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Nr. 112 

2e KAMER - 9 april1996 

1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
-NOODZAAK. 

2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
-VORM. 

1 o Buiten het geval waarin de onderzoeks
rechter zelf een misdaad of wanbedrijf op 
heterdaad vaststelt en het geval waarin 
het slachtoffer van een misdaad of wan
bedrijf bij hem klacht indient met 
burgerlijke-partijstelling, kan de onder
zoeksrechter geen onderzoek instellen zon
der daartoe door het O.M. te worden ge
vorderd (1). (Art. 61 Sv.) 

2° De vordering tot het instellen van een on
derzoek moet gedagtekend en onderte
kend zijn door een magistraat van het 
O.M.; als de handtekening onleesbaar is 
en het wordt betwist of de onderteke
naar tot het O.M. behoort, kan het 
onderzoeksgerecht zulks nagaan (2). (Art. 
61 Sv.) 

(CRAPPE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0452.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het middel ... : 
Overwegende dat het middel niet 

nauwkeurig aangeeft in welk opzicht 
het arrest het recht van verdediging 
zou hebben geschonden; 

(1) Zie Cass., 27 juni 1995, A.R. nr. P.94.0306.N 
(A.C., 1995, nr. 333). 

(2) Cass., 30 sept. 1986, A.R. nr. 811 (A. C., 
1986-87, nr. 58); zie Cass., 9 mei 1990, A.R. nr. 
8276 (ibid., 1989-90, nr. 528); 30 sept. 1992, A.R. 
nr. 248 (ibid., 1991-92, nr. 638), met concl. proc.
gen. Velu, in Bull. en Pas., 1992, I, nr. 638; 31 
maart 1993, A.R. nr. 402 (A. C., 1993, nr. 171). 

Dat het, in zoverre, niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat voor het overige, 
buiten het geval waarin de onder
zoeksrechter zelf een misdaad of wan
bedrijf op heterdaad vaststelt en het 
geval waarin het slachtoffer van een 
misdaad of wanbedrijf bij hem klacht 
indient met burgerlijke-partijstelling, 
de onderzoeksrechter geen onderzoek 
kan instellen zonder hiertoe door het 
openbaar ministerie te zijn gevorderd; 

Overwegende dat, aangezien het ge
rechtelijk onderzoek schriftelijk is, de 
vordering tot het instellen van dit on
der zoek gedagtekend en ondertekend 
moet zijn door een magistraat van het 
openbaar ministerie; dat deze vorm
voorschriften substantieel zijn, daar ze 
het mogelijk moeten maken na te gaan 
of de door de onderzoeksrechter uit
gevoerde of bevolen onderzoeks
verrichtingen van latere datum zijn 
dan de vordering van het openbaar mi
nisterie, in welk geval ze regelmatig 
zijn, of van vroegere datum dan deze 
vordering, in welk geval ze nietig zijn; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de identiteit van de steller 
van de vordering tot onderzoek "is 
vastgesteld ter zitting van de raadka
mer van 19 maart 1996, waarin de 
heer Somville, eerste substituut van de 
procureur des Konings, heeft erkend 
de ondertekenaar te zijn van de liti
gieuze vordering"; 

Dat het arrest aldus, op grond van 
deze feitelijke vaststellingen, de be
slissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

9 april 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Echement- Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat : mr. R. Hougardy, Charleroi. 
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Nr. 113 

3e KAMER - 15 april 1996 

1° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NJET-UITVOERING)- SCHADEVER
GOEDING- OMVANG. 

2° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING)- WANPRESTA
TIE VAN BEIDE PARTIJEN- ONTBINDING
SCHADEVERGOEDING- OMVANG. 

3° OVEREENKOMST- VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING)- WANPRESTA
TIE VAN BEIDE PARTIJEN- SCHADEVERGOE
DING. 

1 o Krachtens art. 1149 B. W moet, in ge
val van foutieve niet-uitvoering van een 
contractuele verbintenis, de schulde
naar van die verbintenis, onder voorbe
houd van de artt. 1150 en 1151 B. W, de 
schuldeiser volledig vergoeden voor het 
verlies dat hi} heeft geleden en de winst 
die hi} heeft moeten derven (1). (Art. 1149 
B.W.) 

2° Ingeval hi}, met toepassing van art. 1184 
B. W, een wederkerige overeenkomst we
gens de wanprestatie van beide partijen 
ontbonden verklaart, moet de rechter de 
schadevergoeding waarop iedere partij 
wegens het niet nakomen door de an
dere partij van haar verbintenissen recht 
heeft, bepalen in evenredigheid met de 
ernst van hun respectieve tekortkomin
gen (2). (Art. 1184 B.W.) 

3° De omstandigheid dat beide partijen bij 
een wederkerige overeenkomst hun ver
bintenissen niet zijn nagekomen, heft hun 
contractuele aansprakelijkheid niet op 
noch hun gebondenheid, in evenredig
heid met hun aandeel in die aansprake
lijkheid, tot vergoeding aan de andere 
partij van de schade die het onmiddel
lijk en rechtstreeks gevolg is van het niet 
uitvoeren van de overeenkomst (3). 

(1) Cass., 5 maart 1993, A.R. nrs. 7957 en 8053 
(A.C., 1993, nr. 128). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

(DEBAILLIE T. INFIMA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0109.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 9 april 1993 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 19 februari 1996 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 1134, 1146, 1147, 
1148, 1149, 1150, 1151 en 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de 
aannemingsovereenkomst tussen eiser en 
verweerster van 4 november 1983 anthon
den verklaart ten nadele van beide par
tijen en de vordering van eiser tot beta
ling van schadevergoeding door verweerster 
zowel als de vordering van verweerster tot 
betaling van schadevergoeding door eiser 
ongegrond verklaart, om reden dat "uit de 
voor liggende feitelijke gegevens, mede de 
deskundigenvaststellingen (inzonderheid de 
afwezigheid van tijdig opgemaakte 
uitvoeringsplannen, ingevolge de onzeker
heid welk project zou worden uitgevoerd) en 
de financiele implicaties in hoofde van (ei
ser), die niet kon doorwerken op een eco
nomisch verantwoorde wijze, laat staan zijn 
werken en aankopen van materialen be
hoorlijk plannen, uit het alternatiefvoor
stel van (verweerster) bij brief van 
18.04.1984 (schorsing zonder geldelijke te
genprestatie, ontbinding in der minne van 
de overeenkomst) in antwoord en derhalve 
niet ingaand op de uitdrukkelijke somma
tie van de advocaat voor (eiser) dd. 
18.04.1984 strekkende tot bevestiging door 
(verweerster) voor 24.04.1984 dat de over
eenkomst volgens de goedgekeurde plan
nen zou worden verdergezet -, uit het de
poneren op 11.05.1984 van de uitvoerings
plannen gedateerd van 09.05.1984 bij een 
gerechtsdeurwaarder, zonder ze evenwel ter 
beschikking te stellen van de aannemer, 
moet worden besloten dat (verweerster) aan 
haar contractuele verplichtingen is te
kort gekomen; wat (verweerster) ook stelle, 
er kan niet voorbijgegaan worden aan de 
feiten; ( ... ); alvorens nate gaan of de te
kortkomingen van (verweerster) van die 
aard waren dat zij de ontbinding van de 
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aannemingsovereenkomsten ten hare na
dele verantwoorden, moet worden onder
zocht of ook de aannemer niet tekort is ge
komen; immers niets belet dat de over
eenkomst wordt ontbonden ten nadele van 
beide partijen, zo heiden tekortkomingen 
(van aard de ontbinding te verantwoor
den) kan worden toegeschreven; ( ... ); een en 
ander impliceert dat beide partijen op ern
stige wijze zijn tekort gekomen aan hun 
contractuele verplichtingen; waar vast
staat dat (verweerster) zwaar in gebreke 
bleef en zij niet kon verwachten van de 
aannemer dat deze zich gedurende we
ken op de werf zou "be zig houden", in 
plaats van efficient met de nodige vooruit
gang en planning te werken, kan het hof 
niet ontgaan dat door zijn inconsequente en 
dubbelzinnige houding, de aannemer mede 
de gewraakte toestand in de hand heeft ge
werkt; het zou dan ook onbillijk zijn - in 
de context : de beide partijen beoogden 
klaarblijkelijk zich van het contract te ont
doen- de ontbinding uitsluitend ten na
dele van (verweerster) uit te spreken, zo
als de eerste rechter ten onrechte deed; 
gelet op het voorafgaande dient de aanne
mingsovereenkomst ontbonden, ten na
dele van beide partijen, derwijze, kan geen 
der partijen aanspraak maken op schade
vergoeding lastens de wederpartij", 

terwijl krachtens artikel 1149 van het 
Burgerlijk Wetboek, in geval van foutieve 
niet uitvoering van een contractuele ver
bintenis, de schuldenaar van deze verbin
tenis, onder voorbehoud van de toepas
sing van artikelen 1150 en 1151 van het 
Burgerlijk Wetboek, de schuldeiser voile
dig moet vergoeden voor het verlies dat hij 
heeft geleden en de winst die hij moet der
ven; de rechter, in geval hij met toepas
sing van artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek, een wederkerige overeenkomst 
wegens de wanprestatie van beide par
tijen ontbonden verklaart, de schade 
waarop iedere partij recht heeft wegens het 
niet nakomen door de andere partij van 
haar verbintenissen, moet bepalen in even
redigheid met de ernst van de respectieve 
tekortkomingen; de omstandigheid dat 
beide partijen hun verbintenissen niet zijn 
nagekomen, hun contractuele aansprake
lijkheid niet opheft, noch hun gehouden
heid, in evenredigheid met hun aandeel in 
die aansprakelijkheid, tot vergoeding van 
de andere partij van de schade die het on
middellijk en rechtstreeks gevolg is van 
hun tekortkomingen; het aangevochten ar
rest zodoende, na te hebben vastgesteld dat 
zowel eiser als verweerster hun verbinte
nissen onder de wederkerige aannemings-

overeenkomst niet waren nagekomen, zo
dat de overeenkomst lastens hen heiden 
ontbonden wordt verklaard, op de enkele 
grond van deze beslissing dat de overeen
komst ten nadele van beide partijen dient 
te worden ontbonden, niet wettig kon be
slissen dat noch eiser noch verweerster 
aanspraak konden maken op schadever
goeding lastens hun wederpartij, zonder na 
te gaan welke de ernst was van de respec
tieve tekortkomingen, en welke schade 
daaruit voor eiser en voor verweerster 
voortvloeide (schending van alle aange
voerde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het middel en
kel grieven aanvoert met betrekking 
tot het afwijzen van de vorderingen 
van de partijen tot het verkrijgen van 
schadevergoeding; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1149 van het Burgerlijk Wetboek, 
in geval van foutieve niet-uitvoering 
van een contractuele verbintenis, de 
schuldenaar van deze verbintenis, on
der voorbehoud van de artikelen 1150 
en 1151 van het Burgerlijk Wetboek, 
de schuldeiser volledig moet vergoe
den voor het verlies dat hij heeft ge
leden en de winst die hij heeft moe
ten derven; 

Overwegende dat de rechter, inge
val hij met toepassing van artikel 1184 
van het Burgerlijk Wetboek, een we
derkerige overeenkomst wegens de 
wanprestatie van beide partijen ont
bonden verklaart, de schade waarop 
iedere partij recht heeft wegens het 
niet-nakomen door de andere partij 
van haar verbintenissen, moet bepa
len in evenredigheid met de ernst van 
de respectieve tekortkomingen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat beide partijen hun verbinte
nissen niet zijn nagekomen, hun con
tractuele aansprakelijkheid niet op
heft, noch hun gehoudenheid, in 
evenredigheid met hun aandeel in die 
aansprakelijkheid, tot vergoeding aan 
de andere partij van de schade die het 
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is 
van hun tekortkomingen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt: de aannemingsovereenkomst 
moet "ten nadele" van beide partijen 
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worden ontbonden, "derwijze, kan geen 
der partijen aanspraak maken op 
schadevergoeding lastens de weder
partij"; 

Overwegende dat het arrest door op 
grand van die redenen de partijen elk 
recht op schadevergoeding te ontzeg
gen, de artikelen 1149 en 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de vorderingen tot betaling 
van schadevergoeding, en over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Antwerpen. 

15 april 1996 - 3 9 kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. N e
lissen Grade. 

Nr. 114 

3e KAMER- 15 april 1996 

1 o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - K.B. TOT ALGEMEEN VERBIN
DENDVERKLARING- TOEPASSING- ARBEIDS
VOORWAARDEN- BEROEPSBEKWAAMHEID 
WERKNEMERS - ALLEENBEOORDELINGS
RECHT WERKGEVER - BETWISTING - BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER 

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZA
KEN - SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) 
- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
K.B. TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLA
RING- TOEPASSING- ARBEIDSVOORW AAR
DEN- BEROEPSBEKWAAMHEID WERKNEMER 
- ALLEENBEOORDELINGSRECHT WERKGE-

VER- BETWISTING- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER 

1 o en 2° De arbeidsgerechten zijn bevoegd 
om, op vordering van de werknemer de 
wettigheid te toetsen van het beoordelings
recht van de werkgever zoals dat is vast
gelegd bij art. 11 van de in het paritair 
comite voor het bouwbedrijf gesloten en 
bij K.B. 3 april 1981 algemeen verbin
dend verklaarde C.A.O. betreffende dear
beidsvoorwaarden toepasseli}k in de on
dernemingen die onder dat comite 
ressorteren. (Art. 578, r en 3°, Ger.W; art. 
11 C.A.O. 30 juni 1980; K.B. 3 april1981, 
P.C. nr. 124 Bouwbedrijf, betreffende de 
arbeidsvoorwaarden.) 

