsongeval
lenwet voor schade die niet het gevolg 
is van een ongeval dat aan de be
staansvereisten van een arbeidsonge
val voldoet, is strijdig met de bepalin
gen van die wet; zodanige overeen
komst valt onder het bepaalde in art. 
6, § 2, van die wet (2). 

(AXA BELGIUM N.V. T. GOENS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0135.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april 1993 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 6, inzonder
heid § 2 en zo nodig § 3 (zoals ingevoegd 
bij artikel 1 van de wet van 7 juli 1978), 
65 (zoals aangevuld bij artikel 6 van de 
wet van 7 juli 1978 en v66r de aanvulling 
bij wet van 1 augustus 1985) van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, en 
voor zoveel als nodig van artikelen 1108, 
1128, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, het hoger beroep inwilligend, 
eiseres' oorspronkelijke vordering tot 
nietigverklaring van de gehomologeerde 
overeenkomst van 27 november 1987 en 
tot het zich gerechtigd horen verklaren 
op de terugbetaling van reeds uitgekeer
de vergoedingen, ontvangt doch als onge
grond afwij st, op grond van volgende 
motieven : " De gehomologeerde overeen
komst blijft een overeenkomst, waarvan 
de nietigverklaring kan gevorderd wor
den op grond van het artikel 6 A.O.W. of 
omdat het (lees: ze) door een wilsgebrek 
aangetast is, zoals onder meer wegens 
dwaling ( ... )" (arrest p. 13, vierde alinea), 
en : "Het artikel 6, § 2 A.O.W. slaat enkel 
met nietigheid de overeenkomsten die 
strijdig zijn met de wetsbepalingen 
waarbij de toepassingsvoorwaarden van 
die wetten worden gesteld of de vergoe
dingen worden vastgesteld die aan de ge
troffenen of hun rechthebbenden ver-

(2) Zie Cass., 4 sept. 1989, A.R. nr. 8555, A.C., 
1989-1990, nr. 1; Cass., 3 old. 1988, A.R. nr. 
8332, A.C., 1988-1989, nr. 65. 

schuldigd zijn. Zij hierbij andermaal 
onderstreept dat het (toendertijd gel
dend) artikel 65 van de wet aan de for
maliteit die het voorschrijft (de homolo
gatie door de rechter) slechts onderwerpt 
de overeenkomsten betreffende de te 
verlenen vergoedingen ( ... ) en dus niet 
die betreffende de toepassing van de 
wet. De litigieuze gehomologeerde over
eenkomst d.d. 27 november 1984, die uit
sluitend betrekking had op de aan de 
weduwe en de halve wezen te verlenen 
vergoedingen, kan derhalve met inacht
neming van het door Axa aangevoerd 
motief (dat het ongeval van 10 augustus 
1984 geen arbeidswegongeval betreft) -
en dat dus duidelijk verband houdt met 
het toepassingsgebied van de Arbeidson
gevallenwet - niet worden nietig ver
klaard, !outer op grand van het ingeroe
pen artikel 6, § 2 A.O.W." (arrest pp. 
16-17), 

terwijl overeenkomstig artikel 6, § 2 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 elke overeenkomst strijdig 
met de bepalingen van deze wet, van 
rechtswege nietig is; zoals door het ar
beidshof zelf vastgesteld, de tussen de 
verzekeraar en het slachtoffer of zijn 
rechthebbenden gesloten overeenkomst, 
die overeenkomstig het toenmalig artikel 
65, eerste lid, van dezelfde wet ter homo
logatie van de arbeidsrechtbank diende 
te worden voorgelegd, spijts deze gerech
telijke homologatie, een overeenkomst 
blijft waarvan de nietigverklaring kan 
gevorderd worden op grond van ge
noemd artikel 6, of omdat een wilsge
brek zou voorliggen; dergelijke overeen
komst weliswaar, luidens de bewoordin
gen van het eerste lid van genoemd 
artikel 65 betrekking heeft op " de voor 
het arbeidsongeval verschuldigde vergoe
dingen ", doch tevens, overeenkomstig 
het toenmalig tweede lid van deze bepa
ling met redenen dient omkleed te zijn 
en zo bijvoorbeeld het basisloon, de aard 
van de letsels, de graad van arbeidsonge
schiktheid en de datum van de consoli
datie, dient te vermelden; deze overeen
komst derhalve minstens impliciet, doch 
zeker, de wilsovereenstemming tussen 
de betrokken partijen inzake het bestaan 
van een arbeidsongeval in zich sluit, zon
der hetwelk er geen aanleiding zou be
staan om enige door de arbeidsongeval
lenwet opgelegde vergoeding te betalen; 
de litigieuze overeenkomstig van 27 no
vember 1984 derhalve gewaagt van de 
" vergoedingen verschuldigd krachtens 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 
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1971 ingevolge het arbeidsongeval, ge
beurd te ( ... ) "; de bepalingen betreffende 
het toepassingsgebied van de arbeidson
gevallenwet, en met name inzake de be
staansvoorwaarden om te kunnen gewa
gen van een arbeidsongevalof arbeids
wegongeval ( artikelen 7, 8 en 9 van de 
wet) tot de openbare orde behoren, zoals 
overigens door het arbeidshof zelf vast
gesteld; de bij het toenmalig artikel 65 
van de arbeidsongevallenwet bedoelde 
overeenkomst derhalve niet !outer be
trekking heeft op de aan de rechtheb
bende toe te kennen vergoedingen, doch 
tevens, zoals moge blijken uit de bewoor
den van de overeenkomst van 27 novem
ber 1984, een akkoord inhoudt inzake de 
toepasselijkheid van de arbeidsongeval
lenwetgeving, en derhalve, bij strijdig
heid met de bepalingen van deze ar
beidsongevallenwet, en inzonderheid met 
de bepalingen inzake het toepassingsge
bied van de wet, ook op deze grond, ge
let op het openbare orde-karakter van 
deze bepalingen, voor vernietiging in 
aanmerking kan komen; overeenkomstig 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
immers alleen wettig aangegane over
eenkomsten partijen tot wet strekken, 
wat onder meer inhoudt dat hun voor
werp, niet strijdig mag zijn met wetten 
van openbare orde, 

zodat het arbeidshof niet wettig noch 
zonder schending van de bewijskracht 
van de akte kon oordelen dat de litigieu
ze overeenkomst van 27 november 1984 
uitsluitend betrekking had op de aan de 
rechthebbenden te verlenen vergoedin
gen (schending van respectievelijk, het 
toenmalig artikel 65 van de Arbeidsonge
vallenwet, en van artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), noch 
dat deze overeenkomst gelet op de door 
eiseres aangevoerde grond (met name 
dat het ongeval van 10 augustus 1984 
geen arbeidswegongeval betrof) niet kon 
worden nietig verkfaard (schending van 
artikelen 6, inzonderheid § 2 en voor zo
veel als nodig § 3 en het toenmalig arti
kel 65 van de Arbeidsongevallenwet, 
1108, 1128 en 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek) »: 

Over het middel : 

Overwegende dat de overeen
komst die, krachtens artikel 65 van 
de Arbeidsongevallenwet zoals het 
te dezen van toepassing is, aan de 
rechter ter homologatie wordt voor-

gelegd, alleen betrekking heeft op 
de voor het arbeidsongeval verschul
digde vergoedingen; dat die overeen
komst evenwel het bestaan van een 
arbeidsongeval veronderstelt; 

Dat een overeenkomst, als hierbo
ven bedoeld, waarbij vergoedingen 
worden vastgesteld op grond van de 
Arbeidsongevallenwet voor schade 
die niet het gevolg is van een onge
val dat aan de bestaansvereisten 
van een arbeidsongeval voldoet, 
strijdig is met de bepalingen van die 
wet; dat zulk een overeenkomst valt 
onder het bepaalde in artikel 6, § 2, 
van die wet; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat de onderwerpelijke 
overeenkomst niet kan worden nie
tig verklaard op grond van artikel 6, 
§ 2, van de Arbeidsongevallenwet, 
omdat ze de toepassing van die wet 
niet betreft en uitsluitend betrek
king heeft op de vergoedingen, de 
voormelde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de ontvan
kelijkheid van het hoger beroep; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 68 van de Arbeidsongeval
lenwet, veroordeelt eiseres in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus-

.sel. 

11 april 1994 - 3• kamer- Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
general - Advocaten: mrs. Biitzler, De 
Gryse en Simont. 
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Nr. 167 

3• KAMER - 11 april 1994 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALIN
GEN)- ART. 19- ART. 19.3- WUZIGJNG VAN 
RICHTING - LINKS AFSLAAND BESTUURDER 
- VERPLICHTING ZICH NAAR LINKS TE BEGE
VEN - DRAAGWIJDTE. 

Art. 19.3.2., a, Wegverkeersreglement legt 
aan de bestuurder die van een rijbaan 
met tweerichtingsverkeer links wil af
slaan, niet de verplichting op zich zo
veel mogelijk naar links te begeven, 
maar alleen zich van rechts tot naar 
het midden te begeven (1). 

(PARRINELLO T. RACHART) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.038l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter genomen op 17 
maart 1994, waarbij de zaak naar de 
derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel : 
Overwegende dat de naar links af

slaande bestuurder aan de bij arti
kel 19.3.2°, a, van het Wegverkeers
reglement opgelegde verplichting 
voldoet door de beweging die erin 
bestaat zich op een rijbaan met 
tweerichtingsverkeer van rechts tot 
naar het midden te begeven; dat die 
bepaling niet vereist dat die be
stuurder zich zoveel mogelijk naar 
links zou begeven; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door te oordelen dat eiser 
rechts had moeten inhalen, zo ver-

(1) Zie Cass., 23 maart 1993, A.R. nr. 5797 
(A.C., 1993, nr. 156); Cass., 20 juni 1989, VKJ 
89/169, biz. 297; Cass., 26 juni 1972, A.C., 1972, 
biz. 201. 

weerder, zoals hij beweert, zich tot 
tegen het midden van de rijbaan 
had begeven, antwoordt op het ver
weer volgens hetwelk verweerder 
zich nog meer naar links had moe
ten begeven, vermits er geen tegen
liggend verkeer was; 

Dat het hof van beroep, door al
dus te oordelen, de aangewezen wet
telijke bepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 april 1994 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Simont. 

Nr. 168 

2" KAMER - 12 april 1994 

DOUANE EN ACCIJNZEN- INVOER VAN 
GOEDEREN IN EEN LAND VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - CONTROLE VAN OOR
SPRONG - E.E.G.-RECHT - OVERMACHT -
BEG RIP. 

De importeur van goederen in de Euro
pese Gemeenschappen kan zich op 
overmacht beroepen, wanneer de doua
neautoriteiten van het land van uit
voer door hun eigen nalatigheid niet in 
staat zijn, in het kader van een contro
le a posteriori, de juistheid van de oor
sprong van de goederen vast te stellen, 
wat een abnormale en onvoorzienbare 
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omstandigheid kan opleveren die 
vreemd is aan de importeur. (Algeme
ne Wet inzake Douane en Accijnzen, 
artt. 202, §§ 1 en 2, en 259; Protocol nr. 
3 betreffende de definitie van het be
grip « produkten van oorsprong » gev. 
bij de overeenkomst van 22 juni 1972 
tussen de E.E.G. en Oostenrijk.) (1) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. VAN FINANCIEN 
T. HUYGEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3954) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 september 1989 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 7 januari 1992; 

Gelet op het arrest, op 7 december 
1993 door het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen ge
wezen; 

Overwegende dat de verweerders 
door de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk gedagvaard werden om : 
« te Kortrijk, op 7 maart 1985: de 
eerste, de derde en de vierde : ofwel 
als daders of enigszins belangheb
benden, ofwel als mededaders of 
medeplichtigen; - hetzij door het 
wanbedrijf uitgevoerd of aan de uit
voering ervan rechtstreeks te heb
ben medegewerkt; - hetzij, door 
welke daad ook, tot de uitvoering 
zodanige hulp te hebben verleend 
dat, zonder hun bijstand, het wanbe
drijf niet kon gepleegd worden; -
hetzij, door het geven van onder
richtingen; - hetzij, door werktui
gen, of elk ander middel verschaft 
te hebben, die tot het wanbedrijf 
hebben gediend, wel wetende dat zij 
daartoe moesten dienen; - hetzij 
met hun weten, de daders van het 
wanbedrijf geholpen of bijgestaan te 
hebben in de handelingen welke het 

(1) Op een prejudiciiHe vraag heeft het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschap
pen het arrest van 7 december 1993 gewezen. 

feit voorbereid, vergemakkelijkt of 
die welke het voltooid hebben, na
melijk koopwaren bij de invoer in 
BelgH:\ aan de douane ten verbruik 
te hebben aangegeven met voorleg
ging of doen overleggen van valse, 
misleidende of onjuiste documenten, 
namelijk het ten onrechte door de 
Oostenrijkse douane geviseerd 
EUR 1 - certificaat nr. D.0326846 
en dit met een aangifte ten verbruik 
136 nr. 13.678 van 7 maart 1985 
Kortrijk en dit bij de invoer uit Oos
tenrijk van een vouwdooskleefma
chine merk Jagenberg Mod. DIANA 
925 bouwjaar 1970, met een waar
de van 1.971.445 frank, onderwor
pen aan 80.830 frank invoerrechten 
en aan 15.358 frank aanvullende 
B.T.W., zonder voorleggen van een 
invoervergunning voor goederen van 
onbekende oorsprong. De eerste : 
Zich ingevolge artikel 265 van de Al
gemene Wet inzake Douane en Ac
cijnzen van 18 juli 1977 strafrechte
lijk aansprakelijk te horen verkla
ren voor de straffen opgelopen door 
derde gedaagde. De tweede en de 
vijfde : Op voet van artikel 1382 tot 
en met 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek zich burgerrechtelijk aanspra
kelijk te horen verklaren voor de 
betaling van de geldboete en de kos
ten van vervolg door de 3°· en 4° ge
daagde in deze zaak opgelopen »; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest de beklaagden vrij spreekt en 
de civielrechtelijke aansprakelijke 
partijen buiten zake stelt; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 202, § 1 en 2, en 259 van de Alge
mene Wet inzake Douane en Accijnzen, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
18 juli 1977, bevestigd bij de wet van 6 
juli 1978, en van de artikelen 8, § 1, litte
ra a, 9 (inzonderheid § 1 en 2) en 10 (inz. 
§ 2) van het « Protokol nr. 3, betreffende 
de definitie van het be grip "produkten 
van oorsprong " en de methoden van ad
ministratieve samenwerking "• gevoegd 
bij de Overeenkomst van 22 juli 1972 tus
sen de Europese Economische · Gemeeno 
schap en de republiek Oostenrijk, uitge
vaardigd bij verordening van de Raad 
van Ministers van de Europese Gemeen~ 
schappen van 19 december 1972, nr. 
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2836/72 (Publikatieblad van de Europse 
Gemeenschappen L 300 van 31 december 
1972), zoals gewijzigd bij besluit van het 
Gemengd Comite E.E.G. - Oostenrijk, 
nr. 1/77 van 13 december 1977, bekrach
tigd bij verordening van 20 december 
1977, nr. 2930177 (Publicatieblad L 341 
van 29 december 1977), 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat volgens bericht van de Oost
enrijkse douane, « de firma Schausber
ger (exporteur in de bestreden verrich
ting) poogde van zijn exporteur (bedoeld 
is de firma Jagenberg, uit Dusseldorf, 
aangeduid als oorspronkelijke producent 
en exporteur naar Oostenrijk) bewijs
stukken te bekomen dat de machine op 
zijn minst fictief de oorsprong uit West
Duitsland karl: toegekend worden ( ... ) », 
maar dat de firma J agenberg meedeelde 
« dat alle bewijsstukken dienaangaande 
reeds vernietigd waren •, en dat « der
halve geen concreet bewijs meer (kan) 
geleverd worden door de toenmalige 
Duitse exporteur », stelt dat de Oosten
rijkse douane in de werkelijkheid geen 
contact met de firma Schausberger had 
genomen, en daaruit afleidt dat « indien 
heden de controle inzake de oorsprong 
van de machine ( ... ) geen bewijs leverde 
( ... ), dit duidelijk te wijten is aan de 
kwaadwillige nalatigheid van de Oosten
rijkse douane-overheid •, en een bevesti
ging daarvan vindt in een schrijven van 
de Oostenrijkse douane, waarin wordt 
vastgesteld dat de machine uit Dussel
dorf vertrokken was in 1970, dus nog 
v66r het in werking treden van de vrijhan
delsovereenkomst Oostenrijk/E.E.G., en 
ten gevolge daarvan oordeelt dat « het 
niet optreden van een overheidsdienst 
van een van de contracterende partijen 
( ... ) overmacht (is) in hoofde van de be
klaagden », die derhalve vrijgesproken 
worden, 

terwijl, het begrip overmacht, in het 
douanerecht van de Europese Econo
mische Gemeenschap, benevens een ob
jectief element (abnormale, buiten het 
toedoen van de belastingplichtige inge
treden omstandigheden) ook een sub
jectief element omvat, namelijk dat de 
gevolgen van het als overmacht aange
voerd feit niet te vermijden waren, aile 
diligentie ten spijt, en terwijl het arrest 
niet vaststelt dat deze voorwaarden in 
casu verenigd waren, en met name na
laat te onderzoeken of de verweerders, 
als importeurs in de Gemeenschap, niet 
ten tijde van de litigieuse verrichting 
reeds konden, en eventueel moesten, 

nagaan of de nodige bewij selementen 
voor het bekomen van het besproken 
preferentieel stelsel zouden kunnen voor
gelegd worden, en terwijl, nu het onder
havig geschil de betekenis en draagwijd
te van het begrip overmacht in de 
toepassing van het communautair 
E.E.G.-recht in vraag stelt, deze beteke
nis en draagwijdte minstens het voor
werp zouden moeten uitmaken van een 
aan het Hof van Justitie van de Europe
se Gemeenschappen te stellen prejudi
ciele vraag, waaruit blijkt dat het arrest 
de verweerders op grond van overmacht 
slechts met miskenning voor de beteke
nis en draagwijdte van dit begrip heeft 
kunnen vrijspreken, minstens dat deze 
betekenis en draagwijdte het voorwerp 
dienen uit te maken van een aan het 
Hof van Justitie van de Europese Ge
meenschappen te richten prejudiciele 
vraag, welke zou dienen geformuleerd te 
worden als volgt : « De overeenkomst 
E.E.G.-Oostenrijk (verordening van 19 
december 1972 nr. 2836/72 met bijge
voegd Protocol nr. 3) kent een preferen
tieel tarief toe aan goederen die van oor
sprong zijn uit Oostenrijk of uit de 
Gemeenschap. De toepassing van deze 
preferentiele regeling is gebonden aan 
de oorsprong van de goederen, met als 
gevolg dat de verificatie van die oar
sprang een noodzakelijk element vormt 
van het stelsel. 1. lndien de begunstigde 
Staat die gevraagd wordt het certificaat 
van oorsprong " EUR 1 " te controleren 
de juiste oorsprong van het goed niet 
kan vaststellen, moet zij dan besluiten 
dat de goederen van onbekende oar
sprang zijn, zodat het certificaat " EUR 
1 " en het preferentieel tarief ten on
rechte werden toegekend? 2. In voorko
mend geval, moet de invoerende Lid
Staat vervolgens ·de betaling vorderen 
van de bij invoer niet betaalde douane
rechten? 3. Vormt de onmogelijkheid 
voor Oostenrijk om vast te stellen dat de 
oorsprong op het door haar afgeleverd 
certificaat EUR 1 juist is, in hoofde van 
de invoerder en de Lid-Staat van invoer 
een geval van overmacht? » : 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen, in zijn arrest van 7 december 
1993 voor recht zegt : « 1) Protocol 
nr. 3 bij de Overeenkomst E.E.G.
Oostenrijk, op 22 juli 1972 te Brus
sel ondertekend en namens de Ge
meenschap gesloten en goedgekeurd 
bij verordening (E.E.G.) nr. 2836172 
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van de Raad van 19 december 1972, 
moet aldus worden uitgelegd, dat 
wanneer het land van uitvoer wordt 
verzocpt het certificaat van oor
sprong EUR 1 te controleren, doch 
er niet in slaagt de juiste oorsprong 
van het goed vast te stellen, het 
moet concluderen dat het goed van 
onbekende oorsprong is en dat het 
certificaat EUR 1 en het preferen
tieel tarief derhalve ten onrechte 
zijn toegekend. 2) Protocol nr. 3 bij 
de Overeenkomst E.E.G.-Oostenrijk 
moet aldus worden uitgelegd, dat in 
omstandigheden zoals die van de 
hoofdzaak, het land van invoer voor · 
de invordering van niet betaalde 
douanerechten niet definitief gebon
den is aan de negatieve uitslag van 
de controle a posteriori, doch andere 
bewijzen van de oorsprong van het 
goed in aanmerking kan nemen. 
3) Een importeur kan zich in bepaal
de omstandigheden op overmacht 
beroepen, wanneer de douaneautori
teiten van het land van uitvoer door 
hun eigen nalatigheid niet in staat 
zijn, in het kader van een controle a 
posteriori de juistheid van de oor
sprong van een goed vast te stellen. 
Het staat aan de nationale rechter, 
alle ci.aartoe aangevoerde feiten te 
beoor(ielen »; 

Dat het Hof van Justitie in zijn 
motiveringen tevens zegt : « 32. In 
het kader van Protocol nr. 3, en 
meer in het bijzonder van een con
trole a posteriori, is de omstandig
heid dat de douane van het land van 
uitvoer niet in staat is de juistheid 
van de oorsprong van een goed vast 
te stellen, in beginsel een abnorma
le en onvoorzienbare omstandigheid, 
die vreemd is aan de importeur. 33. 
Wat de voorwaarde betreft, dat de 
handelswijze van de autoriteiten 
van het land van uitvoer voor de im
porteur zodanige gevolgen moet 
hebben gehad in die zin, dat die ge
volgen in weerwil van alle mogelijke 
voorzorgen niet dan ten koste van 
buitensporige offers hadden kunnen 
worden vermeden, dient de natio
nale rechter na te gaan, of de be-

trokken importeur werkelijk de 
moeite heeft gedaan die hij stelt 
zich te hebben getroost om te vol
doen aan de krachtens Protocol 
nr. 3 op hem rustende verplichtin
gen. 34. Daarbij zij erop gewezen, 
dat onder de regeling van de Over
eenkomst en Protocol nr. 3 welis
waar zowel de exporteur als de im
porteur tegenover de douaneautori
teiten verantwoordelijk zijn voor de 
realiteit van hun transacties en de 
juistheid van hun verklaringen, 
doch dat, zoals de Commissie en de 
advocaat-generaal in punt . 29 van 
zijn conclusie terecht opmerken, de 
verplichting om in het bezit te zijn 
van documenten tot staving van de 
oorsprong van het goed, uitsluitend 
op de exporteur rust »; 

Overwegende dat elk misdrijf een 
moreel bestanddeel vereist; 

Overwegende dat de appelrechters 
vooreerst vaststellen dat uit de zich 
in het dossier van eiser bevindende 
factuur van 25 februari 1970 uit
gaande van de Duiste constructeur 
Jagenberg Werke uit Dusseldorf, ge
richt aan Schausberger en co, de 
Westduitse oorsprong van de vouw
dooskleefmachine blijkt; dat de Oos
tenrijkse douane geen contact nam 
met de firma Schausberger en« het 
( ... ) derhalve vast (staat) dat indien 
heden de controle inzake de oor
sprong van de machine langs de Oos
tenrijkse douane om geen bewijs 
leverde van de juistheid van de ge
gevens van het dokument EUR 1 hr. 
D 0326846 dit duidelijk te wijten is 
aan kwaadwillige nalatigheid van de 
Oostenrijkse douane-overheid », an
derzijds « duidelijk bezit de Oosten
rijkse douane slechts dokumentatie 
vanaf de inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst Oosten
rijk/E.E.G. », om te beslissen: « het 
niet optreden van een overheids
dienst van een van de kontracteren
de partijen zoals in casu het geval 
is, ( ... ) overmacht (is) in hoofde van 
(de verweerders), die derhalve terza
ke dienen vrijgesproken, en zeker 
niet het slachtoffer kunnen worden 
van de inertie van dit bestuur »; 
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Overwegende dat het arrest op 
grond van de in deze consideransen 
vermelde gegevens wettig vermag te 
oordelen, dat de eerste, de derde en 
de vierde verweerder zonder enig 
strafbaar opzet of onachtzaamheid 
de in Belgie ingevoerde vouwdoos
kleefmachine met voorlegging van 
een EUR 1-certificaat aan de douane 
ten verbruik hebben aangegeven en 
het enkel aan overmacht ten gevol
ge van nalatigheid van de Oosten
rijkse douaneautoriteiten te wijten 
is dat de juistheid van de oorsprong 
van dat goed niet in het kader van 
een controle a posteriori kon wor
den vastgesteld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiiHe 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. 

12 april 1994 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. Claeys-Bou
uaert en J. Putzeys, Brussel. 

Nr. 169 

2• KAMER - 12 april 1994 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF· 
ZAKEN - ALLERLEI - ELEMENT VAN DE 
KWALIFICATIE - VERGISSING - VERBETE· 
RING - BEGRIP. 

In geval van vervolging wegens het be
sturen van een voertuig spijts een te
gen de bestuurder uitgesproken verval, 
kan de verkeerde vermelding van de 
beslissing van verval, die als basis 
dient voor de vervolging, niet als ]ou
ter materiiile vergissing worden afge
daan en rechtgezet. (Ger.W., art. 794) 

(JORISSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 93.0225.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 december 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel : 
Overwegende dat in geval van 

vervolging wegens het besturen van 
een voertuig spijts een tegen de be
stuurder uitgesproken verval, de ge
gevens omtrent de in kracht van ge
wijsde gegane rechterlijke beslis
sing waarbij dit verval werd uitge
sproken en de nodige kennisgeving 
daarvan aan de betrokken bestuur
der noodzakelijke elementen vor
men van de telastlegging; 

Overwegende dat door het vermel
den in de misdrijfkwali£icatie, door 
welk toedoen ook, van een verkeer
de beslissing van verval de telastleg
ging als basis voor veroordeling 
wordt aangetast in de mate dat zij 
niet als louter materiEHe vergissing 
kan worden afgedaan en rechtgezet; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de appelrech
ters eiseres omtrent enige wijziging 
van kwalificatie hebben ingelicht, 
noch dat eiser zich omtrent een ge
wijzigde kwalificatie heeft verde
digd; 

Dat eisers recht van verdediging 
werd miskend; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren, 
zitting houdende in hoger beroep. 

12 april1994- 2" kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Holsters - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal- Advocaat: mr. E. Berx, Hasselt. 

Nr. 170 

2" KAMER - 12 april 1994 

1° RECHTBANKEN - ALGEMEEN - BE
SLISSING GEGROND OP DE RECHTSPRAAK. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - BESLISSING 
GEGROND OP DE RECHTSPRAAK. 

1° en 2° De rechter die zijn beslissing op 
de rechtspraak doet steunen, zonder te 
zeggen waarop hij zich daarbij aan-· 
sluit,. geeft aan die rechtspraak een al
gemene en als regel geldende draag
wijdte en schendt art. 6 Ger. W. (1). 

(1) Cass., 27 jan. 1992, A.R. nr. 9242 (A.C., 
1991-92, nr. 274). 

(SONG T. COMBES) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0230.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 december 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

de door eiser ter ondersteuning van 
zijn standpunt aangevoerde recht
spraak van meerdere rechtscolleges 
als niet dienend afwij zen « gelet op 
de gewijzigde rechtspraak van het 
Hof van Cassatie wat artikel 6 
A.V.R. betreft en waarin duidelijk 
wordt gesteld dat de verkeerstekens 
de verkeersregels primeren »; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende, nu zij niet zeggen waar
om zij zich bij de bedoelde recht
spraak van het Hof van Cassatie 
aansluiten, aan de rechtspraak van 
het Hof een algemene en als regel 
geldende draagwijdte geven, mits
dien artikel 6 van het Gerechtelijk 
Wetboek schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste, het derde en het vierde door ei
ser aangevoerde middel die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis in zo
verre dit uitspraak doet over de 
door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt eiser en ver
weerder ieder in de helft van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde, zitting houden
de in hoger beroep. 
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12 april1994 - 2" kamer- Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge- . 
ver: de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. C. Vander
meersch, Gent. 

Nr. 171 

2" KAMER - 12 april 1994 

STEDEBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- UITSPRAAK OVER DE STRAFVOR
DERING - AFZONDERLIJKE BESLISSING 
OVER HET HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT. 

Niets belet dat het bevel tot herstel in de 
vorige staat niet bij eenzelfde uit
spraak samen met de strafrechtelijke 
beslissing op de strafvordering wordt 
gegeven, maar bij een afzonderlijke 
beslissing na de uitspraak over de 
strafvordering. (Stedebouwwet, art. 65, 
§ 1, a.) 

(GRYMONPON T. VLAAMS GEWEST E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0325.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1993 door 
het Hof van Beroep te Gent gewen
zen; 

A. In zoverre de voorziening het 
herstel op vordering van de gemach-

tigde ambtenaar of van het college 
van burgemeester en schepenen be
treft; 

Over de eerste grief : 
Overwegende dat het door de 

rechter in toepassing van artikel 65, 
§ 1, a, van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de stedebouw 
op vordering van de gemachtigde 
ambtenaar of van het college van 
burgemeester en schepenen te beve
len herstel in de vorige staat, wei 
behoort tot de strafvordering maar 
niettemin een maatregel van burger
lijke aard is; dat niets belet dat het 
bevel tot herstel in de vorige staat 
wordt gegeven bij afzonderlijke be
slissing na de uitspraak over de 
strafvordering; 

Dat de grief faalt naar recht; 

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

12 april 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. 0. Vanler
berghe, Veurne. 

Nr. 172 

2" KAMER - 12 april 1994 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID GELATEN 
VERDACHTE - NIEUWE EN ERNSTIGE OM
STANDIGHEDEN DIE DE AANHOUDING WET• 
GEN - BEGRIP. 
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Door « nieuwe en ernstige omstandighe
den » die de aanhouding van een in 
vrijheid gelaten verdachte wettigen, 
dient te worden begrepen, hetzij om
standigheden die pas aan het licht zijn 
gekomen na de invrijheidstelling van 
de verdachte hoewel ze reeds voordien 
bestonden, hetzij omstandigheden die 
pas na de invrijheidstelling van de ver
dachte zijn ontstaan. (Voorlopige 
Hechteniswet, art. 28, § 1. (1) 

(RAU) 

ARREST 

(A.R. nr. 94.0437.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
ervan uitgaat dat het bevel tot aan
houding niet voldoet aan de voor
waarden bepaald bij artikel 28, § 1, 
Voorlopige Hechteniswet; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 28, § 1, Voorlopige Hechteniswet, 
de onderzoeksrechter in elke stand 
van de zaak een bevel tot aanhou
ding kan uitvaardigen tegen de in 
vrijheid gelaten verdachte, onder 
meer indien nieuwe en ernstige om
standigheden die maatregel noodza
kelijk maken en mits het bevel de 
nieuwe en ernstige omstandigheden 
die de aanhouding wettigen ver
meldt; 

Overwegende dat door « nieuwe 
en ernstige omstandigheden » dient 

(1) Zie : Cass., 24 juli 1986, A.R. nr. 5221 
(A.C., 1985-86, nr. 690/4). 

te worden begrepen, hetzij omstan
digheden die slechts aan het licht 
zijn gekomen na de invrijheidstel
ling van de verdachte hoewel ze 
reeds voordien bestonden, hetzij om
standigheden die slechts na de in
vrijheidstelling van de verdachte 
zijn ontstaan; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben gewezen op hetgeen het be
vel tot aanhouding voorafgaat, vast
stelt dat het nieuwe en ernstige om
standigheden die de aanhouding van 
eiser wettigen vermeldt, namelijk : 
de na eisers eerste verhoor afgeleg
de verklaringen en bekentenissen 
van medeverdachten waarnaar het 
bevel verwijst, en het vermelden 
van het bestaan van belangrijke 
aanwijzingen van schuld; dat het be
slist dat het bevel tot aanhouding 
regelmatig is; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat 
het in die stand van zaken uitge
vaardigd bevel tot aanhouding be
antwoordt aan de vereisten van arti
kel 28, § 1, Voorlopige Hechteniswet; 
dat het arrest die bepaling niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 april 1994 - 2• kamer- Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Dhaeyer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. P. Arnou, 
Brugge. 
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2• KAMER - 13 april 1994 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALIN
GEN) - ART. 8 - ART. 8.3, TWEEDE LID -
TOEPASSINGSVOORWAARDEN. 