(TANTIMONACO T. CAPO B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0106.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1995 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 8, 9, 556, 578, enig lid, 
1° en 3° (dit laatste zoals vervangen door de 
Wet van 5 december 1968) van het Gerech
telijk Wetboek, 1, 4, 7, 11 en 14 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 
1980, gesloten in het paritair comite voor 
het bouwbedrijf, betreffende de arbeids
voorwaarden toepasselijk in de onderne
mingen welke onder dat comite ressorte
ren, algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 3 april 1981 (B. St. 
5 mei 1981, pp. 5677 e.v.), en voor zoveel als 
nodig 1 van genoemd algemeen verbin
dend verklarend koninklijk besluit, 5, 19, 
31, 32 en 51 van de Wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites, en 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing eisers vordering tot het beko
men van een loonaanpassing in toepas
sing van artikel 7 van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 30 juni 1980, 
gesloten in het paritair comite voor het 
bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoor
waarden toepasselijk in de ondernemin
gen welke onder dat comite ressorteren, al
gemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
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besluit van 3 april1981, wegens tewerk
stelling als geschoold werlunan van de eer
ste graad, afwijst op volgende gronden : 
"( ... ) dat (eiser) zich steunt op de loonbare
ma's voorzien door de C.A.O. van 30 juni 
1980, P.C. nr. 124, voor het bouwbedrijf. 
Dat ongetwijfeld (verweerster) onder het 
paritair comite nr. 124 ressorteert, waar
over geen betwisting bestaat. Dat dan ook 
de loonbarema's door deze C.A.O., vastge
steld in casu, van toepassing zijn. ( ... ) dat 
(eiser) voorstaat dat hij luidens artikel 7 
van deze C.A.O. als geschoolde arbeider van 
de eerste graad had dienen verloond te wor
den, terwijl hij slechts als 'plafonneerder' 
werd verloond. Dat artikel 7 van de des
betreffende C.A.O. bepaalt dat onder ge
schoolde eerste graad moet worden ver
staan: 'de werklieden die hun vak grondig 
kennen, welke kennis slechts verworven 
wordt dank zij een ernstige leertijd in de 
werkplaats, op de bouwplaats of in een vak
school, en dit vak sedert ten minste drie 
jaar met een normale vaardigheid en een 
normaal rendement uitoefenen'. Dat (ei
ser) voorstaat dat hij als plafonneerder aan 
die voorwaarden voldeed, enerzijds ge
zien zijn beroepservaring, zijn diploma se
cundair als 'metser' en anderzijds voert hij 
aan dat hij zijn werk met normale vaar
digheid en normaal rendement uitvoerde 
wat zou bewezen worden door getuigen
verklaringen, ondergeschikt biedt hij aan 
dit te bewijzen door alle middelen van 
recht. Dat echter artikel 11 van dezelfde 
C.A.O .. stelt dat 'aileen de werkgever oor
deelt over de graad van beroeps
bekwaamheid van ieder bij hem in dienst 
zijnde werlunan ( ... ) De werkgever bepaalt 
ook het hiermede overeen stemmend loon'. 
Dat overduidelijk uit de bewoordingen van 
dit artikel 11 dan ook blijkt dat de arbei
der hoe dan ook het recht heeft (lees : niet 
heeft) om zich bij de beoordeling over zijn 
statuut in de plaats te stellen van zijn 
werkgever. Dat artikel 7 waarop (eiser) zich 
beroept immers niet automatisch toepas
selijk is op werknemers die de nodige 
beroepservaring en geschooldheid zouden 
hebben opgedaan, het is immers ook nood
zakelijk naar de letterlijke tekst van dit ar
tikel dat de arbeider het vak bovendien 
heeft uitgeoefend met een normale vaar
digheid en rendement. Dat hierover ech
ter volgens artikelll van deze C.A.O .. de 
werkgever zal oordelen en hij aileen, zo
als uit de letterlijke tekst van artikel 11 
hogervernoemd blijkt ( ... ). Dat dan ook te
recht de eerste rechter om deze reden de 
vordering in loonaanpassing afgewezen 

heeft en er geen redenen voorhanden zijn 
om (eiser) toe te laten tot de door hem ge
vorderde bewijsvoering vermits de beoor
deling van vakbekwaamheid en rende
ment niet toekomt aan derden" (arrest pp. 
3-4), 

terwijl overeenkomstig artikelen 8, 9, 556 
en 578, enig lid, 1° en 3°, (van het Gerech
telijk Wetboek) de arbeidsgerechten be
voegd zijn om kennis te nemen van ge
schillen inzake arbeidsovereenkomsten, en 
inzonderheid van individuele geschillen be
treffende de toepassing van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten; de arbeids
gerechten aldus bevoegd zijn om kennis te 
nemen van de betwistingen inzake de be
oordeling van de door een werknemer uit
geoefende activiteit in het licht van de in 
een algemeen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst opgenomen 
classificatie van werknemers met het oog op 
de bepaling van de bezoldiging; te de zen 
niet betwist werd en door de arbeids
gerechten erkend werd, dat, gelet op de ar
tikelen 5, 19, 31, 32 en 51 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites, toepassing diende te wor
den gemaakt van de loonschalen bepaald in 
artikel 4 van de collectieve arbeidsover
eenkomst van 30 juni 1980, gesloten in het 
paritair comite voor het bouwbedrijf, be
treffende de arbeidsvoorwaarden toepas
selijk in de ondernemingen welke onder dat 
comite ressorteren, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 3 april 
1981, waartoe bepaalde categorieen van 
werklieden worden voorzien; deze catego
rieen van werklieden nader worden om
schreven in artikelen 5 en volgende van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst; over
eenkomstig artikel 14 de lonen van de 
meerdeijarige werklieden worden bepaald 
naar gelang van de beroepsbekwaamheid 
zoals vastgesteld in artikelen 5 tot 11; al
dus bij artikel 7, eerste lid van deze col
lectieve arbeidsovereenkomst wordt be
paald dat als geschoolde werklieden van de 
eerste graad worden verstaan "de werk
lieden die hun vak grondig kennen, 'welke 
kennis slechts verworven wordt dank zij 
een ernstige leertijd in de werkplaats, op de 
bouwplaats of in een vakschool, en dit vak 
sedert ten minste drie jaar met een nor
male vaardigheid en een normaal rende
ment uitoefenen"; overeenkomstig het derde 
lid van hetzelfde artikel 7, voor zover aan 
de vorenvermelde eisen is voldaan, plafon
neerders als geschoolde werklieden van de 
eerste graad worden aanzien; het arbeids
hof vaststelde dat eiser als plafonneerder 
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in dienst was van verweerster; de omstan
digheid dat overeenkomstig artikel 11 van 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst 
"alleen de werkgever de graad van beroeps
bekwaamheid van ieder bij hem in dienst 
zijnde werkman (be)oordeelt" en "de werk
gever ook het hiermede overeenstemmen de 
loon op grond van de schaal der regelings
lonen (bepaalt)" geen afbreuk doet aan de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten om, 
op vordering van de werknemer, de beslis
sing van de werkgever dienaangaande naar 
haar wettigheid te toetsen, en met name na 
te gaan of de werkgever op grond van re
levante door hem in acht genomen crite
ria wettig tot zijn besluit inzake de beroeps
bekwaamheid van de werknemer kon 
komen; in het licht hiervan de werkne
mer de kans dient te krijgen om, door alle 
middelen van recht, het bewijs van de door 
hem regelmatig aangevoerde en relevante 
feiten tot betwisting van de wettigheid van 
de beslissing van de werkgever, bij te bren
gen; eiser in dat verband in zijn appel
conclusie aanvoerde dat hij zijn vak met 
een normale vaardigheid en een normaal 
rendement uitgeoefend heeft, (zodat) er dan 
ook hoegenaamd geen sprake (kan) zijn van 
een beperkte stielkennis of een gebrek
kige kwaliteit van het werk van (eiser) zo
als (verweerster) volkomen ten onrechte 
voorhoudt" en preciseerde: "concluant legt 
trouwens tal van getuigenverklaringen voor 
van collega's en klanten van (verweerster) 
i.v.m. zijn stielkennis en de goede uitvoe
ring van zijn werk (. .. ). Bovendien is het vrij 
onwaarschijnlijk dat (verweerster) conclu
ant gedurende meer dan tien jaar in dienst 
zou gehouden hebben indien concluant re
gelmatig gebrekkig werk zou afgeleverd 
hebben- quod non. (Verweerster) haalt 
dan artikel11 van bovenvermelde C.A.O. 
aan waarin vermeld staat dat inderdaad de 
werkgever oordeelt over de graad van 
beroepsbekwaamheid van ieder bij hem in 
dienst zijnde werkman. Concluant is ech
ter wel de mening toegedaan dat - ten eer
ste die beoordeling dient te gebeuren op een 
objectieve wijze en voor herziening vat
baar dient te zijn; - ten tweede conclu
ant misschien wel in 1979- bij zijn in
diensttreding als een ongeschoolde werk
nemer kon beschouwd worden, doch dat dit 
echter onmogelijk nog steeds zo kan zijn 7 
a 10 jaar later; -en dat bijgevolg de stel
regel 'eens ongeschoold, altijd ongeschoold' 
een theorie is die in casu zeker niet kan op
gaan" (conclusie pp. 3-4); eiser minstens 
vanaf 1 januari 1986 aanspraak maakte op 
de kwalificatie van geschoold arbeider eer
ste graad en de daarmee overeenstem-

mende bezoldiging, en in ondergeschikte 
orde aanbood door alle middelen van recht 
te bewijzen dat hij zijn taken zelfstandig en 
goed uitvoerde met een normale vaardig
heid en een normaal rendement, zodat het 
arbeidshof derhalve niet wettig kon oor
delen dat het zich niet kon uitspreken over 
de beoordeling door verweerster, van de 
beroepsbekwaamheid van eiser met het oog 
op zijn classificatie voor het bepalen van 
zijn bezoldiging (schending van artikelen 8 
9, 556, 578, enig lid, 1° en 3° van het Ge~ 
rechtelijk Wetboek en 1, 4, 7, 11 en 14 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 
juni 1980, gesloten in het paritair comite 
voor het bouwbedrijf, betreffende de ar
beidsvoorwaarden toepasselijk in de on
dernemingen welke onder dat comite res
sorteren, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 3 april1981 (B. 
St. 5 mei 1981, pp. 5677 e.v.), en voor zo
veel als nodig 1 van genoemd algemeen ver
bindend verklarend koninklijk besluit en 5, 
19, 31, 32 en 51 van de Wet van 5 decem
ber 1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites), en 
niet zonder miskenning van eisers recht 
van verdediging de door hem gevorderde 
bewijsvoering als niet toelaatbaar kon be
stempelen (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging): 

Overwegende dat de collectieve ar
beidsovereenkomst van 30 juni 1980, 
gesloten in het Paritair Comite voor 
het bouwbedrijf, betreffende de ar
beidsvoorwaarden toepasselijk in de 
ondernemingen welke onder dat co
mite ressorteren, algemeen verbin
dend verklaard bij koninklijk besluit 
van 3 april1981, een loonregeling be
paalt volgens vier classificaties; 

Overwegende dat, luidens artikel 11 
van deze collectieve arbeidsovereen
komst, "aileen de werkgever oordeelt 
(over) de graad van beroeps
bekwaamheid van ieder bij hem in 
dienst zijnde werkman" en "de werk
gever (ook) het hiermede overeenstem
mende loon op grond van de schaal der 
regelingslonen (bepaalt)"; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 578, 1° en 3·, van het Gerechte
lijk Wetboek, de arbeidsrechtbank ken
nis neemt van geschillen inzake 
arbeidsovereenkomsten en van de ge
schillen betreffende de toepassing van 
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de collectieve arbeidsovereenkom
sten; dat deze bepalingen de bevoegd
heid inhouden van de arbeids gerech
ten om, op vordering van de 
werknemer, na te gaan of de werkge
ver de in voormeld artikel 11 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
30 juni 1980 bedoelde beslissing in
zake de beroepsbekwaamheid van de 
werknemer kon nemen op grond 
van de volgens de collectieve arbeids
overeenkomst in acht te nemen crite
na; 

Overwegende dat het arrest, door te 
oordelen dat het arbeidshof, gelet op 
voormeld artikel 11, zich niet kon uit
spreken over de beoordeling door ver
weerster van de beroepsbekwaamheid 
van eiser met het oog op zijn classifi
catie voor het bepalen van zijn bezol
diging, de artikelen 578, 1' en 3', van 
het Gerechtelijk Wetboek, en 11 van de 
algemeen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst van 30 
juni 1980 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

15 april 1996 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 115 

2e KAMER - 16 april 1996 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN- MEMORIE -FAX. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS 
CASSATIEBEROEP- VORM EN TERMIJN VOOR 
MEMORIES EN STUKKEN- MEMORIE- FAX. 

1 o en 2° Het Hof slaat geen acht op de on
regelmatig per fax ingediende memo
ries, noch op de memorie die ter griffie 
van het Hof is ontvangen buiten de bij ar
tikel 31, § 3, eerste lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis bepaalde termijn (1). 

(DIERICKX) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0472.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1996 gewezen 

(1) Te dezen werd de voorziening tegen het ar
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van 2 april1996, dat de voorlopige hechtenis van 
eiser had gehandhaafd, op 3 april 1996 inge
steld en bevatte het aan het Hof overgelegde dos
sier drie stukken met "memorie" betiteld : 

1. Een faxbericht door de raadsman van ei
ser verzonden op 5 april1996, aan de procureur
generaal bij het Hof, met de mededeling "inge
sloten ... copij van de memorie ... " en met de niet 
ondertekende "memorie". Dat bericht werd door 
de griffie voor "ontvangen" ingeschreven op dins
dag 9 april 1996, dit is de eerstvolgende werk
dag na de vervaldag (de bij artilel31, § 3, eer
ste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis bepaalde vijfde dag na de 
datum van de voorziening), nl. Paasmaandag, 8 
april 1996, wat op zichzelftijdig is (art. 644 Sv.; 
Cass., 13 feb. 1991, A.R. nrs. 8900 en 8901, A. C., 
1990-91, nr. 317). 

2. Een door het parket overgezonden faxbericht, 
door dezelfde raadsman op 5 april 1996 verzon
den aan "Hof van Cassatie" ( doch klaarblijke
lijk op het faxnummer van het parket) met de 
mededeling : "Geachte Griffier, ... ingesloten be
zorg ik U een memorie ... Het origineel wordt u 
per zelfde post toegestuurd." en met de onder
tekende "memorie". Dit stuk werd door de griffie
voor ontvangst afgestempeld op 10 april1996, d.i. 
buiten de wettelijke termijn. 

3. De originele langs de post verstuurder en on
dertekende memorie die dezelfde datumstem
plel kreeg. 

Zie Cass. 16 jan. 1990, A.R. nr. 3444, A. C., 
1989-90, nr. 305 (betreffende de "reproduktie" van 
een memorie); 12 juni 1991, A.R. nr. 9181, A. C., 
1990-91, nr. 524 (betreffende een "memorie ... per 
faxpost ... "); 19 feb. 1992, A.R. nr. 9752, A. C., 1991-
92, nr. 323 (betreffende een per faxpost ingeko
men afstand), en 25 maart 1992, A.R. nr. 9586n 
ibid., nr. 396 (betreffende een "per faxpost bin
nengekomen stuk, dat slechts een facsimile van 
e!'ln han~tekening <Y.a),lgt en ongeacht de memo
Tie ... bmten ... termiJn ). 
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door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de onregelmatig per fax in
gediende memories, noch op de me
marie die op 10 april 1996 ter griffie 
van het Hof is ontvangen, dit is bui
ten de bij artikel31, § 3, eerste lid, van 
de Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde 
termijn, de voorziening ingesteld zijnde 
op 3 april 1996, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

16 april 1996 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaat : mr. D. Grootjans, 
Antwerpen. 