Voor de toepassing van art. 8, tweede lid, 
volgens hetwelk elke bestuurder 
steeds in staat moet zijn alle nodige 
rijbewegingen uit te voeren en voort
durend zijn voertuig of zijn dieren 
goed in de hand moet hebben, is geen 
schade vereist. 

(SCULIER) 

(A.R. nr. P.93.1396.F) 

13 april 1994 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Ghislain, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Tar
quin, Bergen. 

Nr. 174 

2• KAMER - 13 april 1994 

1° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRES
TEN, NIETIGHEDEN - STRAFZAKEN - TAAL 
VAlli DE RECHTSPLEGING - BEGRIP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AAN
DUIDING VAN DE PARTIJEN - VEREISTE VER
MELDINGEN. 

1° Een vonnis of arrest wordt geacht in 
de taal van de rechtspleging te zijn op
gemaakt, wanneer alle voor de regel
matigheid van de akte vereiste vermel
dingen in die taal zijn gesteld (1). 

2° In strafzaken schrijft de wet de opga
ve van de naam, voornaam en woon
plaats van de partijen in de beslissing 
niet uitdrukkelijk of op straffe van nie
tigheid voor; het is voldoende dat uit 
de aanduiding van de partijen kan 
worden opgemaakt op wie de beslis
sing van toepassing is (2). 

(DENYS T. NATIONALE LOTERIJ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.93.1721.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1993 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat een akte geacht 

wordt in de taal van de rechtsple
ging te zijn opgemaakt wanneer alle 
voor de regelmatigheid van de akte 
vereiste vermeldingen in die taal 
zijn gesteld; 

Overwegende dat in strafzaken de 
wet de opgave van de naam, voor
naam en woonplaats van de partijen 
in de beslissing niet uitdrukkelijk of 
op straffe van nietigheid voor
schrijft, dat het voldoende is dat uit 
de aanduiding van de partij en kan 
worden opgemaakt op wie de beslis
sing van toepassing is; 

Overwegende dat de vermelding, 
in het veroordelend arrest, van de 
door de beklaagde gedane keuze 

(1) Zie Cass., 24 mei 1993, A.R. nr. 9574 
(A.C., 1993, nr. 252). 

(2) Cass., 28 sept. 1988, A.R. nr. 6715 (A.C., 
1986-89, nr. 58) en noot 1. 
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van woonplaats niet vereist is voor 
de regelmatigheid van de akte; dat 
die akte dus niet nietig wordt wan
neer in dat arrest de keuze van de 
woonplaats in een andere taal dan 
die van de rechtspleging is geschied; 

Dat voor het overige het middel 
niet betoogt dat uit die vermelding 
niet kan worden opgemaakt op wie 
de beslissing van toepassing is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 april 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Biitzler, Geinger, K. Maenhout, 
Antwerpen en T. Demasure, Brussel. 

Nr. 175 

2• KAMER - 13 april 1994 

RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5 - ART. 5.4 
··- VREEMDELING - UITLEVERING - DOOR 
DE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND BE
VEL TOT AANHOUDING- BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER TOT UITVOERBAARVERKLA
RING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING-
VOORZIENING - TERMIJN. 

Geen schending van art. 5.4 E. V.R.M 
kan worden afgeleid uit de omstandig
heid dat de voorziening van de vreem-

deling tegen de beschikking van de 
raadkamer tot uitvoerbaarverklaring 
van het door de buitenlandse overheid 
verleende bevel tot aanhouding op 
straffe van verval moet worden inge
steld binnen vierentwintig uur na de 
betekening van de beschikking (1). 

(CARBONE) 

(A.R. nr. P.94.0436.F) 

13 april1994 - 2• kamer- Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Franchimont, Luik. 

Nr. 176 

1 e KAMER - 14 april 1994 

1° CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VORMEN - ALLERLEI - GEEN MID
DELEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - ALLERLEI - MIDDEL - BE
GRIP. 

1° Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken 
is het cassatieberoep tegen een rech
terlijke beslissing waarop de eiser 

Noot arrest nr. 175 : 

(1) Cass., 15 april 1990, A.R. nr. 8240 (A.C., 
1989-90, nr. 499). 
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geen kritiek oefent doordat hij geen 
middel aanvoert (1). (Art. lOBO, Ger.W.) 

2° Het gevolg van een vernietiging t.o.v. 
de omvang ervan maakt geen middel 
uit (2). 

(GELDHOF T. DEMANET) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9592) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 19 december 1991 
en 7 mei 1992 door het Hof van Be
roep te Bergen gewezen; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen het arrest van 19 
december 1991: 

II. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen het arrest van 7 mei 
1992: 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid, opgeworpen door het 
openbaar ministerie en overeenkom
stig artikel 1097 van het Gerechte
lijk Wetboek ter kennis van eiseres 
gebracht : eiseres voert geen middel 
aan: 

Overwegende dat uit het hoven 
weergegeven middel blijkt dat eise
res aileen kritiek oefent op het arrest 
van 19 december 1991; dat de vernie
tiging van dat arrest ongetwijfeld zou 
hebben geleid tot vernietiging van het 
arrest van 7 mei 1992 dat daarvan het 
gevolg is; dat evenwel het gevolg van 
een vernietiging ten opzichte van de 
omvang ervan geen middel uitmaakt; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

(1) en (2) Ca~s., 17 okt. 1988, A.R. nr. 8264 
(A.C., 1988-89, nr. 89). 

14 aprill994- 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe en Simont. 

Nr. 177 

1 e KAMER - 14 april 1994 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING DOOR 
ONDERLINGE TOESTEMMING - VOORAF
GAANDE OVEREENKOMST - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD - TOEPASSELIJKE RE· 
GELS. 

2° OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - TUSSEN PAR
TIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW -
GOEDE TROUW - DRAAGWIJDTE. 

3° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING) - ECHTSCHEI
DING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED -
ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOE
STEMMING - VOORAFGAANDE OVEREEN
KOMST - UITKERING TOT LEVENSONDER
HOUD- INKOMEN VAN DE SCHULDENAAR
VERMINDERING - ONVOORZIENE GEBEURTE
NISSEN - GEVOLG. 

1 o Een overeenkomst tussen echtgeno
ten, die besloten zijn tot echtscheiding 
door onderlinge toestemming, waarbij 
op grand van art. 1288, 4°, Ger. W. de 
ene echtgenoot zich ertoe verbindt om 
de andere een uitkering tot levenson
derhoud, die geen wettelijke alimenta
tieschuld is, te betalen, is uitsluitend 
onderworpen aan de regels betreffende 
de overeenkomsten (1). 

(1) Cass., 21 juni 1991, A.R. nr. 7566 {A.C., 
1990-91, nr. 549). 
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2° De regel van de uitvoering te goeder 
trouw van de overeenkomsten impli
ceert niet dat de schuldeiser, wanneer 
nieuwe en door de partijen niet voor
ziene omstandigheden de uitvoering 
van de overeenkomst voor de schulde
naar bemoeilijken, de betaling van zijn 
schuldvordering niet kan vragen. (Art. 
1134, derde lid, B.W.) 

3° Art. 1134 B. W: wordt door de rechter 
geschonden wanneer hij aanneemt dat 
de verbindende kracht van de aan de 
echtscheiding door onderlinge toestem
ming voorafgaande overeenkomst, 
waarbij de ene echtgenoot zich ertoe 
verbindt om de andere een uitkering 
tot Jevensonderhoud te beta/en, in het 
geding komt, op grond dat het inko
men van de schuldenaar, wegens on
voorziene omstandigheden, beduidend 
Jager is geworden dan toen de genoem
de overeenkomst werd gesloten. (Artt. 
1134 en 1135 B.W.) 

(L ... T. B ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9625) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 april 1992 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in hoger beroep gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1315, 1319, 1320, 1322, 
1341 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 
1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt 
dat de partijen, in hun aan de echtschei
ding door onderlinge toestemming voor
afgaande overeenkomsten, zijn overeen
gekomen dat verweerder vanaf 1 septem
ber 1975 een uitkering tot levensonder
houd van 9000 frank per maand aan 
eiseres zal betalen, dat dit bedrag • her
zienbaar • zal zijn op de leeftijd van 65 
jaar gelet op verweerders inkomsten op 
dat tijdstip, en dat de uitkering · niet 
meer verschuldigd is na het hertrotiwen 
van eiseres, oordeelt dat geen van die 
bedingen van • herzienbaarheid » van de 
uitkering te dezen van toepassing was, 
en vervolgens toch beslist dat eiseres 
vanaf 1 september 1989 nog slechts recht 
heeft op een uitkering tot levensonder
houd ten belope van 5000 frank gei'n-

dexeerd en dat op grond van de redenen 
die geacht worden hier volledig te zijn 
weergegeven; 

terwijl, eerste onderdeel, de overeen
komst, die op grond van artikel 1288, 4°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, is geslo
ten door de echtgenoten die hebben be
slist door onderlinge toestemming uit de 
echt te scheiden, en waarbij de ene zich 
ertoe verbindt aan de andere een uitke
ring tot levensonderhoud, die geen wette
lijke alimentatieschuld is, te betalen, uit
sluitend aan de regels betreffende de 
overeenkomsten is onderworpen; het 
vonnis, door bij de beperking van de uit
kering tot levensonderhoud tot 5000 
frank per maand vanaf 1 september 
1989, te steunen op de omstandigheid 
« dat volgens de algemene bewoordingen 
van de wet, elk echtgenoot of ex-echtge
noot slechts moet bijdragen in het onder
houd van zijn echtgenoot of ex-echtge
noot naar evenredigheid van zijn vermo
gen •, de aard miskent van de aan de 
echtscheiding voorafgaande overeen
komst, en derhalve artikel 1288, 4°, van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, ingevolge de artike
len 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek, de overeenkomsten die wettig zijn 
aangegaan, degenen die ze hebben aan
gegaan tot wet strekken; zij niet herroe
pen kunnen worden dan met hun weder
zijdse toestemming of op gronden door 
de wet erkend; daaraan geen afbreuk 
kan worden gedaan uit billijkheidsover
wegingen of wegens een wijziging, zelfs 
al is die niet voorzien, van de toestand 
van een partij; de overeenkomsten welis
waar te goeder trouw moeten worden 
uitgevoerd, wat echter betekent : • reke
ning houdend met de gevolgen die de 
overeenkomst uiteraard naar billijkheid 
heeft •, zodat, wanneer de partijen een 
overeenkomst hebben gesloten J:e uiter
aard - behoudens uitdrukkelijk anders
luidend beding - onveranderlijk is, on
geacht de latere wijzigingen van hun 
toestand, het niet volstaat dat de toe
stand van een van hen verandert om de 
andere partij, op grond van het beginsel 
van de uitvoering te goeder trouw, ertoe 
te verplichten de herziening van de aan
gegane verbintenissen aan te nemen; het 
vonnis, dat vaststelt dat de partijen 
slechts twee gevallen hebben vastgelegd 
waarin de uitkering « kan worden her
zien "• die te dezen niet toepasselijk zijn, 
maar toch als regel stelt dat, bij onsten
tenis van een beding van « herzienbaar
heid •, de bijdrage die door een partij 
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~oet worden be~aald, kan worden gewij
zigd • wanneer IS aangetoond dat de uit
keringsplichtige onmogelijk kan betalen 
of minder mogelijkheden heeft om die 
uitkering te betalen » en dat de overeen
gekomen uitkering tot levensonderhoud 
vermindert tot 5000 frank op grond van 
overwegingen van billijkheid, goede 
trouw en van het onvoorzien karakter 
van de wijziging van verweerders vermo
genstoestand, derhalve de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

W at betreft het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de overeen

komst gesloten op grond van artikel 
1288, 4°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, waarbij de ene echtgenoot 
zich ertoe verbindt om de andere 
een uitkering tot levensonderhoud 
die geen wettelijke alimentatie~ 
schuld is, te betalen, uitsluitend on
derworpen is aan de regels betref
fende de overeenkomsten; 

Dat de wettelijk aangegane over
eenkomst de partijen tot wet strekt; 
dat zij niet kan worden herroepen 
dan met hun wederzijdse toestem
ming of op gronden door de wet er
kend; dat zij te goeder trouw en zon
der misbruik van recht dienen te 
worden uitgevoerd; dat daaruit volgt 
dat de rechter de inhoud van een 
overeenkomst niet uit billijkheids
overwegingen mag wijzigen; 

Dat de regel van de uitvoering te 
goeder trouw niet impliceert dat de 
schuldeiser, wanneer nieuwe en 
door de partijen niet voorziene om
standigheden de uitvoering van de 
overeenkomst voor de schuldenaar 
bemoeilijken, de betaling van zijn 
schuldvordering niet kan vragen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis zegt « dat bij ontstentenis 
van een beding van herzienbaarheid 
( ... ), de uitkering ten laste van een 
van de partijen aileen kan worden 
gewijzigd als is aangetoond dat de 
uitkeringsplichtige onmogelijk kan 
betalen of minder mogelijkheden 
heeft om die uitkering te betalen » 
en dat verweerder « bijna geen in
komsten meer heeft, en ternauwer-

nood kan overleven, zodat hij de uit
kering tot levensonderhoud niet 
meer kan betalen, waartoe hij zich 
had verbonden toen zijn bedrijfsin
komsten in 1976 heel wat aanzienlij
ker waren »; dat het beslist dat « in 
een dergelijke toestand, het onver
anderlijk karakter van een aan de 
echtscheiding voorafgaande overeen
komst niet absoluut kan worden ge
noemd, wegens het beginsel dat de 
overeenkomst die aan een echtschei
ding door onderlinge toestemming 
voorafgaat, zoals elke andere over
eenkomst, te goeder trouw moet 
worden uitgevoerd, rekening hou
dend met hetgeen oorspronkelijk de 
bedoeling van de partijen is ge
weest, in de omstandigheden waarin 
zij zich bevonden op het ogenblik 
waarop zij de overeenkomst tussen 
hen tot stand hebben gebracht »; 

Dat het bestreden vonnis aldus in 
hoofdzaak beslist dat, wanneer ten 
gevolge van nieuwe gebeurtenissen 
die de partijen bij het sluiten van de 
overeenkomst niet hadden voorzien 
de uitvoering van de overeenkomst 
voor de schuldenaar uitermate moei
lijk wordt, de goede trouw vereist 
dat de schuldeiser zijn vordering 
vermindert; 

Dat het niet beslist dat de uitvoe
ring van de overeenkomst onmoge
lijk was geworden, noch dat de par
t~~en ~n hun over~enkomst de moge
hJkheid van herz1ening van de over
eenkomst hadden willen uitbreiden 
tot andere dan de daarin uitdrukke
lijk bepaalde gevallen, noch dat ei
seres misbruik zou hebben gemaakt 
van haar recht; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door aldus aan te nemen dat 
de verbindende kracht van de aan 
de echtscheiding voorafgaande over
eenkomst opnieuw ter discussie 
wordt gesteld, op grond dat verweer
ders inkomen, wegens onvoorziene 
omstandigheden, beduidend lager 
was dan toen de genoemde overeen
komst werd gesloten, artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel, zitting houdend in ho
ger beroep. 

14 april 1994 - 1 • kamer - Voorzitter: 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - An
dersluidende conclusie (2) van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. - Advoca
ten: mrs. Draps en Geinger. 

(2) De conclusie van O.M. was gelijkluidend 
wat de beginselen betreft, maar andersluidend 
m.b.t. de toepassing ervan op onderhavig ge
val. 

Het was immers van oordeel dat de te ne
men beslissing - vernietiging of verwerping 
van het cassatieberoep - alleen afhangt van 
de uitlegging van het bestreden vonnis door 
het Hof. 

Als het Hof dat vonnis in die zin uitlegde 
dat, volgens het appelgerecht, gelet op de aan
zienlijke vermindering van het inkomen van 
de schuldenaar ten gevolge van nieuwe en niet 
voorziene omstandigheden, de schuldeiser we
gens de goede trouw zijn vordering diende te 
verminderen, daaruit noodzakelijk volgde dat 
de bestreden beslissing onwettig was en dat 
zij diende vernietigd te worden. 

Als het Hof daarentegen de bestreden beslis
sing in die zin uitlegde dat de partijen, val
gens de feitenrechters, in hun overeenkomst 
zelf de mogelijkheid van herziening van het 
bedrag van de uitkering hadden willen uitbrei
den tot andere dan de daarin uitdrukkelijk be
paalde gevallen, diende het cassatieberoep ver
worpen te worden, op grond van de in de art. 
1156 B.W. vervatte regel dat de rechter de ge
meenschappelijke bedoeling van de partijen 
boven de letterlijke zin van de bewoordingen 
moet verkiezen (zie Cass., 24 sept. 1992, A.R. 
nr. 9399, A.C., 1991-92, nr. 627, en de noot 3). 

Het O.M. had voor de tweede uitlegging ge
kozen, op grand van de in onderhavig arrest 
weergegeven overweging van het bestreden 
vonnis, « dat de aan een echtscheiding door 
onderlinge toestemming voorafgaande over
eenkomst, zoals elke andere overeenkomst, 
moet worden uitgevoerd ( ... ) rekening houdend 
met de oorspronkelijke bedoeling van de par
tijen ( ... ) ». 

Het Hof heeft de eerste uitlegging van het 
bestreden vonnis verkozen, en onderhavig ar
rest is, in die uitlegging, volstrekt verant-
WIJord. · 

Nr. 178 

1 e KAMER - 14 april 1994 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - GELDING 
TEN OPZICHTE VAN DERDEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 -
ART. 6.1 - EERL!JKE BEHANDELING VAN DE 
ZAAK - RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF
zAKEN- GEZAG VAN GEWIJSDE- GELDING 
TEN OPZICHTE VAN DERDEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS- ALGEMEEN 
- VERDRAGSREGEL - RECHTSTREEKSE 
WERKING - NATIONAALRECHTELIJKE REGEL 
- CONFLICT - GEVOLG. 

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAGSREGEL - RECIITSTREEKSE WERKING 
- NATIONAALRECHTELIJKE REGEL - CON
FLICT - GEVOLG. 

1° en 2° Het bij art. 6.1 E. V.R.M. gewaar
borgde recht van een ieder op een eer
lijke behandeling van zijn zaak brengt 
mee dat het gezag van het strafrech
terlijk gewijsde aan derden, die geen 
partij waren in het strafproces, slechts 
kan worden tegengeworpen behoudens 
tegenbewijs (1). 

3° en 4° In geval van conflict tussen een 
regel van een internationaal verdrag 
met rechtstreekse werking in de in 
Belgie toepasselijke rechtsorde en een 
nationaalrechtelijke regel, moet de 
verdragsregel voorrang krijgen (2). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS 
T. MATHIEU, ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0131.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1992 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

(1) Zie Cass., 15 feb. 1991, volt. terechtz., 
A.R. nr. 6764 (A.C., 1990-91, nr. 322). 

(2) Cass., 14 maart 1991, A.R. nr. 8857 (A.C., 
1990-91. nr. 368). 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 50, § 1, 2°, van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzeke
ringsondernemingen, 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend op 4 november 1950 
te Rome, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, 23 tot 27 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met verwijzing 
naar het arrest van 8 april 1992, eraan 
herinnert dat eiser het bewijs leverde 
van het feit dat de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de veroorzaker van 
het aan verweerder overkomen ongeval 
gedekt was door de Royale Belge; dat 
het vervolgens vermeldt dat de Royale 
Belge zich op het gezag erga omnes van 
het strafrechterlijk gewijsde kan beroe
pen om het niet-bestaan van de verzeke
ringsovereenkomst aan verweerder te
gen te werpen en eruit afleidt dat 
verweerder « verkeert in het geval be
doeld in artikel 50, § 1, 2° van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, volgens het
welk geen enkele toegelaten verzeke
ringsonderneming tot vergoeding van 
zijn schade verplicht is omdat de verze
keringsplicht niet nageleefd werd » en 
doordat het arrest eiser op die gronden 
veroordeelt om aan verweerder het be
drag van 187.148 frank, verhoogd met de 
interesten te rekenen van 12 april 1993, 
alsook met de kosten te betalen, 

derde onderdeel, het bestreden arrest, 
nu het uit het beginsel dat de strafrech
telijke beslissing gezag van gewijsde er
ga omnes bezit, ten aanzien van eiser af
leidt dat de verzekeringsplicht van de 
veroorzaker van het aan verweerder 
overkomen ongeval niet werd nageleefd, 
aan eiser niet dezelfde kansen geeft als 
aan de andere partijen in de zaak om, in 
een geding dat op zijn burgerlijke rech
ten en verplichtingen betrekking heeft, 
het door de andere partijen in de zaak 
geleverde bewijs van een feitelijk ele
ment te weerleggen en derhalve het in 
het middel vermelde artikel 6.1 van het 
Europese Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden schendt : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Over de door de verweerders aan

gevoerde middel van niet-ontvanke
lijkheid volgens hetwelk eiser de 

schending niet heeft aartgevoerd 
van de artikelen 6, 9 en 11 van de 
wet van 1 juli 1956; 

Overwegende dat aileen al de 
schending van artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en Fundamentele 
Vrijheden, dat wordt aangevoerd in 
de in het onderdeel uiteengezette 
grief, kan leiden tot vernietiging van 
de beslissing; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, zon

der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, beslist dat de naamloze ven
nootschap Royale Belge op grand 
van het algemeen rechtsbeginsel, 
volgens hetwelk de beslissing van 
de strafrechter gezag van gewijsde 
« erga omnes » heeft, het recht heeft 
om dekking te weigeren aan de be
nadeelde, ook al heeft het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, 
« dat geen partij was in het strafpro
ces », bewezen dat (de verzekeraar, 
naamloze vennootschap Royale Bel
ge) op het ogenblik van het schade
geval dekking verschuldigd was »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het op grand van het bo
vengenoemde algemene beginsel 
van intern recht het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds veroordeelt 
tot vergoeding van de schade, het bij 
artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
gewaarborgde recht van dat Fonds, 
op eerlijke behandeling van de zaak 
heeft miskend; 

Overwegende dat, in geval van 
conflict tussen een regel van een in
ternationaal verdrag met, zoals te 
dezen, rechtstreekse werking in de 
in Belgie toepasselijke rechtsorde 
en met een nationaalrechtelijke re
gel, de verdragsregel voorrang moet 
krijgen; 
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Overwegende dat het hof van be
roep, nu het daarentegen voorrang 
geeft aan de nationaalrechtelijke re
gel, artikel 6.1 van het Verdrag 
heeft geschonden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
uitspraak daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

14 april1994- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard en Simont. 

Nr. 179 

1• KAMER - 14 april 1994 

1° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN - UITVOERING - GEDWONGEN UIT
VOERING - WIJZE. 

2° VERBINTENIS - VERBINTENIS OM lETS 
TE DOEN - VERBINTENIS OM lETS NIET TE 
DOEN - NIET-UITVOERING - GEDWONGEN 
UITVOERING - WIJZE. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - ALGE
MEEN- HUUROVEREENKOMST- EINDE VAN 
DE OVEREENKOMST - GERECHTELIJKE ONT-

BINDING - VORDERING IN RECHTE - EINDE 
VAN DE HUUR NA HET INSTELLEN VAN DE 
VORDERING - GEVOLG. 

4° OVEREENKOMST - EINDE - HUUR 
VAN GOEDEREN - HUUROVEREENKOMST -
EINDE VAN DE OVEREENKOMST - GERECH
TELIJKE ONTBINDING - VORDERING IN 
RECHTE- EINDE VAN DE HUUR NA HET IN
STELLEN VAN DE VORDERING- GEVOLG. 

1° en 2° De uitvoering in natura is de 
normale wijze van gedwongen uitvoe
ring zowel van de verbintenissen om 
iets te doen als van die om iets niet te 
doen; aileen wanneer die uitvoering in 
natura niet of niet meer mogelijk is 
moet de uitvoering door het gelijk
waardige geschieden (1). (Artt. 1142, 
1143 en 1144 B.W.) 

3° en 4° Door het einde van de huurover
eenkomst ten gevolge van het verstrij
ken van de termijn van die overeen
komst en de niet-vernieuwing ervan, 
v66r de beslissing van de aangespro
ken rechter over de vordering tot ge
rechtelijke ontbinding, verdwijnt niet 
per se het voorwerp van die vordering 
(2). (Art. 1184 B.W.) 

{SPITAELS T. DOMINIQUE RIGO N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 016l.F/2) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 december 1992 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1142, 1143 en 1144 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het beroepen vonnis, in de 
oorspronkelijke zaken A.R. nrs. 7891 en 
8558 van 1981 eiseres afwijst van haar 
rec~tsvordering om in natura de werken 

(1) C:ass., 30 jan. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
538); z1e ook Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs. 9672, 
9817, 9894 (A.C., 1992-93, nrs. 39, 39bis en 
39ter) met voetnoot 6. 

(2) Zie Cass., 25 feb. 1991, A.R. nr. 8971 
(A.C., 1990-91, nr. 345). 
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te doen uitvoeren waartoe verweerster 
zich bij de ondertekening van de over
eenkomst van civerdracht van huur van 
10 oktober. 1978 had verbonden, en be
slist dat verweerster verplicht is om eise
res wegens niet-uitvoering van die wer
ken schadeloos te stellen, op grond dat : 
(eiseres), die al jaren de althans gedeel
telijke niet-nakoming van die verbintenis 
om iets te doen aanvoert, aan de eerste 
rechter nooit de toepassing van artikel 
1144 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
gevraagd; dat de eerste rechter, na de 
vaststelling, enerzijds, dat niet alle wer
ken waren uitgevoerd en, anderzijds, dat 
de voortzetting van de contractuele be
trekkingen tussen de partijen onmoge
lijk was, dus terecht en trouwens met 
toepassing van artikel 1142 van het Bur
gerlijk Wetboek heeft geoordeeld dat 
(verweerster) verplicht was om (eiseres) 
schadeloos te stellen; dat, aangezien die 
oplossing van de eerste rechter gepaard 
ging met de aanstelling van een deskun
dige om het bedrag van de verschuldigde 
schadevergoeding vast te stellen, niet de 
voorkeur dient te worden gegeven aan 
de toepassing van artikel 1144 van het 
Burgerlijk Wetboek die (eiseres) in hoger 
beroep vraagt zonder daarvoor, overi
gens, enige verantwoording te geven; 

terwijl, niettegenstaande de bewoor
dingen van artikel 1142 van het Burger
lijk Wetboek, de uitvoering in natura de 
normale wijze. van gedwongen uitvoering 
van de verbintenissen is, wanneer ze nog 
mogelijk is; de aan de schuldeiser toege
kende mogelijkheid om te vragen ge
machtigd te worden om de verbintenis 
op kosten van de in gebreke gebleven 
schuldenaar door een derde te doen uit
voeren slechts een bijzondere wijze van 
uitvoering in natura is; eiseres aan de 
eerste rechter had gevraagd om verweer
ster te veroordelen tot uitvoering in na
tura van de werken waartoe zij zich in 
de toekomst van overdracht van huur 
had verbonden; zij in hoger beroep bo
vendien had gevraagd om, ingeval ver
weerster die werken niet zou uitvoeren 
binnen de maand na het vonnis, gemach
tigd te worden om ze op kosten van ver
Weerster door een door haar gekozen 
aannemer te doen uitvoeren; eiseres al
dus duidelijk had besloten tot gedwon
gen uitvoering in natura van de verbinte
nissen van verweerster jegens haar; 
verweerster derhalve aileen maar kon 
worden veroordeeld tot uitvoering door 
het gelijkwaardige indien de uitvoering 
in natura van de litigieuze werken niet 
of niet meer mogelijk was; het bestreden 

vonnis, dat enkel vaststelt dat de voort
zetting van de contractuele betrekkingen 
tussen de partijen onmogelijk was ge
worden en dat, om die enkele reden, wei
gert de gedwongen uitvoering in natura 
van de verbintenissen van verweerster te 
bevelen, niet naar recht is verantwoord 
(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen) : 

Over het middel : 

Overwegende dat eiseres zowel in 
haar verzoekschrift van hager be
roep als in haar conclusie aan de 
appelrechter vroeg om verweerster 
te veroordelen tot uitvoering binnen 
de maand na het vonnis van ver
schillende werken die zij opsomde 
en om, bij niet-uitvoering binnen die 
termijn, gemachtigd te worden om 
die werken op kosten van verweer
ster door een door haar gekozen 
aannemer te doen uitvoeren; 

Overwegende dat de uitvoering in 
natura de normale wijze van · ge
dwongen uitvoering is zowel van de 
verbintenissen om iets te doen als 
van die om iets niet te doen; dat ai
leen wanneer die uitvoering in natuc 
ra niet of niet meer mogelijk is de 
uitvoering door het gelijkwaardige 
moet geschieden; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis zegt dat de eerste rechter, 
<< na de vaststelling, enerzijds, dat 
niet alle werken waren uitgevoerd 
en, anderzijds, dat de voortzetting 
van de contractuele betrekkingen 
tussen de partijen onmogelijk was, 
( ... ) terecht heeft geoordeeld dat 
(verweerster) verplicht was om (ei
seres) schadeloos te stellen »; 

Dat het bestreden vonnis, dat al
dus niet vaststelt dat de uitvoering 
in natura van de litigieuze werken 
niet of niet meer mogelijk was, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Over het vijfde middel: schending van 
de artikelen 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek en 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de vordering tot beeindiging (in wer
kelijkheid ontbinding) van de huur doel
loos is geworden en derhalve geen uit
spraak doet over de vordering tot scha
devergoeding, op grand dat : « de beein
diging van een huur ertoe strekt ex nunc 
een einde te maken aan de betrekkingen 
tussen de partijen bij die huur; dat daar
door een vergoeding kan verschuldigd 
zijn door degene te wiens nadele ze 
wordt uitgesproken, maar dat die vergoe
ding echter in geen enkel geval het in
trinsieke belang van de beeindiging zelf 
is; dat thans, door een uitvoerbare beslis
sing van de eerste rechter, de tussen 
partijen bestaande huur niet wordt her
nieuwd; dat verweerster het goed heeft 
verlaten, zodat er tusesn partijen geen 
enkel huurcontract meer bestaat », 

terwijl, eerste onderdeel, de gerechte
lijke ontbinding van een contract met 
doorlopende prestaties, zoals een huur, 
in de regel, wat de gevolgen ervan be
treft, teruggaat tot de vordering in rech
te, tenzij de prestaties die ter iutvoering 
van de overeenkomst na die vordering 
zijn verricht niet kunnen worden terug
gegeven; eiseres te dezen bij twee afzon
derlijke dagvaardingen, die respectieve
lijk op 7 april 1987 en 10 maart 1989 zijn 
betekend, de ontbinding van de huur ten 
nadele van verweerster heeft gevorderd; 
de tussen partijen bestaande huur, bij 
gebreke van hernieuwing op de verval
dag ervan, namelijk op 1 februari 1990, 
is geeindigd, zoals uit het beroepen von
nis blijkt; bij de rechter dus v66r de ver
valdag van de huur een vordering tot 
ontbinding aanhangig is gemaakt; de 
rechtbank, door te beslissen dat de vor
dering tot ontbinding doelloos was ge
worden op de enkele grand dat er tussen 
partijen geen enkel huurcontract meer 
bestond op het ogenblik dat zij uitspraak 
moest doen, haar beslissing niet naar 
recht heeft verantwoord (schending van 
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek); 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt, enerzijds, dat eise
res bij dagvaarding van 7 augustus 
1987 en van 10 maart 1989 de ant
binding van de huur ten nadele van 
verweerster heeft gevorderd, en, 

met verwijzing naar de motivering 
van de eerste rechter, dat de huur, 
bij gebreke van hernieuwing, op ~ 
1 februari 1990 is geeindigd; 

Overwegende dat de ontbinding 
van een wederkerige overeenkomst 
met toepassing van artikel 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek, in beginsel, 
ex tunc uitwerking heeft; dat ze 
evenwel niet mag leiden tot vernieti
ging van de werderkerige prestaties 
die ter uitvoering van de overeen
komst zijn verricht, wanneer zij niet 
kunnen worden teruggegeven; 

Dat daaruit volgt dat de ontbin
ding van een contract met doorlo
pende prestaties ook terugwerkende 
kracht kan hebben vanaf het ogen
blik dat de uitvoering van de over
eenkomst niet meer wordt nage
streefd en er bijgevolg geen reden 
tot teruggave is; dat door het einde 
van het contract v66r de beslissing 
van de geadieerde rechter over de 
vordering tot gerechtelijke ontbin
ding het voorwerp van die vordering 
niet verdwijnt; 

Dat de appelrechter, door te be
slissen dat de vordering tot ontbin
ding van de huur doelloos is gewor
den op grond dat tussen partijen 
geen enkel huurcontract meer be
stand, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het vierde 
middel en het tweede onderdeel van 
het vijfde middel die niet tot ruime
re cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de vorderingen 
van eiseres die ertoe strekken, ener
zijds, de werken waartoe verweer
ster zich bij de overeenkomst van 
overdracht van huur van 10 oktober 
1979 heeft verbonden in natura te 
doen uitvoeren en, anderzijds, de 
schade ten gevolge van de water-
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doorzijpelingen te doen herstellen, 
en het uitspraak doet over de vorde
ring tot ontbinding van de huur; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting 
houdend in hoger beroep. 