Nr. 116 

2• KAMER - 17 april 1996 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEI
HOF VAN ASSISEN- VEROORDELEND ARREST 
- DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP
ONDERZOEK VOOR HET HOF VAN ASSISEN -
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN ASSI
SEN. 

2o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING
BESTREDEN BESLISSING- HOF VAN ASSISEN 
- VEROORDELEND ARREST- DRAAGWIJDTE 
VAN HET CASSATIEBEROEP - ONDERZOEK 
VOOR HET HOF VAN ASSISEN- RECHTSPLE
GING VOOR HET HOF VAN ASSISEN. 

3° HOF VAN ASSISEN- EINDARREST
VEROORDELING- CASSATIEBEROEP- DRAAG
WIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP- ONDER-

ZOEK VOOR HET HOF VAN ASSISEN- RECHTS
PLEGING VOOR HET HOF VAN ASSISEN. 

4 o CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEI
HOF VAN ASSISEN- VEROORDELEND ARREST 
- DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP
TUSSENARREST. 

5° HOF VAN ASSISEN- EINDARREST
VEROORDELING- CASSATIEBEROEP- DRAAG
WIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP- TUSSEN
ARREST. 

6° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- GETUIGEN- BLOED- EN AANVERWAN
TEN VAN DE BESCHULDIGDE - VERHOOR 
ZONDER EEDAFNEMING- WETTIGHEID. 

7o MISDRIJF- VERZWARENDE OMSTANDIG
HEDEN- VERSCHEIDENE DADERS- OBJEC
TIEVE OF REELE VERZWARENDE OMSTANDIG
HEDEN - GEVOLG. 

8° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- VRAGEN AAN DE JURY- OBJECTIEVE 
OF REELE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
- VERSCHILLENDE BESCHULDIGDEN. 

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6-ARTI
KEL 6.2- HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING- VRAGEN AAN DE JURY- REELE 
OF OBJECTIEVE VERZWARENDE OMSTANDIG
HEDEN- VERSCHILLENDE BESCHULDIGDEN 
- VERZOEK VAN EEN BESCHULDIGDE- WEI
GERING VAN DE VOORZITTER- GEVOLG. 

10° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- VRAGEN AAN DE JURY- REELE OF OB
JECTIEVE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
- VERSCHILLENDE BESCHULDIGDEN- VER
ZOEK VAN EEN BESCHULDIGDE- WEIGERING 
VAN DE VOORZITTER-ART. 6.2 E.VR.M. - VER
MOEDEN VAN ONSCHULD. 

1 o, 2° en 3 o De beschuldigde die zich in cas
satie heeft voorzien tegen de door een hof 
van assisen tegen hem uitgesproken ver
oordeling, kan tot staving van dat 
cassatieberoep middelen aanvoeren 
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waarin het voor het hof van assisen ge
dane onderzoek en de voor dat hof ge
voerde rechtspleging worden bekriti
seerd (1). (Art. 408 Sv.) 

4° en 5° De beschuldigde die zich enkel in 
cassatie heeft voorzien tegen het veroor
delend arrest dat een hof van assisen te
gen hem heeft uitgesproken, kan zich en
kel beroepen op de onwettigheid van een 
tussenarrest, in zoverre het eindarrest 
door die onwettigheid kan worden aan
getast (2). (Art. 408 Sv.) 

6° Zelfs als geen van de partijen zich erte
gen verzet dat een in art. 322 Sv. ver
melde persoon wiens naam voorkomt op 
de betekende lijst van de getuigen, on
der ede wordt verhoord, kan de voorzit
ter van het hof van assisen hem krach
tens zijn discretionaire macht zonder 
eedafneming ondervragen bij wijze van 
inlichting (3). (Artt. 268, 269 en 322 Sv.) 

7o De verzwarende omstandigheden die niet 
eigen zijn aan de beschuldigden, gelden 
als dusdanig t.a.v. al degenen die op eni
gerlei wijze aan het feit hebben meege
werkt of zich daaraan medeplichtig heb
ben gemaakt, ongeacht de kennis die ieder 
van hen van die omstandigheden droeg 
(4). (Artt. 66, 67 en 475 Sw.) 

8° De vragen m. b. t. de reele of objectieve 
verzwarende omstandigheden in geval 
van een misdaad die aan verschillende 
beschuldigden ten laste gelegd wordt, hoe
ven niet voor ieder van hen afzonderlijk 
te worden gesteld (5). (Artt. 337 en 338 
Sv.) 

(1) Daarentegen kan tegen de bekritiseerde 
daad van onderzoek of van rechtspleging zelf als 
zodanig geen cassatieberoep worden ingesteld; 
dergelijke daden zijn geen beslissingen in de zin 
van de artt. 608 en 609 Ger.W. en zijn daarom 
niet vatbaar voor cassatieberoep (zie Cass., 21 
dec. 1976, A.C., 1977, 452.) 

(2) Cass., 21 dec. 1976, arrest aangehaald in de 
vorige noot; zie ook concl. eerste adv.-gen. Melot, 
Cass., 3 dec. 1894 (Bull. en Pas., 1895, I, 22), als
ook Cass., 22 okt. 1928 (ibid., 1928, I, 250) en de 
noot 2 op blz. 251. 

(3) Cass., 13 juni 1990, A.R. nr. 8345 (A. C., 
1989-90, nr. 593). 

(4) Zie Cass., 20 juni 1904 (Bull. en Pas., 1904, 
I, 278), redengeving. 

(5) Cass., 20 juni 1904, arrest aangehaald in 
de vorige noot; zie ook Cass., 5 mei 1993, A.R. nr. 
P.93.0418.F (A.C., 1993, nr. 220). 

go en 10° Geen schending van art. 6.2 
E. V.R.M., waarin het vermoeden van on
schuld is vastgelegd, kan worden afge
leid uit de weigering van de voorzitter van 
het hofvan assisen om de vraag i.v.m. de 
reele of objectieve verzwarende omstan
digheden afzonderlijk te stellen voor ie
der van de beschuldigden. (Art. 6.2 
E.V.R.M., artt. 337 en 338 Sv.) 

(DEHAES, VAN WICHELEN T. DHUYVETTER E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0022.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1995 ge
wezen door het Hof van Assisen van 
het bestuurlijk arrondissement 
Brussel-Hoofdstad; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Marc Van Wichelen: 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening, in zoverre zij ge
richt is tegen de beslissingen op de ci
vielrechtelijke vorderingen; 

Dat voornoemde beslissingen ver
vat zijn in een afzonderlijk arrest, dat 
op dezelfde dag door hetzelfde hof van 
assisen is gewezen; dat echter niet 
blijkt dat eiser daartegen cassatie
beroep heeft ingesteld; dat bijgevolg 
zijn afstand geen bestaansreden heeft 
en dus niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser, tot staving 
van zijn voorziening tegen het arrest 
waarbij hij tot achttien jaar dwang
arbeid wordt veroordeeld, twee mid
delen aanvoert waarvan het eerste kri
tiek oefent op het onderzoek en de 
rechtspleging voor het hof van assi
sen en het tweede op het tussenarrest 
van 11 december 1995, waartegen ei
ser zich blijkbaar niet in cassatie heeft 
voorzien; dat het eerste middel ont
vankelijk is krachtens artikel 408 van 
het Wetboek van Strafvordering, maar 
het tweede middel daarentegen, bij 
ontstentenis van voorziening tegen het 
tussenarrest waarop dat middel kri
tiek oefent, slechts ontvankelijk is in 
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zoverre het eindarrest door de aange
klaagde onwettigheid kan worden aan
getast; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, enerzijds, als geen 

van de partijen zich ertegen verzet dat 
een in artikel 322 van het Wetboek 
van Strafvordering vermelde persoon 
wiens naam voorkomt op de betekende 
lijst van de getuigen, onder ede wordt 
verhoord, de voorzitter van het hof van 
assisen hem krachtens zijn discretio
naire macht, zonder eedafneming kan 
ondervragen ter inlichting; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende dat, anderzijds, uit de 
rechtspleging niet blijkt dat eiser voor 
het hof van assisen heeft aangevoerd 
dat zijn recht van verdediging is ge
schonden doordat de in het middel 
aangewezen getuigen niet onder eed 
zijn ondervraagd; 

Dat, in zoverre, het middel niet ont
vankelijk is; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat eiser opkomt te

gen het tussenarrest van 11 decem
ber 1995, in zoverre het zijn vorde
ring afwijst die ertoe strekt de vragen 
over elke verzwarende omstandig
heid afzonderlijk te stellen voor ie
der van de beschuldigden; 

Overwegende dat deze beslissing 
van het hof van assisen, gesteld dat ze 
onwettig was, het eindarrest ongel
dig zou maken; dat derhalve het mid
del ontvankelijk is, ook al is geen voor
ziening ingesteld tegen het tussen
arrest dat de bekritiseerde beslissing 
bevat; 

Overwegende dat de verzwarende 
omstandigheden waarover de jury is 
ondervraagd, niet eigen zijn aan de be
schuldigden maar inherent zijn aan de 
misdaad zelf; dat zij daarom gelden 
voor al degenen die op enigerlei wijze 
aan het feit hebben meegewerkt of 
zich daaraan medeplichtig hebben 
gemaakt, ongeacht de kennis die ie
der van hen van die omstandigheden 

droeg; dat bijgevolg uit de weigering 
van de voorzitter van het hofvan as
sisen om de vraag in verband met de 
objectieve verzwarende omstandighe
den afzonderlijk te stellen voor ieder 
van de beschuldigden geen misken
ning kan worden afgeleid van het ver
moeden van onschuld, dat is vastge
legd in artikel 6.2 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
of een schending van de overige in 
het middel aangegeven wetsbepalin
gen; 

Dat voor het overige het middel op
komt tegen een ten overvloede gege
ven considerans van het arrest; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeenkom
stig ·de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van de eiser 
Carlo Dehaes : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, ongeacht de ge
schriften van de eiser Dehaes die op de 
griffie van het Hof zijn ingekomen op 
12 februari en 21 maart 1996, dus bui
ten de termijnen bepaald bij artikel 
420bis van het Wetboek van Strafvor
dering, verwerpt de voorzieningen; ver
oordeelt ieder van de eisers in de kos
ten van zijn voorziening. 

17 april - 2• kamer - Voorzitter : de h. 
Ghislain, waarnemend voorzitter - Ver
slaggever : de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. I. 
Vonck, Dendermonde; C. Clave, Brussel. 
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Nr. 117 

2e KAMER - 17 april 1996 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
VERZOEK TOT VERWIJZING- VERWERPING
NIEUWVERZOEKTOTVERWIJZING-ONTVAN
KELIJKHEID- VOORWAARDE. 

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN
VERZOEK TOT VERWIJZING- GRONDSLAG
REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING. 

1 o Wanneer het Hof een verzoek tot verwij
zing van een rechtbank naar een andere 
heeft verworpen, is een nieuw, daartoe 
strekkend verzoek alleen ontvankelijk in 
zoverre het gegrond is op feiten die zich 
nadien hebben voorgedaan. (Artt. 542, 
545 en 552 Sv.) 

2° Een eventuele overschrijding van de re
delijke termijn kan geen grond opleve
ren voor een verzoek tot verwijzing van 
een rechtbank naar een andere. (Artt. 542 
en 545 Sv.) 

(DE CUBBER, VERSTICHELEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0224.F) 

HET HOF;- Gelet op het op 9 fe
bruari 1996 ter griffie van het Hof 
neergelegde verzoekschrift tot verwij
zing van de zaak van de ene recht
bank naar een andere op grond van 
gewettigde verdenking, waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 20 juli 1992 (1) en 3 mei 1995 (2); 

Overwegende dat voornoemde ar
resten reeds verzoeken tot verwij
zing van de ene rechtbank naar een 
andere hebben afgewezen, zodat het 
onderhavige, daartoe strekkend ver
zoekschrift aileen ontvankelijk is in zo
verre het gegrond is op feiten die zich 
nadien hebben voorgedaan; 

(1) en (2) Niet gepubliceerd. 

Overwegende dat dienaangaande, 
enerzijds, een eventuele overschrij
ding van de redelijke termijn geen 
grond kan opleveren voor een verzoek 
tot verwijzing; 

Dat, anderzijds, uit de nieuwe, door 
de eisers uiteengezette gegevens niet 
kan worden afgeleid dat de rechters 
waaruit de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Doornik bestaat, niet in staat 
zouden zijn de zaak op een onafhan
kelijke en onpartijdige wijze te behan
delen of bij de openbare opinie gewet
tigde twijfel zouden wekken aan
gaande hun geschiktheid om de zaak 
op een dergelijke wijze te berechten; 

Dat het verzoek niet gegrond is;, 

Om die redenen, gelet op de artike
len 542, 545 en 552 van het Wetboek 
van Strafvordering, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

17 april 1996 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever: mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 118 

2e KAMER- 17 april1996 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- ARTIKEL 5.2 E.V:R.M. - 'IDEPASSE
LIJKHEID. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTENVAN DE MENS -ART. 5 -ART. 5.2-
'IDEPASSINGSGEBIED. 

3o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- ALGEMEEN- MID DEL- BEG RIP. 

1 o en 2° Art. 5.2 E. V.R.M. heeft betrek
king op de arrestatie en niet op de la-
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tere beslissingen tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis (1). 

3• De verwijzing "naar de motivering in de 
voor het hof van beroep toegelichte con
clusie ( ... )" is geen cassatiemiddel (2). 

(STAROJOUCK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0470.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1996 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Luik, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, ... 

Overwegende dat artikel 5, § 2, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden betrekking heeft op 
de arrestatie en niet op de latere be
slissingen tot handhaving van de voor
lopige hechtenis; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende dat, wat het recht van 
verdediging betreft, het bestreden ar
rest de beslissing dat dit recht geeer
biedigd is, naar recht verantwoordt 
door de in het middel weergegeven 
motivering over te nemen van het op 
27 februari 1996 gewezen arrest; 

Dat, in zoverre, het middel niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende voor het overige dat 
de verwijzing "naar de motivering in 
de voor het hof van beroep toegelichte 
conclusie (. .. )" geen cassatiemiddel is; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

(1) Cass., 14 okt. 1992, A.R. nr. 260 (A. C., 1991-
82, nr. 666). 

(2) Zie Cass., 17 mei 1995, A.R. nr. P.95.0536.F 
(A.C., 1995, nr. 242). 

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

17 april 1996 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Echement- Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 119 

1 e KAMER - 18 april 1996 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZA
KEN -ALLERLEI- BESLISSING VAN DE AAN
GEWEZEN RECHTER DIE OVEREENSTEMT MET 
HET CASSATIEARREST. 

Een cassatiemiddel is niet ontvankeli}k in 
zoverre, na een cassatiearrest, de beslis
sing van de aangewezen rechter met dat 
arrest overeenstemt (1). (Art. 1080 Ger.W.) 

(MEDATS T. FAILLISSEMENT VANHAEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0509.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1993 op 

(1) N aar de vorm lijkt dit arrest aan te slui
ten bij overwegingen van de arresten van 5 april 
1991, A.R. nr. 6436 (A. C., 1990-91, nr. 408, eer
ste middel) en 18 jan. 1993, A.R. nr. 8151 (ibid., 
1993, nr. 33, met concl. proc.-gen. Lenaerts). De 
achterliggende probleemstelling is echter vol
strekt verschillend, nu in de geannoteerde zaak 
bet litigieuze cassatiemiddel door het eerste ar
rest van het Hof was verworpen. De vermelde ar
resten van 5 april1991 en 18 jan. 1993 hebben 
beide betrekking op een cassatiemiddel dat op
komt tegen een, na cassatie, op verwijzing ge
wezen arrest dat enkel kritiek oefent op de stel
ling waarop de cassatie is gegrond en die door de 
verwij zingsrechter is bevestigd. 

Het geannoteerde arrest verwijst naar bet 
tweede lid van art. 1119 Ger.W.; dat artikel heeft 
ecbter geen betrekking op de situatie die ont
staat wanneer een eerste cassatiearrest welis
waar de bestreden beslissing vernietigt, doch met 
uitdrukkelijke verwerping van het cassatie
middel dat dan tijdens bet verdere verloop van de 
procedure nogmaals wordt voorgedragen. 
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verwijzing gewezen door het Hofvan 
Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
19 oktober 1979 (2); 

Gelet op het verzoekschrift tot cas
satie, dat aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser, in het derde 

middel van zijn voorziening tegen het 
tussen de partijen gewezen arrest van 
31 mei 1977 van het Hofvan Beroep 
te Antwerpen, aanvoerde dat de over
eenkomst die tussen partijen geslo
ten was, indruiste tegen het verbod 
voor de aannemer op te treden als ar
chitect; 

Dat het Hof, bij arrest van 19 ok
tober 1979, dit middel heeft verwor
pen; 

Dat het bestreden arrest beslist dat 
de "nietigheid van de aannemings
overeenkomst niet meer dienend is" en 
aldus overeenstemt met het arrest van 
het Hof van 19 oktober 1979; 

Dat tegen die tweede beslissing, in
gevolge artikel1119, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, geen voor
ziening toegelaten is; 

Dat het middel derhalve, nu het 
neerkomt op een herhaling van een 
stelling die zowel door het arrest van 
het Hof als door de beslissing van de 
verwijzingsrechter verworpen is, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

18 april 1996 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggeuer : de h. Wauters -
Andersluidende conclusie (3) van de h. 

(2) A.C., 1979-80, nr. 123. 

(3) Het O.M. had geconcludeerd dat, gelet op 
de beperkte omvang van de door het arrest van 
19 okt. 1979 uitgesproken vernietiging, de 
verwijzingsrechter terecht had beslist dat hij geen 

Bresseleers, advocaat-generaal- Aduoca
ten : mrs. Houtekier en Butzler. 

Nr. 120 

1 e KAMER - 19 april 1996 

1° ONDERWIJS - UNIVERSITAIRE INSTEL
LINGEN- FINANCIERING- ONDERWIJZEND 
PERSONEEL - EMERITAAT - PENSIOEN -
TOELAGE - INRUSTESTELLING- DATUM
DATUM v66R 1 JULI 1971- OVERLEVINGSPEN
SIOEN. 

2° PENSIOEN- ALLERLEI- OVERLEVINGS
PENSIOEN- ONDERWIJS- UNIVERSITAIRE IN
STELLINGEN- FINANCIERING- ONDERWIJ
ZEND PERSONEEL - EMERITAAT - RUST
PENSIOEN- TOELAGE- INRUSTESTELLING
DATUM -DATUM V66R 1 JULI 1971. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- OP CONCLUSIE- BURGER
LIJKE ZA.KEN (HANDELSZA.KEN EN SOCIALE ZA
KEN INBEGREPEN)- BESCHOUWING- GEEN 
RECHTSGEVOLG. 

4 o ONDERWIJS - UNIVERSITAIRE INSTEL
LINGEN- FINANCIERING- ONDERWIJZEND 
PERSONEEL - EMERITAAT - PENSIOEN -
TOELAGE- INRUSTESTELLING- DATUM -
DATUM v66R 1 JULI 1971- OVERLEVINGSPEN
SIOEN- GRONDWET- OVEREENSTEMMING. 

5° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ARTT. 1 
TOT99)-ART. 17- OVEREENSTEMMING- ON
DERWIJS - UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN -
FINANCIERING- ONDERWIJZEND PERSONEEL 
- EMERITAAT- PENSIOEN- TOELAGE- IN
RUSTESTELLING- DATUM- DATUM V66R 1 
JULI 1971 - OVERLEVINGSPENSIOEN. 

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 
TOT 99) -ART. 10-OVEREENSTEMMING- ON
DERWIJS - UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN -
FINANCIERING- ONDERWIJZEND PERSONEEL 
- EMERITAAT- PENSIOEN- TOELAGE- IN
RUSTESTELLING- DATUM- DATUM V66R 1 
JULI 1971 - OVERLEVINGSPENSIOEN. 

rechtsmacht had om over de door de eiser nog
maals opgeworpen nietigheid van de overeen
komst uitspraak te doen. 
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7° GRONDWET - GRONDWET 1994 (ARTT. 1 
TOT 99) -ART. 11- OVEREENSTEMMING- ON
DERWIJS - UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN -
FINANCIERING- ONDERWIJZEND PERSONEEL 
- EMERITAAT- PENSIOEN- TOELAGE- IN
RUSTESTELLING- DATUM- DATUM V66R 1 
JULI 1971 - OVERLEVINGSPENSIOEN. 

go GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 
TOT 99)-ART. 24- OVEREENSTEMMING- ON
DERWIJS - UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN -
FINANCIERING- ONDERWIJZEND PERSONEEL 
- EMERITAAT- PENSIOEN- TOELAGE- IN
RUSTESTELLING- DATUM- DATUM V66R 1 
JULI 1971 - OVERLEVINGSPENSIOEN. 

1 o en 2° De toelage waarvan sprake is in 
art. 38 wet van 27 juli 1971 op de finan
ciering en de controle van de universi
taire instellingen en die uitsluitend wordt 
aangewend voor de dienst der pensioe
nen van de leden van het onderwijzend 
personeel van de in genoemd artikel op
gesomde instellingen, heeft betrekking op 
de rustpensioenen van de leden van het 
onderwijzend personeel die v66r 1 juli 
1971 in ruste zijn gesteld, met uitslui
ting van de aan hun rechtverkrijgen
den betaalde overlevingspensioenen (1). 
(Art. 3g wet van 27 juli 1971.) 

3° De rechter behoeft niet te antwoorden op 
een beschouwing waaruit de conclusie
nemer geen rechtsgevolg afleidt (2). [Art. 
149 Gw. (1994).] 

4°, 5°, 6°, 7o en go Art. 38 wet van 27 juli 
1971 op de financiering en de controle 
van de universitaire instellingen schendt 
noch de artt. 10 en 11 Gw. (1994), noch 
art. 17 Gw. (1831) zoals dit luidde v66r 
1 jan. 1989, noch art. 24, inzonderheid 
§ 4, Gw. (1994), in zoverre de erin be
doelde jaarlijkse toelage ten gunste van de 
vermelde vrije instellingen wordt aange
wend voor de dienst der pensioenen van 
de leden van het onderwijzend perso
neel van die instellingen, die v66r 1 juli 
1971 in ruste zijn gesteld, met uitslui
ting van de dienst der overlevingsren
ten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de 
Staat die overlevingspensioenen voor zijn 

(1) Cass., 3 nov. 1994, A.R. nr. C.93.0493.F 
(A. C., 1994, nr. 470); zie Cass., 30 nov. 1992, A.R. 
nr. 8055 (ibid., 1991-92, nr. 761) met concl. proc.
gen. Lenaerts. 

(2) Cass., 8 dec. 1994, A.R. nr. C.93.0488.F 
(A. C., 1994, nr. 542). 

rekening neemt (3). [Art. 17 Gw. (1g31) 
(4); artt. 10, 11 en 25 Gw. (1994); art. 3g 
wet van 27 juli 1971.) 

(UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN T. BEL
GISCHE STAAT- EERSTE MIN. EN MIN. VAN WE
TENSCHAPSBELEID EN INFRASTRUCTUUR E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0493.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 december 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 
3 november 1994 (5); 

Gelet op het arrest nr. 82/95 van 14 
december 1995 van het Arbitragehof; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 6, (oud) 6bis (oud), 17, inzon
derheid 4° (oud), en 97 (oud) van de Grond
wet, 

doordat het arrest de vordering tot te
rugbetaling van de weduwen- en wezen
rechten die eiseres met ingang van 1 juli 
1971 voor de leden van haar onderwij
zend personeel die voor die datum zijn over
leden of tot het emeritaat zijn toegelaten, 
met bevestiging van het beroepen vonnis 
niet gegrond verklaart, op grond dat arti
kel 3g van de wet van 27 juli 1971 bepaalt 
dat de toelage die aan de instellingen van 
het vrije hoger onderwijs wordt toegekend 
voor het onderwijzend personeel dat v66r 1 
juli 1971 in ruste is gesteld, uitsluitend 
wordt aangewend voor de rustpensioenen, 
wat niet het geval is voor leden van het on
der wijzend personeel die met ingang van 
1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, voor wie zo
wel de overlevingspensioenen als de rust 
pensioenen, krachtens artikel 37 van de 
wet van 27 juli 1971, ten laste vallen van 
de Staat, 

(3) Zie A.A., 14 dec. 1995, rolnr. 788, nr. 82/ 
95, B.S., 17 jan. 1996, biz. 941. 

(4) Art. 17 Gw. (1831) v66r de wijziging per 15 
juli 1988; zie ook de overgangsbepaling in art. 17 
na de herziening; art. 59bis, § 6, eerste lid, Gw. 
(1831); art. 82 bijzondere wet van 16 jan. 1989 be
treffende de financiering van de gemeenschap
pen en de gewesten. 

(5) A.R. nr. C.93.0493.F (A. C., 1994, nr. 470). 
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terwijl eisers bij conclusie en meer be
paald in haar tweede aanvullende 
conclusie had betoogd dat de wetgever in de 
wet van 27 juli 1971 hoofdzakelijk ernaar 
had gestreefd om aan de universitaire in
stellingen, zowel de officiele als de vrije, het 
zelfde stelsel toe te kennen en dat de uit
legging van artikel 38 in die zin dat de 
overlevingspensioenen waren uitgeslo
ten, tot gevolg had dat de vrije universi
teiten minder voordelen hadden dan de 
rijksuniversiteiten, voor wie de Staat de 
overlevingsrenten voor zijn rekening 
neemt; geen overweging van het arrest op 
dat middel antwoordt en de beslissing dus 
niet regel matig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 (oud) van de 
Grondwet); de ongelijke behandeling -
zonder inachtneming van enig objectief ge
geven ter verantwoording ervan - tus
sen de rijksuniversiteiten en de vrije uni
versiteiten, met betrekking tot de betaling 
door de Staat van de overlevings
pensioenen van de leden van het onder
wijzend personeel die voor 1 juli 1971 in 
ruste zijn gesteld, afbreuk doet aan de ge
lijkheid van de onderwijsinstellingen voor 
de wet; het arrest dat artikel 38 van de wet 
van 27 juli 1971 uitlegt alsof de overle
vingspensioenen zijn uitgesloten, dus schen
ding inhoudt van de grondwetsbegin
selen van non-discriminatie, die zijn neer
gelegd in de artikelen 6 (oud), 6bis (oud) en 
17, inzonderheid 4" (oud), van de Grand
wet: 

Overwegende dat eiseres verklaart 
dat het arrest niet antwoordt op haar 
conclusie ten betoge dat de uitleg
ging, door het bestreden vonnis, van 
artikel 38 van de wet van 27 juli 1971 
op de financiering en de controle van 
de universitaire instellingen, tot ge
volg had dat de vrije universiteiten 
minder voordelen hadden dan de rijks
universi tei ten; 

Overwegende dat het hof van be
roep op die conclusie niet hoefde te 
antwoorden, nu eiseres daaruit geen 
rechtsgevolgen had afgeleid; 

Dat dienaangaande het middel niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende voor het overige dat 
het Arbitragehof, bij de uitspraak over 
de door het Hof in zijn arrest van 3 no
vember 1994 gestelde vraag, in zijn ar
rest nr. 82/95 van 14 december 1995 

voor recht zegt : artikel 38 van de wet 
van 27 juli 1971 op de financiering en 
de controle van de universitaire in
stellingen schendt de artikelen 10 en 
11 (vroegere artikelen 6 en 6bis) van 
de Grondwet niet, noch artikel 17 van 
de Grondwet zoals het luidde v66r 1 
januari 1989, noch artikel 24 (vroe
ger artikel 17) van de Grondwet, in zo
verre de erin bedoelde toelage ten gun
ste van de vermelde vrije universitaire 
instellingen, wordt aangewend voor de 
dienst der pensioenen van de leden 
van het onderwijzend personeel van 
die instellingen, die v66r 1 juli 1971 in 
ruste zijn gesteld, met uitsluiting van 
de dienst der overlevingsrenten, ter
wijl, voor de rijksuniversiteiten, de 
Staat die overlevingspensioenen voor 
zijn rekening neemt; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; · 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

19 april 1996 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Bruyn, Draps en Gerard. 

Nr. 121 

26 KAMER- 23 april 1996 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR
RESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- NAAR RECHT MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING - VOOR
WAARDEN. 