14 april1994 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Iijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delahaye en Kirckpatrick. 

Nr. 180 

1 e KAMER - 15 april 1994 

1 o CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN -
ALS GESCHONDEN AANGEWEZEN WETSBEPA
LINGEN - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 
-WET VAN 14 JULI 1976- VAN HET GEMEEN 
RECHT AFWIJKENDE OVERGANGSREGELING 
- TOEPASSING VAN ART. 1525 (OUD) B.W. -
ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL. 

2° HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 
- ALLERLEI- WET VAN 14 JULI 1976- VAN 
HET GEMEEN RECHT AFWIJKENDE OVER
GANGSREGELING - TOEPASSING VAN ART. 
1525 (OUD) B.W. - CASSATIEMIDDEL - VER
EISTE VERMELDINGEN - ONTVANKELIJK
HEID VAN HET MIDDEL. 

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - HUWELIJKSVERMO, 
GENSSTELSELS - WET VAN 14 JULI 1976 -
VAN HET GEMEEN RECHT AFWIJKENDE OVER
GANGSREGELING - TOEPASSING VAN ART. 
1525 (OUD) B.W. - CASSATIEMIDDEL - VER
EISTE VERMELDINGEN - ONTVANKELIJK
HEID VAN HET MIDDEL. 

1°, 2° en 3° Niet ontvankelijk is het mid
del dat niet aangeeft op grand van wel
ke wetsbepaling partijen behoren tot 
de categorie van personen waarop art. 
1525 (oud) B. W. toepasselijk is, nu de 
wet van 14 juli 1976 een van het ge
meen recht afwijkende overgangsrege
ling bevat (1). 

(STEVENS T. SOUFFRIAU) 

ARREST 

(A.R. nr. 7991) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1991 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie, dat aan dit arrest is ge
hecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Overwegende dat het middel niet 

aangeeft hoe en waardoor het arrest 
de als geschonden aangewezen 
wetsbepalingen, andere dan de arti
kelen 299 en 1525 van het Burgerlijk 
W etboek, wat dit laatste artikel be
treft zoals het geldend was v66r de 

- wijziging bij de wet van 14 juli 1976 
betreffende de wederzijdse rechten 
en verplichtingen van echtgenoten 
en de huwelijksvermogensstelsels, 
schendt; 

Overwegende dat de wet van 14 
juli 1976 een van het gemeen recht 
afwijkende overgangsregeling bevat 

(1) Zie Cass., 13 mei 1983, A.R. nr. 3632 
(A.C., 1982-83, nr. 509); 27 dec. 1985, A.R. nr. 
4708 (ibid., 1985-86, nr. 281); 6 jan. 1989, A.R. 
nrs. 6005-6051 (ibid., 1988-89, nr. 2:64); 28 sept. 
1989, A.R. nr. 8391, en 27 april 1990, A.R. nr. 
6234 (ibid., 1980-90, nrs. 65 en 507). 
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waardoor het huwelijksvermogens
stelsel, naar gelang van de aard va,n 
bet oorspronkelijk huwelijksvermo
gensst(;!ls~l of naar gelang van feite
lijke omstandigheden, zoals het uit
oefenen van een optierecht, onder
wovpen is aan het oude of aan het 
nieuwe stelstel; 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft op grond van welke wets
bepaling de partijen behoren tot de 
catgorie v~;tn · personen waarop arti
kel 1525 (oud) van het Burgerlijk 
Wetboek toepasselijk is; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige geen zelfstandige grief 
inhoudt; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; ve:roordeelt eiser in de 
kosten. 

15 april1994- 1• kamer- Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Wauters - Ge
lijkluiden,de conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 181 

1 e KAMER - 15 april 1994 

OVEREENKOMST VERBINDENDE -
KRACHT (NIET-UITVOERING) - WEDERKERIG 
CONTRACT - NIET-NAKOMING VAN VERBIN
TENIS DOOR EEN PARTIJ - KEUZE VOOR AN
DERE PARTIJ TUSSEN UITVOERING OF ONT
BINDING MET SCHADEVERGOEDING - GEEN 
KEUZE DOOR RECHTER. 

Art. 1184 B. W: wordt geschonden door de 
rechter die, in het geval dat een der 
partijen in een wederkerig contract 
haar verbintenis niet nakomt, niet 
vaststelt dat de uitvoering van de over
eenkomst niet mogelijk is en de ant
binding uitspreekt hoewel de andere 
partij enkel om de uitvoering verzocht 
(1). 

(CALUWIER T. DESCHUYMERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8191) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1991 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser een vordering heeft 
ingesteld strekkende tot het betalen 
van het saldo van de koopprijs van 
een door verweerder aangekochte 
vrachtwagen; 

Dat het arrest, nate hebben vast
gesteld dat de koper << thans de 
overeenkomst niet meer wenst uit 
te voeren », de overeenkomst ont
bonden verklaart lastens verweer
der, deze laatste veroordeelt schade
vergoeding te betalen en eiser ver
oordeelt de door verweerder betaal
de koopprijs terug te betalen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1184, tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek, voor het geval dat een 
van beide partijen in een wederke
rig contract haar verbinteriis niet 
nakomt, de partij jegens wie de ver
bintenis niet is uitgevoerd, de keuze 
heeft om ofwel de andere partij te 
noodzaken de overeenkomst uit te 
voeren, wanneer de uitvoering mo
gelijk is, ofwel de ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen, met 
schadevergoeding; 

Overwegende dat de appelrechters 
niet vaststellert dat de uitvoering 

(1) Cass., 22 mei 1981, A.C., 1980-81, nr. 548. 
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niet mogelijk is en de ontbinding 
uitspreken hoewel eiser enkel om de 
uitvoering verzocht; dat zij aldus ar
tikel 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek schenden; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede mid

del niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; 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 Antwerpen. 

15 april1994- 1• kamer- Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 182 

1 e KAMER - 15 april 1994 

1° BEWIJS- TUCHTZAKEN- ALGEMEEN
ORDE VAN GENEESHEREN - PROVINCIALE 
RAAD - ONREGELMATIGE SAMENSTELL!NG 
- NIETIGE BESLISSING - REGELMATIG SA
MENGESTELDE ONDERZOEKSCOMMISSIE 
ONDERZOEKSDADEN - GELDIGHEID. 

2° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN 
ORDE VAN GENEESHEREN - PROVINCIALE 
RAAD - ONREGELMATIGE SAMENSTELLING 

- NIETIGE BESLISSING - REGELMATIG SA
MENGESTELDE ONDERZbEkSCOIVII\IIISSIE 
ONDERZOEKSDADEN - GELDiGHEID. 

S0 RECHTBANKEN - TUCHTZAKEN- GE
NEESKUNDE - ORDE VAN GENEESHEREN -
PROVINCIALE RAAD - ONREGELMATIGE 
SAMENSTELLING - NIETIGE BESLISSING -
REGELMATIG SAMENGESTELDE ONDER
ZOEKSCOMMISSIE - ONDERZOEKSDADEN -
GELDIGHEID. 

1°, 2° en so De omstandigheid dat· een 
provinciale . raad een nietige beslissing 
zou hebben genomen omdat bepaalde 
van haar leden oak zouden hebben 
meegewerkt aan het vooronderzoek, 
heeft niet tot gevolg dat de raad van 
beroep die de beslissing van de provin
ciale raad vernietigt, geen tekening 
zou mogen houden met verklaringen 
die tijdens het vooronderzoek werden 
afgelegd voor een regelmatig samen
gestelde onderzoekscommissie (1). 

(D ... Z ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.9S.0014.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 maart 1993 ge
wezen door de raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren, met het 
Nederlands als voertaal; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: schending van het artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, gesloten op 4 november 
1950, goedgekeurd bij wet van 1S mei 
1955, van het artikel 14.1 van het Inter
nationa:al Verdrag inzake burger- en poli
tieke rechten, opgemaakt te New York 
op 16 december 1966 en goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981, van artikel 21, eer
ste lid, van bet koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende de Or
de van Geneesheren, van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onafhanke
lijkheid en de onpartijdigheid van de 
rechter, van het algemeen rechtsbeginsel 
dat niemand tegelijkertijd rechter en 

(1) Zie Cass., 25 sept. 1987, A.R. nr. 57fi6 en 
15. aprill988, A.R. nr. 5761 (A.C., 1987-88 ~rs 
57 en 495). 
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partij kan zijn en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging en artikel 97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing oor
deelt dat niet tot nietigheid van de be
roepen beslissing en het daaraan vooraf
gaand onderzoek kon worden besloten 
op grond van het feit dat dokter Van de 
Heyning had deelgenomen aan de werk
zaamheden van de onderzoekscommissie 
d.d. 12 september 1990 doch zich ertoe 
beperkt de beroepen beslissing van de 
provinciale raad van Antwerpen van 27 
maart 1991 nietig te verklaren nate heb
ben vastgesteld dat de in het middel aan
geduide wets- en verdragsbepalingen en 
algemene rechtsbeginselen waren mis
kend ten gevolge van de deelname van 
de beslissing waartegen hoger beroep 
van dokter Schiettekatte, voor het overi
ge oordelend dat een nader onderzoek 
van de andere middelen van nietigheid 
daardoor overbodig was geworden, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Fundamentele Vrijheden, 
gesloten op 4 november 1950, goedge
keurd bij wet van 13 mei 1955, van het 
artikel 14.1 van het Internationaal Ver
drag inzake burger- en politieke rechten 
opgemaakt te New York op 16 december 
1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 
1981, het algemeen rechtsbeginsel betref
feride de onafhankelijkheid en de onpar
tijdigheid van de rechter, het algemeen 
rechtsbeginsel dat niemand tegelijkertijd 
rechter en partij kan zijn en het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, eenieder bij het bepalen 
van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde vervolging recht heeft op be
handeling van zijn zaak door een onpar
tijdige rechterlijke instantie; deze ver- · 
dragsbepalingen en algemene rechtsbe
ginselen miskend worden wanneer ten 
eerste eenzelfde persoon deelneemt aan 
het vooronderzoek, zitting neemt in de 
instantie die beslist over het instellen 
van vervolging en zetelt - al weze het 
met raadgevende stem - in de instantie 
die de.gegrondheid van de vordering on
derzoekt en erover beslist, zodat terecht 
kan worden gevreesd dat deze persoon 
niet de waarborgen biedt waarop een: 
justitiabele recht heeft, en wanneer ten 
tweede een persoon die, door het hem 
toegekende recht om beroep in te stel
len, in het verdere verloop van de proce
dure t_egenpartij kan worden van de ver
volgde, deelneemt, weze het met !outer 
raadgevende stem, aan het beraad en de 

beslissing over de gegrondheid van de 
tenlastelegging en over .de strafmaat; uit 
de gedingstukken blijkt dat de heer 
Wauters als magistraat-assessor tegelijk 
heeft deelgenomen aan : (1) het onder
zoek door de onderzoekscommissie, (2) 
de beslissing genomen na dit onderzoek 
dat eiser tot cassatie voor de provinciale 
raad diende te verschijnen, en (3) de be
handeling van de zaak en de beraadsla
ging die heeft geleid tot de beslissing zo
als genomen door de provinciale raad 
van Antwerpen van 27 maart 1991 waar
bij aan eiser tot cassatie een tuchtstraf 
werd opgelegd; hij namelijk heeft deelge
nomen aan zittingen van 27 juni 1990, 26 
juli 1990, 12 september 1990 en 26 sep
tember 1990 alwaar eiser tot cassatie 
werd onderhoord, aan de zitting van 12 
januari 1991 alwaar beslist werd dat ei
ser tot cassatie diende te verschijnen om 
zijn middelen van verweer voor te dra
gen en aan de zitting van 27 maart 1991 
alwaar de zaak van eiser tot cassatie 
werd gehoord en heeft deelgenomen aan 
de beraadslaging die heeft geleid tot de 
beslissing hem de tuchtsanctie op de leg
gen van de berisping; krachtens artikel 
21, eerste lid, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde van Geneesheren, diezelfde ma
gistraat-assessor Wauters, in zijn hoeda
nigheid van magistraat-assessor bij de 
provinciale raad, beroep kon instellen te
gen de beslissing van de provinciale raad 
en derhalve tegenpartij kon worden van 
eiser tot cassatie; waaruit volgt dat - zo
als eiser had doen gelden in zijn voor de 
raad van beroep genomen conclusies 
(p. 7) - de beslissing van 27 maart 1991 
en het daaraan voorafgaande onderzoek, 
gedaan in aanwezigheid van de magis
traat-assessor Wauters, nietig zijn, zodat 
de bestreden beslissing, die er zich toe 
beperkt, bij de behandeling van de door 
eiser opgeworpen exceptie van nietigheid 
van het vooronderzoek, deze te toetsen 
aan de middelen afgeleid uit de deelna
me van dokter Van de Heyning aan het 
vooronderzoek, zonder deze ook te toet
sen aan de deelname van magistraat-as
sessor Wauters aan het vooronderzoek, · 
nalaat de door eiser tot cassatie gena
men conclusies te beantwoorden en der
halve niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); minstens de beslissing niet wettig, 
zonder miskenning van de in het middel 
aangeduide wets- en verdragsbepalingen 
en algemene rechtsbeginselen, gezien de 
deelname door magistraat-assessor W au
ters aan het vooronderzoek, de exceptie 
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van nietigheid van het vooronderzoek 
heeft kunnen verwerpen; de beslissing, 
die bij de beoordeling van de gegrond
heid van de tuchtrechtelijke tenlasteleg
ging gesteund heeft op de verklaringen 
gedaan door eiser tij dens dit vooronder
zoek zich dan ook de nietigheid van het 
vooronderzoek heeft eigen gemaakt en 
derhalve eveneens schending inhoudt 
van de in het middel aangeduide wets
en verdragsbepalingen en algemene 
rechtsbeginselen (andere dan artikel 97 
van de Grondwet), 

en terwijl, tweede onderdeel, krach
tens artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, gesloten 
op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955, het artikel 14.1 van het 
Internationaal Verdrag inzake burger- en 
politieke rechten opgemaakt te New 
York op 16 december 1966 en goedge
keurd bij wet van 15 mei 1981, het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de onaf
hankelijkheid en de onpartijdigheid van 
de rechter, en het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging, eenie
der bij het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde vervolging 
recht heeft op behandeling van zijn zaak 
door een onpartijdige rechterlijke instan
tie; deze verdragsbepalingen en algeme
ne rechtsbeginselen miskend worden 
wanneer eenzelfde persoon kan deelne
men aan het vooronderzoek, zitting 
neemt in de instantie die beslist over het 
instellen van vervolging en deelnemen 
aan de behandeling van de zaak voor de 
instantie die zich dient uit te spreken 
over de gegrondheid van de vervolging 
- al weze het dat hij zich, zoals in casu, 
voor de beraadslaging en stemming te
rugtrekt - zodat terecht kan worden ge
vreesd dat deze persoon niet de waarbor
gen biedt waarop een justitiabele recht 
heeft; uit de gedingstukken blijkt dat de 
dokter Leunckens, als lid van de provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren 
van Antwerpen, tegelijk heeft deelgeno
men aan: (1) het onderzoek door de on
derzoekscommissie, (2) de beslissing ge
nomen na dit onderzoek dat eiser voor 
de provinciale raad diende te verschij
nen, en (3) de behandeling ter zitting 
van de zaak van eiser die aanleiding 
heeft gegeven tot de beslissing zoals ge
nomen door de provinciale raad van Ant
werpen van 27 maart 1991; hij namelijk 
heeft deelgenomen aan zittingen van 27 
juni 1990, 26 juli 1990, 12 september 1990 
en 26 september 1990 alwaar eiser tot 
cassatie werd onderhoord, aan de zitting 

van 29 oktober 1990 alwaar werd beslist 
de zaak over te maken aan de raad en 
aan de zitting van 12 januari 1991 alwaar 
beslist werd dat eiser tot cassatie diende 
te verschijnen om zijn middelen vail ver
weer voor te dragen en aan de zitting 
van 27 maart 1991 alwaar de zaak van 
eiser tot cassatie werd gehoord; waaruit 
volgt dat - zoals eiser had doen gelden 
in zijn voor de raad van beroep geilomen 
conclusies (p. 7) - de beslissing van 27 
maart 1991 en het daaraan voorafgaande 
onderzoek, gedaan in aanwezigheid van 
dokter Leunckens, nietig zijn, zodat de 
bestreden beslissing, die er zich bij de 
behandeling van de door eiser opgewor
pen exceptie van nietigheid van het voor
onderzoek, toe beperkt deze te tbetsen 
aan de middelen afgeleid uit de deelna
me van dokter Van de Heyning aan het 
vooronderzoek, zonder deze ook te toet
sen aan de deelname van dokter 
Leunckens aan het vooronderzoek, na
laat de door eiser tot cassatie genomen 
conclusies te beantwoorden en derhalve 
niet regelmatig gemotiveerd is (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
minstens de beslissing niet wettig, zon
der miskenning van de in het middel 
aangeduide wets- en verdragsbepalingen 
en algemene rechtsbeginselen, gezien de 
deelname door dokter Leunckens aan 
het vooronderzoek de exceptie van nie
tigheid van het vooronderzoek heeft kun
nen verwerpen; de beslissing, die bij de 
beoordeling van de gegrondheid van de 
tuchtrechtelijke tenlastelegging gesteund 
heeft op de verklaringen gedaan door ei
ser tijdens dit vooronderzoek zich dan 
ook de nietigheid van het vooronderzoek 
heeft eigen gemaakt en derhalve even
eens schending inhoudt van de in het 
middel aangeduide wets- en verdragsbe
palingen en algemene rechtsbeginselen 
(andere dan artikel 97 van de Grand
wet): 

W at de beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de heren Leunckens 
en Wauters deel uitmaakten van de 
onderzoekscommissie, dat de onder
zoekscommissie beslist het dossier 
aan de provinciale raad voor te leg
gen, dat de provinciale raad, op ver
slag van Leunckens en in aanwezig
heid van de magistraat-assessor 
Wauters besliste dat eiser voor de 
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raad moest verschijnen wegens het 
meewerken aan het beoefenen van 
onwettige uitoefening van de ge
neeskunde, dat Leunckens de zitting 
van de provinciale raad, toen deze 
zich ten grande uitsprak, heeft ver
laten vooraleer de beraadslaging be
gan en dat magistraat-assessor Wau
ters niet heeft deelgenomen aan de 
beroepen beslissing; 

Overwegende dat eiser in de voor 
de raad van beroep genomen conclu
sie liet gelden dat « de beroepen be
slissing en het onderzoek ( ... ) door 
nietigheid zijn aangetast, omwille 
van de deelname van magistraat-as
sessor Wauters en dokter 
Leunckens aan de totstandkoming 
ervan )); 

Overwegende dat de raad van be
roep die exceptie beantwoordt met 
de reden dat de beslissing van de 
provinciale raad van 27 maart 1991 
nietig is en dat, gelet op de devolu
tieve kracht van het hager beroep, 
een nader onderzoek van de overige 
middelen tot nietigheid overbodig is; 

Overwegende dat de omstandig
heid. dat een provinciale raad een 
nietige beslissing zou hebben gena
men omdat bepaalde van haar leden 
ook zouden hebben medegewerkt 
aan het vooronderzoek van de zaak, 
niet tot gevolg heeft dat de raad van 
beroep die de beslissing van de pro
vinciale raad op die grand vernie
tigt, geen rekening zou mogen hou
den met verklaringen tijdens het 
vooronderzoek afgelegd door de arts 
voor een regelmatig samengestelde 
onderzoekscommissie; 

Dat de raad van beroep die te de
zen zijn beslissing niet grondt op 
het onderzoek of op de vaststellin
gen van de provinciale raad maar 
alleen verwijst naar verklaringen af
gelegd door eiser tijdens het vooron
derzoek gevoerd door een onder
zoekscommissie waarvan niet wordt 
beweerd dat haar samenstelling on
regelmatig was, de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 april1994- 1• kamer :- Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 183 

3" KAMER - 18 april 1994 

GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- KIN
DERBIJSLAG - RECHTHEBBENDE - WEES -
BEDRAG - GEWONE BIJSLAG - VADER -
MOEDER - OVERLEVENDE - HUJSHOUDEN -
VERMOEDEN - SAMENWONING - TEGENiiE
WJJS - BEGRIP. 

Kinderbijslag voor een wees wordt tot 
het bedrag van de gewone bijslag ver
minderd, wanneer de overlevende va
der of moeder een huishouden vormt; 
om die vermindering te vermijden, 
moet de overlevende ouder, in de re
gel, bewijzen dat, hoewel hij met een 
persoon van het andere geslacht sa
menwoont, hij niet in de toestand ver
keert als degene die, zonder dat hij de 
echtgenoot van die andere persoon is, 
met die persoon als man en vrouw sa
menleeft, en dat zijn inkomen niet met 
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die persoon wordt gedeeld (1). (Art. 
56bis, § 2, Kinderbijslagwet Werkne
mers.) 

(R:K.w. T. SOBOTA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.93.0122.F) 

· HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 november 1992 ge
weze~ door het Arbeidshof te Luik, 
afdehng N amen; 

Over het middel : 

Overwegende dat artikel 56bis, 
§ 2, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de kindertoeslagen voor 
loonarbeiders, zoals het ten tijde 
van. de feiten toepasselijk was, luidt 
als volgt : « de in § 1 bedoelde kin
derbijslag wordt nochtans verleend 
tegen de bij de artikelen 40 en 42 
bepaalde bedragen, indien de overle
vende vader of moeder een huwelijk 
aangaat of een huishouden vormt. 
Voor de toepassing van deze para
graaf is er een vermoeden dat er 
een huishouden wordt gevormd 
wanneer er samenwoning is van 
personen van verschillend geslacht, 
behalve wanneer die personen 
bloed- of aanverwanten zijn tot en 
met de derde graad. Tegen dit ver
moeden is het tegenbewijs moge- · 
lijk »; 

Overwegende dat uit die wetsbe
paling volgt dat het bedrag van de 
kinderbijslag voor een wees wordt 
verminderd tot het bedrag van de 
gewone bijslag, wanneer de overle
vende vader of moeder een huishou-

(1) Zie Cass., 22 okt. 1990, A.R. nr. 8870 
(A.C., 1990-91, nr. 99); P. DENIS, Droit de la se
curite sociale, 5de uitg., Brussel, 1986, nr. 633; 
Mise a jour au 5 janvier 1989 de la 5me edit., 
Brussel 1989, nr. 633; Droit de la securite so
ciale, II, Brussel, 1994, nr. 20 biz. 205 e.v. 

den vormt; dat die voorwaarde ver
vuld is zodra de vader of moeder 
samenwoont met een persoon van 
het andere geslacht, behalve wan
neer die persoon bloed- of aanver
want is tot de derde graad; dat de 
wet voor het overige het vermoeden 
invoert dat de inkomsten worden ge
deeld en bepaalt dat tegen dit ver
moeden tegenbewijs mogelijk is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « de gemeente op de vraag 
van (eiser) antwoordt ( ... ) dat (ver
weerster) met een man heeft samen
gewoond van 3 mei 1989 tot 4 okto
ber 1989 »; 

Overwegende dat het arrest nu 
het de vordering van verwee~ster 
die ertoe strekt kinderbijslag te krij
gen tegen het voor wezen bepaalde 
bedrag, toewijst op grond dat « (ei
ser) niet bewezen heeft dat zowel de 
inkomsten van (verweerster) als die 
van de heer V., althans ten dele 
dienden om de lasten van het huis~ 
houden te dekken », voornoemd arti
kel 56bis, § 2, schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in de kosten 
gelet op artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

18 april1994 - 3• kamer- Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat; mr. Biitzler. 
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Nr. 184 

3• KAMER - 18 april 1994 

1° BESTAANSMINIMUM - GESCHIL 
ADMINISTRATIEVE BESLISSING - BEROEP -
TERMIJN- VERVAL. 

2° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LUKE ZAKEN - PROCESHANDELING - EX
CEPTIE VAN NIETIGHEID - ADMINISTRATIE
VE BESLISSING - BESTAANSMINIMUM - BE
ROEP- TERMIJN- VERVAL. 

1 o en 2° De termijn waarbinnen het be
roep tegen een administratieve beslis
sing van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn betreffende 
het recht op een bestaansminimum 
moet worden ingesteld, is voorgeschre
ven op straffe van verval (1). (Art. 10, 
§ 1, Bestaansminimumwet; art. 860, 
derde lid, Ger.W.) 

(O.C.M.W. LUIK T. DAS) 

ARREST ( ve1·taJing) 

(A.R nr. S.93.0124.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1992 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : 

Overwegende dat artikel 10 van 
de wet van 7 augustus 1974 tot in
stelling van het recht op een be
staansminimum bepaalt dat de be
trokkene en de minister tot wiens 
bevoegdheid het maatschappelijk 
welzijn behoort, of zijn afgevaardig
de, binnen de maand na de beteke
ning of de mededeling van die be
slissing, tegen de beslissing van het 
openbaar centrum voor maatschap-

(1) Zie Cass., 31 jan. 1983, A.R. nr. 6704 
(A.C., 1982-83, nr. 312); 1 okt. 1990, A.R. nr. 
7134 (ibid., 1990-91, nr. 50; 6 april1992, A.R. nr. 
9309 (ibid., 1991-92, nr. 418), inz. biz. 756. 

pelijk welzijn beroep kunnen instel
len bij de arbeidsrechtbank van de 
woonplaats van de betrokkene; 

Overwegende dat uit die wetsbe
paling blijkt dat een beslissing van 
het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn pas rechtsgeldig 
aan de arbeidsrechtbank kan wor
den voorgelegd, wanneer het rechts
middel binnen de wettelijke termijn 
wordt ingesteld; dat die termijn is 
voorgeschreven op straffe van ver
val; 

Dat het arrest, door in een andere 
zin te beslissen, voornoemd artikel 
10 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in de kosten 
gelet op artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Ber
gen. 

18 april 1994 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 185 

3• KAMER - 18 april 1994 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - BURGER
LUKE ZAKEN - DUBBELZINNIGE REDENEN 
- BEGRIP. 
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Een beslissing is op dubbelzinnige rede
nen gegrond, wanneer die redenen op 
verschillende wijzen kunnen worden 
uitgelegd en de beslissing volgens een 
of meer van die uitleggingen naar 
recht is verantwoord en volgens een of 
meer andere niet (1). [Art. 97 (2) Gw.] 

(• BUREAU D'ETUDE ET DE CONTR6LE EN. VUE 
DE LA SECURITE ROUTIERE • N.V., c IMMO

SECURITE • N.V. T. ANTYS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.93.0148.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1992 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Over het door verweerder opge
worpen middel van niet-ontvanke
lijkheid: 

Overwegende dat een beslissing 
op dubbelzinnige redenen is ge
grond, wanneer die redenen op ver
schillende wijzen kunnen worden 
uitgelegd en de beslissing volgens 
een of meer van die uitleggingen 
naar recht is verantwoord en vol
gens een of meer andere niet; 

Overwegende dat de eiseresssen 
alleen betogen dat de twee uitleggin
gen van het arrest onverenigbaar 
zijn en daaruit afleiden « dat dient 
te worden geoordeeld dat een enkele 
wettig is »; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert volgens welke uitlegging 
de beslissing niet naar recht verant
woord zou zijn; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

(1) Zie cone!. O.M. in Bull. en Pas., I, 1994, 
nr. 185. 

(2) Zie gecoiird. Gw. 17 feb. 1994, art. 149. 

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

18 april 1994 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Dela
haye en De Gryse. 

Nr. 186 

2• KAMER - 19 april 1994 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - INKOMSTENBELASTINGEN -
VALSE STUKKEN TOT STAVING VAN DE BE
LASTINGAANGIFI'E - VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING- AANVANG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AL
LERLEI - FISCAAL STRAFRECHT - VALS
HEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN -
VALSE STUKKEN TOT STAVING VAN DE BE
LASTINGAANGIFI'E - VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING- AANVANG. 

30 CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
ALGEMEEN - GEVOLGEN VAN HET CASSATIE
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING - VERWIJZING NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK- SCHORSING VAN DE 
TENUITVOERLEGGING VAN DIT ARREST -
PERKEN. 

4° STRAFVORDERING - FISCALE AMB
TENAREN - FISCALE MISDRIJVEN - KENNIS
GEVING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS 
- VEREISTE MACHTIGING - VORMVOOR
SCHRIFI'EN EN BEWIJS VAN DE MACHTIGING. 

5° BELASTING - FISCAAL STRAFRECHT -
STRAFVORDERING - FISCALE AMBTENAREN 
- FISCALE MISDRIJVEN - KENNISGEVING 
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AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - VER
EISTE MACHTIGING - VORMVOORSCHRIFTEN 
EN BEWIJS VAN DE MACHTIGING. 

6° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - NOODZAKELIJKHEID, RAAD· 
ZAAMHEID OF GEPASTHEID VAN EEN ONDER
ZOEKSMAATREGEL EN VAN DE VOEGING VAN 
STUKKEN BIJ HET STRAFDOSSIER. 

7° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKO
MEND ONDERZOEK OF TOT VOEGING VAN 
STUKKEN BIJ HET STRAFDOSSIER - AFWIJ
ZING DOOR DE RECHTER - MAATREGEL NIET 
NODIG VOOR ZIJN OVERTUIGING - SCHEN
DING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
BEG RIP. 

8° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 -
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECH- · 
TEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14 -
RECHT OP EEN EERLIJKE-BEHANDELING VAN 
DE ZAAK - STRAFZAKEN - NIET TOEGE
VOEGDE STUKKEN - GEEN BIJKOMENDE ON
DERZOEKSMAATREGEL. 

1° en 2° Inzake inkomstenbelastingen 
verliest het gebruik van valse stukken, 
die tot staving van een belastingaan
gifte worden aangewend, in de regel 
slechts zijn nuttig effect bij de defini
tieve vestiging van de belasting; de 
verwijzing in een antwoord op een be
richt van wijzifiing van aangifte naar 
de valse stukken, welke tot staving 
van de aangifte van de administratie 
werden overgemaakt, is een daad van 
gebruik van die valse stukken. 

3° Een ontvankelijk cassatieberoep tegen 
een arrest van het hof van beroep, ka· 
mer van inbeschuldigingstelling, tot 
verwijzing naar de correctionele recht
bank, schorst de tenuitvoerlegging van 
dit arrest tot de ontvangst van het ar
rest van het Hof van Cassatie; art. 373 
Sv. belet evenwel niet dat het open
baar ministerie binnen de in dit arti
kel bedoelde schorsingstermijn de 
rechtsdag bepaalt, noch dat een beslis
sing tot verwijzing naar een meervou· 
dige kamer . wordt genom en. 

4° en 5° De bij art. 29, tweede lid, Sv. 
vereiste machtiging van fiscale ambte
naren om feiten, die naar luid van de 
belastingwetten en van de ter uitvoe· 

ring ervan genomen besluiten straf
rechtelijk strafbaar zijn, ter kennis te 
brengen van de procureur des Konings 
is aan geen vormvoorschriften of bij
zondere bewijsregelen onderworpen. 

6° De rechter beoordeelt op.onaantastba
re wijze de noodzakelijkheid de raad
zaamheid en de gepastheid van een 
onderzoeksmaatregel of van de voe
ging van bepaalde stukken bij het 
strafdossier (1). 

7° en 8° Het recht van verdediging wordt 
niet miskend (2) en de artt. 6.1 
E. V.R.M. en 14 I. V.B.P.R. worden niet 
geschonden (3) door de enkele omstan
digheid dat de rechter een verzoek tot 
het bevelen van een onderzoeksmaat
regel of van de voeging van bepaalde 
stukken bij bet strafdossier afwijst, 
omdat hij die maatregel niet nodig 
acht om tot zijn overtuiging te komen 
(4) en (5). 

(SOENEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6902) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Friedrich 
Wagner: 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering 
waarbij hij tot straf wordt veroor
deeld en in kosten : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat inzake inkom

stenbelastingen het gebruik van val-

{1) Cass., 15 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
473). 

{2) en {4) Cass., 12 maart 1986, A.R. nr. 4753 
(A. C.,. 1985-86, nr. 445). 

(3) en (5) Zie Cass., 29 juni 1993, A.R. nr. 
P.93.0351.N (A.C., 1992'93, nr. 312). 
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se stukken, welke tot staving van 
een belastingaangifte worden aange
wend, in de regel slechts zijn nuttig 
effect verliest bij de definitieve ves
tiging van de belasting; dat hieraan 
geen afbreuk wordt gedaan doordat 
de administratie tijdens de aanslag
procedure, omwille van het door 
haar vastgestelde gebruik van valse 
of vervalste stukken door de belas
tingplichtige, hem, overeenkomstig 
artikel 251 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen, een bericht 
van wijziging van aangifte toestuurt; 

Dat de appelrechters, die aanne
men dat het · door eiser beoogde en 
gewilde gebruik van de valse factu
ren nog voortduurde minstens tot op 
29 september 1986, datum waarop 
de belastingpli9htige vennootschap 
rtog bleef aansturen op het in aan~ 
merking nemen van die valse factu
ren om het fiscaal resultaat van die 
vennootschap te bepalen door er ge
wag van te maken in het antwoord 
op de berichten van wijziging van 
aangifte hun beslissing naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat eiser bij de 

appelrechters heeft gevraagd « ten 
einde een correcte toepassing van 
de regelen van de verjaring te waar
borgen en de rechten van de verde
diging te respecteren » bepaalde ve
rificatieverslagen van de bijzondere 
belastinginspectie bij het dossier te 
doen voegen; dat eiser voor het Hof 
aanvoert dat door deze voeging 
« minstens aangaande de verj aring 
van de strafvordering elementen 
aan het licht kunnen komen die een 
juiste beslissing mogelijk maken en 
in zijn voordeel zijn, hetzij aandui
ding nopens het preciese tijstip 
waarop de fiscus standpunt innam 
nopens de bewuste facturen »; 

Overwegende dat het gebruik van 
een vals stuk geen einde neemt we
gens het enkele feit dat de fiscus 
een standpunt inneemt nopens dit 
stuk; 

Dat het middel, dat steunt op een 
verkeerde veronderstelling, niet kan 
worden aangenomen; 

II. Op de voorzieningen van Hu
bert Soenen en Marc Levie : 

B. In zoverre de voozieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde straf
vordering waarbij zij tot straf wor
den veroordeeld en in kosten : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat overeenkomstig 

artikel 373 van het Wetboek van 
Strafvordering, de tenuitvoerlegging 
van het arrest van het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, tot verwijzing naar de correc
tionele rechtbank, geschorst is in
dien er een voorziening tot cassatie 
is ingesteld, tot de ontvangst van 
het arrest van het Hof van Cassatie, 
behoudens in geval van manifest 
niet ontvankelijk cassatieberoep; 

Overwegende dat door het arrest 
tot verwijzing de zaak aanhangig is 
bij het vonnisgerecht; dat, in geval 
van ontvankelijk cassatieberoep, de 
verdere behandeling van de straf
vordering is geschorst; dat de ver
melde wetsbepaling niet belet dat 
het openbaar ministerie binnen · de 
in dit artikel bedoelde schorsingter
mijn tot dagstelling van de zaak 
overgaat, noch dat een beslissing tot 
verwijzing naar een meervoudige 
kamer wordt genomen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het tweede middel : 

Wat het eerste en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat inzake inkom
stenbelastingen het gebruik van val
se stukken, welke tot staving van 
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een belastingaangifte worden aange
wend in de regel slechts zijn nuttig 
effect verliest bij de definitie'("e ves
tiging van de belasting; dat hieraan 
geen afbreuk wordt gedaan doordat 
de administratie tijdens de aanslag
procedure, omwille van het door 
haar vastgestelde gebruik van valse 
of vervalste stukken door de belas
tingsplichtige, hem, overeenkomstig 
artikel 251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, een bericht 
van wijziging van aangifte toestuurt; 

Dat de appelrechters aannemen 
dat het door de eiser Hubert Soenen 
beoogde en gewilde gebruik van de 
valse facturen nog voortduurde min
stens tot op 24 oktober 1986, datum 
waarop deze eiser de rechtsgeldig
heid van de facturen nog benadruk
te en op het ermee beoogde doel 
verder bleef aansturen in zijn ant
woord op het bericht van wijziging 
van aangifte van 26 september 1986; 
dat zij zodoende hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat de appelrechters aannemen 
dat het gebruik door de eiser Marc 
Levie van de valse factuur minstens 
tot 12 augustus 1986, datum van het 
bericht van wijziging van aangifte, 
nog steeds het door hem beoogde ef
fect sorteerde, vermits hij zich na 
die datum nog op de betaling van de 
valse factuur beriep om het bericht 
van wijziging te betwisten; dat zij 
zodoende hun beslissing naar recht 
verantwoorden; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 29, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering - zoals dit be
stond ten tijde van de aangifte - de 
fiscale ambtenaren feiten, die naar 
luid van de belastingwetten en van 
de ter uitvoering ervan genomen be
sluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, 
niet zonder machtiging, al naar het 
geval van de gewestelijke directeur 
onder welke zij ressorteren of van 
de directeur-generaal van de admi
nistratie van de bijzondere belas-

• 

tinginspectie, ter kennis mogen 
brengen van de procureur des Ko
nings; 

Overwegende dat de wet geen 
vormvoorschriften of bijzondere be
wijsregelen met betrekking tot deze 
machtiging bevat; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen - deels met de moti
vering van het beroepen vonnis, die 
ze overnemen, en deels door eigen 
motivering - dat bovenaan de aan
gifte door de inspecteur van de bij
zondere belastinginspectie, H. Crom
melynck, van 8 april 1987 de niet 
gedateerde machtiging tot aangifte 
van de directeur-generaal, R. Wat
teyne, was aangebracht, en dit stuk 
door Crommelynck met een brief 
van 24 april 1987 werd gezonden 
aan de procureur des Konings te 
Antwerpen; 

Dat uit deze vaststellingen de 
appelrechters wettig vermochten af 
te leiden dat de aangifte gevoegd bij 
de brief van 24 april 1987 regelmatig 
is, zodoende noch de bewijskracht 
ervan miskennen, noch artikel 6 van 
het E.V.R.M. schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat de appelrechters 
met de in het eerste en het tweede 
onderdeel weergegeven consideran
sen beslissen dat naar hun oordeel 
het strafdossier volledig was en de 
schuld van de eisers niet uit een an
onieme brief wordt afgeleid, maar 
alleen uit de gegevens van dit dos
sier, waarin zich geen onregelmatig 
bekomen inlichtingen bevinden; 

Overwegende dat de appelrechters 
met het vermeld oordeel eisers ver
weer dat steunt op het bestaan van 
stukken die niet aan het dossier 
werden toegevoegd regelmatig ver
werpen; 

Dat de appelrechters op onaan
tastbare wijze de noodzakelijkheid, 
de raadzaamheid en de gepastheid 
beoordelen van een onderzoeks
maatregel of van de voeging van 



Nr. 187 HOF VAN CASSATIE 389 

bepaalde stukken bij het strafdos
sier; 

Dat het recht van verdediging niet 
wordt miskend noch de door eiser 
aangevoerde verdragsbepalingen ge
schonden worden door de enkele 
omstandigheid dat de appelrechters 
een verzoek tot het bevelen van een 
onderzoeksmaatregel of van de voe
ging van bepaalde stukken bij het 
strafdossier afwijzen, omdat zij die 
maatregel niet nodig achten om tot 
hun overtuiging te komen; 

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 beslissin
gen overeenkomstig de wet zijn ge
wezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

19 april 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
L. Leroy en L. Schoups, Antwerpen. 

Nr. 187 

2• KAMER - 19 april 1994 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - CORRECTJONELE RECHTBANK -

KAMER MET EEN RECHTER - GEWETTIGDE 
VERDENKJNG - ONMOGELIJKHEID OM EEN 
RECHTER AAN TE WIJZEN DIE IN DE ZAAK 
UJTSPRAAK KAN DOEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
ALGEMEEN - RECHTBANK VAN EERSTE AAN
LEG - AANWIJZING ALS ENIGE RECHTER -
PLAATSVERVANGEND RECHTER. 

1° Wanneer het Hoi van cassatie, op het 
verzoek van de procureur des Konings 
strekkende tot verwijzing van een bij 
de correctionele rechtbank aanhangige 
zaak naar een andere rechtbank, vast
stelt dat de correctionele rechtbank on
mogelijk kan worden samengesteld 
zonder bij de partijen en derden ge
wettigde verdenking te wekken met 
betrekking tot de onpartijdigheid en 
de objectiviteit van de beslissing, ver
wijst het de zaak naar een andere cor
rectionele rechtbank (1). 

2° Een plaatsvervangend rechter kan 
niet worden aangewezen om in de 
rechtbank van eerste ·aanleg zitting te 
nemen als enige rechter. (Art: 195, eer
ste lid, Ger.W.) 

(PROCUREUR DES KONJNGS TE VEURNE 
T. WAGENER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0276.N) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van de procureur des 
Konings bij de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Veurne, ter griffie van 
het Hof neergelegd op 25 februari 
1994, waarvan een door de griffier 
van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan dee! uitmaakt; 

Overwegende dat het verzoek
schrift strekt tot verwijzing van de 
zaak, die aanhangig is bij de Correc
tionele Rechtbank te Veurne, naar 
een andere correctionele rechtbank 
wegens de onmogelijkheid om het 
rechtscollege van de Correctionele 

(1) Cass., 24 jan. 1989, A.R. nr. 3048 
(A.C., 1988-89, nr. 306). 
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Rechtbank te Veurne samen te stel
len; 

Gelet op de artikelen 542, 544 en 
545 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

Overwegende dat uit de gegevens 
die ter beoordeling van het Hof zijn, 
blijkt dat de zaak, met toepassing 
van artikel 91, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, werd toege
wezen aan een kamer met een rech
ter; 

Overwegende dat de voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Veurne, de ondervoorzitter en 
de andere werkende rechters van 
die rechtbank verklaard hebben 
geen zitting te kunnen nemen om
dat zij in de zaak ten laste van de 
beklaagden, hetzij zitting .hadden 
genomen in de raadkamer, hetzij 
opgetreden waren als onderzoeks
rechter; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 195, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, een plaatsvervangend 
rechter niet kan worden aangewe
zen om zitting te nemen als enige 
rechter; 

Overwegende dat aldus blijkt dat 
de correctionele rechtbank waarbij 
de vervolgingen aanhangig zijn ge
maakt, onmogelijk kan worden ge
vormd om in de zaak uitspraak te 
doen zonder bij de partijen en bij 
derden gewettigde verdenking te 
doen ontstaan met betrekking tot de 
onpartijdigheid en objectiviteit van 
de beslissing; 

Dat er grond bestaat om de vorde
ring in te willigen en de berechting 
van de zaak op te dragen aan een 
andere correctionele rechtbank; 

Om die redenen, verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Brugge. 

19 april 1994.- 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. D'Haenens, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Goeminne, advocaat-generaal. 

Nr. 188 

2• KAMER - 20 april 1994 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - ALGEMEEN - PROCES-VER
BAAL VAN DE TERECHTZITriNG - ONTBRE
KEN VAN EEN HANDTEKENING - VERZUIM 
GEDEKT DOOR HET VONNIS OF ARREST. 

2° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JVNI 1935) - IN HOGER BEROEP -
STRAFZAKEN - NIETIGE AKTEN - ART. 40 -
BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR HET VON
NISGERECHT - OP TEGENSPRAAK GEWEZEN 
EN GEEN ZVIVER VOORBEREIDENDE BESLIS
SING - GEVOLGEN. 

3° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND, 
VOORTGEZET, VOORTDVREND MISDRIJF 
NIET HOUDEN VAN EEN DAGBOEK. 

4° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - TERMIJNEN - NIET HOVDEN 
VAN EEN DAGBOEK - AANVANGSTIJDSTIP 
VAN DE VERJARING. 

5° BOEKHOUDRECHT - NIET HOVDEN I 

VAN EEN DAGBOEK - VOORTGEZET MIS
DRIJF - VERJARING -: TERMIJN. 

1 o Wanneer het proces-verbaal van de te
rechtzitting waarop. de zaak in hager 
beroep is behandeld, aileen door de 
voorzitter en niet door de griffier is 
ondertekend, bevestigt het arrest, door 
te beslissen dat het hier een louter 
verzuim betreft, de vaststellingen van 
de voorzitter waaruit blijkt dat de wet
telijke vormen op de terechtzitting in 
acht genomen zijn, en neemt het die 
vaststellingen over (1). (Art. 10 wet 1 
mei 1849.) 

2° Het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij een ver
dachte op tegenspraak naar het von
nisgerecht wordt verwezen, is geen 
zuiver voorbereidende beslissing, het 
dekt, wat dat betreft, de n:ietigheid van 
de exploten en andere akten van 

(1) Zie Cass., 9 okt. 1985, A.R. nr. 4277 (A.C., 
1985-86, nr. 76). 
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rechtspleging die eraan voorafgegaan 
zijn (2). (Taalwet Gerechtszaken, art. 
40.) 

3", 4° en 5° Aangezien iedere zaakvoer
der verplicht is tot het regelmatig hou
den van een dagboek zolang zijn be
voegdheden hem niet zijn ontnomen, 
wordt het verzuimdelict opnieuw ge
pleegd en blijft het voortduren tot die 
ontneming, vanaf welk tijdstip af de 
verjaring begint te lopen (3). (Art. 17 
wet 17 juli 1975 met betrekking tot de 
boekhouding en de jaarrekeningen van 
de ondernemingen.) 

(BEELEN, LEISER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0325.F) 

HET HOF; ....._ ... 

I. Op de voorziening van Hilaire 
Beele;n: 

Gefe.t op de bestreden beslissingen, 
n.l. het arrest van 13 februari 1992 
van het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
de beslissingen tot uitstel van de 
zaak en tot voeging van een tussen
geschil, door het Hof van Beroep te 
Brussel respectievelijk op 21 okto
ber 1993 en 22 oktober 1993 gewezen, 
en het op 7 februari 1994 door voor
meld hof van beroep gewezen veroor
delend arrest; 

. Over het eerste middel : 
Overwegende dat, wanneer het 

proces-verbaal van de terechtzitting 
waarop de zaak in hoger beroep is 
behandeld, niet door de voorzitter of 
de griffier is ondertekend, het arrest 
van het hof van beroep niet nietig 
is, wanneer het zelf alle vaststellin
gen bevat die vereist zijn voor het 

(2) Zie Cass., 28 feb. 1938 (Bull. en Pas., 
1938, I, 74), 29 sept. 1975 (A.C., 1976, biz. 132), 6 
feb. 1990, A.R. nr. 4144 (ibid., 1989-90, nr. 348). 

(3) Fr. Cass., 28 feb. 1962, Bull., Grim., nr. 
111; R.P.D.B., Faillite et banqueroute, nr. 2618. 

bewijs van de regelmatigheid van de 
rechtspleging; 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 15 no
vember 1993 ondertekend is door de 
magistraat die de kamer van het hof 
van beroep heeft voorgezeten; 

Dat het hof van beroep, nu het in 
het bestreden arrest beslist dat het 
ontbreken van de handtekening van 
de griffier aan een << louter ver
zuim » te wijten is, de vaststellingen 
van deze magistraat waaruit blijkt 
dat de wettelijke vormen op de te
rechtzitting in acht genomen zijn, 
bevestigt en overneemt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat luidens artikel 

40, vierde lid, van de wet van 15 ju
ni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken elk niet zuiver voor
bereidend vonnis of arrest dat op te~ 
genspraak werd gewezen de nietig
heid van het exploot en van de 
overige akten van rechtspleging die 
het vonnis of het arrest zijn vooraf
gegaan dekt; 

Overwegende dat de beslissing 
van het onderzoeksgerecht waarbij 
een verdachte op tegenspraak naar 
het vonnisgerecht wordt verwezen 
geen zuiver voorbereidende beslis
sing is in de zin van die wetsbepa
ling; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het elfde middel : 

Wat het tweede, vierde en vijfde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt << dat, bij ontstentenis van een 
regelmatig gehoudem dagboek, deze 
telastlegging bewezen is; dat de be
klaagden, zonder het tegendeel 
staande te houden, het onlogische 
argument aanvoeren dat de aard en 
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de datum van een welbepaalde niet
inschrijving in dat boek zouden 
moeten gepreciseerd worden, terwijl 
het overduidelijk is dat er v66r noch 
na 21 januari 1986 inschrijvingen 
zijn gebeurd in het dagboek » en dat 
« de verplichting tot het houden van 
een dagboek op (eiser en diens me
debeklaagde) rustte, aangezien zij 
zaakvoerders waren van de S.N.C. 
Kirschen »; dat het tevens vaststelt 
dat die toestand heeft voortgeduurd 
tot 31 december 1988, dag waarop 
S.N.C. Kirschen vereffend werd en 
waarop Hilaire Beelen en Fran{;ois 
Leise~ vereffenaars ervan werden; 

Dat het arrest met die vaststellin
gen op de conclusie van eiser, ten 
betoge « dat moet aangegeven wor
den welke financiEHe of boekhoud
kundige verrichting op genoemde 
datum (31 december 1988) - of op 
enige andere datum - niet regelma
tig in het dagboek was ingeschre
ven, antwoordt door er, zonder in te
genspraak te vervallen en zonder de 
bewijskracht van die conclusie te 
miskennen, andere of tegengestelde 
gegevens tegenover te stellen; dat 
het d~ beslissing naar recht verant
woordt dat, nu iedere zaakvoerder 
van een vennootschap verplicht is 
tot het regelmatig houden van een 
dagboek zolang zijn bevoegdheden 
hem niet zijn ontnomen, het mis
drijf tot dat tijdstip voortduurt, en 
de verjaringstermijn mitsdien pas 
vanaf dit tijdstip kon ingaan; 

Overwegende dat het voor het 
overige niet tegenstrijdig is te be
slissen, enerzijds, dat de telastleg
ging K betreffende het niet regelma
tig houden van het dagboek bewe
zen is en, anderzijds, dat genoemd 
verzuim eiser « in staat heeft ge
steld tot het plegen van de onder de 
rubriek D aangegeven overtredingen 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

20 apri11994 - 2• kamer- Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -

Verslaggever: de h. Simonet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaten : mrs. 
Delahaye en Kirkpatrick. 

Nr. 189 

1 e KAMER - 21 april 1994 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
ALGEMEEN- WIJZE VAN HERSTEL - HER· 
STEL IN NATURA. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - VORDERING - HERSTEL IN NATURA 
-RECHT VAN DE SCHADELIJDER. 

3° STEDEBOUW - HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE - DERDE BENADEELDE -
RECHT OP HERSTEL - HERSTEL IN NATURA 
- WETTIGHEID- VOORWAARDE. 

1 o en 2° Hij die schade lijdt ten gevolge 
van een onrechtmatige daad heeft het 
recht herstel in natura te vorderen in
dien zodanig herstel mogelijk is en 
geen rechtsmisbruik oplevert; de rech
ter vermag dus in de regel zulks te be
velen, onder meer door aan de schade
verwekker maatregelen op te leggen 
om een einde te maken aan de scha
delijke toestand (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

3° Ofschoon de wetten inzake stedebouw 
de rechten van de derde benadeelde in 
geval van rechtstreeks herstel beper
ken tot de door de bevoegde overheid 
gekozen wijze van herstel, is het de 
derde benadeelde daarom niet verba
den herstel te eisen, wanneer het be
stuur heeft nagelaten een van de 
maatregelen te vorderen waartoe die 
wetten hem het recht geven (2). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.; art. 67 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw; art. 69 
Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw.) 

(1) en (2) Cass., 20 jan. 1993 (tweede zaak), 
A.R. nr. 9817 (A.C., 1992-93, nr. 39bis). 
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(DREZE T. WALTREGNY E.A.) 

(A.R. nr. C.93.0225.F) 

21 april1994- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Gerard en Delahaye. 

Nr. 190 

1 e KAMER - 21 april 1994 

1° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN - SCHULDVORDERINGEN TEN 
LASTE OF TEN VOORDELE VAN DE STAAT EN 
DE PROVINCIEN - DERTIGJARIGE VERJARING 
- TOEPASSINGSGEBIED. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN - SCHULDVORDERINGEN TEN 
LASTE OF TEN VOORDELE VAN DE STAAT EN 
DE PROVINCIEN - VIJFJARIGE VERJARING -
TOEPASSINGSGEBIED. 

1° Art. 1, tweede lid, wet 6 feb. 1970 be
treffende de verjaring van schuldvor
deringen ten laste of ten voordele van 
de Staat en de provincien, dat bepaalt 
dat de schuldvorderingen die voortko
men uit vonnissen onderworpen blij
ven aan de dertigjarige verjaring, 
voert een vervaltermijn in van dertig 
jaar van de uitvoerende titel en heeft 
niets te maken met de verjaring van 
de rechtsvordering zelf (1). 

(1) Zie J. VANDENBOSSCHE, « De wet van 6 fe
bruari 1970 betreffende de verjaring van 
schuidvorderingen ten iaste of ten voordeie 
van de Staat en de provincien », L'entreprise 
et Je dmit, biz. 35 e.v., inz. biz. 41 en 42. 

2° De andere schuldvorderingen ten Jas
te van de Staat dan die welke voor 
Hem vaste uitgaven uitmaken, en 
waarbij de belanghebbende, ingevolge 
art. 100 K.B. van 10 dec. 1868 houden
de algemeen reglement op de Rijks
comptabiliteit, om de betaling van de 
vordering te verkrijgen een aangifte, 
staat of rekening dient over te leggen, 
zijn, behoudens vrijstelling van de 
vormvereiste van overlegging, onder
worpen aan de verjaringstermijn van 
vijf jaar als bepaald bij art. 1, eerste 
lid, a, wet van 6 feb. 1970 betreffende 
de verjaring van schuldvorderingen 
ten laste of ten voordele van de Staat 
en de provincien (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. VOLKSGEZOND
HEID, MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN 

LEEFMILIEU T. GABRIEL) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. C.93.0329.F/2) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1992 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 107 (oud) van de Grondwet, 1, in
zonderheid littera a en laatste lid, van de 
wet van 6 februari 1970 betreffende de 
verjaring van schuldvorderingen ten las
te of te voordele van de Staat en de pro
vincien, 90 en 100 van het koninklijk be
sluit van 10 december 1868 houdende 
algemeen reglement op de Rijkscompta
biliteit (genoemd artikel 100 als gewij
zigd bij het koninklijk besluit van 20 ju
ni 1966), 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechters, 
afwijzend beschikt op de door eiser en 
verweerder opgeworpen exceptie van 
verjaring tegen de rechtsvordering die 
verweerster tegen hen heeft ingesteld, 
en bijgevolg eiser en verweerder in soli
dum veroordeelt tot betaling van het be
drag van 2.490.955 frank in hoofdsom 
aan verweerster, op grond dat de wet 

(2) Zie de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 6 feb. 1970, Kamer van Voiksverte
genwoordigers, Memorie van toelichting en 
Versiag, Pasin., 1970, biz. 153 tot 159. 
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van 6 februari 1970 betreffende de verja
ring van schuldvorderingen ten laste of 
ten voordele van de Staat en de provin
cien « voorziet in een drievoudige verja
ringstermijn: vijf jaar voor de schuldvor
deringen die moeten worden overgelegd 
volgens de bij de wet of bet reglement 
bepaa1de modaliteiten, tien jaar voor de 
schuldvorderingen die van de vormver
eiste overlegging zijn vrijgesteld en die 
ambtshalve worden betaald, zoals bij
voorbeeld de lonen of de pensioenen, 
dertig jaar voor de schuldvorderingen 
die voortkomen uit vonnissen; dat de 
eerste soort de schuldvorderingen omvat 
van de schuldeisers die krachtens de re
glementering bet bestaan van hun recht 
moeten aantonen door bet overleggen 
van een aangifte van schuldvordering ... ; 
dat bet gaat om " diegenen die vrij een 
overeenkomst met de Staat aangingen, 
met hem op voet van gelijkheid beraad
slaagden over de prijs van hun diensten 
of prestaties en hun hoedanigheid van 
schuldeiser door het indienen van een 
aangifte van schuldvordering bevestig
den ", in tegenstelling tot diegenen aan 
wie « betalingen van ambtswege zijn ver
schuldigd, hoofdzakelijk de vaste uitga
ven (lonen, pensioen, ... ) "; dat de terug
gave van de bewuste litigieuze rechten 
zeker niet behoort tot die eerste soort 
schuldvorderingen, te weten die welke 
hoofdzakelijk volgen uit het gemeen 
recht van de overeenkomsten die vrij 
met de Staat zijn gesloten (overheidsop
drachten); dat (verweerster) te dezen de 
bewuste rechten van expertise diende te 
betalen met toepassing van de vigerende 
Belgische reglementering, op straffe van 
verbod van de geplande invoer; dat zij 
geen enkel recht had op terugbetaling 
van die rechten zolang de genoemde re
glementering door de Koning niet met 
terugwerkende kracht was opgeheven, of 
door de Raad van State was vernietigd, 
of door een gerechtelijke beslissing we
gens onwettigheid, ongrondwettigheid, of 
niet-overeenstemming met het Gemeen
schapsrecht met rechtstreekse werking, 
zoals te dezen, niet toepasselijk was ver
klaard; dat zij dus onmogelijk bet be
staan van een recht kon aanvoeren dat 
v66r de uitspraak van deze beslissing 
niet bestond; dat de Staat die schuldvor
dering trouwens niet zou hebben aange
nomen en nog minder zou hebben geor
donnanceerd, zoals deze rechtsvordering 
aantoont; dat de toepasselijke verjarings
termijn dus de dertigjarige termijn is als 
bepaald bij de wet van 6 februari 1970 
voor de schuldvorderingen die voortko-

men uit vonnissen en niet de vijfjarige 
termijn », 

terwijl, eerste onderdeel, de dertigjari
ge verjaringstermijn bepaald bij artikel 
1, laatste lid, van de wet van 6 februari 
1970 aileen toepasselijk is op de « schuld
vorderingen die voortkomen uit vonnis
sen »; die termijn niet toepasselijk is op 
de rechtsvordering tot terugvordering 
van rechten of taksen die de Staat heeft 
gei:nd ter uitvoering van reglementen die 
strijdig zijn met een bepaling van bet 
Gemeenschapsrecht, zelfs wanneer de 
Staat weigert de genoemde rechten of 
taksen vrijwillig terug te betalen en de 
belastingplichtigde verplicht is hem tot 
terugbetaling te dagvaarden voor een 
rechtscollege van de Rechterlijke Macht; 
daaruit volgt dat bet arrest niet naar 
recht heeft kunnen beslissen dat de 
rechtsvordering tot terugvordering van 
de litigieuze rechten door verloop van 
dertig jaar verjaarde (schending van ar
tikel 1, inzonderheid laatste lid, van de 
wet van 6 februari 1970 betreffende de 
verjaring van schuldvorderingen ten las
te of ten voordele van de Staat en de 
provincien, en voor zoveel nodig, schen
ding van artikel 107, oud, van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, artikel 1, littera a, 
van de wet van 6 februari 1970, bepaalt 
dat • verjaard en bepaald vervallen ten 
voordele van de Staat zijn, onverminderd 
de vervallenverklaringen uitgesproken 
door andere wettelijke, reglementaire of 
ter zake overeengekomen bepalingen : de 
schuldvorderingen, waarvan de op wette
lijke of reglementaire wijze bepaalde 
overlegging niet geschiedde binnen een 
termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de 
eerste januari van bet begrotingsjaar in 
de loop waarvan zij ontstonden »; inge
volge artikel 100 van bet koninklijk be
sluit van 10 december 1868, de schuldei
ser, om de betaling te verkrijgen van 
een vordering ten laste van de Staat, die 
geen vaste uitgaven betreft, « een aangif
te, staat of rekening in drievoud dient 
over te leggen, waarop, behoorlijk onder
tekend, een formule voorkomt houdende 
dat de opgave deugdelijk en onvergolden 
is »; de schuldvordering tot terugbetaling 
van rechten of taksen .die de Staat heeft 
gei:nd ingevolge een reglement dat strij
dig is met bet Gemeenschapsrecht geen 
vaste uitgave is, en bijgevolg onderwor
pen is aan de 'irormvereiste bepaald bij 
genoemd artikel 100 van bet koninklijk 
besluit van 10 december 1868; die schuld
vordering bijgevolg, in de zin van artikel 
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1, littera a, van de wet van 6 februari 
1970, een schuldvordering is « die ... op 
reglementair bepaalde wijze moet wor
d~.n overgelegd •; die schuldvordering 
blJgevolg door verloop van vijf jaar ver
jaart; daaruit volgt dat het arrest, door 
te beslissen dat • de teruggave van de li
tigieuze rechten • niet behoort tot het 
soort schuldvorderingen waarvoor de 
« schuldeisers ... krachtens de reglemen
tering het bestaan van hun rechten moe
ten aantonen door het overleggen van 
ee~ aangifte van schuldvordering •, de 
artlkelen 90 en 100 van het koninklijk 
besluit van 10 december 1868 houdende 
algemeen reglement op de Rijkscompta
biliteit schendt (artikel 100, als gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 20 juni 
1966); het arrest, door te beslissen dat de 
schuldvordering tot teruggave van de liti
gieuze rechten niet was onderworpen 
aan een vijfjarige verjaringstermijn, bo

. vendien artikel 1, littera a, van de wet 
van 6 februari 1970 betreffende de verja
ring van schuldvorderingen ten laste of 
ten voordele van de Staat en de provin
cien schendt : 

W at betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 1, tweede 

lid, van de wet van 6 februari 1970 
betreffende de verjaring van schuld
vorderingen ten laste of ten voorde
le van de Staat en de provincien, .be
paalt dat « de schuldvorderingen die 
voortkomen uit vonnissen evenwel 
blijven onderworpen aan de dertig
jarige verjaring »; 

Dat die bepaling een vervalter
mijn invoert van dertig jaar van de 
uitvoerende titel en niets te maken 
heeft met de verjaring van de 
rechtsvordering zelf; 

Dat het arrest, door met bevesti
ging van het beroepen vonnis te be
slissen dat de verjaringstermijn, die 
van toepassing is op verweersters 
rechtsvordering tot terugbetaling 
van de kosten van de expertise, de 
dertigjarige termijn is, als bepaald 
bij artikel 1, tweede lid, van de wet 
van 6 februari 1970, die wetsbepa-
ling schendt; . 