Om naar recht met redenen te zijn omkleed, 
moet de veroordelende beslissing opgave 
doen van de wetsbepalingen waarbij de 
bestanddelen van het bewezen verklaarde 
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misdrijf en een straf worden bepaald. 
(Art. 163 Sv.) (1) 

(MAYANDA NTUMBA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1564.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1994 door 
het Hofvan ~eroep teAntwerpen ge
wezen; 

Gelet op de namens eiseres inge
diende memorie waarvan een door de 
gri:ffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de straf
vordering tegen eiseres : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat artikel 197 van 

het Strafwetboek, dat in het arrest 
door verwijzing naar het beroepen von
nis wordt vermeld, luidt : "in alle ge
vallen in deze afdeling vermeld, wordt 
hij die gebruik maakt van de valse 
akte of van het valse stuk gestraft 
alsof hij de dader van de valsheid 
was"; 

Dat het arrest evenwel noch zelf, 
noch door enige verwijzing, de wets
bepaling vermeldt die de strafbepaalt; 

Dat het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en het derde middel, welke niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het uitspraak doet over 
de strafvordering tegen eiseres : ver
werpt de voorziening voor het ove-

(1) Cass., 26jan. 1988,A.R. nr. 781 (AC., 1987-
88, nr. 319; J. DU JARDIN, Motivering van vonnis
sen en arresten in strafzaken, blz. 20, nr. 6, A, in 
Strafrecht en strafvordering, commentaar (Klu
wer). 

rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiseres in de helft van 
de kosten; laat de overige helft ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

23 april 1996 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Gein
ger. 

Nr. 122 

2e KAMER - 23 april 1996 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS· 
GERECRT EN VONNISGERECRT- ALGEMEEN 
- BESCHIKKING TOT VERWIJZING NA CORREC· 
TIONALISATIE- BESLISSING TOT ONBEVOEGD· 
VERKLARING VAN HETVONNISGERECHT- ON
GEGROND- REGELING VAN RECHTSGEBIED
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING VAN RET 
VONNISGERECRT- VERWIJZING NAAR RET 
VONNISGERECRT ANDERS SAMENGESTELD. 

Wanneer het Hof, tot regeling van rechts
gebied, een beslissing van een appel
gerecht vernietigt, op grand dat de appel
rechters zich onterecht onbevoegd hebben 
verklaard na een regelmatige correctio
nalisering van een misdaad, verwijst het 
Hof de zaak naar hetzelfde appelgerecht, 
anders samengesteld (1). (Art. 526 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF VAN BE
ROEP TE GENT T. BAYRAM E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0297.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van de procureur-generaal bij 

(1) Zie Cass., 17 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 
39). 
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het Hof van Beroep te Gent strek
kende tot regeling van rechtsgebied, 
ter griffievan het Hof ontvangen op 28 
februari 1996 en waarvan een door de 
griffier van het Hofvoor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent, bij beschikking van 6 oktober 
1995 de hierboven genoemde verdach
ten naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen wegens de hun res
pectievelijk ten laste gelegde misdrij
ven die in het verzoekschrift nader zijn 
omschreven; 

Overwegende dat het beroepen von
nis van 8 november 1995 de correc
tionele rechtbank onbevoegd verklaart 
"te oordelen nopens de strafvorde
ring wat betreft de telastlegging E in 
hoofde van de beklaagde Bayram Su
leyman, Toubadie Nor-Eddin en Ka
ratasli Talip en de betichting F in 
hoofde van de beklaagde Bayram Su
leyman" en de zaak voor het overige 
onbepaald uitstelt; 

Dat het die beslissing laat steunen 
op de consideransen : "De raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg alhier heeft de beklaagden 
Bayram Suleyman, Toubadie Nor
Eddin en Karatasli Talip bij beschik
king de data 6 oktober 1995 naar de 
correctionele rechtbank verwezen zon
der aanneming van verzachtende om
standigheden voor de betichtingen E 
en F. Deze rechtbank werd aldus niet 
rechtsgeldig gevat en is derhalve niet 
bevoegd om over de strafvordering no
pens de betichtingen E en F uitspraak 
te doen. Met het oog op een goede 
rechtsbedeling komt het aan gewe
zen voor dat de zaak in haar geheel 
zou worden behandeld. Derhalve dient 
de zaak, voor het overige, onbepaald te 
worden uitgesteld"; 

Overwegende dat het hof van be
roep bij arrest van 26 december 1995 
het beroepen vonnis bevestigt; 

Overwegende dat tegen de beschik
king van de raadkamer alsnog geen 
rechtsmiddel kan worden ingesteld en 

het arrest in kracht van gewijsde is ge
gaan, zodat uit hun onderlinge tegen 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de loop van het 
gerecht belemmert; 

Overwegende dat de procureur des 
Konings de verwijzing naar de correc
tionele rechtbank vorderde van de ver
dachten wegens de hun respectieve
lijk ten laste gelegde wanbedrijven sub 
A, B, C, Den G en wegens de misda
den sub E en F, namelijk, wat de eer
ste verdachte (Bayram) betreft de te
lastleggingen E.1, E.2, E.3, E.4, F.1 en 
F.2, wat de derde verdachte (Touba
die) betreft de telastlegging E.1, en 
wat de vijfde verdachte (Karatasli) be
treft de telastlegging E.4; 

Dat in de vordering tot verwijzing de 
correctionalisering werd gevorderd van 
de telastleggingen E en F wegens ver
zachten de omstandigheden welke ten 
aanzien van de verdachten Bayram, 
Toubadie en Karatasli worden ver
meld met verwijzing naar de artike
len 2 van de wet van 4 oktober 1867, 
1 van de wet van 1 februari 1977 en 
het enig artikel van de wet van 6 fe
bruari 1985; 

Dat de raadkamer bij beschikking 
van 6 oktober 1995 de verdachten naar 
de correctionele rechtbank verwijst 
"aannemende (de beweegredenen) van 
de hierbovenstaande vordering"; 

Dat de raadkamer aldus, door te 
verwijzen naar de beweegredenen van 
de vordering van het openbaar minis
terie, het bestaan van de verzachtende 
omstandigheden aanneemt, welke in 
de vordering zijn vermeld met betrek
king tot de telastleggingen E en F wat 
de verdachten Bayram, Toubadie en 
Karatasli betreft en waarvoor wordt 
verwezen naar de wet van 4 oktober 
1867, zoals gewijzigd bij de wetten van 
1 februari 1977 en 6 februari 1985, en 
de misdaden sub E en F correctiona
liseert; 

Overwegende dat, gelet op de regel
matige correctionalisering van de mis
daden omschreven sub E en F, de be
slissing waarbij het hof van beroep 
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zich onbevoegd verklaart, niet naar 
recht verantwoord is; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt het 
arrest van 26 december 1995 van het 
Hofvan Beroep te Gent; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
arrest; verwijst de zaak naar bet Hof 
van Beroep te Gent, correctionele ka
mer, anders samengesteld. 

23 april1996 - 2" kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, eerste advocaat-generaal. 

Nr. 123 

2" KAMER - 24 april 1996 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST- SCHADE - BEGRIP, VOR
MEN- AANGESTELDE, SLACHTOFFER VAN DE 
FOUT VAN EEN DERDE- WETTELIJKE, REGLE
MENTAIRE OF CONTRACTUELE VERPLICHTIN
GEN VAN DE WERKGEVER- BETALING ZON
DER TEGENPRESTATIE. 

Om de vergoedbare schade te bepalen, die 
een werkgever lijdt ten gevolge van het feit 
dat hij op grand van zijn wettelijke, re
glementaire of contractuele verplichtin
gen betalingen heeft gedaan aan een aan
gestelde die het slachtoffer werd van een 
aan de {out van een derde te wijten on
geval, dient de rechter niet alleen vast te 
stellen dat voornoemde werkgever die be
talingen zonder tegenprestatie heeft ge
daan, maar moet hij bovendien het be
staan vaststellen van een schade die los 
staat van de uitvoering van die wette
lijke, reglementaire of contractuele ver
plichtingen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Zie Cass., 15 maart 1985, A.R. nr. 4482 
(A. C., 1984-85, nr. 431); 1 dec. 1993, A.R. nr. 
P.93.0648.F (A.C., 1903, nr. 493). 

(MEERS, ROYALE BELGE N.V. T. MAATSCHAPPIJ 
VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER 

TEBRUSSEL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0977.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1995 door bet 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben geconstateerd dat verweerster, krach
tens haar wettelijke, reglementaire of con
ventionele verplichtingen, aan de heer Y. 
een bedrag van 200.010 frank heeft be
taald, zijnde bezoldigingen en sociale las
ten betreffende periodes van arbeidsonge
schiktheid ten gevolge van het ongeval 
waarvan hij het slachtoffer was op 16 no
vember 1990, de eisers in solidum veroor
deelt om aan verweerster voornoemd be
drag te betalen, met de vergoedende 
intresten vanaf 16 november 1990, de ge
rechtelijke intrest en de kosten, OJl grond 
dat verweerster "terecht aanvoert dat er, in 
casu, geen samenloop van verplichtingen 
(tussen die van een aansprakelijke derde en 
die van verweerster) bestaat, aangezien de 
(door verweerster) overeenkomstig de re
glementaire bepalingen gedane betalin
gen de vergoedingsverplichting van de aan
sprakelijke derde niet vervingen; dat 
volgens de huidige leer van het Hof van 
Cassatie de schade die uit deze betalin
gen voortvloeit, vergoed moet worden op 
grond van het artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, als wordt aangevoerd dat 
die betalingen niet voortvloeien uit de kos
ten die op grond van een verplichting zijn 
opgelegd, maar wel uit een aantasting van 
het vermogen van de onderneming; dat de 
conventionele of reglementaire verplich
ting van laatstgenoemde jegens haar werk
nemer slechts schijnbaar van belang is; ... 
dat te dezen het beginsel moet worden toe
gepast van de algehele vergoeding van de 
door een misdrijf of een oneigenlijk mis
drijfveroorzaakte schade, welk beginsel im
pliceert dat de schadelijder wordt terug
gebracht in de toestand waarin hij zich had 
bevonden indien de fout van de aanspra
kelijke derde niet was begaan; dat de Maat
schappij voor intercommunaal vervoer te 
Brussel, die de wettelijke ofbovenwettelijke 
bezoldigingen alsook de sociale lasten heeft 
betaalcf aan Y., die het slachtoffer was van 
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een door de fout van de derde (eiser) ver
oorzaakt ongeval, wel degelijk zelf schade 
lijdt ten gevolge van die fout; dat die schade 
niet bestaat in de verplichting om een loon 
en sociale-zekerheidsbijdragen te beta
len, maar wel in de verplichting om ze zon
der tegenprestatie te betalen ... ; dat Y., ar
beider bij de Maatschappij voor intercom
munaal vervoer te Brussel, zonder de fout 
van eiser voor verweerster was blijven wer
ken en de litigieuze bezoldigingen en bij
dragen als tegenprestatie hiervoor waren 
betaald; dat m.a.w. de schade die ver
weerster ten gevolge van het ongeval van 
16 november 1990 heeft geleden, bestaat in 
het feit dat het slachtoffer tijdens de pe
riodes van arbeidsongeschiktheid niet meer 
heeft kunnen werken, terwijl de Maat
schappij voor intercommunaal vervoer te 
Brussel krachtens de wettelijke, reglemen
taire of conventionele bepalingen verplicht 
was het slachtoffer door te betalen", 

terwijl die consideransen van het ar
rest de stelling van de eisers niet ontkrach
ten volgens welke ieder oorzakelijk ver
band tussen de fout van eiser en de 
betaling door verweerster uitgesloten is, 
aangezien er tussen de fout van eiser en de 
bedoelde betalingen een eigen juridische 
oorzaak is ontstaan, te weten de wette
lijke, reglementaire of conventionele ver
plichting van verweerster om de litigieuze 
bezoldigingen en bijdragen door te beta
len; dat de overweging van verweerster, 
waarnaar het arrest verwijst, namelijk dat 
de betaling van de bezoldigingen en de 
sociale-zekerheidsbijdragen niet bedoeld 
was om de verplichting van de aansprake
lijke derde te vervangen, de stelling van de 
eisers helemaal niet tegenspreekt, maar in
tegendeel de juistheid ervan bevestigt, daar 
uit die overweging volgt dat de juridiscbe 
oorzaak van de betaling geen verband 
houdt met de aansprakelijkheid van ei
ser; het bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen de fout van eiser en de door 
verweerster gedane betalingen niet wordt 
bewezen door de enkele vaststelling dat die 
betalingen zonder tegenprestatie voor ver
weerster werden gedaan en bijgevolg voor 
haar een eigen schade hebben doen ont
staan; verweerster in feite van de aanspra
kelijke derde de vergoeding van die eigen 
"schade" slechts zou kunnen eisen als deze 
zou los staan van haar wettelijke, regle
mentaire of conventionele verplichting om 
aan haar aangestelde diens bezoldigin
gen en de desbetreffende sociale lasten te 
be tal en; 

en terwijl in casu de eerste oorzaak van 
de schade die verweerster eventueel door 

voornoemde betalingen heeft geleden, haar 
wettelijke, reglementaire of conventio
nele verplichting is om haar aangestelde, 
ondanks zijn afwezigheid, door te beta
len, zodat tussen de fout van eiser en de ei
gen "schade" van verweerster een oorzaak 
is ontstaan die geen verband houdt met die 
fout en die op zich voldoende grond ople
vert voor die betalingen; de verplichting om 
die bezoldiging te betalen dermate vreemd 
is aan de fout van de eerste eiser dat ver
weerster, ook al was haar aangestelde af
wezig geweest ten gevolge van een onge
val waaraan hij zelf schuld had, zoals het 
vaststaat en trouwens door het arrest wordt 
geconstateerd, de bezoldigingen en de 
sociale-zekerheidsbijdragen toch had moe
ten doorbetalen aangezien zij "op grond van 
de wettelijke, reglementaire of conventio
nele bepalingen verplicht was ze door te be
talen" tijdens de periodes van arbeidson
geschiktheid; het bestreden arrest bijgevolg, 
door de eisers te veroordelen tot de terug
betaling van de door verweerster gedane 
betalingen, op grond van de schade die zij 
geleden heeft ten gevolge van het ontbre
ken van een tegenprestatie voor die beta
lingen hoewel deze een eigen juridische oor
zaak hebben die voornoemde betalingen 
voldoende rechtvaardigt, het begrip oorza
kelijk verband miskent en meer in het al
gemeen de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt op grond waar
van de dader van een misdrijf of een on
eigenlijk misdrijfverplicht is om slechts de 
door zijn eigen fout ontstane schade te ver
goeden: 

Overwegende dat de rechter, om de 
vergoedbare schade te bepalen van een 
werkgever die, op grond van zijn wet
telijke, reglementaire of conventio
nele verplichtingen, betalingen heeft 
gedaan aan een aangestelde die het 
slachtoffer werd van een aan de fout 
van een derde te wijten ongeval, niet 
aileen dient vast te stellen dat die 
werkgever die betalingen zonder te
genprestatie heeft gedaan, maar bo
vendien het bestaan moet vaststel
len van een schade die los staat van de 
uitvoering van die wettelijke, regle
mentaire of conventionele verplichtin
gen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat op de kant 
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van dit arrest melding zal worden ge
maakt van het vernietigde arrest; ver
oordeelt verweerster in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hofvan Beroep 
te Luik. 