Dat dit onderdeel gegrond is; 
Wat betreft het tweede onderdeel: 
Overwegende dat artikel 1, eerste 

lid, a, van de wet van 6 februari 

1970 bepaald dat verjaard zijn « de 
schuldvorderingen, waarvan de op 
wettelijke of reglementaire wijze be
paalde overlegging niet geschiedde 
binnen een termijn van vijf jaar te 
rekenen vanaf de eerste januari van. 
het begrotingsjaar in de loop waar-' 
van zij ontstonden »; 

Overwegende dat uit de artikelen 
68 en 100 van het koninklijk besluit 
van 10 december 1968 houdende al
gemeen reglement op de Rijks
comptabiliteit, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 20 juni 1966, 
volgt dat, voor de andere schuldvor
deringen ten laste van de Staat dan 
die welke voor hem vaste uitgaven 
uitmaken, zoals de wedden of de 
pensioenen, de belanghebbende, om 
de betaling van zijn schuldvordering 
te ver.krijgen, een aangifte, staat of 
rekenmg moet overleggen; 

Overwegende dat de schuldvorde
ring tot terugbetaling van rechten of 
taksen die de Staat heeft geind in
gevolge een reglement dat strijdig is 
met het Gemeenschapsrecht, geen 
vaste uitgave is in de zin van artikel 
68 van het koninklijk besluit van 10 
december 1868; dat het arrest niet 
vaststelt dat er voor die schuldvor
dering in een vrijstelling is voor
zien, waardoor zij niet moet voldoen 
aan de bij artikel 100, eerste lid, van 
voornoemd koninklijk besluit be
paalde vormvereiste van overlegging 
van aangifte; 

Dat het arrest bijgevolg zijn be
slissing dat die schuldvordering niet 
aan de vijfjarige verjaring van arti
kel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 
februari 1970 is onderworpen, niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, _ behalve in zoverre 
het beslist dat de kosten van de ex
pertise die v:erweerder tussen 1977 
en 30 juni 1986 heeft betaald, door 
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de Belgische Staat met schending 
van de regels van het Gemeen
schapsrecht zijn ge'ind; 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. 

21 april1994 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. ~rkpatrick en Gerard. 

Nr. 191 

1 e KAMER - 21 april 1994 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- ARREST VAN HET HOF - VERSCHRIJVING 
- VERBETERING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR· 
GERLIJKE ZAKEN - VERBETEREND ARREST 
- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF. 

1° In burgerlijke zaken verbetert het 
Hoi, op verzoek van een partij, een ver
schrijving in een van zijn arresten (1). 
(Artt. 794 tot 797 Ger.W.) 

2° Hoewel het Hoi bevoegd is zijn beslis" 
sing uit te Jeggen of te verbeteren, kan 
het de daarin vastgeste.lde rechten niet 
uitbreiden, beperken of wijzigen; zo 

(1) Cass., 16 dec. 1985; A.R. nr. 5154 (A.C., 
1985-86, nr. 264). 

kan het, op een verzoek tot verbete
ring, geen uitspraak doen over een 
door het Hoi niet onderzochte vorde
ring tot bindendverklaring van het ar
rest (2). (Artt. 793 en 794 Ger.W.) 

(DE POST 
T. • CONTINENTAL DIAMOND COMPANY » N.V. 

E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0075.F) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 25 november 1993 
{3); 

Gelet op het verzoek tot verbete
ring van het arrest; 

Overwegende dat het tegen het 
arrest van 25 november 1993 ge
richte verzoek ertoe strekt het Hof 
te doen zeggen dat : 1 o in de overwe
ging « il resulte de l'examen des lois 
anterieures a la loi du 26 decembre 
1956 et des travaux preparatoires de 
cette derniere ainsi que de l'intitule 
de son chapitre VIII que !'article 34 
ne concerne pas que les dispositions 
penales de la loi », het woord «pas» 
tussen << concerne » en « que » moet 
worden weggelaten; 2° de overwe
ging « qu'en condamnant Ia deman
deresse a payer aux defenderesses 
numeros 1 a 9 ... » moet worden ge
lezen als « qu'en condamnant la de
manderesse a payer aux defenderes
ses numeros 1 et 9 »; 3° het arrest 
bindend moet worden verklaard 
voor Pan American World Airways; 

Overwegende dat het woord 
« pas » op een verschrijving berust; 

Overwegende dat uit het antwoord 
van het arrest van 25 november 
1993 op het tweede middel alsook 

(2) Zie Cass., 8 dec. 1977 (A.C., 1978, 427), en 
5 maart 1990, A.R. nr. 8725 (ibid., 1989-90, nr. 
404). 

(3) A.R. nr. 9617, A.C., 1993, nr. 485. 
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uit bet dictum van bet arrest waarin 
eiseres wordt veroordeeld tot beta
ling van scbadevergoeding aan de 
verweersters nummer 2 tot 8 volgt 
dat de tweede bekritiseerde overwe
ging moet worden verbeterd; 

Overwegende dat voor bet overi
ge, luidens de artikelen 793 en 794 
van bet Gerecbtelijk Wetboek, de 
recbter zijn beslissing kan uitleggen 
of verbeteren, zonder evenwel de 
daarin bevestigde recbten uit te 
breiden, te beperken of te wijzigen; 

Overwegende dat bet Hof, op een 
verzoek tot verbetering, in dit arrest 
geen uitspraak kan doen over de 
vordering tot bindendverklaring van 
bet arrest, daar die vordering niet is 
onderzocbt in bet arrest van 25 no
vember 1993; 

Om die redenen, zegt voor recbt 
dat bet woord « pas » moet worden 
gescbrapt in de derde alinea van 
bladzijde 14 van bet arrest van 25 
november 1993 en dat, in de vierde 
alinea op dezelfde bladzijde, de 
woorden « numeros 1 a 9 » moeten 
worden verbeterd in « numeros 1 et 
9 »; verwerpt de vordering voor bet 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van bet arrest van bet Hof van 
25 november 1993 en van bet arrest 
van bet Hof van Beroep te Brussel 
van 27 april 1992, legt de kosten ten 
laste van de Staat. 

21 april 1994 - 1 • kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Ge/ijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Gerard. 

Nr. 192 

1 e KAMER - 22 april 1994 

ERFENISSEN - NALATENSCHAP - ONROE

REND GOED - ONVERDEELD AANDEEL -
OVERDRACHT - NAASTING OF ERFUITKOOP 
- VEREISTEN. 

Wanneer een medeerfgenaam zijn onver
deeld aandee/ in het enige onroerend 
goed van de nalatenschap overdraagt, 
kunnen de andere medeerfgenam,en of 
een van hen de verkrijger van het on
verdeeld aandeel slechts uit de verde
ling weren wanneer die medeerfge
naam niet aileen zijn onverdeeld aan
deel in het onroerend goed maar ook 
zijn recht op de nalatenschap heeft 
overgedragen (1). (Art. 841 B.W.) · 

(HEURTERRE A. T. HEURTERRE 0. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8096) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 11 december 1991 
door bet Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 841 van bet Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat bet Hof van Beroep te Antwer
pen bet boger beroep van eiseres ontvan
kelijk doch ongegrond verklaart en bet 
bestreden vonnis waarbij de vordering 
van eiseres ertoe strekkende om bij toe
passing van artikel 841 van bet Burger
lijk Wetboek de naasting te bekomen 
van de onverdeelde aandelen in een han
delshuis te Antwerpen, Paardenmarkt 
22-24, welke eerste verweerster over
droeg aan tweede en derde verweerders, 
en tot bet horen zeggen voor recht te
genover tweede en derde verweerders 
dat deze gehouden zullen zijn tot bet 
doen overgaan van bet verlijden van de 
aankoopakte betreffende voornoemd 
aandeel, als ongegrond werd afgewezen, 
bevestigt op de gronden dat: " ( ... ) de be
twisting tussen partijen wat betreft de 

(1) Cass., 22 jan. 1971 (A.C., 1971, 501). 
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toepasselijkheid van art. 841 B.W. zich 
beperkt tot de vraag of de overdracht 
van de onverdeelde helft van het eigen
dom Paardenmarkt 22-24 te Antwerpen 
door (eerste verweerster) aan (tweede en 
derde verweerders), nu dit goed het eni
ge aktief is. in de nalatenschap van wij
len J. Heurterre, dient te worden aange
nomen als de overdracht van een erfge
naam van zijn recht op de nalatenschap, 
zoals bedoeld in art. 841 B.W.; ( ... ) de eer
ste rechter met reden heeft aangenomen 
dat de ratio legis voor art. 841 B.W. er in 
bestaat dat men wilde vermijden dat der
den zich met de familiezaken zouden be
moeien en dat zij twist en moeilijkheden 
zouden veroorzaken bij de vereffening 
en verdeling van de nalatenschap; dat 
waar artikel 841 B.W. een inbreuk bete
kent op de contractvrijheid en een uit
zonderingsregel stelt; het zeer beperkt 
dient te worden ge"interpreteerd; dat de 
rechtsleer cfr. R.P.D. V. V0 Succession, 
2374 e.v., T.P.R., 1978, 117, nr. 33, 1988, 
biz. 1008 e.v. en aldaar geciteerde au
teurs, en de rechtspraak, Cass., 22 janua
ri 1971, R. W., 1970-71, 1849, algemeen 
hebben aangenomen, dat voor de toepas
sing van het door art. 841 B.W. verleende 
recht om een niet-erfgerechtigde uit de 
verdeling van een nalatenschap te we
ren, de medeerfgenaam zijn recht op bet 
geheel van de nalatenschap of een quoti
teit ervan aan een derde niet-erfgerech
tigde diende over te dragen; dat de over
dracht een recht ten algemene titel in de 
nalatenschap tot voorwerp moet hebben 
en geen recht ten bijzondere titel, daar 
door dit laatste de overnemer geen deel
genoot in de te verdelen nalatenschap 
wordt en niet kan deelnemen aan de ver
deling ervan; dat te dezen uit de akte 
van notaris De Decker van 12 oktober 
1987 blijkt, dat (eerste verweerster) haar 
" onverdeelde helft " in voornoemd ge
bouw overdroeg aan (tweede en derde 
verweerders) mits 2.100.000 -, en deze 
de overdracht van een recht ten bijzon- · 
dere titel uitmaakt; dat zij immers niet 
haar recht op het geheel van de nalaten
schap of een quotiteit ervan aan (tweede 
en derde verweerders) overdroeg, doch 
wel haar onverdeeld eigendomsrecht in 
een wel bepaald onroerend goed dat zij 
ingevolge het openvallen van de nalatenc 
schap van wijlen haar vader had verwor
ven; dat te dezen, de omstandigheid dat 
bet gebouw waarvan bet eigendomsrecht 
over de onverdeelde helft werd overge~ 
dragen bet enige onroerende goed is van 
de nalatenschap van wijlen Josephus 
Heurterre, zoals door de aangifte van na-

latenschap wordt aangetoond, van deze 
overdracht ten bijzondere titel geen " de 
facto" overdracht ten algemene titel 
maakt; dat immers er buiten dit onroe
rend goed ook nog liggende gelden, te 
ontvangen pensioengelden en klederen, 
linnen en juwelen in bet aktief van de 
nalatenschap aanwezig zijn en een pas
sief, zoals blijkt uit dezelfde aangifte van 
nalatenschap, waardoor de overdracht 
van bet onverdeeld recht in dit enige on
roerende goed van de nalatenschap, geen 
overdracht van de de faCto algemeenheid 
van de nalatenschap of een quotiteit er
van uitmaakt, en de overnemers, (tweede 
en derde verweerders), aan het nog te 
verdelen aktief en passief vreemd blij
ven; dat hieraan geen afbreuk wordt ge
daan door de omvang van dit aktief en 
passief, noch door bet feit dat dit passief 
essentieel betrekking heeft op schuldvor
deringen welke gemakkelijk kunnen ver~ 
rekend worden en bij minnelijke vereffe
ning en verdeling geregeld kunnen wor
den; dat (tweede en derde verweerders) 
door de overdracht niet betrokken zijn 
noch kunnen betrokken worden bij de 
vereffening en verdeling van de nalaten
schap; dat (eiseres) zich hiervan ook be
wust is, daar zij haar voor de eerste 
rechter gestelde vordering tot vereffe
ning en verdeling der nalatenschap van 
haar vader enkel richtte en bij het niet 
bestreden deel van bet vonnis van 25 
april 1989 bekwam, tegenover (eerste 
verweerster) en zij (tweede en derde ver
weerders) hierbij niet heeft betrokken; 
dat de door (eiseres) aangehaalde recht
spraak niet terzake dienend is wijl . zij 
gebaseerd is op andere feitelijke omstan
digheden; dat bet door (eiseres) aange
haalde arrest van bet Hof van Cassatie 
van 22 januari 1971 bij een overdracht 
ten bijzondere titel van rechten· in een 
onverdeeld bepaald onroerend goed art, 
841 B.W. van toepassing acht, wanneer. 
bet onroerend goed de gehele nalaten· 
schap uitmaakte, zodat de overdracht de 
facto de overdracht van algemeenheid 
van de nalatenschap uitmaakte; dat bet 
voor de toepassing van art. 841 RW. zon
der belang is, dat (eiseres) na de kwes
tieuze overdracht samen met (tweede en 
derde verweerders), welke ook de huur
ders bleven van bet eigendom, eigenaars 
zijn van bet pand, en aldus in een onver
deeldheid met deze kwamen i;m hierdoor 
mogelijk bij verkoop nadeel zouden kun
nen ondergaan; ( ... ) de door (eerste ver
weerster) bewerkte overdracht van haar 
onverdeelde helft in 'bet eigendom . aan 
de Paardenmarkt 22-24 te_ Antwe~pen 
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een. overdracht ten bijzondere titel is, 
welke te dezen niet gelijk te stellen is 
met een overdracht de facto van de alge
heelheid van de nalatenschap of een quo
titeit ervan zoals voor de toepassing van 
art. 841 B.W. vereist is, en de eerste 
rechter met reden de toepassing van art. 
841 B.W. aan (eiseres) weigerde •, 

terwijl, luidens artikel 841 van het 
Burgerlijk Wetboek ieder die, ook al is 
hij bloedverwant van de overledene, niet 
zijn erfgerechtigde is, en aan wie een 
medeerfgenaam zijn recht op de nalaten
schap heeft overgedragen, uit de verde
ling kan worden geweerd hetzij door alle 
medeerfgenamen, hetzij door een enkele, 
mits de prijs van de overdracht hem 
wordt terugbetaald; dat wanneer door 
een medeerfgenaam slechts een onver
deeld recht op een alleenstaand onroe
rend goed is overgedragen, artikel 841 
van het Burgerlijk Wetboek van toepas
sing is als het gaat om de overdracht 
van een onverdeeld recht in een onroe
rend goed dat ofwel de algehele nalaten
schap of de onroerende universaliteit er
Van uitmaakt; dat de appelrechters te 
dezen, na vooraf vastgesteld te hebben 
dat het gebouw waarvan het eigendoms
recht over de onverdeelde helft werd 
overgedragen, het enige onroerend · goed 
is van de nalatenschap van wijlen Jo
sephhus Heurterre, vader van eiseres en 
van eerste verweerder, zoals door de 
aangifte van nalatenschap wordt aange
toond, niet zonder miskenning van arit
kel 841 van het Burgerlijk Wetboek de 
vordering van eisers strekkende tot toe
passing van de naasting bedoeld in arti
kel 841 van het Burgerlijk Wetboek kon
den afwijzen nu de bedoelde overdracht 
sloeg op een onverdeeld recht in een on
roerend goed dat de onroerende univer
sa:liteit van de nalatenschap uitmaakte; 
dat de vaststelling van de appelrechters 
dat er buiten dit onroerend goed ook nog 
liggende gelden, te ontvangen pensioe
ngelden en klederen, linnen en juwelen 
in het actief van de nalatenschap aanwe
zig zijn en een passief zoals blijkt uit de
·zelfde aangifte van nalatenschap, aan de 
toepasselijkheid van artikel 841 van het 
Burgerlijk Wetboek niet in de weg staat, 
de appelrechters derhalve hun beslissing 
tot. afwijzing van de vordering van eise
res niet naar echt verantwoorden (schen
ding van artikel 841 van het Burgedijk 
Wetboek): 

Overwegende dat, volgens artikel 
841 van· het Burgerlijk Wetboek, ie-

der die, ook al is hij bloedverwant 
van de overledene, niet zijn erfge
rechtigde is, en aan wie een mede" 
erfgenaam zijn recht op de nalaten
schap heeft overgedragen, uit de 
verdeling kan worden geweerd, het
zij door alle medeerfgenamen, hetzij 
door een enkele, mits de prijs van 
de overdracht hem wordt terugbe
taald; 

Overwegende dat wanneer een 
medeerfgenaam zijn onverdeeld 
aandeel in het enige onroerend goed 
van de nalatenschap overdraagt, de 
andere medeerfgenaam niet alleen 
zijn onverdeeld aandeel in het on
roerend goed maar ook zijn recht op 
de nalatenschap heeft overgedragen; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen : 1. dat eiseres en de ver
weerster sub 1 na het overlijden van 
hun vader onverdeelde medeeige
naars geworden zijn van het enige 
onroerende goed afhangende van 
diens nalatenschap; 2. dat naast het 
onroerende goed ook « nog liggende 
gelden, te ontvangen pensioengelden 
en klederen, linnen en juwelen in 
het aktief van de nalatenschap aan
wezig zijn en een passief »; 3. dat de 
verweerster sub 1 haar « onverdeel
de helft » in het enige onroerende 
goed van de nalatenschap heeft ver
kocht aan de verweerders sub 2; 
4. dat de verweerders sub 2 door die 
overdracht niet betrokken zijn noch 
kunnen worden betrokken bij de 
vereffening en verdeling van de na
latenschap; 

Dat de appelrechters, door op 
grand hiervan te oordelen dat de 
verweerster sub 1 niet haar recht op 
het geheel van de nalatenschap of 
een deel ervan heeft overgedragen 
maar enkel haar eigendomsrecht in 
dat onroerend goed, hun beslissing 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

22 april 1994 - 1 • kamer - Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Forrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Ver
bist en Delahaye. 

Nr. 193 

1 e KAMER - 22 april 1994 

GEMEENSCHAP EN GEWEST - GE
SCHIL- RECHTSOPVOLGING VAN DE BELGI
SCHE STAAT DOOR HET GEWEST - VORDE
RING VAN HET GEWEST TEGEN DE STAAT TOT 
GEDWONGEN TUSSENKOMST VOOR HET 
EERST IN HOGER BEROEP- ONTVANKELIJK
HEID. 

Het arrest dat, in het kader van een ge
schil inzake de rechtsopvolging van de 
Belgische Staat door het Vlaamse Ge
west, de vordering van het V1aamse 
Gewest tegen de Belgische Staat tot 
gedwongen tussenkomst met het oog 
op een veroordeling van laatstgenoem
de niet ontvankeklijk verklaart op 
grand dat die vordering voor het eerst 
in hager beroep niet kan worden inge
steld, schendt de artt. 57, § 7, en 61, 
§ 1, achtste lid, Financieringswet van 
16 jan. 1989. 

(VLAAMS GEWEST T. BELGISCHE STAAT E.A.) 

ARREST 

(A.R nr. 8205) 

HET HOF; '- Gelet op het bestre
den arrest, op 25 maart 1992 door 

het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 812, 813, 814, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 57,§ 5, en 
inzonderheid § 7, en 61, § 1, inzonderheid 
laatste lid, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989 betreffende de financiering 
van de gemeenschappen en de gewesten; 

doordat het bestreden arrest de verde
ring van eiser tegenover eerste verweer
der tot gedwongen tussenkomst niet ont
vankelijk verklaart op grond dat « (eiser) 
een betwisting tussen (hem) en (eerste 
verweerder), welke voor de eerste rech
ter niet werd gesteld en waarover deze 
geen uitspraak deed, voor het eerst aan
hangig maakt voor dit Hof (van Beroep), 
en in wezen een tussenkomst tot het ver
krijgen van een veroordeling beoogt, wel
ke conform artikel 812 Ger.W. niet voor 
de eerste maal kan plaatsvinden in ho
ger beroep » (arrest p. 13, 1.1); 

terwijl eiser in zijn appelconclusie had 
gesteld dat « (eiser) procesrechtelijk van 
rechtswege in de plaats was getreden 
van (eerstre verweerder) » ingevolge arti
kel 61, § 1, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989 betreffende de financiering 
van de gemeenschappen en de gewesten, 
doch « dat de procesrechtelijke rechtsop
volging niet ipso facto inhoudt dat er ook 
verbintenisrechtelijk rechtsopvolging zou 
zijn, vermits de Financieringswet d.d. 16 
januari 1989 een aantal uitzonderingsbe
palingen voorziet op de overname van de 
verplichtingen van (eerste verweerder) 
door (eiesr) », waaronder het geschil in 
casu vie! (nl. art. 61, § 1, 1.6) - zoals ei
ser had aangevoerd (conclusie d.d. 11 
september 1991, P- 3, 1.1 en 1.6); eiser 
verder had gesteld dat « aangezien de Fi
nancieringswet d.d. 16 januari 1989 voor
ziet dat (eerste verweerder) gehouden 
blijft tot een aantal verplichtingen en te
vens voorziet in de mogelijkheid voor 
(eerste verweerder) om steeds - en dus 
in elke stand van het geding en ook voor 
het eerst in hoger beroep - tussen te 
komen » (conclusie d.d. 11 september 
1991, p. 4, 1.1); 

en terwijl eiser - zoals deze ook had 
aangevoerd - in de procedure voor de 
eerste rechter nog niet was betrokken 
aangezien deze op dat ogenblik onmoge
lijk in de plaats kon zijn getreden van 
(eerste verweerder) nu de procedure 
voor de eerste rechter plaatsvond voor 
de bevoegdheidsoverdracht in 1988; eiser 
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in de procedure in hager beroep in ieder 
geval - wat deze niet betwistte - pro
cesrechtelijk in de plaats was getreden 
van (eerste verweerder) ingevolge de ar
tikelen 57 en 61 van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989; op grand van bo
venstaande artikelen van de Financie
ringswet de Belgische Staat verbintenis
rechtelijk gehouden kan blijven; op 
grand van dezelfde wetsbepalingen, in
zonderheid § 7 van artikel 57 en het laat
ste lid van § 1 van artikel 61, de gemeen
schap of het gewest steeds de Staat bij 
de zaak kan betrekken en in de zaak 
kan doen tussenkomen; 

en terwijl bedoelde artikelen voiledig 
zinloos zouden zijn indien de artikelen 
812, 813 en 814 van het Gerechtelijk Wet
hoek in een geval zoals in casu, zouden 
primeren; de gemeenschap of het gewest 
op grand van bovenstaande wetsbepalin
gen van het Gerechtelijk Wetboek in aile 
zaken waarbij deze instellingen slechts 
in graad van hager beroep kunnen en 
moeten optreden ingevolge de proces
rechtelijke opvolging bepaald in de arti
kelen 57 en 61, § 1, van de Financierings
wet, nooit de Belgische Staat in het 
geding zouden kunnen betrekken met 
het oog op een veroordeling en bijgevolg 
nooit de verbintenisrechtelijke gehouden
heid van de Belgische Staat zoals in de 
uitzonderingsgevailen van artikel 61, § 1, 
van de bijzondere wet van 16 januari 
1989 voorzien, gerechtelijke zouden kun
nen doen vaststeilen; dit tegen de duide
lijk in de in het enig middel aangevoerde 
wetsbepalingen van de Financieringswet 
te lezen bedoeling van de wetgever in
druist; 

zodat het bestreden arrest door de vor
dering tot tussenkomst van eiser tegen
over eerste verweerder met het oog op 
een veroordeing van laatstgenoemde on
ontvankelijk te verklaren en artikel 812 
van het Gerechtelijk Wetboek te Iaten 
primeren op de artikelen 57, inzonder
heid § 7, en 61, § 1, inzonderheid het 
laatste lid, van de bijzondere wet van 1C 
januari 1989 betreffende de fina.ncierin5 
van de gemeenschappen en de gewesten, 
de hierboven vermelde en aile in het 
middel aangegeven wetsbepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat het arrest dat 
de vordering van eiser tegen de Bel
gische Staat tot gedwongen tussen
komst niet ontvankelijk verklaart, 

de artikelen 57, § 7, en 61, § 1, acht
ste lid, van de Financieringswet van 
16 januari 1989 schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering tot gedwongen tussenkomst 
van eiser tegen de Belgische Staat, 
niet ontvankelijk verklaart; ver
klaart dit arrest bindend voor de 
partijen sub 2 tot 4; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

22 april1994- 1• kamer- Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

Nr. 194 

1° KAMER - 22 april 1994 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - RAAD VAN BEROEP- ONAF
HANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID T.O.V. 
NATIONALE RAAD - TOETSING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 -
ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJ-
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DIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE- ORDE VAN 
ARCHITECTEN - RAAD VAN BEROEP - ONAF
HANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID T.O.V. 
NATIONALE RAAD - TOETSING. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP EEN ONAFHANKELIJKE 
EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE 
- ORDE VAN ARCHITECTEN- RAAD VAN BE
ROEP - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJ
DIGHEID T.O.V. NATIONALE RAAD - TOET
SING. 

4° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) BE
ROEPSPLICHT - AANVAARDING OPDRACHT 
UITVOERINGSONTWERP - TOEZICHT OP DE 
UITVOERING. 

1 o en 2° en 3° Uit de enkele omstandig
heid dat de raad van beroep, orgaan 
van de Orde van Architecten, uit
spraak doet in tuchtzaken, terwijl de 
natione]e raad van de Orde, een ander 
orgaan van diezelfde Orde, kan tussen
beide komen in het debat dat voor die 
raad van beroep naar aanleiding van 
een tuchtzaak wort gevoerd, en aldaar 
de veroordeling van de vervolgde par
tij kan vorderen, volgt niet dat de raad 
van beroep niet onafhankelijk en niet 
onpartijdig zou zijn (1). 

4° De architect mag slechts de opdracht 
tot het maken van een uitvoeringsont
werp aanvaarden als hij de verzeke
ring heeft dat hij of een andere archi
tect ook wordt belast met het toezicht 
op de uitvoering van de werken (Artt. 
4, eerste lid, Architectenwet, en 21 Re
glement Beroepsplichten Architecten.) 

(H ... J ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.93.0015.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 31 maart 1993 ge
wezen door de raad van beroep van 
de Orde van Architecten, met het 
Nederlands als voertaal; 

(1) Cass., 5 juni 1992, A.R. nr. 7635 (A.C., 
1991-92, nr. 522). 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: schending van artikelen 6.1, en 14, 
van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, gesloten te Ro
me op 4 november 1950, en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, 

doordat de bestreden beslissing van 
bevestiging aan eiser een tuchtstraf 
oplegt van zes maanden schorsing in de 
uitoefening van het beroep van architect 
uit hoofde van de eer en waardigheid 
van het beroep van architect in het ge
drang te hebben gebracht door gedeelte
lijke opdrachten te aanvaarden zonder 
de verzekering te hebben dat een confra
ter met de verdere opdracht wordt be
last, op volgende gronden : Het is onjuist 
dat de Orde ten deze rechter en partij is 
omdat de provinciale raad, de raad van 
beroep en de nationale raad organen zijn 
van een en dezelfde rechtspersoon. Die 
organen zijn onafhankelijk van mekaar. 
De nationale raad heeft daarbij advise
rende bevoegdheid in de provinciale raad 
en kan als appellant tussenkomen in de 
raad van beroep. Dat de nationale raad 
bevoegdheid heeft om de raad te verte
genwoordigen verandert daaraan niets. 
Artikel 37 van de wet van 26 juni 1963 
bepaalt nader dat de nationale raad op
treedt zowel in rechte als om te bedin
gen of zich te verbinden. Hij dient over
eenkomstig artikel 38 van zelfde wet 
onder meer ook te waken over de toepas
sing van de voorschriften van de plich
tenleer en van het stagereglement, die 
bij koninklijk besluit verplicht worden 
gesteld. Hij heeft echter geen bevoegd
heid tot onderzoek in verband met over
tredingen van de plichtenleer of tot be
oordeling bij tuchtvervolging, 

terwijl de wettelijke inrichting van de 
raad van beroep van de Orde van Archi
tecten, tot gevolg heeft dat deze geen on
afhankelijke en onpartijdige gerechte
lijke instantie is, voor dewelke eiser zich 
op eerlijke wijze kan verdedigen; dat im
mers deze instantie een orgaan is van 
dezelfde rechtspersoon als de nationale 
raad, die tegen eiser voor de raad van 
beroep is opgetreden; dat van de raad 
van beroep personen deel uitmaken die 
hetzelfde beroep als eiser hebben en met 
hem in concurrentie zijn bij het verwer
ven en uitvoeren van opdrachten; .dat de 
raad van beroep derhalve tegenlijk rech
ter en partij ter zake is (schimding van 
art. 6.1 en 14 van het Verdrag van 4 no
vember 1950), zodat de bestreden beslis-
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sing de in het middel aangewezen bepa
lingen geschonden heeft : 

Overwegende dat de raden van de 
Orde en de raden van beroep, en 
niet de Orde van Architecten, de 
rechtsprekende organen zijn; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat de raad van de 
Orde, orgaan van de Orde van Ar
chitecten, uitspraak doet in tuchtza
ken terwijl de nationale raad van de 
Orde, een ander orgaan van diezelf
de Orde, kan tussenbeide komen in 
het debat dat voor de raad van de 
Orde naar aanleiding van een tucht
zaak wordt gevoerd, en de veroorde
ling van de vervolgde partij kan vor
deren, niet volgt dat de rechtspre
kende raden van de Orde niet 
onafhankelijk of niet onpartijdig 
zouden zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van artikelen 107 van 
de Grondwet, 7 van het decreet van 2-17 
maart 1791 tot afschaffing van het gilde
wezen, 1794, van het Burgerlijk Wetboek, 
4, eerste lid, van de wet van 20 april 1939 
op de bescherming van de titel en het 
beroep van architect, 2,2°, van het minis
terieel besluit van 6 februari 1971 tot 
vaststelling van de samenstelling van 
het dossier van de aanvraag om bouw
vergunning, en voor zoveel als nodig van 
artikel 21, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 18 april 1985 tot goedkeuring 
van het door de nationale raad van de 
Orde van Architecten vastgestelde Regle
ment van Beroepsplichten, 

doordat de bestreden beslissing van 
bevestiging aan eiser een tuchtstraf 
oplegt van zes maanden schorsing in de 
uitoefening van het beroep van architect 
uit hoofde van de eer en de waardigheid 
van het beroep van architect uit hoofde 
van de eer en de waardigheid van het 
beroep van architect in het gedrang te 
hebben gebracht door gedeeltelijke op
drachten te aanvaarden zonder de verze
kering te hebben dat een confrater met 
de verdere opdracht wordt belast, op vol
gende gronden : De tenlastelgging is be
wezen gebleven. In het dossier steken 
meerdere attesten van de architect waar-

uit blijkt dat hij opdrachten aanvaardde 
zonder belast te zijn met de controle op 
de uitvoering van de werken. Dit is strij
dig met artikel 21, lid 1, van het K.B. 
van 18 april 1985. Het tweede lid van dit 
artikel voorziet een uitzondering nl. wan
neer de architect de verzekering heeft 
dat een ander architect ingeschreven op 
een tableau of op een lijst van stagiairs 
met de controle belast is. In dit geval 
geeft hij hiervan. kennis aan het open
baar bestuur dat de bouwtoelating heeft 
verleend, evenals aan zijn raad van de 
Orde en deelt de naam mee van de ar
chitect die hem opvolgt. Eiser heeft hier
aan niet voldaan. Hij bleef volharden on
danks hem daar telkens door de provinc 
ciale raad werd op gewezen. Door aldus 
telkens te handelen gaf hij de bouwhe" 
ren met wie hij die overeenkomsten af
sloot de mogelijkheid te bouwen zonder 
de gebiedende bepalingen van artikel 4 
der wet van 20 februari 1939 na te leven. 
Bovendien weigerde hij bij brief van 17 
mei 1991 de naam van een bouwheer aan 
de provinciale raad bekend te maken na
dat die bouwheer hem van de controleop
dracht had ontheven en hij daarvan mel
ding had gemaakt aan de raad. Aldus 
hielp hij ook deze bouwheer inbreuk te 
plegen op de wettelijke voorschriften. 
Ten onrechte riep hij daarbij het be
roepsgeheim in. Het M.B. van 6 februari 
1971 waarnaar eiser verwijst doet niets 
af van de verplichting opgelegd aan de 
architect in artikel 21 van het reglement 
van beroepsplichten dan bindend werd 
verklaard bij het K.B. van 18 april 1985. 
Eiser verwart ook uitvoeringsontwerp en 
eigenlijke uitvoeririg of uitvoeringsop
dracht. Het uitvoeringsontwerp is nodig 
om de bouwvergunning te bekomen en 
er mag principieel bij de uitvoering na 
het toekennen van . de vergunning daar
van niet meer afgeweken worden zonder 
toestemming van de bevoegde overheid. 
Waar eiser belast was met het aanvra
gen van de bouwvergunning was hij der
halve ook belast met het uitvoeringsont
werp, Dit alles belet de vrije keuze van 
de bouwheer niet voor elk deel van de 
architectenopdracht. De deontologische 
fout van eiser bestaat er bovendien in 
dat hij herhaaldelijk de inbreuk pleegde 
op artikel 21 van het reglement van de 
beroepsplichten en het dan ook geen toe. 
val kan zijn of eim feit dat alleen aan de 
bouwheer te wijten kan zijn of is wan
neer hij slechts belast is tot en met het 
uitvoeringsontwerp zonder te weten wel
ke confrater de uitvoeringsopdracht 
krijgt. Ook blijkt uit niets dat eiser na-
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derhand, na het bekomen van de bouw
vergunning, nog gepoogd heeft te verne
men wie hem voor de controle bij de 
uitvoering opvolgde. Hij diende nochtans 
overeenkomstig lid 2 van artikel 21 van 
bet reglement van beroepsplichten zich 
te verzekeren dat hij een opvolger had 
ten einde de bevoegde overheid daarvan 
te kunnen in kennis stellen. De door de 
provinciale raad uitgesproken sanctie 
komt gepast voor rekening houdend met 
het herhaaldelijk plegen van de iilbreuk 
ondanks de aanmaningen van de Orde, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser, zoals 
hij in zijn appelconclusie staande hield, 
als architect gerechtigd was een bouw
aanvraagdossier op te maken en in te 
dienen zonder dat er al een architect 
aangewezen is voor de controle. op de 
uitvoering van het werk; dat immers uit 
de correcte lezing van artikel 4 van de 
wet van 20 februari 1939 kan worden af
geleid dat de opdrachtgever het initiatief 
tot de opdracht heeft en de omvang er
van kan beperken zolang de volledigheid 
niet wettelijk vereist is, nl. zolang er 
geen opdracht tot uitvoering van de wer
ken is, en de opdrachtgever in aile geval
len vrij is in de keuze van zijn architect, 
en dus altijd het recht behoudt beroep te 
doen op een ander architekt; dat eiser 
niet gerechtigd is een uitvoeringsop
dracht van de opdrachtgever te eisen, zo
dat de bestreden beslissing eiser ten on
rechte uit dien hoofde heeft veroordeeld 
(schending van art. 7 van het decreet 
van 2-17 maart 1791, 1794, B.W., 4, eerste 
lid, van de wet van 20 februari 1939), 

tweede onderdeel, nu de rechten en 
verplichtingen van eiser bij artikel 4 van 
de wet van 20 februari 1939 nauwkeurig 
omschreven zijn, en eiser uit dien hoofde 
gerechtigd is een bouwaanvraagdossier 
in te dienen zonder dat de opdrachtgever 
steeds bij bet indienen van het dossier 
de volledige uitvoeringsopdracht zou 
moeten toewijzen, de bestreden beslis
sing ten onrechte toepassing heeft ge
maakt van artikel 21 van het reglement 
van beroepsplichten; dat deze bepaling, 
die indruist tegen de wet, niet wettelijk 
toegepast mag worden (schending van 
art. 107 van de Grondwet, 7 van het de
creet van 2-17 maart 1791, 1794, B.W., 4, 
eerste lid, van de wet van 20 februari 
1939, 2, 2°, van bet M.B. van 6 februari 
1971, en voor zoveel als nodig van art. 
21, eerste lid, van het K.B. van 18 april 
1985), zodat de bestreden beslissing de in 

het middel aangewezen bepalingen ge
schonden heeft : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 4 van de wet van 20 februari 
1939 op de bescherming van de titel 
en het beroep van architect, de 
staat, de provincies, de gemeenten, 
de openbare instellingen en de par
ticulieren, een beroep moeten doen 
op de medewerking van een archi
tect voor het opmaken van de plan
nen en de controle op de uitvoering 
der werken, voor welke door de wet
ten, besluiten en reglementen een 
voorafgaande aanvraag om toelating 
tot bouwen is opgelegd; 

Overwegende dat artikel 21 van 
het reglement van beroepsplichten 
der architecten op 16 december 1983 
vastgesteld door de nationale raad 
van de Orde van Architecten en 
goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 18 april 1985 bepaalt dat, in toe
passing van de wet van 20 februari 
1939, de architect de opdracht voor 
het opmaken van een uitvoerings
ontwerp niet mag aanvaarden zon
der tegelijkertijd te zijn belast met 
de controle op de uitvoering der 
werken, tenzij hij de verzekering 
heeft dat een andere architect met 
de controle is belast; 

Overwegende dat deze laatste be
paling overeenstemt met de voor
melde wettelijke bepaling die de 
medewerking van een architect 
oplegt voor het opmaken van de uit
voeringsplannen en de controle op 
de uitvoering der werken; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het tweede onderdeel volgt dat 
uit artikel 4, eerste lid, van de wet 
van 20 februari 1939, de verplichting 
kan worden afgeleid dat een archi
tect slechts de opdracht tot het rna
ken van een uitvoeringsontwerp 
mag aanvaarden als hij de verzeke
ring heeft dat hij of een andere ar
chitect ook wordt belast met het toe
zicht op de · uitvoering van de wer
ken; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

22 april 1994 - i • kamer - Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Hou
tekier en Biitzler. 

Nr. 195 

3" KAMER - 25 april 1994 

1° PENSIOEN - WERKNEMERS - ONVER· 
SCHULDIGD UITBETAALDE PRESTATIES - TE· 
RUGVORDERING - VERJARING - TERMIJN. 

2° PENSIQEN - ZELFSTANDIGEN - ON· 
VERSCHULDIGD UITBETAALDE PRESTATIES 
- TERUGVORDERING - VERJARING - TER· 
MIJN. 

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE) 
- DUUR - ONVERSCHULDIGD UITBETAALDE 
PRESTATIES - TERUGVORDERING - PEN
SIOENEN WERKNEMERS - ZELFSTANDIGEN. 

1°, 2° en 3° De vetjaringstermijn van vijf 
jaar voor de terugvordering van ten 
onrechte uitbetaalde werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen vindt toepas
sing telkens als de onverschuldigde be
taling plaatsvindt v66r het indienen 
van de verklaring waartoe de schulde
naar verplicht is, en de gegevens van 
die verklaring de Rijksdienst voor 
Pensioenen de mogelijkheid zouden 
hebben geboden geen onverschuldigde 
betaling te doen (1). (Art. 21, § 3, wet 

(1) Zie : Verslag aan de Koning voor K.B. 
nr. 205, 29 aug. 1983, tot wijziging van de wet
geving betreffende de pensioenen van de so
ciale sector, B.S., 6 sept. 1983. 

van 13 juni 1966 en art. 36, § 2, K.B. 
nr. 72 van 10 nov. 1967). 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN 
T. DEPOORTERE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0095.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 april 1993 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de verjaringster

mijn van zes maanden, bedoeld in 
de artikelen 21, § 3, van de wet van 
13 juni 1966, en 36, § 2, van het ko
ninklijk besluit nr. 72 van 10 novem
ber 1967, krachtens die bepalingen 
tot vijf jaar wordt opgevoerd ten 
aanzien van sommen die ten on
rechte werden uitbetaald wegens 
het niet afleggen, door de schulde
naar, van een verklaring die is voor
geschreven door een wets- of veror
denende bepaling of die volgt uit 
een vroeger aangegane verbintenis; 

Dat die verjaringstermijn van vijf 
jaar toepassing vindt telkens als de 
onverschuldigde betaling plaatsvindt 
v66r het indienen van de verklaring 
waartoe de schuldenaar verplicht is, 
en de gegevens van die verklaring 
de mogelijkheid zouden hebben ge
boden geen onverschuldigde beta
ling te doen; 

Overwegende dat het arrest wei
gert die verjaringstermijn toe te 
passen ten aanzien van sommen die 
v66r het indienen van verweerders 
verklaringen ten onrechte werden 
uitbetaald, op de enkele gronden dat 
die verklaringen tijdig en spontaan 
waren en dat eiser binnen de zes 
maanden na hun indiening een 
<< herzieningsbeslissing » kon treffen 
en de bedoelde sommen tij dig kon 
terugvorderen; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

---.,-~::""--

- t-::..-:-:c::--==-
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Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het eerste en 

het derde onderdeel niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het wei
gert de verjaringstermijn van vijf 
jaar, bedoeld in de artikelen 21, § 3, 
van de wet van 13 juni 1966, en 36, 
§ 2, van het koninklijk besluit nr. 72 
van 10 november 1967, toe te passen 
en voor recht zegt dat, wat het 
werknemerspensioen betreft, de te
rugvordering van het teveel betaal
de v66r 27 april 1989 vervallen is 
door verjaring, en wat het zelfstan
digenpensioen betreft, de terugvor
dering van het teveel betaalde v66r 
15 juni 1989 vervallen is door verja
ring; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

25 april 1994 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 196 

3• KAMER - 25 april 1994 

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN 
HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS) - BE
GRIP - NORMAAL TRAJECT - TIJD - DUUR 
- ARBEIDSTIJD. :.:._ ARBEIDSPLAATS. 

Het afgelegde traject van of naar het 
werk is normaal, in de zin van art. 8, 
§ 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, 
indien het normaal is naar tijd en 
ruimte; bij de beoordeling of het afge
legde traject naar tijd normaal is, 
moet ook worden nagegaan of het tra
ject aansluit bij de tijd die de werkne
mer in verband met het verrichten van 
de bedongen arbeid op de arbeids
plaats doorbrengt (1). 

(A ... D ... T. DE VADERLANDSCHE N.V.) 

ARREST 

(AR nr. S.93.0157.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 april 1993 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 8, § 1, tweede lid 
van de wet van 10 april 1971 op de ar
beidsongevallen en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest over
weegt " Rond 18 u 30 is hij dan terugge
keerd naar het cafe Central om zijn kin
deren en hun vriend, Standaert Geert, op 
te halen. Het cafe is niet gelegen op het 
traject om zich naar huis te begeven. Hij 
heeft aldaar: samen met de .kinderen nog 
iets gedronken. Vergezeld van de kinde
ren is hij vervolgens na 19 uur terugge
keerd naar het bedrijf om zijn bagage en 
ski's op te halen. Hij is vervolgens van 
het bedrijf vertrokken richting huis
waarts (Oostkamp). Het ongeval deed 
zich voor op het traject dat het slachtof
fer gewoonlijk volgde, zijnde Nazareth
Deinze-baan Deinze via Lotenhulle naar 
Aalter-autosnelweg Aalter tot Oostkamp. 
Het ongeval heeft zich voorgedaa:n. te Lo
tenhulle omstreeks 19 u 40 op een af
stand van ongeveer 15 a 17 km van de 
plaats van tewerkstelling. " en oordeelt, 
op basis van de door het Arbeidshof 
vastgestelde chronologie, "een tijdscin
derbreking van ongeveer 50 minuten 
moet hier als een l:>elangrijke onderbre
king worden aangezien en dient derhal
ve gerechtvaardigd te zijn door over
macht. Het oponthoudt in het cafe om de 

-- kinderen af te halen-en nog iets met hen 

(1) Zie : Cass., 12 feb. 1990, A.R. nr. 6939, 
A.C., 1989-90, nr.· 360, met cone!. adv.-gen. Le
naerts. 
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te drinken en het ophalen van bagage en 
ski's kunnen bier niet als een geval van 
overmacht worden aangezien. De omweg 
en de oponthouden in kwestie zijn bo
vendien niet door een wettige reden te 
rechtvaardigen. Het slachtoffer had sa
men met zijn echtgenote en de kinderen 
reeds een zekere tij d in het cafe verble
ven voor 17 uur. De kinderen waren 
meegekomen met de echtgenote van het 
slachtoffer. Zij konden evengoed met 
haar terugkeren. Er werd aan de kinde
ren de gelegenheid gegeven om rond 
17 uur nog foto's te gaan bezichtigen bij 
een vriend. Het slachtoffer heeft een om
weg van een paar honderd meter ge
maakt om ·de kinderen af te halen. Hij 
heeft zich in het cafe gedurende 45 mi
nuten opgehouden. Het feit dat hij gedu
rend~ een anderhalf uur buiten zijn au
tocar heeft gereinigd en schoongemaakt, 
kan niet worden ingeroepen om zich op
nieuw in het cafe op te houden om iets 
warm te drinken. Hij heeft voldoende 
rust, ontspanning en verfrissing kunnen 
nemen tijdens zijn arbeidsonderbreking 
tussen.14 u en 17 u. Er is dan ook nog 
een oponthoud geweest van een vijftal 
minuten om bagage en ski's op te halen. 
Dit kon evengoed gebeuren voor het ver
trek. De omweg en de onderbrekingen in 
de tijd werden uitsluitend gemaakt om 
persoonlijke redenen. Zij zijn dus niet 
door overmacht noch door een wettige 
reden te verantwoorden. In deze zaak is 
het derhalve zonder belang of de omweg 
en de onderbreking belangrijk of onbe
langrijk waren. Het slachtoffer heeft 
zich hier in de tijd en ruimte om per
soonlijke reden buiten de normale ar
beidsweg geplaatst zodat de arbeidsonge
vallenwet niet toepasselijk is", 

tweede onderdeel, artikel 8, § 1, tweede 
lid, van de wet van 10 april 1971 bepaalt 
dat onder de weg naar en van het werk 
wordt verstaan het normale traject dat 
de werknemer moet afleggen om zich 
van zijn verblijfplaats te begeven naar 
de plaats waar hij werkt, en omgekeerd 
en terwijl het bestreden arrest na eerst 
te aanvaarden dat wijlen de heer De
vriendt, omwille van zijn terugkeer uit 
het buitenland een onderbreking van en
kele uren kon .nemen in het bijzijn van 
zijn gezin, vaststelt dat het slachtoffer 
de arbeid terug opnam, waarna hij een 
nieuwe rustpauze nam in hetzelfde cafe 
om iets te nuttigen en zijn kinderen op 
te halen vervolgens vaststelt dat het 
slachtoffer zijn bagage en ski's ging 

ophalen om dan de weg naar huis te ne- · 
men, waarvan eerder reeds was opge
merkt dat dit het normale traject was 
om zich van zijn werk naar zijn verblijf
plaats te nemen, niet uit de loutere vast
stelling dat deze terugweg werd vooraf
gegaan door een onderbreking om per
soonlijke redenen dat het slachtoffer 
zich niet op de normale arbeidsweg be
vond (schending van artikel 8, § 1 tweede 
lid van de arbeidsongevallenwet), 

derde onderdeel, wanneer de weg on
derbroken wordt, of wanneer en omweg 
wordt gemaakt, is men nog aileen op de 
weg van het werk naar huis wanneer de 
werknemer nog geacht kan worden na 
de onderbreking of de omweg van het 
werk naar huis te zijn vertrokken, en 
terwijl de weg van of naar het werk on
middellijk dient te volgen op de arbeids
tijd, d.w.z. de tijd die de werknemer op 
de arbeidsplaats in verband met het ver
richten van de bedongen arbeid door
brengt en terwijl het bestreden arrest 
dat wel aanneemt dat het afhalen van de 
bagage en de s)d's tot de bedongen ar
beid behoort en vaststelt dat het slacht
offer na deze gehaald te hebben vanaf 
de arbeidsplaats het normale traject 
naar huis ondernam, zijn beslissing dat 
het ongeval niet gebeurde op de arbeids
weg niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van artikel 8, § 1, tweede lid van de 
arbeidsongevalleriwl'!t) • : 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het afgelegde 
traject van of naar het werk nor
maal is, in de zin van artikel 8, § 1, 
tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet, indien het normaal is naar 
tijd en ruimte; 

Dat, om te oordelen of het afge
legde traject naar tijd normaal is, 
ook moet worden nagegaan of het 
traject aansluit bij de tijd die de 
werknemer in verband met het ver
richten van de bedongen . arbeid op 
de arbeidsplaats doorbrengt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat de getroffene de arbeids
plaats na het werk ·heeft verlaten 
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om zich naar een herberg te bege
ven; dat hij daarna naar de arbeids
plaats is teruggekeerd << om zijn ba
gage en zijn ski's op te halen »; dat 
hij daarop de arbeidsplaats heeft 
verlaten en dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan op het traject dat 
hij gewoonlijk volgde om zich naar 
zijn verblijfplaats te begeven; 

Dat het arrest niet aanneemt dat 
het ophalen van de bagage en de 
ski's op de arbeidsplaats tot het ver
richten van de bedongen arbeid be
hoorde; 

Dat het arrest oordeelt dat de ge
troffene opgehouden had te arbei
den toen hij de arbeidsplaats verliet 
om zich naar de herberg te begeven, 
en dat hij de weg van en naar het 
werk naar zijn verblijfplaats had on
derbroken door zich in de herberg 
op te houden en zich daarna op
nieuw naar de arbeidsplaats te be
geven om er zijn bagage en zijn 
ski's op te halen; 

Dat de onderdelen, die ervan uit
gaan dat de tijd die de getroffene op 
de arbeidsplaats doorbracht om er 
zijn bagage en zijn ski's op te halen, 
verband hield met het verrichten 
van de. bedongen arbeid, niet kun
nen worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

25 april1994- 3" kamer- Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Gerard en 
Biitzler. 

Nr. 197 

2• KAMER - 26 april 1994 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ART. 78 
SV. - NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN 
- TOEPASSINGSGEBIED. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - ALLERLEI - PROCES-VER
BAAL VAN DE TERECHTZITTING - NIET 
GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN - GE
SCHRAPTE WOORDEN ZONDER INVLOED OP 
REGELMATIGHEID VAN RECHTSPLEGING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - ALLERLEI - PROCES-VER
BAAL VAN DE TERECHTZITTING - NIET 
GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN - MOGE
LIJKHEID OM DE BESLISSING OP HAAR WET
TIGHEID TE TOETSEN. 

4o VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - ALLERLEI - PROCES-VER
BAAL VAN DE TERECHTZITTING - NIET 
GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN - DOOR
HALING ZONDER VERBAND MET VERMEL
DING VAN SUBSTANTIELE OF OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN RECHTS
VORM. 

1° Krach tens art. 78 Sv. dat van toe pas
sing is op aile authentieke akten van 
de strafrechtspleging, wordt een niet 
regelmatig goedgekeurde doorhaling 
als niet betaande aangezien (1). 

2° Wanneer het proces-verbaal van de te
rechtzitting niet goedgekeurde doorha
lingen bevat, moet het met de ge
schrapte woorden worden gelezen; de 
beslissing is niet nietig wanneer de 
zonder goedkeuring geschrapte woor
den de regelmatigheid van de rechts
pleging niet aantasten (2). 

3° De omstandigheid dat het proces-ver
baal van de terechtzitting wegens niet 
goedgekeurde doorhalingen tegenstrij
dige vermeldingen bevat, Jeidt niet tot 

(1) Cass., 4 dec. 1991, A.R. nr. 9085 (A.C., 
1991-92, nr. 180). 

(2) Cass., 16 mei 1989, A.R. nr. 2920 (A.C., 
1988-89, nr. 527). 
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de nietigheid van de bestreden beslis
sing, indien de overige stukken van de 
rechtspleging het Hoi in de mogelijk
heid stellen die beslissing op haar wet
tigheid te toesten (3). (Artt. 78, 190 en 
211 Sv.). 

4° Een procedure is niet nietig doordat 
in een proces-verbaal van de terecht
zitting doorhalingen zonder enig ver
band met de vermelding van een sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvorm niet zijn 
goedgekeurd (4). 

(DERYCKE E.A. T. FAILLISSEMENT MENU) 

ARREST 

(A.R. nr. 6634) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 12 maart 1992 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering : 

Over het middel : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering, dat van toepassing is op 
aile authentieke akten van de straf
rechtspleging, een niet regelmatig 
goedgekeurde doorhaling als niet 
bestaande wordt aangezien; 

Dat wanneer een proces-verbaal 
van de terechtzitting van het hof 
van beroep niet goedgekeurde door
halingen bevat, het met de ge
schrapte woorden moet worden gele
zen; dat de beslissing evenwel niet 
nietig is wanneer de zonder goed
keuring geschrapte woorden de re
gelmatigheid van de rechtspleging 
niet aantasten; 

{3) Cass., 14 dec. 1993, A.R. nr. 7121 (A.C., 
1993, nr. 523). 

{4) Cass., 20 feb. 1991, A.R. nr. 8738 (A.C., 
1990-91, nr. 335). 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 14 no
vember 1991 te dezen moet gelezen 
worden, rekening houdend met een 
aantal niet goedgekeurde doorhalin
gen als : Het hof van beroep ver
klaart de debatten gesloten en stelt 
de zaak uit op 16 januari 1992 (V) 
voor uitspraak behandeling. Het hof, 
na beraadslaging, velt in openbare 
terechtzitting een arrest; 

Dat het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 31 januari 1992 
moet gelezen worden als : Het hof 
van beroep stelt de zaak uit op 6 fe
bruari 1992 voor uitspraak in de na
middag in voortzetting; 

Dat het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 6 februari 1992 
moet gelezen worden als : Het hof 
van beroep stelt de zaak uit op 12 
maart 1992 voor uitspraak. Het hof, 
na beraadslaging, velt in openbare 
terechtzitting een arrest; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de processen-verbaal van 
de terechtzittingen, wegens niet 
goedgekeurde doorhalingen, een of 
meer tegenstrijdige vermeldingen 
bevatten, op zichzelf niet leidt tot 
nietigheid van de bestreden beslis
sing, indien, zoals te dezen, de overi
ge stukken van de rechtspleging het 
Hof in de mogelijkheid stellen die 
beslissing op haar wettigheid te 
toetsen; 

Dat een procedure niet nietig is 
doordat in een proces-verbaal van 
de terechtzitting doorhalingen zon
der, zoals te dezen, enig verband 
met de vermelding van een substan
WHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvorm, niet 
zijn goedgekeurd; 

Overwegende dat een rechterlijke 
beslissing die niet van valsheid 
wordt beticht, te dezen het bestre
den arrest, te lezen in de context 
van de besproken, weliswaar op 
sommige punten strijdige, maar ver
staanbare processen-verbaal van de 
terechtzittingen, een voldoende en 
eenduidig bewijs vormt van de 
samenstelling van het hof van be-
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roep en het werkelijk verloop van 
de rechtspleging voor dat hof van 
beroep; 

Overwegende dat geen arresten 
van 14 november 1991 of van 6 fe
bruari 1992 te vinden zijn onder de 
stukken van de rechtspleging, nu uit 
de inhoud zelf van het bestreden 
maar niet van valsheid beticht ar
rest volgt dat dit arrest het enige is 
dat sinds 14 november 1991 in deze 
strafzaak ten grande is uitgespro
ken; 

Dat de eisers zich niet hebben 
kunnen vergissen over de beslissing 
van 14 november 1991, houdende 
uitstel van de zaak voor behande
ling naar de zitting van 16 januari 
1992, vermits zij op 16 januari 1992 
ter terechtzitting met hun raadsman 
aanwezig waren en er, na vordering 
van het openbaar ministerie en plei
dooi voor de burgerlijke partijen, 
conclusie namen, stukken overleg
den, akte vroegen van de herneming 
van de conclusie bij de eerste recht
ger genomen en er door hun raads
man voor hen werd gepleit, wat in
houdt dat de regelmatigheid van de 
rechtspleging ook voor de eisers 
controleerbaar is gebleven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
WHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
civielrechtelijk gebied: 

Overwegende dat de eisers geen 
bijzonder middel aanvoeren; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

26 april 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. D'Hont - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 198 

2" KAMER - 26 april 1994 

1° WEGVERKEER ,...- WEGVERKEERSRE· 
GLEMENT VAN 01-12-75 (REGLEMENTSBEPA
LINGEN) - ART. 27 - ART. 27.3 - J;IETALEND 
PARKEREN. 

20 WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 01-12-75 (REGLEMENTSBEPA· 
LINGEN) - ART. 2.29 - BETALEND PARKE
REN. 

1 o en 2° De artt. 2.29 en 27.3 Wegver
keersreglement stellen strafbaar het 
parkeren zonder te betalen overeen
komstig de modaliteiten die in die arti
kelen zijn bepaald, doch hebben niets 
uit te staan met de eventuele invorde
ring Jangs gerechtelijke weg door de 
gemeentelijke overheid van de door de 
overtreder verschuldigde en niet-be
taalde parkeerretributie (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KCiRTRIJK 
T. GHEYSENS) 

Advocaat-generaal M. De Swaef heeft 
in substantie gezegd: 

1. De beklaagde werd te dezen ver
volgd om te Kortrijk, op 30 mei 1992, op 
de openbare weg als bestuurder van een 
voertuig; bij betalend parkeren bij mid
del van een parkeermeter-automaat, na
gelaten te hebben zijn auto te parkeren 
op de wijze en onder de voorwaarden die 
op deze toestellen zijn vermeld. Zowel de 
Politierechtbank te Kortrijk als de be
streden beslissing in hager beroep spre
ken de betrokkene vrij. 

De ingestelde vervolgingen stoelen op 
de artt. 2.29 en 27.3.1.1° van het Weg\rer
keersreglement, zoals gewijzigd bij de 
artt. 6 en 12 K.B. 18 september 1991. 

Als bepaling voor betalend parkeren 
geldt sindsdien elke reglementering met 
betrekkin:g tot een parkeerplaats of een 
geheel van parkeerplaatsen waarvan te
gen betaling gebruik mag worden ge
maakt, op de wijze en onder de voor
waarden die ter plaatse ter kennis 
worden gebracht van de betrokkenen 

(1) Zie verwijzingen in conclusie O.M. 
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(art. 2.29). Luidens art. 27.3.1.1° geschiedt 
het parkeren op plaatsen met parkeer
meters of parkeerautomaten op de wijze 
en onder de voorwaarden die op deze 
toestellen zijn vermeld. 

De betaling voor het gebruik van een 
parkeermeter is een retributie (2). De 
door de gemeente aldus gevorderde som 
vertegenwoordigt een persoonlijk voor
deel dat de betrokkene haalt uit een 
openbare dienst waarop hij vrijwillig be
roep heeft gedaan (3). Zulke regeling is 
niet onwettig (4). De beslissing waarte
gen cassatieberoep ontkent dat trouwens 
niet. 

Nu blijken te Kortrijk, zoals trouwens 
ook meestal elders, de modaliteiten van 
het betalend parkeren tweeledig te zijn. 
Enerzijds een tarief voor een korte par
keertijd, waarbij gebruik moet gemaakt 
worden van de parkeermeter of de par
keerautomaat, anderzijds het tarief dat 
toelaat om een halve dag te parkeren op 
alle parkeerplaatsen te Kortrijk waar be
talend parkeren geldt en waarbij de be
taling kan gebeuren : 

- vooraf in het politiebureau; 
- ter plaatse aan de parkeerwachters; 

. - binnen vijf dagen na ontvangst van 
de · betalingsvordering. 

Het hanteren van zulk een dubbel ta
rief is door geen enkele wetsbepaling 
verboden. 

Een hulpagent stelde aldus op 30 mei 
1992 te 15 u. 48 vast dat beklaagde zijn 
voertuig had geparkeerd in een zone 
voor betalend parkeren, uitgerust met 
parkeerautomaten, zonder geldig par
keerticket; men was tevens niet aan het 
laden,. noch los sen en er lag geen kaart 
voor minder-validen. 

De retributie van 250 fr. (tarief 1-lange 
parkeertijd) werd door betrokkene laat
tijdig aan het stadsbestuur betaald op 27 
oktober 1992, ofschoon de betalingsvorde
ring door de hulpagent op 30 mei 1992 
was uitgeschreven. Een afschrift van het 
proces-verbaal, samen met een ant
woordformulier, werden aan de bekeurde 
toegezonden op 12 juni 1992 en het ge-

(2) Wet van 22 feb. 1965 waarbij de gemeen
ten wordt toegestaan parkeergeld op motorrij
tuigen in te voeren. 

(3) Tiberghien 1993, Handboek voor Fiscaal 
Recht, nr. 7003. 

(4) Zie Cass., 20 nov. 1972 (.(!.C., 19:73, 279}. 

heel werd aan de procureur des Konings 
overgemaakt op 19 juni 1992 die de ho
ger vernoemde vervolging instelde. 

2. Uit de vroegere arresten van het 
Hof moge blijken dat de invoering en 
het gebruik van parkeermeters en par
keerautomaten o.m. tot de volgende uit
spraken aanleiding heeft gegeven. 

Er werd geoordeeld dat de Rechter
lijke Macht de gepastheid van een ge
meenteverordening ter zake niet vermag 
te beoordelen (5); dat parkeermeters ge
lijkgesteld zijn met verkeerstekens en op 
zichzelf verbindende kracht hebben (6), 
en dat de omstandigheid dat de parkeer
meters, bij afwezigheid van verordende 
bepaling houdende vaststelling van de 
meetkundige en technische voorwaarden 
die kunnen worden toegepast op de ijk 
van parkeermeters, niet geijkt zijn in de 
zin van de wet van 16 juni 1970 op de 
meeteenheden, de meetstandaarden en 
de meetwerktuigen, niets afdoet aan het 
verbindend karakter van de aanduidin
gen van die parkeermeters (7). 