24 april 1996 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter- Verslaggever : de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 124 

2e KAMER - 24 april 1996 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- HUIS
ZOEKING- BEVEL NIET BIJ DOSSIER GEVOEGD 
-GEVOLGEN. 

Een veroordeling mag niet steunen op de tij
dens een onwettelijke huiszoeking ge
dane vaststellingen en op de ingevolge die 
vaststellingen verzamelde bewijzen; dit is 
meer bepaald het geval wanneer het be
vel ter uitvoering waarvan de huiszoe
king werd verricht, niet bij het dossier is 
geuoegd (1). (Art. 89bis Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL T. ISANZA NKANDA LOMKOY) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. nr. P.96.0350.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1996 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel ... 
Overwegende dat de tijdens een on

wettige huiszoeking gedane vaststel
lingen en de bewijzen die op grond van 
die vaststellingen zijn verzameld, geen 
grond tot veroordeling kunnen ople
veren; 

Overwegende dat het arrest consta
teert dat de gerechtelijk inspecteurs, 
officieren van de gerechtelijke poli
tie, hulpofficieren van de procureur des 
Konings, een huiszoeking hebben ver
richt ter uitvoering van een bevel dat 
de onderzoeksrechter Vlogaert heeft 
gegeven op verzoek van de N eder
landse overheid, dat voornoemd be
vel nochtans niet bij het dossier is ge
voegd en dat, hoewel het bestaan zelf 
van die opdracht niet wordt betwist, 
beklaagde toch zijn recht van verde
diging niet kan uit oefenen, aange
zien hij geen inzage heeft kunnen krij
gen van dit stuk en de regelmatigheid 
ervan niet heeft kunnen nagaan; 

Dat het hofvan beroep, door aldus 
te beslissen dat de regelmatigheid van 
de huiszoeking niet kon worden na
gegaan, zijn beslissing de telastleg
gingen, die uitsluitend gegrond wa
-ren op het resultaat van de 
voornoemde huiszoeking, niet bewe
zen te verklaren, naar recht heeft ver
antwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 april 1996 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Lahousse - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 125 

2e KAMER- 24 april 1996 

VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJ
HEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN -
BORGSOM- MOTIVE RING- GEEN DISCRIMI
NATIE- BEPALING VAN HET BEDRAG. 

Het is niet tegenstrijdig te beslissen dat, we-
(1) Zie Cass., 22 juni 1971 (A. C., 1971, 1070). gens het gevaar voor ontvluchting, de / 
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handhaving van de hechtenis in het be
lang van de openbare veiligheid gebo
den is tenzij een borgsom betaald wordt, 
en het bedrag van die borgsom zo haag te 
bepalen dat het gevaar dat verdachte niet 
verschijnt, zeer gering, zo niet onbe
staande wordt; die alternatieve maatre
gel is aZgemeen en dus niet discrimine
rend; voor de bepaling ervan ka;r: 
rekening worden gehouden met de bu
zondere toestand van iedere verdachte (1). 
(Art. 35, § 4, wet 20 juli 1990.) 

(TZOANOS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0512.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 april 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt "dat de handhaving van de 
hechtenis volstrekt noodzakelijk is 
voor de openbare veiligheid" en dat die 
noodzakelijkheid blijkt uit "de gran
den van het aanhoudingsbevel als
ook uit die van het arrest van 15 
maart 1996 van de kamer van inbe
schuldigingstelling" die "blijven be
staan en hun gelding onverminderd 
behouden"; dat het arrest de volstrekte 
noodzakelijkheid grondt op de vrees 
dat eiser zich aan het optreden van 
het gerecht zal onttrekken zo hij geen 
borgsom betaalt als waarborg voor zijn 
verschijning bij alle proces
handelingen; dat de appelrechters al
dus hun beoordeling met redenen heb
ben omkleed zonder zich tot een 
nietszeggende formule te beperken en 
dat ze de redenen van hun redenen 
niet dienden aan te geven; 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is te beslissen dat, wegens het 
gevaar voor ontvluchting, de handha
ving van de hechtenis in het belang 

(1) Zie Cass., 22 nov. 1977,A.R. nr. 4482 (A.C., 
1978, 335); 12 okt. 1993, A.R. nr. P.93.1339.N 
(A.C., 1993, nr. 406). 

van de openbare veiligheid geboden is 
tenzij een borgsom wordt betaald, en 
het bedrag van die borgsom zo hoog te 
bepalen dat het gevaar dat verdachte 
niet verschijnt, zeer gering, zo niet on
bestaande, wordt; dat de inaanmer
kingneming van het fei~ dat de han1-
having van de voorlop1ge hechtems 
van een verdachte niet meer noodza
kelijk blijkt als deze een borgsom be
taalt, haar oorsprong vindt in de wet; 
dat die alternatieve maatregel alge
meen en dus niet discriminerend is; 
dat het met de wet overeenstemt dat, 
voor de bepaling van het vereiste be
drag, rekening wordt geho~den met de 
bijzondere toestand van 1edere ver
dachte en zulks, zowel uit het oog
punt van diens financie~e middelen. ~ls 
uit het oogpunt van dwns mogehJk
heden om zich aan het optreden van 
het gerecht te onttrekken; 

Overwegende, voor het overige, dat 
het arrest constateert dat er voldoende 
bezwaren zijri betreffende de feiten 
waarvan eiser wordt verdacht en die 
een gevangenisstraf van meer dan een 
jaar tot gevolg kunnen hebben; dat het 
de feitelijke omstandigheden van de 
zaak en die welke eigen zijn aan de 
persoonlijkheid van verdachte ver
meldt die, om redenen van openbare 
veiligheid, de handhaving van zijn 
hechtenis wettigen gelet op de ernst 
van de feiten en gelet op het gevaar 
dat hij zich, bij niet-betaling van een 
borgsom, zou onttrekken aan het op
treden van het gerecht; 

Overwegende dat die consideran
sen voldoende zijn om de beslissing re
gelmatig te motiveren en naar recht te 
verantwoorden zodat de appelrechters 
niet uitvoeriger dienden te antwoor
den op eisers conclusie die ingevol15e 
hun beslissing niet meer ter zake die
nend was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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24 april 1996 - 2e kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Ghislain, waarne
mend voorzitter- Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. X. Magnee en A. De 
Francquen, Brussel. 

Nr. 126 

2e KAMER - 25 april 1996 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- GEZAG VAN GE
WIJSDE - RECHTSMACHT- GEVOLG. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
GEZAG VAN GEWIJSDE- RECHTSMACHT- GE
VOLG. 

3o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
RECHTSMACHT- GEVOLG. 

4o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
NIEUWE AANSPRAAK- NIEUW VERWEER
VOORWAARDE. 

5o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- RECHTS
MACHT- GEVOLG. 

6° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
GEZAG VAN GEWIJSDE- RECHTSMACHT- GE
VOLG. 

7o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
RECHTSMACHT- GEVOLG. 

go VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
NIEUWE AANSPRAAK- NIEUW VERWEER -
VOORWAARDE. 

1°, 2°, 3°, 4° en 5° Wanneer een rechter in 
dezelfde rechtspleging een eindbeslis
sing over de strafvordering of over een ci
vielrechtelijk geschil heeft gewezen, be
let niet het gezag van het strafrechtelijk 
of van het civielrechtelijk gewijsde, maar 
de reeds volledig uitgeoefende rechts-

macht hem hierover opnieuw uitspraak te 
doen (1). (Artt. 19 en 23 t.e.m. 2g Ger.W.; 
4 V.T.Sv.) 

6° en 7o De volledige uitoefening door de 
strafrechter van zijn rechtsmacht over een 
burgerlijke rechtsvordering vloeit voort uit 
hetgeen hij werkelijk heeft beslist over een 
geschilpunt dat hem door partijen expli
ciet of impliciet ter beoordeling was on
derworpen (2). (Artt. 19 Ger.W. en 4 
V.T.Sv.) 

go Om na tussenvonnis te beslissen dat over 
de burgerlijke rechtsvordering door de 
strafrechter, een nieuwe aanspraak kan 
worden ingewilligd of een nieuw ver
weer kan worden aangenomen moet wor
den onderzocht of dit kan zonder het voor
deel van zijn vorige beslissing ongedaan 
te maken (3). (Artt. 19 Ger.W. en 4 
V.T.Sv.) 

(AEGON ALLERLEI RISICO'S N.Y. -TRANS DELPID 
N.Y. T. JOCHEMS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1565.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1994 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
beslist op civielrechtelijk gebied; 

Over het middel gesteld als volgt : "scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 2, 23, 24, 25, 2g 
van het Gerechtelijk Wetboek, 63, 152, 153, 
176, 1g5, 190, 202, 211 tot 215, van het 
Wetboek van Strafvordering, 4, van de Wet 

(1) Zie Cass., 9 mei 1972, A. C., 1972, 835; 26 
rnaart 1973, A. C., 1973, 745 (in strafzaken); 19 
rnaart 1992,A.R. nr. 9122, A. C., 1991-92, nr. 384; 
15 sept. 1994,A.R. nr. C.93.0426.F,A.C., 1994, nr. 
383; 24 nov. 1994, A.R. nr. C.93.0484.F, ibid., nr. 
510 (in burgerlijke zaken). 

(2) Zie Cass., 14 mei 1982, A. C., 1981-82, nr. 
548 (in burgerlijke zaken). 

(3) Zie Cass., 16 maart 1972 (A. C., 1971-72, 
670 (in burgerlijke zaken). 
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van 17 april 1878 houdende de Vooraf
gaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, en van het algemeen rechtsbe
ginsel van het absoluut gezag van het 
strafrechtelijk gewijsde, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming eiseres veroordeelt om te beta
len aan verweerster Julia Jochems de som 
van 180.4 73 frank op volgende gronden : 
dat het geschil dat thans aan het hof (van 
beroep) onderworpen wordt enkel betrek
king heeft op de omvang van de vergoe
ding op dewelke de burgerlijke partij Julia 
Jochems gerechtigd is ingevolge de zware 
verwondingen die zij opliep in het verkeers
ongeval te Wuustwezel op 11 augustus 
1991, ongeval waarvoor verwezene Chris
tiaan Biessen, oorspronkelijke beklaagde, 
integraal aansprakelijk werd gesteld, zo
wel op strafrechtelijk als op burgerlijk ge
bied bij vonnis dd. 27 april 1992, welkin 
kracht van gewijsde is gegaan; dat het hof 
(van beroep) ter zake niet gevat is om te 
oordelen over de aansprakelijkheid inge
volge de 'risicoaanvaarding' in hoofde van 
verweerster zoals aangevoerd door eise
res, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis van 
27 april 1992 van de Correctionele Recht
bank te Antwerpen (stuk nr. 32), door op 
strafgebied Christiaan Biessen te veroor
delen wegens het plegen van de vermengde 
feiten A, B, C en D tot een geldboete van 
200 frank en een ontzetting voor de duur 
van twee maanden uit het recht tot het be
sturen van een motorvoertuig, geenszins op 
strafgebied Christiaan Biessen integraal 
aansprakelijk gesteld heeft voor het onge
val; dat het vonnis van 27 april 1992 geen 
enkel motiefbevat over het al ofniet dra
gen van de veiligheidsgordel door ver
weerster en zich daarover niet uitspreekt 
en derhalve de fout van verweerster op bur
gerlijk gebied gepleegd, door het niet dra
gen van haar veiligheidsgordel, niet uit
sluit; dat dientengevolge het bestreden 
arrest, door te oordelen dat het vonnis van 
27 april 1992 op strafrechtelijk gebied 
Christiaan Biessen integraal voor het on
geval aansprakelijk heeft gesteld, zowel de 
bewijskracht (schending van de artikelen 
1319, 1320, 1322, B.W), als het strafrech
telijk gezag van gewijsde van dit vonnis 
heeft miskend (schending van artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878, en van het al
gemeen rechtsbeginsel van het absoluut ge
zag van het strafrechtelijk gewijsde); 

tweede onderdeel, het vonnis van 27 april 
1992 van de Correctionele Rechtbank te 

Antwerpen (stuk nr. 32), door op burger
lijk gebied de vordering van verweerster 
ontvankelijk en als volgt gegrond te ver
klaren, nl. door eiseres te veroordelen om, 
samen met Christiaan Biessen, een som 
van 50.000 frank provisioneel voor mo
rele en materiele schade te betalen, met be
noeming van een medisch deskundige om 
verweerster te onderzoeken en verslag over 
haar toestand neer te leggen, geenszins op 
burgerlijk gebied Christiaan Biessen inte
graal aansprakelijk gesteld heeft voor het 
ongeval; dat het vonnis van 27 april1992 
geen enkel motief bevat over het al of niet 
dragen van de veiligheidsgordel door ver
weerster en zich daarover niet uitspreekt 
en derhalve de fout van verweerster op bur
gerlijk gebied door het niet dragen van haar 
veiligheidsgordel, niet uitsluit; dat dien
tengevolge het bestreden arrest, door te oor
delen dat op burgerlijk gebied het vonnis 
van 27 april 1992 Christiaan Biessen in
tegraal voor het ongeval aansprakelijk heeft 
gesteld, zowel de bewijskracht (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
B.W.), als het gezag van gewijsde van dit 
vonnis heeft miskend (schending van de ar
tikelen 2, 23, 24, 25, 26, Ger. W, 4, van de 
Wet van 17 april 1878); 

derde onderdeel, nu eiseres in haar appel
conclusie uitdrukkelijk vroeg de eis van ver
weerster ongegrond te verklaren en min
stens te beslissen dat zij voor vijftig procent 
aansprakelijk was wegens het niet dra
gen van haar veiligheidsgordel, zoals ver
eist bij artikel 35 van het Wegverkeersre
glement, het bestreden arrest ten onrechte 
beslist heeft dat het niet gevat was om te 
oordelen over de aansprakelijkheid van ver
weerster ingevolge risicoaanvaarding 
(schending van de artikelen 63, 152, 153, 
176, 185, 190, 202, 211 tot 215 Sv.); zodat 
het bestreden arrest de in het middel aan
gewezen bepalingen en het algemeen 
rechtsbeginsel geschonden heeft" : 

Overwegende dat het middel be
trekking heeft op de vraag wat het 
voorwerp is van het gewijsde, zowel op 
strafrechtelijk als op civielrechtelijk ge
bied, van het vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen van 
27 april 1992; 

Overwegende dat wanneer een rech
ter in dezelfde rechtspleging een eind
beslissing over de strafvordering of 
over een civielrechtelijk geschil heeft 
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gewezen, niet het gezag van het straf
rechtelijk of van het civielrechtelijk ge
wijsde, maar de reeds volledig uitge
oefende rechtsmacht hem belet 
hierover opnieuw uitspraak te doen; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis van de 

Correctionele Rechtbank te Antwer
pen van 27 april 1992 een eindbeslis
sing is over de strafvordering waar
tegen geen rechtsmiddel werd aange
wend; 

Dat het onderdeel dat berust op de 
aanvoering dat de appelrechters in 
deze omstandigheid tach nog rechts
macht hebben om opnieuw over de 
strafvordering uitspraak te doen, faalt 
naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis van de 

Correctionele Rechtbank te Antwer
pen van 27 april1992 een tussenvon
nis is over de civielrechtelijke vorde
ring van verweerster; 

Overwegende dat, enerzijds, devol
ledige uitoefening door de strafrech
ter van zijn rechtsmacht over een ci
vielrechtelijke vordering voortvloeit uit 
hetgeen hij werkelijk heeft beslist over 
een geschilpunt dat hem door par
tijen expliciet of impliciet ter beslis
sing was onderworpen; 

Dat, anderzijds, om na een tussen
vonnis te beslissen dat een nieuwe 
aanspraak kan worden ingewilligd of 
een nieuw verweer kan worden aan
genomen, moet worden onderzocht of 
dit kan zonder het voordeel van de vo
rige beslissing ongedaan te maken; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat verweerster v66r het tus
senvonnis van de Correctionele Recht
bank te Antwerpen van 27 april 1992 
bij de eerste rechter in conclusie had 
aangevoerd dat eiseres en de 
beklaagde Christiaan Biessen haar 
volledig dienden schadeloos te stel
len voor de opgelopen schade en vor
derde eiseres en de beklaagde Chris
tiaan Biessen samen te veroordelen 
om haar een voorschot van .80.000 
frank met interest te betalen en een 

geneesheer-deskundige met de gebriii
kelijke opdracht te gelasten; dat de be
klaagde Christiaan Biessen ter zake 
geen bijzonder verweer voerde en dat 
eiseres in conclusie enkel vroeg akte te 
verlenen van haar vrijwillige tussen
komst; 

Dat de correctioilele rechtbank in 
haar tussenvonnis eiseres en de be
klaagde Christiaan Biessen op civiel
rechtelijk gebied, "rekening houdend 
met de zekere schade die reeds werd 
geleden", in solidum veroordeelde om 
aan verweerster voor morele en ma
teriele schade een voorschot van 
50.000 frank met interest te betalen en 
opdracht gaf aan een geneesheer
deskundige tot een onderzoek van de 
door verweerster opgelopen verwon
dingen en de gevolgen daarvan; 

Overwegende dat derhalve de eer
ste rechter in zijn tussenvonnis had 
beslist dat eiseres en de beklaagde 
Christiaan Biessen gehouden waren de 
gehele door verweerster opgelopen 
schade te vergoeden; 

Dat na dit tussenvonnis de eerste 
rechter geen rechtsmacht meer had 
om uitspraak te doen over het nieuwe 
verweer van eiseres dat zij niet tot de 
volledige vergoeding van de door ver
weerster opgelopen schade gehouden 
is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat tegen het tussen

vonnis van de Correctionele Recht
bank te Antwerpen van 27 april 1992 
geen rechtsmiddel werd aangewend, 
zodat de saisine van de appelrechters 
zich niet uitstrekt tot de in het ant
woord op het tweede onderdeel van het 
middel vermelde geschilpunten op ci
vielrechtelijk gebied waarover het tus
senvonnis~van de Correctionele Recht
bank te Antwerpen een definitieve 
beslissing heeft gewezen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 
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25 april 1996 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 127 

2• KAMER - 25 april 1996 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -BE
SLISSINGEN EN PARTIJEN- BURGERLIJKE 
PARTIJ- ONDERZOEKSGERECHTEN- RAAD
KAMER- REGELING VAN DE PROCEDURE
BUITENVERVOLGINGSTELLING- ONTVANKE
LIJKHEID VAN HET RECHTSMIDDEL. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN - KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
BUITENVERVOLGINGSTELLING- BURGER
LIJKE PARTIJ- HOGER BEROEP- ONTVAN
KELIJKHEID VAN HET RECHTSMIDDEL. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BE
SLISSING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING 
- NIEUWE BEZWAREN- INITIATIEF TOT HER
OPENING VAN HET ONDERZOEK 
BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING. 

4 o OPENBAAR MINISTERIE - GERECH
TELIJK ONDERZOEK - BESLISSING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING- NIEUWE BE
ZWAREN- VORDERING TOT HEROPENING VAN 
HET ONDERZOEK 

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1-
BENADEELDE- GERECHTELIJK ONDERZOEK 
- BESLISSING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING- HEROPENING VAN HET ONDER
ZOEK WEGENS NIEUWE BEZWAREN -
BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- AFWIJZING. 

1 o De burgerlijke partij kan het haar bij art. 
135 Sv. toegekende recht om hager be
roep in te stellen tegen een door de raad
kamer gewezen beschikking van buiten
veruolgingstelling slechts uitoefenen 
indien haar burgerlijke-partijstelling ont-

vankelijk is en zij derh'airfe' op regelina
tige wijze als partij kan optreden (1). 

2° Ter beoordeling van de ontvankelijk
heid van het hager beroep dat de burger
lijke partij heeft ingesteld tegen een be
schikking van buitenvervolgingstelling 
dient de kamer van inbeschuldigingstel
ling te onderzoeken of de burgerlijke
partijstelling ontvankelijk was (2). (Artt. 
217 en 218 Sv.) 

3° en 4° Na een beslissing van buiten
vervolgingstelling door de onderzoeks
gerechten kan de heropening van het ge
rechteli}k onderzoek wegens nieuwe 
bezwaren enkel door het openbaar mi
nisterie worden gevorderd en niet door de 
burgerlijke partij (3). (Artt. 246, 247 en 
248 Sv.) 

5° De rechter die aan de benadeelde het 
recht ontzegt om door burgerlijke
partijstelling het onderzoek te doen her
openen wegens nieuwe bezwaren, mis
kent diens recht op een eerlijk proces niet 
(4). (Artt. 246, 247 en 248 Sv.) 

(LAUWERS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1412.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 oktober 1994 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op het namens eiser inge
diende verzoekschrift waarvan een 
door de griffi.er van het Hof voor eens
luidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

(1) Cass., 7 maart 1995, A.R. nr. P.94.1086.N 
(A.C., 1995, nr. 137). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Cass., 7 sept. 1982, A.R. nr. 7464 (AC., 
1982-83, nr. 18); R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, Kluwer, 1994, 191, nr. 485; R. 
VERSTRAETEN, De burgerlijke partij en het gerech
telijk onderzoek, Maklu, 1990, nr. 517 e.v. 

(4) Zie noot 3. 
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A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eisers 
hoger beroep niet ontvankelijk wordt 
verklaard: 

Over het middel : 
Overwegende dat het middel aan

voert dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling- door niet ontvanke
lijk te verklaren het hoger beroep van 
eiser, burgerlijke partij, tegen de be
schikking van de raadkamer waarbij 
zij n stelling van burgerlijke partij, 
strekkende tot heropening van het ge
rechtelijk onderzoek, niet ontvanke
lijk was verklaard - het recht op een 
eerlijk proces miskent en zodoende ar
tikel 6.1 E.V.R.M. schendt; 

Overwegende dat de burgerlijke par
tij krachtens artikel135 van het Wet
hoek van Strafvordering- bij ont
stentenis van hoger beroep door het 
openbaar ministerie- ook alleen ho
ger beroep kan instellen tegen de be
schikking van de raadkamer waarbij 
de verdachte buiten vervolging wordt 
gesteld en zodoende de strafvorde
ring in stand kan houden; 

Overwegende dat zij dit recht van 
hoger beroep, haar toegekend door ar
tikel 135 van het Wetboek van Straf
vordering, kan uitoefenen, hetzij ze 
door klacht met stelling van burger
lijke partij voor de onderzoeksrech
ter de uitoefening van de straf vorde
ring op gang heeft gebracht, hetzij ze 
hangende het gerechtelijk onderzoek 
zich burgerlijke partij heeft gesteld 
voor de onderzoeksrechter, hetzij ze 
zich burgerlijke partij heeft gesteld 
voor de raadkamer ter gelegenheid van 
de regeling van de rechtspleging; 

Dat evenwel de burgerlijke partij 
het recht om hoger beroep in te stel
len tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling slechts kan uitoe
fenen, indien haar stelling van 
burgerlijke partij ontvankelijk is en zij 
derhalve op regelmatige wijze in de 
hoedanigheid van burgerlijke partij 
kan optreden; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling, wanneer zij uitspraak doet over 

het hoger beroep tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling dat 
door de burgerlijke partij werd inge
steld, ter beoordeling van de ontvan
kelijkheid van dit hoger beroep dient 
te onderzoeken of de stelling van bur
gerlijke partij ontvankelijk is en dus of 
degene die zich aandient als burger
lijke partij die hoedanigheid bezit; 

Overwegende dat, krachtens de ar
tikelen 246, 24 7 en 248 van het Wet
hoek van Strafvordering, na een be
slissing van buitenvervolgingstelling 
door de onderzoeksgerechten, de her
opening van het gerechtelijk onder
zoek wegens nieuwe bezwaren enkel 
kan worden gevorderd door het open
baar ministerie en niet door de bur
gerlijke partij; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling oordeelt dat de 
stelling van burgerlijke partij van ei
ser niet ontvankelijk is omdat de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen bij beschikking 
van 21 april1986 wegens dezelfde fei
ten een beschikking van buiten
vervolgingstelling heeft verleend en 
door het openbaar ministerie geen her
opening op grond van nieuwe bezwa
ren van dit afgesloten onderzoek is ge
vorderd, zodat het daarom "aan de 
burgerlijke partij dan ook niet toege
laten was het gerechtelijk onderzoek 
weer op gang te brengen middels een 
klacht met burgerlijke-partijstelling"; 

Overwegende dat een beslissing van 
buitenvervolgingstelling wegens on
voldoende bezwaren geen gezag van 
gewijsde heeft voor de burgerlijke 
rechter, zodat degene die beweert door 
een misdrijf, waarvoor door het 
onderzoeksgerecht de buiten
vervolgingstelling werd gelast, te zijn 
benadeeld steeds de mogelijkheid heeft 
zijn burgerlijke vordering die uit het 
misdrijfvoortvloeit in te stellen voor de 
burgerlijke rechter; 

Dat de appelrechters, door aan ei
ser als burgerlijke partij het recht te 
ontzeggen om door een stelling van 
burgerlijke partij de heropening van 
het onderzoek wegens nieuwe bezwa
ren teweeg te brengen, zijn recht op 
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een eerlijk proces niet miskennen en 
artikel 6.1 E.V.R.M. niet schenden; 

Dat zij de beslissing dat, wegens de 
niet-ontvankelijkheid van eisers klacht 
met stelling van burgerlijke partij, zijn 
hager beroep tegen de beschikking van 
de raadkamer bij gebrek aan hoeda
nigheid niet ontvankelijk is, naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
wordt veroordeeld tot schadevergoe
ding aan de verweerders : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

25 april 1996 - 2• kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal-Advocaat : 
mr. J. Robbroeckx, Antwerpen. 

Nr. 128 

2• KAMER - 25 april1996 

HERZIENING- VERZOEK EN VERWIJZING 
OM ADVIES- ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
VERZOEK- NIEUW DESKUNDIGENVERSLAG
OVEREENSTEMMING VAN DIT VERSLAG MET 
EEN IN HET GEDING VERWORPEN STANDPUNT. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot herzie
ning dat berust op een nieuw 
deskundigenverslag wanneer dit ver
slag geen wijziging in de stand van de 
wetenschap aanvoert, maar slechts een op 
nieuwe waarnemingen gestoelde conclu
sie die reeds door de feitenrechter was ver
worpen (1). (Art. 443, 3°, Sv.) 

(1) Zie Cass., 17 jan. 1978 (A.C., 1978, 601). 

(VAN PUYVELDE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1490.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift getekend door Mr. Johan Ver
bist, advocaat bij het Hof, en neerge
legd ter griffi.e van het Hof op 28 
december 1995, waarbij Dirk, Cyriel, 
Mathilde Van Puyvelde, handelaar, ge
boren te De Klinge op 7 november 
1953, wonende te De Klinge, Macha
rius Reynsstraat 59, herziening vraagt 
van het in kracht van gewijsde ge
gane arrest van het Hof van Beroep te 
Gent van 27 mei 1992, waarbij hij 
werd veroordeeld tot een gevangenis
straf van een maand met uitstel ge
durende drie jaar en geldboete van 500 
frank, gebracht op 30.000 frank, een 
vervangende gevangenisstrafvan drie 
maand en verbeurdverklaringen, be
nevens de veroordeling in betaling van 
een bedrag bij wijze van bijdrage tot 
de financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke ge
welddaden en de kosten, wegens de 
vermengde feiten van te Sint-Niklaas 
van 19 maart 1989 tot 24 maart 1989 : 
A. meermaals voordeel te hebben ge
trokken van kansspelen, meer bepaald 
van een variante van een ''kugelkar
rousel'', en B. meermaals een speel
huis te hebben gehouden; 

Gelet op "het advies overeenkom
stig artikel443 van het Wetboek van 
Strafvordering om te worden gevoegd 
bij de aanvraag door de veroordeelde, 
tot herziening van een arrest van het 
Hofvan Beroep te Gent, 8e kamer, dd. 
27.5.92", dat is ondertekend door "Mr. 
M. Verwilghen, Mr. H. Coveliers, Mr. 
J. Westerlinck"; 

Overwegende dat verzoeker zijn 
aanvraag laat steunen op artikel 443, 
3·, van het Wetboek van Strafvorde
ring, meer bepaald op het feit dat door 
het nu door hem voorgebrachte stuk, 
met name het deskundigenverslag van 
Ir. Walter Huys van 15 april 1994 
waarbij gevoegd het verslag van het 
onderzoek van Dr. Bernd Koster, Ir. 
illlrich Thiedig en Dr. Ir. Holger 
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W~nte, zijn 6nschuld wo.rdt aange- , 
toond en hij in: de morele en feitelijke 
onmogelijkheid was dergelijk stuk voor 
te brengen; 

Overwegende dat het arrest van het 
Hof van Beroep te Gent van 27 mei 
1992 verzoekers veroordeling mede 
laat steunen op "de politionele vast
stellingen ter plaatse en de waarne
mingen van gerechtsdeskundige Huys, 
zoals op bepaalde specifieke punten 
aangevuld ofverbeterd door het Duits 
ingenieursbureau Baum en Prof. 
Schwarze door de verdediging geraad
pleegd"; dat het arrest onder meer con
sidereert : "Trouwens ook Prof. I 
Schwarze, door de verdediging geraad
pleegd, betwist niet dat de exacte voor
spelling niet absoluut is. Hij is ech
ter van oordeel dat een voldoende 
ervaren speler met overeenkomstige 
analyserende bekwaamheden, de ge
tallen en/of getallensektoren zal kun
nen aanduiden, waarin de kogel bij 
een bepaald baanverloop 'praktisch ze
ker' zal vallen. Hieruit besluit hij dat 
kwestieus spel geen zuiver kansspel is, 
dus wel een behendigheidsspel. Het 
hof (van beroep) is echter van oor
deel ... "; 

Overwegende dat het nu voor
gebrachte verslag, dat geen wijziging 
in de stand van de wetenschap, maar 
slechts nieuwe door Ir. Walter Huys in 
een door verzoeker in Nederland uit
gebate casino verrichte waarnemin
gen aanvoert, tot een gelijkaardige 
conclusie komt als indertijd Prof. Ir. 
Schwarze, welke door het hof van be
roep werd verworpen; 

Dat derhalve de inhoud van het 
nieuwe verslag van Ir. Walter Huys 
geen nieuw feit uitmaakt en derhalve 
niet tot herziening kan leiden; 

Dat het verzoek mitsdien niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek tot herziening; veroordeelt ver
zoeker in de kosten. 