Het parkeren mits het voorafgaande
lijk of gelijktijdig regelmatig gebruik 
van parkeermeter, parkeerautomaat of 
betaalparkeerkaart staat in de huidige 
procedure nochtans niet ter discussie . 

Uit de feitelijke gegevens en de motie
ven van de rechters kan inderdaad wor
den afgeleid dat het met name gaat om 
het parkeren dat op plaatsen met par
keermeters of parkeerautomaten, ook op 
andere wijze en onder andere voorwaar
den kan geschieden en die ter plaatse 
ter kennis van de betrokkenen worden 
gebracht (art. 27 .3.3, Wegverkeersregle
ment). Het betreft in het bijzonder het 
toestaan van een bepaalde termijn om 
het verschuldigde parkeergeld voorals
nog te voldoen. Het is hierbij aange
wende vorderingwijze die door de appel
rechters meer bepaald op de korrel 
wordt genomen. 

Maar de door hen te beoordelen feiten 
zijn niet terug te brengen tot die speci- · 
fieke betalingsvorderingsvorm van de 
verschuldigde retributie. Het niet vol
doen aan welke ter kennis gebrachte mo
daliteit van het betalend parkeren ook, 
wordt niet wezenlijk bepaald door de 

(5) Cass., 11 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 17}. 

(6} Cass., 23 maart 1983, A.R. nrs. 2441, 2442, 
2443 en 2444 (A.C., 1982-83, nr. 413}. 

. (7) Cass., 25 feb. 1986, A.R. nr. 9897 (A.C., 
1985-86, nr. 409). 



412 HOF VAN CASSATIE Nr. 198 

wijze of het tijdstip van zulke onthou
ding. Door zijn voertuig vrijwiiiig te 
plaatsen daar waar betalend parkeren 
verplichtend is, heeft de bestuurder zich 
op dat ogenblik ertoe verbonden de ver
schuldigde retributie te voldoen. Komt 
hij deze verplichting niet na, dan heeft 
hij in de regel de strafwet overtreden. 
De verschiiiende toegelaten betalingsmo
gelijkheden be!nvloeden de begane in
breuk niet, wanneer is vastgesteld ge
worden dat het parkeren is gebeurd in 
strijd met de parkeervoorschriften. 

Het parkeren is enkel legaal als de re
tributie hiervoor op geldige wijze is be
taald. Daarbij is geen enkele vorderings
of betalingswijze door welkdanig voor
schrift ook als ongeldig aangemerkt. 

Voor het bestaan van de verkeersover
treding zijn aldus vereist, enerzijds het 
parkeren, anderzijds, het niet nakomen 
van de ter plaatse geldende betalingsmo
daliteiten. Die elementen vormen samen 
een ondeelbaar geheel. 

Het aldus door het O.M. vervolgde feit 
blijft onmiskenbaar zijn strafrechtelijke 
aard behouden en het staat los van enige 
administratieve, burgerlijke of fiscale in
vorderingsprocedure (8). 

De appelrechters menen het tegendeel, 
maar vreemd genoeg leiden ze hieruit 
geenszins de niet-ontvankelijkheid van 
de strafvordering af. 

3. De vaststelling van de feiten gebeur
de door een hulpagent van de stad Kort
rijk. De hulpagenten ontlenen algemeen 
hun bevoegdheid aan art. 217 van de 
nieuwe Gemeentewet en, inzake de poli
tie op het wegverkeer, aan art. 3.1" Weg
verkeerswet. Zij zijn derhalve bevoegd 
voor de controle op het betalend parke
ren (9). 

In de bestreden beslissing aanvaarden 
de appelrechters de gedane vaststeilin
gen als loutere inlichtingen, ontdaan van 
de bijzondere wettelijke bewijswaarde, 
bepaald in art. 62 Wegverkeerswet; maar 
dit oordeel blijkt geen invloed te hebben 
uitgeoefend op de tussengekomen vrij
spraak van de beklaagde, zodat het geen 
verdere ontwikkelingen behoeft. 

Omwiiie van de hoger aangehaalde 
aard van het hier vervolgde misdrijf kon-

(8) Zie : Vr. en Antw., Senaat, 24 juli 1984 
(nr. 42) (Vr. nr. 44 Vandenhaute). 

(9) G. KOEKLENBERG, Bevoegdheden en taken 
van de hulpagenten van politie, Politeia, 1993, 
2, 11. 

den en moesten ook nuttige vaststellin
gen gebeuren op het ogenblik van het 
parkeren zelf, zodat van « antidateren » 
van het proces·verbaal geen sprake kan 
zijn. 

Het tijdstip waarop onherroepelijk 
vaststaat dat hoe dan ook geen parkeer
geld werd betaald, doet hieraan geen af
breuk. Processen-verbaal houden immers 
dikwijls verschiiiende, op onderscheiden 
data, gedane verrichtingen in (10). En 
het is de taak van de feitenrechter om te 
bepalen wanneer het misdrijf dat aan 
zijn oordeel wordt onderworpen, voltrok
ken is. Uit de termen van het ter zake 
opgestelde proces-verbaal kon de rechter 
te dezen wettig afleiden dat geen par
keergeld in nuttige orde was betaald ge
worden. De appelrechters steiien in hun 
vonnis in concreto geen schending van 
enig recht van verdediging vast. Even
min weerhouden zij specifieke gegevens 
die een weerslag zouden uitoefenen op 
de materialiteit van de feiten, of die in 
hoofde van de beklaagde t.o.v. het ter 
kennis brengen van de gebruiksmodali
teiten van het betalend parkeren middels 
de betalingsvordering, tot enige schuld
ontheffingsgrond zoals dwaling of over
macht zouden hebben kunnen leiden. 

Daarentegen bevestigen zij het vonnis 
van vrijspraak van de eerste rechter, om 
reden dat « een retributie dient, na een 
correcte betalingsvordering, door de 
overheid gevorderd te worden voor de 
burgerlijke rechter en niet voor de straf
rechter door het aanwenden van een 
aantal kunstgrepen » (11). Deze beslis
sing vindt geen steun in de wet, omdat 
met deze redengeving immers wordt 
voorbijgegaan aan de delictsomschrij
ving van de strafbaar gestelde gedra
ging. Het onregelmatig betalend parke
ren maakt de inbreuk uit. De vraag hoe 
de verschuldigde retributie kan worden 
ingevorderd is daarbij niet relevant; het 
bestaan van verschiiiende toegelaten 
kwijtingswijzen is evenmin bepalend 
t.o.v. de delictsinhoud. Begaat in begin
sel een inbreuk, hij die zonder betaling 
parkeert, ongeacht wanneer en hoe die 
onthouding die kan tussenkomen v66r, 
bij of na het parkeren, is gebeurd. 

(10) D. HOLSTERS, De bewijswaarde van het 
proces-verbaal betreffende de vaststelling van 
misdrijven, R. W., 1980-81, 1354, nr. 32. 

(11) Zie, in gelijkaardige zin : R. POTE, 
Handboek Verkeerswetbeving, Sti!staan en 
parkeren, nr. 47. 
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De mogelijkheid nog te betalen na bet 
eigenlijke parkeren vormt geen op zich
zelf losstaande regeling : bet is mede een 
bijkomende faciliteit die wordt verleend 
aan hem die, om welke reden ook, de an
dere manieren van betaling schijnbaar 
niet is nagekomen. Aile leden van art. 
27.3 Wegverkeersreglement, dienen in 
hun onderlinge samenhang te worden 
beschouwd en toegepast teneinde te 
voorkomen dat bet hele systeem van be
talend parkeren zou worden omzeild of 
minstens op de belling gezet. Door die 
regeling worden de gemeenten inder
daad in staat gesteld bet parkeerbeleid 
zo in te richten dat ongewenst parkeer
gedrag zo doelmatig mogelijk wordt te
gengegaan. 

Het vierde middel van de procureur 
des Konings te Kortrijk, eiser in cassa
tie, in zoverre bet schending aanvoert 
van art. 27.3, Wegverkeersreglement, 
lijkt mij derhalve gegrond. 

4. Volledigheidshalve dient ten slotte 
aangestipt te worden dat de arresten van 
30 maart en 5 oktober 1993 (12), telkens 
gewezen op andersluidende conclusie 
van bet O.M., weliswaar dezelfde thema
tiek behandelen, maar niettemin betrek
king hadden op vervolgingen, ingesteld 
op grond van de voorheen geldende tekst 
van art. 27.3.1 Wegverkeersreglement, en 
die een andere feitelijke toestand beoog
den, met name bet niet verlaten van de 
parkeerplaats uiterlijk bij bet verstrijken 
van de op de parkeermeter aangegeven 
tijd. De te dezen sinds 1 januari 1992 
toepasselijke en door bet K.B. van 18 
september 1991 vervangen bepalingen 
van de artt. 2.29 en 27.3 Wegverkeersre
glement, hadden precies tot doel te ver
helpen aan de onder vigeur van de vroe
gere regeling vastgestelde toepassings
moeilijkheden (13). 

De thans aan bet Hof voorgestelde 
vernietiging van bet bestreden vonnis is 
mitsdien niet in tegenspraak met uw 
voorgaande uitspraken. 

Conclusie : vernietiging met verwij
zing. 

(12) Cass., 30 maart 1993, A.R. nr. 7088 (A.C., 
1993, nr. 167), en 5 okt. 1993, A.R. nr. 7275. 

(13) Zie Vr. en Antw., Kamer, (BZ 
1991-1992), 19 maart 1992, 546 (Vr. nr. 13 Ghes
quiere). 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1218.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 juni 1993 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat, naar luid van 

de artikelen 2.29 en 27 .3.1.1 o van het 
Wegverkeersreglement, op de plaat
sen met parkeermeters of parkeer
automaten, het parkeren geschiedt 
op de wij ze en onder de voorwaar
den die op deze toestellen zijn ver
meld; 

Dat artikel 27.3.3 van het Wegver
keersreglement bepaalt dat op plaat
sen met parkeermeters of parkeer
automaten, het parkeren eveneens 
kan geschieden op andere wijzen en 
onder andere voorwaarden die ter 
plaatse ter kennis van de betrokke
nen worden gebracht; 

Overwegende dat het best:reden 
vonnis releveert dat de dezen de 
« wijze en de voorwaarden die op 
deze toestellen zijn vermeld » iilhou
den dat de parkeerder de keuze 
heeft gebruik te maken, hetzij van 
tarief 2 - van toepassing op het 
parkeren voor korte duur - bij mid
del van een parkeerticket, hetzij van 
tarief 1 - van toepassing op het 
parkeren voor langere duur - door 
het betalen van een retributie van 
250 frank, in welk geval als beta
lingsmodaliteit onder meer wordt 
bepaald het betalen binnen vijf da
gen door middel van een overschrij
vingsformulier gehecht aan de beta
lingsvordering die door de parkeer
toezichter op het voertuig is aange
bracht; 

Overwegende dat de artikelen 2.29 
en 27.3.1.1° van het Wegverkeersre
glement strafbaar stellen het parke
ren zonder te betalen overeenkom
stig de modaliteiten die in deze 
artikelen zijn bepaald, doch geen 
uitstaans hebben met de eventuele 
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invordering langs gerechtelijke weg 
door de gemeentelijke overheid van 
de door de overtreder verschuldigde 
en niet betaalde parkeerretributie; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis constateert dat in de wagen 
van verweerder geen geldig parkeer
ticket voorhanden was en aanneemt 
dat verweerder binnen vijf dagen de 
parkeerretributie van 250 frank ver
schuldigd krachtens tarief 1 niet 
heeft betaald; 

Overwegende dat de rechters niet
temin het beroepen vonnis, waarbij 
verweerder werd vrijgesproken om
dat « het feit ten laste gelegd van 
(verweerder) ( ... ) niet bewezen (is), 
bevestigen, en die beslissing Iaten 
steunen op de enkele consideransen : 
" Een retributie dient, na correcte 
betalingsvordering, door de overheid 
gevorderd te worden voor de burger
lijke rechter en niet voor de straf
rechter door het aanwenden van een 
aantal ' kunstgrepen '. De retributie 
moet langs burgerlijke weg ge"ind 
worden en niet zomaar willekeurig 
zonder wettelijke basis aan de dien
sten van het parket worden toege
speeld voor strafvervolging alsof het 
een inbreuk op het Wegverkeersre
glement betreft " »; 

Overwegende dat de rechters met 
deze motivering de beslissing dat 
verweerder · niet schuldig is aan de 
hem ten laste gelegde overtreding 
niet naar recht verantwoorden en de 
artikelen 2.29 en 27.3.1.1°, van het 
Wegverkeersreglement schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om: die redenen, ongeacht het eer
ste, het tweede en het derde middel 
die niet tot cassatie zonder verwij
zing kunnen leiden, vernietigt het. 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
d~ vonnis; veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de zaak naar de 
Correctionele. Rechtbank te Veurne, 
zitting houdende in hoger beroep. 

26 april 1994 - 2• kamer --' Voorzitter 
en verslaggever: de h. D'Haenens, voor
zitter - Gelijklliidende conclusie van de 
h. De Swaef, advocaat-generaal. 

Nr. 199 

2• KAMER - 26 april 1994 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHE· 
RING .VAN DE MAATSCHAPPIJ - ~GEMEEN 

- UITSPRAAK OVER GESCHIL BETREFFENDE 
INDIVIDUELE VRIJHEID - VERPLICHTING BE· 
SLISSING MET REDENEN TE OMK~EDEN., 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - UITSPRAAK OVER GE: 
SCHIL BETREFFENDE INDIVIDUELE VRIJHEID 
- VERPLICHTING BESLISSING MET REDENEN' 
TE OMKLEDEN. 

3° GRONDWET- ART. 97 OUD (THANS 149) 
- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ - UITSPRAAK OVER GESCHIL 
BETREFFENDE INDIVIDUELE VRIJHEID · -
VERPLICHTING BESLISSING MET REDENEN 
TE OMKLEDEN. 

1°, 2° en 3° Wanneer een commissie tot 
bescherming van de· maatschappij uit
spraak doet over een geschil betreffen
de de individuele vrijheid, is ze ver
plicht haar beslissing met redenen te 
omkleden, wat het beantwoorden van 
conclusies impliceert (1). 

(1) Cass., 20 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 188). 
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(R ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0323.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 februari 1994 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, in
gesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Gent; 

Gelet op de brieven met grieven 
die op 7, 13 en 25 maart 1994 door 
eiser aan de voorzitter van de het 
Hof werden toegezonden, en op de 
namens .eiser ingediende memorie, 
( ... ); 

Over het eerste middel van de me
marie: 

Overwegende dat een commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij, ingesteld krachtens de wet tot 
bescherming van de maatschappij, 
wanneer zij uitspraak doet over een 
geschil . betreffende de individuele 
vrijheid, optreedt als een eigenlijk 
gerecht en derhalve verplicht is 
haar beslissing met redenen te om
kleden, wat het beantwoorden van 
een door eiser ingediende conclusie 
impliceert; 

Overwegende dat eiser voor de 
commissie concludeerde in de in het 
middel vermelde zin ten betoge dat 
zijn recht van verdediging is mis
kend; 

Dat de commissie die conclusie 
niet beantwoordt; mitsdien de in het 
middel als geschonden aangewezen 
bepaling van artikel 97 (thans 149) 
van de Grondwet schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tw~aede in de memorie aangevoerde 
middel en de in de brieven van eiser 
aangevoerde grieven, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat van 
dit. arrest melding. zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig-

de beslissing; verwijst de zaak naar 
de anders samengestelde commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij, ingesteld bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Gent. 

26 april 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. J. De Clercq, 
Gent. 

Nr. 200 

2• KAMER - 26 april 1994 

1° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN 
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) -
VERDOVENDE MIDDELEN - VRIJSTELLING OF 
VERMINDERING VAN STRAFFEN - ONTHUL
LING AAN DE OVERHEID - BEGRIP. 

2° STRAF - VERZACHTENDE OMSTANDIG
HEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN - VER
SCHONINGSGROND - VERDOVENDE MIDDE
LEN - WET VAN 24 FEB. 1921, ART. 6 -
VRIJSTELLING OF VERMINDERING VAN 
STRAFFEN - ONTHULLING AAN DE OVER
HElD - BEGRIP. 

1° en zo Er is geen onthulling in de zin 
van art 6 Drugwet wanneer de ver
strekte inlichtingen eerder aan de 
overheid bekend waren (1). 

(1) Cass., 7 maart 1978 (A.C., 1978, 786); zie 
Cass., 8 dec. 1992, A.R. nr. 7226 (ibid., 1991-92, 
nr. 779) en A. De Nauw, Tien jaar vernieuwde 
drugwet. Overzicht van rechtspraak, R. W., 
1986-87, 833 (i.z. 837). 
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(DE BONDT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0348.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1994 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel : 
Overwegende dat eiser, die zijn 

schuld niet betwistte, aanvoert dat 
de appelrechters zijn voor hen gen?~ 
men conclusie ten betoge dat hiJ 
aanspraak kan maken op de straf
verminderende verschoningsgrond 
bepaald bij artikel 6, laatste lid, van 
de Drugwet van 24 februari 1921, 
niet regelmatig beantwoorden en 
hun beslissing tot afwijzing van dit 
verweer niet naar recht verantwoor
den; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het onderzoek ervan het 
Hof zou verplichten tot een onde
zoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, de vermindering van straf be
paald in het laatste lid van het voo~
melde artikel vereist dat de schuldi
ge, na het begin van de vervolging, 
de identiteit van onbekend gebleven 
daders aan de overheid onthult; dat 
er geen onthulling in de zin van de 
wet is wanneer de aldus verstrekte 
inlichtingen eerder aan de overheid 
bekend waren, onder meer ten ge
volge van door die overheid uitge
voerde opsporingen of door anderen 
gedane aangiften; 

Overwegende dat de appelrech
ters, met de op de zesde en de ze
vende bladzijde van het bestreden 
arrest onder de hoofding « a) Geen 
strafv~rminderende verschonings
grond » vermelde consideransen, 
met verwijzing naar de desbetref
fende processen-verbaal en met 
weergave van het daarvoor relevan
te tekstgedeelte, vaststellen : « Yves 

Laenen werd reeds op 6 april 1993 
door de gerechtelijke diensten van 
het arrondissement Hasselt gesigna
leerd in verband met drug-dealing » 
en « Ralph Hesemans, gehoord op 1 
augustus 1993 door de rijkswachtbri
gade Mechelen verwees reeds naar 
Yves Laenen als drugdealer »; dat 
zij vervolgens, eveneens met verwij
zing naar stukken en met weergave 
van de tekst van door eiser ver
strekte inlichtinge:h., considereren : 
« de aanvullende verduidelijkende 
verklaring van (eiser) zoals afgelegd 
op 6 augustus 1993 ( ... ) ook verwij
zende naar de persoon van Yves 
Laenen als drugdealer is terzake 
geen onthulling aan de overheid zo
als voorzien bij artikel 6 Drugwet »; 
dat de appelrechters daarna releve
ren : « De bedoeling van de wetge
ver is, dat de beschuldigde (aan) het 
gerecht moet " onthullen" t.t.z. doen 
kennen, aan het licht doen komen, 
wat tot dan toe niet geweten was 
door het gerecht. Daarvan kan ten 
aanzien van (eiser) geen sprake zijn 
( ... ) »; 

Overwegende dat de in het middel 
vermelde aanvoeringen dat de voor
melde persoon Ralph Hesemans zijn 
verklaring introk, noch het feit dat 
het onderzoek ten laste van Yves 
Laenen na de verklaring van eiser 
doorgang vond, noch het resultaat 
van een in het kader van dat onder
zoek uitgevoerde zoeking, noch een 
daarna ingestelde vervolging, af
breuk doen aan de vaststelling van 
de appelrechters dat eiser, te dezen, 
geen onthulling deed van de ~denti
teit van een tot op het ogenbhk van 
zijn mededeling aan de overheid on
bekend gebleven dader; dat de 
appelrechters, op grand van de door 
hen vermelde feitelijke gegevens 
van de zaak, eisers strijdig of ander 
feitelijk verweer verwerpen, zodoen
de zijn desbetreffende conclusie be
antwoorden en hun beslissing dat er 
in het voordeel van eiser geen straf
verminderende verschoningsgrond 
bestaat, regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoor
den; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
titHe 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. 

26 april 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Frere - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. W. Van Steen
brugge, Gent. 

Nr. 201 

2" KAMER - 26 april 1994 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - INTERNERING - INTERNE
RING DOOR RECHTERS DIE UITSPRAAK DE
DEN OVER VOORWPIGE HECHTENIS - WET
TIGHEID. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - INTERNERING GELAST DOOR 
RECHTERS DIE U!TSPRAAK DEDEN OVER 
VOORLOPIGE HECHTENIS - ONPARTIJDIG
HEID. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 -
ART. 6.1 - INTERNERING GELAST DOOR 
RECHTERS DIE UITSPRAAK DEDEN OVER 
VOORLOPIGE HECHTENIS - ONPARTIJDIG
HEID. 

4°0NDERZOEKSGERECHTEN ON-
DERZOEKSGERECHTEN - INTERNERING GE
LAST DOOR RECHTERS DIE UITSPRAAK DE
DEN OVER VOORLOPIGE HECHTENIS - WET
TIGHEID. 

1°, 2°, 3° en 4° De omstandigheid dat de
zelfde rechters zitting hebben in het 
onderzoeksgerecht, dat Juidens de wet
telijke voorschriften zowel over de 
voorlopige hechtenis als over de inter
nering van de verdachte uitspraak 
doe~ is niet van die aard dat zij bij de
ze Jaatste een gewettigde twijfel kan 
doen ontstaan omtrent de geschiktheid 
van dat gerecht om de zaak op onpar
tijdige wijze te behandelen en doet 
evenmin afbreuk aan de regel luidens 
dewelke de rechtbanken onafhankelijk 
en onpartijdig moeten zijn (1). 

(1) Ret Hof moest te dezen andermaal de 
problematiek beoordelen van de onpartijdig
heid van de rechter die, zetelende in het on
derzoeksgerecht, na uitspraak te hebben ge
daan inzake de voorlopige hechtenis alsmede 
over verzoeken tot voorlopig invrijheidstelling, 
nadien de internering van de verdachte gelast 
overeenkomstig art. 7 Wet Bescherming Maat
schappij. · 

Zulks houdt, volgens de rechtspraak van het 
Hof, geen schending in van art. 6.1. E.V.R.M. 
(Cass., 6 nov. 1985, A.R. nr. 4637, A.C., 1985-86, 
nr. 151, met de conclusie van advocaat-gene
raal PIRET in Bull. en Pas., 1986, zelfde num
mer; 20 jan. 1987, A.R. nr; 1062, A.C., 1986-87, 
nr. 291; anders: A. WINANTS, De onpartijdige 
rechter : invloed op de Belgische rechtspraak 
van de arresten Piersack en De Cubber, in Ac
tuele problemen van strafrecht - XIV de Pos
tuniversitaire Cyclus Willy Delva 1987-88 [eds. 
De Nauw, D'Haenens, Storme], 277, nr. 29.) · 

Algemeen moet de onpartijdigheid van de 
rechter een vooringenomenheid t.o.v. de straf
zaak voorkomen (J. Velu en R. Ergec, Conven
tion europeenne des droit de l'homme, 
R.P.D.B., Compl. VII, nrs. 543 e.v.) 

Ret E.H.R.M. hanteert hierbij in concreto 
zowel een subjectieve als een objectieve bena
deringswijze die in recente uitspraken als 
volgt herkenbaar zijn. 

In het arrest Hauschildt van 24 mei 1989 
(Serie A, Vol. 154) werd geoordeeld dat het en
kele feit dat een rechter in een strafzaak ook 
in de fase van het vooronderzoek beslissingen 
heeft genomen, op zichzelf nag geen vrees 
rechtvaardigt t.a.v. zijn onpartijdigheid, wan
neer die rechter zich daarbij niet heeft moeten 
uitspreken over elementen van de schuldvraag 
die weinig verschillen van de aspecten waarop 
het ten gronde te vellen vonnis betrekking 
heeft. Dit is het geval voor de rechter die over 
de voorlopige hechtenis van de verdachte 
heeft beslist, zonder op zijn overtuiging aan
gaande de gegrondheid van de tegen de ver-

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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(W ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0358.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser de schen

ding aanvoert van artikel 6.1 
E.V.R.M. om reden dat twee van de 
drie raadsheren waaruit de kamer 
van inbeschuldigingstelling was sa-

(Vervolg noot van vorige biz.) 

dachte bestaande verdenking vooruit te !open. 
Dat geldt eveneens voor de rechter die, in ge
lijkaardige omstandigheden, een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling heeft afgewezen 
(arrest Sainte-Marie vim 16 dec. 1992, Serie A, 
Vol. 253-A). 

Ook in het arrest Padovani van 26 feb. ·1993 
(Serie A, Vol. 257-B) bevestigt het Hof te 
Straatsburg de zienswijze dat een beslissing 
over de aanhouding van een verdachte niet tot 
schending van art. 6.1 E.V.R.M. zal leiden, in
dien de rechter die nadien ten gronde uit
spraak doet, daarbij is opgetreden binnen de 
hem door de wet specifiek toegekende be
voegdheden (zie nog in gelijkaardige zin het 
arrest Nortier van 24 aug. 1993, Serie A, Vol. 
267 en de beslissing van de Europese Commis
sie van 13 okt. 1993 inzake Quinet, J.T., 1994, 
167). 

Naar Belgisch recht dient de rechter bij het 
beoordelen van een vrijheidsberoving in het 
kader van de voorlopige hechtel).is, o.m. het 
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld 
vast te stellen. Schuldaanwijzingen zijn even
wei vee! minder gewichtig dan bezwaren die 
op hun beurt minder aanzienlijk zijn dan be
wijzen van schuld, uiteindelijke vereiste om de 
internering te rechtvaardigen van de verdach
te die een feit, misdaad of wanbedrijf ge
noemd, heeft gepleegd (zie cone!. eerste advo
caat-generaal Terlinden voor Cass., 5 aug. 
1910, Pas., 1910, I, 412, en het arrest Lutz, 
E.H.R.M., 25 aug. 1987, Serie A, nr. 123). Overi
gens zou de rechter die, naar aanleiding van 
een beslissing over de voorlopige hechtenis, 
daarbij zou vaststellen dat de verdachte het 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

mengesteld bij de behandeling van 
zijn zaak die tot zijn internering 
heeft geleid, enerzijds, in dezelfde 
hoedanigheid herhaaldelijk en over 
een lange periode bij de handhaving 
van zijn voorhechtenis hebben geze
teld, anderzijds, in de motivering 
van de arresten van 18 juni 1992 en 
11 september 1992 van een daadwer
kelijke vooringenomenheid nopens 
de schuld van eiser zouden hebben 
laten blijken; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat dezelfde rechters zitting 
hebben in het onderzoeksgerecht, 
dat luidens de wettelijke voorschrif
ten zowel over de voorlopige hech
tenis als over de internering van 
een verdachte statueert, niet van 
aard is bij deze laatste een gewettig
de twijfel te doen ontstaan omtrent 
de geschiktheid van dit onderzoeks-

ten laste gelegde feit gepleegd heeft, het ver
moeden van onschuld miskennen (Cass., 13 
maart 1985, A.R. nr. 4159; 22 mei 1985, A.R. nr. 
4317, en 11 juni 1985, A.R. nr. 9607, A.C., 
1984-85, nrs. 422, 574 en 619). Hieraan doet 
geen afbreuk de aan de rechter opgelegde ver
plichting om te preciseren welke gegevens de 
aanwijzingen van schuld uitmaken wanneer 
het bestaan ervan, onder vermelding van feite
lijke gegevens, door de partijen in hun conclu
sies wordt betwist (Art. 23, 4°, Wet Voorlopige 
Hechtenis). De in het stelsel der voorlopige 
hechtenis opgelegde verplichting omtrent de 
schuldaanwijzingen Ievert voor de verdachte 
in die specifieke procedure een bijkomende 
waarborg op, maar heeft verder als dusdanig 
geen wezenlijke gevolgen voor de latere 
rechtspleging vermits zowel buitenvervolging
stelling als vrijspraak steeds mogelijk blijven. 

Waar de rechters in het onderzoeksgerecht 
bij hun beslissingen over de vrijheidsbene
ming enerzijds en over de internering van de 
verdachte anderzijds aldus onderscheiden be
oordelingscriteria hebben moeten hanteren en 
daarbij tevens opgetreden zijn binnen een 
functionele eenheid en overeenkomstig de 
door de wet bepaalde bevoegdheden zonder 
die in welke zin ook te overschrijden, hebben 
ze noch van subjectieve, noch van objectieve 
partijdigheid en evenmin van enige schijn 
daartoe blijk gegeven. 

De vrees voor partijdigheid moet immers ob
jectief gerechtvaardigd kunnen worden. Aldus 
wordt de onpartijdigheid van de rechter ver
moed, zolang het tegendeel niet is bewezen 
(Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5372, A.C., 
1986-87, nr. 48). 

M.D.S. 
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gerecht om de zaak op onpartijdige 
wijze te behandelen, en geen af
breuk doet aan de regel luidens de
welke de rechtbanken onafhankelijk 
en onpartijdig moeten zijn; 

Dat immers de beoordeling van de 
noodzaak om de voorlopige hechte
nis te handhaven, in acht genomen 
de bijzondere omstandigheden van 
de zaak en het bestaan van ernstige 
aanwijzingen van schuld, van de be
trokken rechter geen persoonlijk 
oordeel inhoudt over de strafrechte
lijke schuld; 

Overwegende dat de onpartijdig
heid van de rechter vermoed wordt, 
zolang het tegendeel niet is bewe
zen; dat zodanig bewijs niet blijkt 
uit de aan het Hof voorgelegde ge
gevens; 

Dat meer bepaald de door eiser 
aangehaalde motivering « dat de 
verklaring van de echtgenote van 
(eiser) - die in tegenspraak is met 
de eigen verklaring van (eiser) -
beantwoordt aan de gruwelijke ma
teriiHe vaststellingen ter plaatse » 
past in de krachtens artikel 23, 4°, 
Voorlopige Hechteniswet opgelegde 
verplichting dat, wanneer de ver
dachte in conclusie het bestaan van 
ernstige aanwijzingen van schuld 
betwist en feitelijke gegevens aan
haalt om zijn standpunt te recht
vaardigen, het onderzoeksgerecht, 
om deze conclusie te verwerpen, de 
elementen moet preciseren die naar 
zijn mening dergelijke aanwijzingen 
uitmaken; 

Dat eiser geen gebruik heeft ge
maakt van de hem door de wet toe
gekende rechtsmiddelen om de voor
melde arresten van 18 juni 1992 en 
11 september 1992 aan te vechten 
noch om de zaak aan betrokken ma
gistraten te doen onttrekken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

26 april 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge-
ver: de h. Goethals - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. W. Mertens, 
Antwerpen. 

Nr. 202 

2• KAMER - 26 april 1994 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - OPDRACHT VAN HET ONDER
ZOEKSGERECHT - VASTSTELLING VAN ERN
STIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - GRONDEN VAN HET BEVEL TOT 
AANHOUDING- BEVOEGHEID VAN HET ON
DERZOEKSGERECHT. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN 
VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING -
OPDRACHT EN BEVOEGDHEID. 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN 
VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING
OPDRACHT EN BEVOEGDHEID. 

1° Wanneer de onderzoeksgerechten uit
spraak doen over de handhaving van 
de voorlopige hecbtenis, hoeven ze 
zicb niet uit te spreken over bet bewijs 
van een misdrijf, doch over bet be
staan van ernstige aanwijzingen van 
scbuld (1). (Art. 22, vijfde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

(1) en (3) Cass., 13 maart 1991, A.R. nr. 8947 
(A.C., 1990-91, nr. 364). 
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2° De onderzoeksgerechten die geroepen 
zijn om een bevel tot aanhouding op 
zijn wettigheid te toetsen, zijn bevoegd 
om de gronden van dat bevel te verbe
teren en aan te vullen (2). (Artt. 21, 22 
en 23 Wet Voorlopige Hechtenis) 

3° Wanneer de onderzoeksgerechten uit
spraak doen over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis, hoeven ze 
zich niet uit te spreken over het bewijs 
van een misdrijf, doch over het be
staan van ernstige aanwijzingen van 
schuld (3). (Art. 22, vijfde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis) 

4° De onderzoeksgerechten die geroepen 
zijn om een bevel tot aanhouding op 
zijn wettigheid te toetsen, zijn bevoegd 
om de gronden van dat bevel te verbe
teren en aan te vullen (4). (Artt. 21, 22 
en 23 Wet Voorlopige Hechtenis) 

(EVERAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0519.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 april 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6, § 2, van het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens (E.V.R.M.) 
en 14, § 2, van het Internationaal Ver
drag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten (I.V.B.P.R.), 

doordat het hof van beroep de beschik
king van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Leuven, cor
rectionele kamer, d.d. 29 maart 1994 
bevestigt, 

en doordat het hof van beroep deze be
slissing hierop steunt : « overwegende in
derdaad dat de beweegredenen van het 
bevel tot aanhouding gegrond zijn en 
nog steeds bestaan »; 

(2) en (4) Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6511 

~
A.C, 1987-88, nr. 358); 10 mei 1989, A.R. nr. 7520 
ibid.,· 1988-89, nr. 515) en 6 feb. 1991, A.R. nr. 
990 (ibid., 1990-91, nr. 305). 

(3) Zie noot 1 op vorige biz. 

en doordat bij het verlenen van het be
vel tot aanhouding de onderzoeksrechter 
overwoog: « dat (eiser) zich schuldig 
maakt aan een reeks feiten van diefstal 
en heling en blijkbaar op onophoudelijke 
wijze zodat het gevaar voor recidive 
groot is »; 

terwijl artikel 6, § 2, van het E.V.R.M. 
luidt : « eenieder, die wegens een straf
baar feit wordt vervolgd wordt voor on
schuldig gehouden totdat zijn schuld vol
gens de wet bewezen wordt » en artikel 
14, § 2, van het I.V.B.P.R. luidt: « eenie
der die wegens een strafbaar feit wordt 
vervolgd wordt voor onschuldig gehou
den, totdat zijn schuld volgens de wet is 
bewezen », 

zodat het arrest het vermoeden van 
onschuld zoals uitgedrukt in de hogerge
noemde artikelen, miskent : 

Overwegende dat de regelmatig
heid van het bevel tot aanhouding 
kan worden betwist wanneer, zoals 
te dezen, de kamer van inbeschuldi
gingstelling beslist over het hager 
beroep tegen de beschikking van de 
raadkamer die over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis uit
spraak deed binnen vijf dagen te re
kenen van de tenuitvoerlegging van 
het bevel tot aanhouding; 

Overwegende dat wanneer onder
zoeksgerechten uitspraak doen over 
de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, zij zich niet hoeven uit te 
spreken over het bewijs van een 
misdrijf, doch wel over het bestaan 
van ernstige aanwijzingen van 
schuld; 

Overwegende dat de onderzoeks
gerechten die, zoals te dezen de 
appelrechters, geroepen zijn om een 
bevel tot aanhouding op zijn wettig
heid te toetsen, bevoegd zijn om de 
gronden van dat bevel te verbeteren 
en aan te vullen door, hetzij een 
verkeerde reden te vervangen door 
een juiste, hetzij in de ontbrekende 
redenen te voorzien, hetzij de even
tuele verschrijvingen in dat bevel te 
verbeteren; 

Overwegende dat de appelrechters 
daartoe, zoals oak de schriftelijke 
vordering van het openbaar ministe
rie dit inhoudt, overeenkomstig de 
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wet vooreerst uitdrukkelijk wijzen 
op het bestaan van ernstige aanwij
zingen van schuld, zowel op het 
ogenblik waarop het bevel tot aan
houding is verleend als op dat van 
de uitspraak; 

Dat zij voorts' de feitelijke om
standigheden van de zaak en die 
welke eigen zijn aan de persoonlijk
heid van de verdachte omschrijven 
en vaststellen dat zij thans nog 
voorhanden zijn, door de conside
rans dat de beweegredenen van het 
bevel tot aanhouding gegrond zijn 
en nog steeds bestaan; 
Dat de appelrechters aldus oorde
len : « dat inderdaad de feiten ern
stig zijn; dat "er ernstige aanwijzin
gen bestaan dat " verdachte zich 
schuldig maakt aan een reeks feiten 
van diefstal en heling en dit ( ... ) op 
onophoudelijke wijze zodat het ge
vaar voor recidieve groot is; dat er 
nog verschillende onderzoeksdaden 
dienen gesteld te worden die bij een 
invrijheidlating zouden kunnen ge
dwarsboomd worden »; 

Overwegende dat het in context 
lezen van de voormelde consideran
sen aantoont dat de appelrechters, 
door de beweegredenen van het be
vel tot aanhouding niet zonder meer 
over te nemen, maar door deze aan 
te vullen met de voormelde eigen re-

dengeving, zich niet uitspreken over 
eisers schuld wat de hem ten laste 
gelegde misdrijven betreft, maar 
zich uitdrukkelijk beperken tot het 
vaststellen van ernstige aanwijzin
gen van schuld; dat de appelrechters 
hiermee het vermoeden van eisers 
onschuld niet miskennen, zodoende 
de in het middel vermelde verdrags
bepalingen niet schenden en hun 
beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele 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. 

26 april1994 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. D'Hont - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. P. Declercq, 
Leuven. 
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ding van het toelaatbaar karakter van het cas
satieberoep. 315 

Maatschappelijk welzijn (Openbare cen
tra voor) 
Raad voor maatschappelijk welzijn - Wer
king - Bevoegdheid - Voorzitter van de 
raad - Vorderingen in rechte. 315 

Maatschappelijk welzijn (Openbare cen
tra voor) 
Vereniging - Beheer - Algemene vergade
ring - Bevoegdheid - Vorderingen in rechte 
- Cassatieberoep- Beslissing- Draagwijd
te - Precieze beslissing. 315 

Maatschappelijk welzijn (Openbare cen
tra voor) 
Vereniging - Beheer - Algemene vergade
ring - Bevoegdheid - Raad van bestuur --: 
Vorderingen in rechte. 315 

Milieurecht 
Geluidshinder - Inrichten van wedstrijden, 
test- en oefenritten met motorvoertuigen -
Uitbater. 293 

Misbruik van vertrouwen 
Moree! bestanddeel - Begrip. 324 

Misbruik van vertrouwen 
Aard van het misdrijf - Mlopend misdrijf. 

324 

Misdrijf 
Algemeen, begip, materieel en moreel be
standdeel, eenheid van opzet - Moree! be
standdeel - Misbruik van vertrouwen - Be
weegreden van de dader. 324 

Misdrijf 
Soorten - Mlopend, voortgezet, voortdurend 
misdrijf - Niet houden van een dagboek. 390 

Misdrijf 
Toerekenbaarheid Rechtspersonen 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 328 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning - Recht
vaardiging - Onoverkomelijke dwaling -
Begrip - Goede trouw. 262 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning Recht
vaardiging - Zedelijke dwang - Voorwaar
den. 265 
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Misdrijf 
Deelneming - Bedrieglijke bankbreuk -
Veroordeling wegens deelneming - Wettig
beid - Vereiste. 299 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Samenloop - Verschillende misdrijven -
Dezelfde strafbare gedraging. 275 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Noodzakelijkheid, raadzaam
beid of gepastheid van een onderzoeksmaat
regel en van de voeging van stukken bij het 
strafdossier. 385 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Ontslag om eco
nomische of technische redenen - Faillisse
ment - Ontslag - Begrip - Curator -
Raadpleging van het paritair co mite.· 255 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Ontslag om eco
nomiscbe of technische redenen - Raadple
ging van het paritair comite - Ontslag van ai
le werknemers ingevolge een rechterlijke be
slissing - Vonnis van faillietverklaring. 255 

Onderzoek (in strafzaken) 
Onderzoeksrechter - Voorwerp van het on
derzoek- Art. 61 Sv. 273 

Onderzoek (in strafzaken) 
Onderzoeksrechter - Bescbikking die nade
lig is voor de strafvordering - Appelrecht. 

299 

Onderzoek in strafzaken 
Gerecbtelijk onderzoek - Vordering van het 
O.M. - Processen-verbaal en akten - Inven
taris. 328 

Onderzoeksgerechten 
Voorlopige hechtenis- Handbaving- Raad
kamer - Hoger beroep - Kamer van inbe
schuldigingstelling - Devolutieve kracht van 
het boger beroep. 278 

Onderzoeksgerechten 
Beslissing inzake voorlopige bechtenis -
Wettigheid - Beoordeling door onderzoeks
rechter. 299 

I 
I 

Onderzoeksgerechten 

I - 1--

Onderzoeksgerechten - Internering gelast 
door rechters die uitspraak deden over voorlo
pige hecbtenis - Wettigheid. 417 

Onderzoeksgerechten 
Voorlopige hecbtenis - Handhaving Op-
dracht en bevoegdheid. 419 

Onderzoeksgerechten 
Voorlopige hechtenis - Handhaving - Op
dracht en bevoegdheid. 419 

Onderzoeksrechter 
Voorwerp van bet onderzoek- Art. 61 Sv. 273 

Onderzoeksrechter 
Art. 611 Sv.- Algemeen beoordelingsrecht
Beslissing inzake voorlopige hechtenis - On
derzoeksgerecht. 299 

Onderzoeksrechter 
Beschikking die nadelig is voor de strafvorde
ring - Appelrecht. 299 

Onderzoeksrechter 
Aanhangigmaking - Omvang - Rechts
macht. 328 

Openbaar ministerie 
Algemeen appelrecht - Beschikking die na
delig is voor de strafvordering - Onderzoeks
rechter. 299 

Openbare orde 
Afstamming- Natuurlijk kind- Rechtsvor
dering tot het verkijgen van een uitkering -
Rechtsvordering tegen hem die met de moe
der gemeenschap heeft gehad - Afstand. 349 

Openbare schennis van de goede zeden 
Art. 383 Sw. - Afbeeldingen of prenten strij
dig met de goede zeden - Goede zeden - Be
grip. 262 

Openbare schennis van de goede zeden 
Art. 383 Sw. - Afbeeldingen of prenten strij
dig met de goede zeden - Videobeelden. 262 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw 
- Goede trouw - Draagwijdte. 369 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Uitvoering - Gedwongen 
uitvoering - Wijze. 374 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Echt
scheiding en scheiding van tafel en bed -
Echtscheiding door onderlinge toestemming 
- Voorafgaande overeenkomst - Uitkering 
tot levensonderhoud - Inkomen van de 
schuldenaar - Vermindering - Onvoorziene 
gebeurtenissen - Gevolg. 369 

I I 

' 



Overeenkomst 
V~rbind'em:de' kracht (riiet-uitvoerfng} -'- We
derkerig contract - Niet-nakoming vari ver
bintenis door een partij '-'- Keuze voor andere 
partij tussen uitvoering of ontbinding met 
.sGhadevergoeding. 'Geen )qmze ,door rech-
'ter. · · · 378 

Overeenkomst 
.. Einde . .,- Huur van goederen - Huurovereen: 

komst - Einde vari de overeenkoirist - Ge
rechtelijke ontbinding - Vordering in rechte 
- Einde van de huur na• het instellen van de' 
vordering'-' Gevolg. 374 

p 

Pensioen 
Werknemers - Onverschuldigd uitlietaa!de 

· p'restaties _:.. Terugvbrdering - Verjaring ~ 
'fermijn. · · ''405 

Pensioen . 
Zelfstandigen Onverschuldigd uitbetaalde' 

· prestaties ;_ Terugvordering - Verjaring -
Terinijn; · 405 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof - PrejudiciiHe vraag - Ver-
plichting 'voor het Hof van Cassatie Niet 
ontvankelijk miqdel. 265 

R 

Raail van State 
·' ,ltechtsbijstand - Beschikking - Beroep .. 280 

Rechtbanken 
.Algemeen - Beslissing gegrond op de recht-

. spraak. 3'64 

Rechtbanken 
;Strafzaken - Strafvordering -. Verwijzing 
cnaar de 'correctionele rechtbank - Aanhan
. gJ:gmaking vari de zaak --" Dagvaarding -
' Strekking. 328 

Rechtbanken 
Tuchtzaken - cGeneeskunde· - ·.Orde :vamGe
neesheren ·.~ .Provinciale ·raad . .,... Orwegelma
tige samenstelling - Nietige:beslissing ;,..: Re
gelmatig samengestelde onderzoekscommis
sie - Onderzoeksdaden - Geldigheid. 379 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Algemeen 
- Verdragsregel - Rechtstreekse werking -
Nationaalrechtelijke regel - Conflict - Ge
volg. 372 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 5 - Art. 
5.4 - Vreemdeling - Uitlevering - Door de 
·buitenla11dse overheid verleend.bevel tot a,an
houding .:._ Beschikking van de r~adkamer. tot 
uitvQerbaarverld.arin~ van het bevel tot aan
houding - Vom;ziening ~ .. Termijn. · · · · '368 

Rechten .van de .Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6 _:_Art. 
6.1 - Eerlijk proces- Hof van assi'sen- Be
handeling ter zitting - Voorzittel" ;_ Discre
tionaire · macht - Aanwllend onderzoek -
Voeging van stukken. 341 

Rechten van de Mens 
Verdrag rechteri van de Mens- Art. 6 _:Art. 
6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak -

· Rf'!chterlijk gewijsde - Strafzaken ·..:.. 'Gezag 
van gewijsde -Gelding ten ·opzichte Vander
den. · '' 372 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -' ·Art. '6.1 -
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Po
litieke Rechten- Art. i4- Recht op·een eer
lijke behandeling van de zaak - Strafzaken 
--'- Niet toegevoegde stukken Geert 'bijko-
mende onderzoeksm«tatregel. . 385 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -·Art. 6 ..:.. Art. 
6.1 - Onafhanke\iike en onpartijdigf'! .rechter
lijke. instantie :_ Orde. van Architecten -
Raad vari beroep- Onafhankelijkpeld.en on
partijdigheid t.o.v. nationale raad - ToetSlng. 

401 

Rechten van de Mens . . 
Verdrag Rechten vande.N,[ens _:_Art. 6- Art . 

. 6.1 - Interneringgelast door rechters di~ uit
spraak deden over voorlopige hechtenls ·-

. Onpartijdigheid. ··. · · 1 417 

Rechten' van de Mens· 
. Verdrag Rechten.van.de !\![ens _.,. Art. 6 ..,(Art. 
6.2- Vermoeden van onschuld ~·Begrip.:279 

Rechterlijke organisatie' . · ·· · · . . . , 
Algemeen .<T- Rechtbank van eerst~··aanleg: -

·. Aanwijzing ·a is 'enige techter - Plaatsliervah-
gend rechter. . <·."389 
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Rechterlijke organis~He 
Strafzaken - Militair Gerechtshof - Loting 
van de militaire leden - Proces-verbaal van 
lottrekking - Taal. 265 

Rechterlijke organisatie 
· Stni.f11:aken ~ Sam(\ristelling vah . het rechts
, college·~ DebatfEm-herbegonnen ab initio
·.Bewijs... ; 275 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Interne ring gelast ·door rech

, te1~s die uitspraak ded~h''over vooi'lopige hech
·' tenis ...:_onpal-ii.jdigheid.' ·· · 417 

Rechterlijke 't4cht 
'Rechtei- ....: Gedrag ~ 'Omkoping - Waardig
. heid van het ambt - Ontzetting uit bet ambt. 

309 

Rechterlijk 1tewijsde . 
Gezagvaij ~ewijsde 7 Strafzaken- Gelding 
ten opzichteilail de1'deri. · '372 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginsel 
van de eerbiediging van het gewettigd ver
trouwen - Cassatiemiddel - Bewering die 
een feitelijke beoordeling inhoudt - Niet ont
vankelijk middel. 258 

Rechtsbeginselen (i\l'gemene) 
Niet-retroactiviteit van de strafsanctie - So
ciale-Zekerheidswet Werknemers 1969 
Ambtshalve veroordeling tot betaling van een 
veelvoud van de ontdoken bijdragen. 294 

Rechtsbeginselen (Algem(llle) :. 
~echt. pp een, onafhaJlkeUjlq~ en qn)lartijdige 

'. recht?rlijke instantie·- Orcle van Arehitecten ! 

. ·~. Raad v~n be~~ep - O!l.~~hanke'Iijkh~i!i en 
onpartijdigheid t.o.v. nationale niad - Toet
sing. 401 

,.,; ·-· .l· 

Rechtsbijstand 
· Raad van State '-'.·Beschikking _._ Beroep:-280 

Recht van v~~de4i~ing _,_ .... : _· ___ '_ .. ·· 
•. · Str~~z~k~~- :- yooVo~ige }l,ec~terits __ - Ha!]-d

havmg. --;- 'l;'o~voegmg en mzage va_n si1.1]{ken 
~ · Raadkamer :.... Kame~ ~\'--? hechtenis -
Handhaving - Toevoegirig' ·Eiri 'inzage van 
stukken - Raadkamer - Kamer_ vap.Jo.be

. schulpJging~te!ling ..,.. Regelmatige rech~ple
gi:p.g. ' . ~-~ , '~78 

-~~cht va~- ·verdC4i.ging _: _ ~-~:.. --~ ·~ : 
' Strafzaken - Verzoek om een''bijkomend 6n

derzoek of tot voeging van stukken blj . het 
stxa~dossier: ..,... Afwi§zing•·door. de:,,recl;lter:
Maatregel niet nodig voer zijn overtuiging .. -
Sl!hending van bet recht. VEIIl ver'dediging.-

· 'Begrtp. ~, :: - ;;·:,·! · -:•·.·:. , 3.85 

Redenen van•de':vonnissim en ·arresten -· 
-Algemeeh '- Beslis&ing gegrond"op de- recht-
spraak. - · : 364 

Redenen van de vonnissen'en arrJsten' 
Algemeen - Burgerlijke za:ken •--'- Dubbelzin~ 

• nige redenen - Begrip: ., . 384 

RedeJieQ. vaq de vimiiissen ~n arresttlri ' 
Geen con_clusie ~ Strafzaken- Zwareslagen 
- Strafvordering - Veroordeling _: Burg~r
ltjke rechts~ordering · -· Deskundigehomler
zoek - Motivering - Tegenstrijdigheid ·--" 
Begrip. 338 

lted'ene~ van tte vonuisse~ en arresten:; 
Op ~onclusie c- Burgerlijke'zaken .::... Geen 

- antwoord op c~:_mclust~ -~ 'te&enstrijdig~ cin
derstellingen - AntWoord op een onderstel
ling - Gevolg. 318 

Redener( ~an. d.e 'vonntssen en arresten · 
"bp conclusie _: ·strafzakeri·- Commissie tot 
be~ch~rming v_ari de maatschappii ~- '(Jit-
spraak 'over geschil heireffende . iridividuele 
vrijheid - Verplichting beslissing met rede-
nen te omkleden. . .414 

Regelingva$1 rechtsgebied' ·· ._ ' _-_ • 
Str~:fz~ken :_ Tussen onderzoe'k~c en vo'nhis-

. gere~h-t·:.. Verzaclltenlle,omstahdigh,e<;ieli -
Correctionalisering en cimtraventiomilfsering 
- Raadkamer - Beschikking - Correctiona; 
liiler\ng ,-- Vonnisge~;ec]:l_t: 7 . Vonnis .of .arrest 

- . ..:., . Onhevoegdheid ..,... Qrondsla,g ~ Nieuwe 
.• omstandigheid - .Qmstan_digheid waarvan. na 
de verwijzing gebleken is - Gevolgen. • , .344 

Registrate (Recht van) 
.Gedwonge:t;~· openbare verkoop __ 
: schatting -- We.ttigheid. _ 

,,1_-_. 

~' . ' 

. ,.,.··..:~' 

s 

Controle
··- 306 

Samenhang ,> • , 
Sttiifzaken "'-- Aanhangigmaking van de iaak 

.. bij de _re<;llter- ver:S,<;hillende f.kten,van aan
hangigmaking - Rechter bevoegd- om uit
spraak te doen over de feiten il.ltnhangig ge

. ·'rriaakt-door' .:i~ill van de akten --'- ·Rechter on
o; bevoega voor de feiteri•van de andere akte·-

Gevolg. ,_344 

Schenkingen'en testamenten· 
: JTestanienteh ,:.c_ ·. Ei.ger\hal'!dig 'testament . -
··'Datum.-'~ Postdatum =G:e!digheid c.:.. V'ereis
··te. '-·' -'·' -' · •-282 
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Schenkingen en testamenten 
Testamenten - Eigenhandig testament 
Datum - Postdatum- Vermoeden van ver
gissing - Neen. 282 

Slagen en verwondingen, doden 
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en 
opzettelijk doden - Zware slagen - Strafvor
dering - Veroordeling - Burgerlijke rechts
vordering - Deskundigenonderzoek - Moti
vering - Tegenstrijdigheid - Begrip. 338 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Niet-onderwerping aan de 
toepassing van de Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969 - Ambtshalve veroordeling 
tot betaling van een veelvoud van de ontdo
ken bijdragim - Draagwijdte. 294 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Uitspraak over de 
strafvordering - Afzonderlijke beslissing 
over het herstel van de plaats in de vorige 
staat. 365 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Derde benadeelde -
Recht op herstel - Herstel in natura - Wet
tigheid- Voorwaarde. 392 

Straf 
Geldboete en opdeciemen - Onopzettelijke 
doding - Aangestelde - Werkgever civiel
rechtelijk aansprakelijk verklaard - Wettig
heid. 297 

Straf 
Andere straffen - Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969 - Ambtshalve veroordeling 
tot betaling van een veelvoud van de ontdo
ken bijdragen - Aard - Gevolg. 294 

Straf 
Samenloop - Eendaadse - Verschillende 
misdrijven - Dezelfde strafbare gedraging. 

275 

Straf 
Verzachtende omstandigheden, verschonings
gronden - Verschoningsgrond - Verdoven
de middelen - Wet van 24 feb. 1921, art. 6 -
Vrijstelling of vermindering van straffen -
Onthulling aan de overheid - Be grip.. 415 

Strafvordering 
Fisca!e misdrijven - Aangifte door fiscale 
ambtenaren - Machtiging - Geldigheid. 273 

Strafvordering 
Fiscale ambtenaren - Fiscale misdrijven -
Kennisgeving aan de procureur des Konings 
- Vereiste machtiging- Vormvoorschriften 
en bewijs van de machtiging. 385 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hager 
beroep - Strafzaken ..,.. Militair Gerechtshof 
- Loting van de militaire !eden - Proces-ver
baal van lottrekking - Taal. 265 

Taalgebruik . 
Gerechtszaken (wet 15•juni 1935)- In hager 
beroep - Strafzaken __:. Nietige akten - Art. 
40 - Beslissing tot vetivijzing naar het von
nisgerecht - Op tegenspraak gewezen en 
geen zuiver voorbereidende beslissing - Ge
volgen. 390 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnis
sen en arresten, nietigheden - Strafzaken -
Taal van de rechtspleging - Begrip. 367 

v 

Valsheid en gebrui~ van valse stukken 
Gebruik van valse stukken - Inkomstenbe
lastingen - Valse stukken tot staving van de 
belastingaangifte - Verjaring van de straf
vordering - Aanvang. 385 

Verbintenis 
Verbintenis om iets te doen - Verbintenis om 
iets niet te doen - Niet-uitvoering Ge-
dwongen uitvoering - Wijze. 374 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Schuldvor
deringen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provincien - Vijfjarige verjaring 
.,... Toepassingsgebied. 393 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Schuldvor
deringen ten Iaste of ten voordele van de 
Staat en de provincien - Dertigjarige verja
ring - Toepassin,sgebied. 393 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde) - Duur - Onverschuldigd 
uitbetaalde prestaties - Terugvordering -
Pensioenen werknemers - Zelfstandigen. 405 
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Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen -
Niet houden van een dagboek - Aanvangs
tijdstip van de verjaring. 390 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing -
Fiscaal geschil- Einde. 291 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewone opschorting - Sociale documenten 
- Art. llbis Sociale-Documentenwet -
R.S.Z.-vergoeding - Ambtshalve veroorde
ling. 272 

Verrijking zonder oorzaak 
Vordering «de in rem verso» -~Subsidiair ka
rakter - Gevolg. 307 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Correctionele rechtbank - Ka
mer met Mm rechter - Gewettigde verden
king - Onmogelijkheid om een rechter aan 
te wijzen die in de zaak uitspraakkan doen. 

389 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Verbeterend arrest -
Bevoegdheden van het Hof. 396 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal 
van de terechtzitting - Ontbreken van een 
handtekening - Verzuim gedekt door het 
vonnis of arrest. 390 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering Aanduiding 
van de partijen - Vereiste vermeldingen. 367 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Art. 78 Sv. -
Niet goedgekeurde doorhalingen Toepas-
singsgebied. 408 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Aller lei - Element van de kwa-
lificatie - Vergissing - Verbetering Be-
~~ W3 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van 
de terechtzitting - Niet goedgekeurde door
halingen - Geschrapte woorden zonder in
vloed op regelmatigheid van rechtspleging. 

408 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van 
de terechtzitting - Niet goedgekeurde door
halingen - Mogelijkheid om de beslissing op 
haar wettigheid te toetsen. 406 

I 
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Vonnissen en arresten 
Strafhken - Allerlei - Proces-verbaal van 
de tetechtzitting - Niet goedgekeurde door
halingen - Doorhaling zonder verband met 
vermEilding van substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvorm. 406 

Voorlopige hechtenis 
Aanhi:n.1ding - Bevel tot aanhouding van een 
verdaohte die in vrijheid was gelaten of ge
steld-'-- Verzuim bij enige proceshandeling te 
verschijnen - Appreciatiebevoegdheid van 
de onderzoeksrechter. 303 

Voorlopige hechtenis 
Aanhpuding - Bevel tot aanhouding van een 
verdachte die in vrijheid was gelaten of ge
steld- Verzuim bij enige proceshandeling te 
verschijnen - Begrip. 303 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - In vrijheid gestelde 
verdachte - Begrip. 278 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten 
verdachte - Nieuwe en ernstige omstandig
heden die de aanhouding wettigen - Begrip. 

365 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Raadkamer - Hoger beroep 
- Kamer van inbeschuldigingstelling - De
volutieve kracht van het hoger beroep. 278 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Beslissing van het onder
zoeksgerecht - Onderzoeksrechter - Be
voegdheid. 299 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Gronden van het bevel tot 
aanhouding - Bevoegheid van het onder
zoeksgerecht. 419 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Opdracht van het onderzoeks
gerecht - Vaststelling van ernstige aanwij
zingen van schuld. 419 

Voorlopige hechtenis 
Cassatieberoep - Voorlopige invrijheidstel
ling - Verzoek - Kamer van inbeschuldi
gingstelling - Arrest - Afwijzing van de 
aanvraag - Arrest van het Hof - Termijn -
Niet-inachtneming - Gevolg. 281 

Voorlopige hechtenis 
Cassatieberoep - Voorlopige invrijheidstel
Iing - Verzoek - Kamer van inbeschuldi
gingstelling - Arrest - Afwijzing van de 
aanvraag - Arrest van het Hof - Termijn. 

281 



Voorlopige hechteniliJ:' ··· . 
:Voo:dopige, iny~jheid,stelling .- Verzo,ek 

·· Kamer, va,n. inpescnuldigingsj;ellil}g _,--,.Arrest 
.. . -:-:- Atw:ij:z;i;ng van~de,,aanvraag- --, Ca,ssatiebe

roep , Arr~st_ van !J.et I:Iof -.~ Termijn - ]\Jiet-
' jnach.tnew(ng :c- Gevolg. . _. , . '-' , 281 

Voorlopige hechtenis , .. . . 
,_Voor_lop_~ge rinvrijheidstelli11g_ Verzoek 
Ka,mer ·-iran inbescl:luldigingstelling - Arrest 
- -~ijzing van de aanvraag ...,. CassatiEil:ie-

- roep :,_:. ~rr~st ~an het ho{.,.; Termijn. ~81 

\!ordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Proceshandeling_ :-:- Ex

. ceptie van nietigheid - Administratieve be-
. slissing - Bestaansminimum B~ro'ep '-
Terinijn - Verval. '384 

w. 
:_ .. 
Wegverkeer 

WegverkeElrsreglement van· 01-12-'75'· (Rkgie
. · ni.eritsbepaJingen) · .::_· Att. 2:29 '- Betalend 
· ~parkeren. · 410 

Wegverkeer . 
Wegverkeersreglement val:i 01-12-1975-~Regle

. • mentsbepalingen)--' Art. 8 -Art. 8.3, tweede 
'lid~ Toepassingsvoorwaarden. 367 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975. (Regle
mentsbepalingen) -Art.· 12 .. 3.1 - Voorrang 
.r~cht~ - B~oordeling. 270 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (Regle
mentsbepalingen) - Art. 12.4 - ·BestuU:rders 
die ieder een maneuver 'uitvoereii - ; 'voor-

-. ~ang --' Bedordeltrlg.' · ' , , <270 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12,1975 (Regle

_mentsbepalingen) .,..... Art. 19 .,...- Art; 19.3 -
Wijziging van richting -· Links ,afslaand be
stuurder .,...- Verplichting zich naar links te _be-

-- geve:n ~- Draagw.ijdte. · 359 

,:,· 

i ; ~ j 

Wegverkeer , . 
Wegverkeersregle!}}en! van, 01-12-75 (R~gle
menfsbepa!ingen) - Ar.t. 27- Art., 27:3 ·- Be
t_aiend parkeren. " ·· · · · 410 

Werkloosheid 
Hecht op uitkering - Arbeid - A~beid voor 
.zichzelf :::.·Be,vijs-'- Bewijslast:....: R.V.A. 314 

Werkloosheid 
' Recht op uitkering - Pensioen - Buiten

wettelijk pensioen - Samengenieten - Ge
' volgen - Arbeidsinarkt -,- Beschikbaarheid. 

318 

Wetteii, ·deere ten, ordonnantien, besluiten 
Uitlegging - Strafwet - Openbare schennis 
van de goede zeden - Art. 383 Sw. 262 

Wetten, decreten, ordonnantiiin, besluiten 
· Werking in de tijd en in de ruimte ~Werking 
in de tijd ..,.. Strafzaken - Strafvordering -

' Niet-onderwerping· aan de toepassing van de 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers Hl69 -
Ambtshalve ve:roordel~ng totbetaling van een 

· · veelvoud van de ontdoken bijdragen. 294 

Wetten, decreten, ordonnanti~n, besluit~n 
. >Werking in d~ tfjd en in de ruimte - Huwe-

lijksvermogensstelsels -Wet van 14 juli 1976 
- Van bet gemeen recht afwijkende over
gangsregeling ,_- Toepassing vim art. 1525 

- (oud) B.W. - Cassatieinlddel - Vereiste ver
meldingen - Ontvankelijkheid van het mid
del. · ' 377 

z 

Ziekte- en 'irivahditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Rijks
instituut voor Ziekte· en Invaliditeitsverzeke~ 
ring·-, Opdracht- Uitkeringen ..,- Moratoire 
-interest --, Verplichting tot betaling. .319 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Werk
nemers - .Uitkeringen ·- Ingebrekestelling 

· ~ Verzekeringsinsteiling - Mciratoire lnte
. rest. - · 319 