25 april 1996 - 2e kamer - Voorzit· 
ter: de h. D'Haenens, voorzitter- Ver-

slaggever : de h. Huybrechts -Anders
luidende conclusie (2) van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ver
bist. 

Nr. 129 

2e KAMER- 25 april1996 

1 o STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTELVORDERING- GEMACH
TIGDE AMBTENAAR- COLLEGE VAN BURGE
MEESTER EN SCHEPENEN- HOEDANIGHEID 
OM DE VORDERING IN TE STELLEN. 

2° STEDEBOUW -HERSTELVANPLAATSIN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTELVORDERING- GEMACH
TIGDE AMBTENAAR - VLAAMSE GEWEST
ONDERSCHEIDEN BELANGEN. 

1 o Wanneer de gemachtigde ambtenaar of 
het college van burgemeester en schepe
nen optreden met toepassing van art. 65 
Stedebouwwet, handelen zij niet tot her
s tel van eigen schade doch ter uitoefe
ning van een hen door de wet gegeven op
dracht,· bij afwezigheid van eigen schade 
kunnen zij zich geen burgerlijke partij 
stellen (1). 

(2) Ret O.M. had eveneens tot de niet
ontvankelijkheid van het verzoek geconcludeerd, 
doch op andere gronden die het Hofnaar zijn oor
deel eerst had moeten onderzoeken. Uit geen stuk 
bleek immers dat de drie ondertekenaars van het 
bij het verzoekschrift gevoegde gunstig advies ad
vocaten zijn die tien jaar ingeschreven zijn op het 
tableau, nu hun naam slechts was voorafge
gaan door de aanduiding "mr." en ook de balie 
niet was vermeld waartoe zij zouden behoren (zie 
Cass., 23 dec. 1912, Bull. en Pas., 1913, 41); daar
enboven was het zogenaamd gemotiveerd ad
vies zelfs geen parafrase maar een bijna woor
, delijk herhaling van het voor het Hof neergelegde 
verzoekschrift (zie Cass., 17 maart 1992, A.R. nr. 
6057, A. C., 1991-92, nr. 380, met concl. adv.
gen. du Jardin.) 

(1) Zie Cass., 18 jan. 1994, A.R. nr. 7204 (AC., 
1994, nr. 28, met voetnoot); B. HuBEAU en R. PE
REMANS, De sanctionering van stedebouw
misdrijven, Die Keure, 1990; B. HUBEAU, Wie kan 
zich burgerlijke partij stellen bij een herstel
vordering inz(lke stedebouwmisdrijven ?, Tijd
schr. · Milieurecht, 1995, 376: 
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2° In zake stedebouw behartigen de ge
machtigde ambtenaar en het Vlaamse Ge
west onderscheiden belm1gen, de eerste het 
openbaar belang, het tweede zijn pri
vate belangen; zij stellen derhalve eigen 
en individuele vorderingen in, met tel· 
kens de mogelijkheid van bevel tot her
stet en van eventuele uitvoerings
machtiging en dwangsom (2). (Art. 65 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) 

(MATTHIJS E.A. T. VYNCKE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1188.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 augustus 1994 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing tot her
stel, met toekenning van dwangsom, 
op de vordering van de gemachtigde 
ambtenaar: 

Over het tweede onderdeel van het 
tweede middel : 

Overwegende dat de gemachtigde 
ambtenaar het gewest niet is, er niet 
mee samenvalt maar ervan te onder
scheiden is; 

Overwegende dat de gemachtigde 
ambtenaar of het college van burge
meester en schepenen, wanneer zij op
treden met toepassing van artikel 65 
van de Stedebouwwet, niet handelen 
tot herstel van eigen schade doch ter 
uitoefening van een hen door de wet 
gegeven opdracht; dat zij zich bij af
wezigheid van eigen schade geen bur
gerlijke partij kunnen stellen; 

Overwegende dat, wanneer inzake 
stedebouw de rechter, ten verzoeke 
van de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en sche
penen, het herstel van de plaats in de 
vorige staat beveelt, artikell, § 1, van 
de eenvormige Beneluxwet toelaat dat 

(2) Zie noot 1. 

een dwangsom wordt opgelegd ten
einde de uitvoering te verzekeren van 
de maatregel welke krachtens de wet 
moet worden uitgesproken als ver
plichte aanvulling van de strafrech
telijke veroordeling en welke ofschoon 
van civielrechtelijke aard, tot de straf
vordering behoort; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

C. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van het 
Vlaamse Gewest tegen de eisers : 

Wat het derde onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat, zoals in het ant
woord op het tweede onderdeel van het 
tweede middel vastgesteld, de gemach
tigde ambtenaar het gewest niet is, er 
niet mee samenvalt maar ervan te on
derscheiden is; 

Dat de gemachtigde ambtenaar en 
het Vlaamse Gewest onderscheiden be
langen behartigen, de eerste het open
baar belang, de tweede de private be
langen van het Vlaamse Gewest; 

Dat zij eigen en individueel te be
oordelen vorderingen instellen, met 
telkens de mogelijkheid van bevel tot 
herstel en eventuele uitvoerings
machtiging en dwangsom; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 april1996 - 2• kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Houtekier. 
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Nr. 130 

2e KAMER- 25 april1996 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- SAMENLOOP 
VAN MISDRIJVEN- EENHEID VAN OPZET
WIJZIGING VAN DE STRAFWET- STRENG ERE 
STRAFWET - UITWERKING. 

2° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE· 
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET- EENHEID VAN OPZET- SAMEN
LOOP VAN MISDRIJVEN- WIJZIGING VAN DE 
STRAFWET- STRENGERE STRAFWET- UIT· 
WERKING. 

1 o en 2° Het bestraffingssysteem uit het 
nieuwe art. 65 Sw., zoals gewijzigd bij 
art. 45 wet 11 juli 1994, is voor de be
klaagde strenger dan dat van het oor
spronkelijk artikel; de strafrechter heeft 
mitsdien geen rechtsmacht om te beslis
sen dat de beklaagde zich aan het hem 
ten laste gelegde feit schuldig heeft ge
maakt en om hem te veroordelen, wan
neer hij oordeelt dat dit feit "verbonden is 
door eenzelfde misdadig opzet" met fei
ten die v66r het in werking treden van het 
nieuw art. 65 reeds het voorwerp zijn van 
een beslissing met gezag van gewijsde (1). 

(VAN DEN BOSSCHE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1462.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 oktober 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Achiel Van 
Den Bossche : 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering tegen eiser : 

Over de grieven betreffende "1. De 
niet-retroactiviteit van de wet van 11 

(1) Zie Cass., 16 nov. 1994, A.R. nr. P94.1206.F 
(A.C., 1994, nr. 491, met voetnoot). 

juli 1994 met betrekking tot artikel 65 
van het StrafWetboek" en "2. Non his 
in idem": 

Overwegende dat de appelrechters 
de ten laste van eiser gelegde loon
diefstal bewezen verklaren "voor wat 
betreft 75 dozen sigaretten", oorde
len dat deze feiten "verbonden zijn 
door een zelfde misdadig opzet" met de 
feiten die het voorwerp hebben uitge
maakt van een beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel van 6 oktober 
1992 waarbij eiser opschorting werd 
verleend, considereren "dat bij toe pas
sing van de nieuwe wetsbepaling voor
zien in art. 65 Sw., zoals gewijzigd bij 
art. 45 van de wet van 11 juli 1994 
(B.S. 21 juli 1994 en derhalve van toe
passing vanaf 1 augustus 1994), het 
hof (van beroep) oordeelt dat de op
schorting van de uitspraak van de ver
oordeling voor al de voornoemde fei
ten niet beantwoordt aan de 
doeleinden van de vervolging en geen 
juiste bestraffing inhoudt", en eiser tot 
straf veroordelen; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 2, tweede lid, van het Strafwet
boek indien de straf, ten tijde van het 
vonnis bepaald, verschilt van die welke 
ten tijde van het misdrijfwas bepaald, 
de minst zware straf client te worden 
toegepast; 

Overwegende dat met toepassing 
van artikel 65 van het StrafWetboek, 
v66r zijn wijziging bij artikel 45 van de 
wet van 11 juli 1994, de strafvorde
ring niet ontvankelijk is wanneer zij 
gedragingen tot voorwerp heeft die ge
pleegd zijn v66r een vroegere in kracht 
van gewijsde gegane beslissing, hierin 
begrepen een beslissing tot opschor
ting, en de feitenrechter op onaantast
bare wijze oordeelt dat aan die gedra
gingen en de door de beklaagde 
gepleegde gedragingen welke het voor
werp hebben uitgemaakt van deze 
vroegere beslissing, een enkel opzet 
ten grondslag ligt; 

Dat deze feiten in dit geval immers 
een collectief misdrijf opleveren zo
dat het gezag van gewijsde van de 
vroegere beslissing, die het verval van 
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de strafvordering meebrengt, zich uit
strekt tot alle voordien gepleegde en 
door eenzelfde opzet verbonden gedra
gingen; 

Dat het huidige artikel 65 van het 
Strafwetboek, zoals het werd gewij
zigd door artikel 45 van de wet van 11 
juli 1994, enerzijds, het begrip collec
tief misdrijf preciseert, anderzijds, 
nieuwe vervolgingen en eventueel be
straffing toelaat na een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing voor fei
ten, die, in de veronderstelling dat ze 
bewezen zijn, aan die beslissing voor
afgaan en samen met de eerste mis
drijven de opeenvolgende en voortge
zette uitvoering zijn van een zelfde 
misdadig opzet; 

Dat het bestraffingssysteem van het 
nieuwe artikel 65 van het Strafwet
boek strenger is voor de beklaagde dan 
dit van het oorspronkelijke artikel; 

Overwegende dat de appelrechters 
derhalve, nu zij op onaantastbare wijze 
oordelen dat de feiten welke eiser wor
den ten laste gelegd "verbonden zijn 
door eenzelfde rnisdadig opzet" met de 
feiten die het voorwerp hebben uitge
maakt van een beschikking van de 
raadkarner van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel van 6 oktober 
1992 waarbij eiser opschorting werd 
verleend, geen rechtsmacht hadden om 
te beslissen dat eiser zich aan het hem 
ten laste gelegde feit schuldig had ge
maakt en om hem te veroordelen; 

Dat de grieven gegrond zijn; 

. ··············· 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de andere door Achiel Van 
Den Bossche aangevoerde grieven, ver
nietigt het bestreden arrest in zoverre 
het uitspraak doet op de strafvorde
ring en de civielrechtelijke vordering 
tegen Achiel Van Den Bossche; ver
oordeelt Karel De Kempeneer in de 
helft van de kosten en laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Antwerpen. 

25 april 1996 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, eer
ste advocaat-generaal- Advocaten : mr. L. 
Schegers, Brussel; mr. J. Bieseman, Den
dermonde. 

Nr. 131 

2e KAMER - 25 april 1996 

1 o BLOEDPROEF - WEGVERKEER- ALCO
HOLISCHE INTOXICATIE- BEWIJS. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET
WETSBEPALINGEN -ART. 34 -ALCOHOLISCHE 
INTOXICATIE- BEWIJS. 

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET
WETSBEPALINGEN -ART. 63 -ALCOHOLISCHE 
INTOXICATIE - BEWIJS. 

4 o BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOE
RING- WEGVERKEER- ALCOHOLISCHE IN
TOXICATIE. 

1°, 2°, 3° en 4° Door bij art. 63 Wegver
keerswet te voorzien in de afname van een 
bloedmonster met het oog op het bepa
len van het alcoholgehalte in het bloed, 
verbiedt de wet de rechter niet zijn over
tuiging omtrent het op een openbare 
plaats bij strafbare alcoholintoxicatie be
sturen van een voertuig op andere bewijs
elementen te gronden (1). (Artt. 34 en 63 
Wegverkeerswet.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT 
T. LEPPENS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1486.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 november 1994 in 

(1) Cass., 1 maart 1989, A.R. nr. 6915 (A. C., 
1988-89, nr. 367), met voetnoot; zie ook: Cass., 22 
sept. 1975 (A. C., 1976, 100); F. HUTSEBAUT, Adem
test en Bloedproef, in Strafrecht en Strafvorde
ring, commentaar met overzicht van rechtspraak 
en rechtsleer, Kluwer, biz. 2. 
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hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout; 

Gelet op het door eiser ingediende 
verzoekschrift waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Overwegende dat de rechter in straf

zaken, wanneer de wet geen bijzon
der bewijsmiddel met uitsluiting van 
andere voorschrijft, op onaantast
bare wijze in feite de bewijswaarde be
oordeelt van alle hem regelmatig over
gelegde gegevens waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren; 

Dat de wetgever door in artikel 63 
van de Wegverkeerswet te voorzien in 
de afname van een bloedmonster met 
het oog op het bepalen van het alco
holgehalte in het bloed, aan de rech
ter niet verbiedt 'zijn overtuiging om
trent het op een openbare plaats bij 
strafbare alcoholintoxicatie besturen 
van een voertuig, geleiden van een rij
dier of begeleiden van een bestuur
der met het oog op de scholing, op an
dere bewijselementen te gronden; 

Overwegende dat de appelrechters 
door te motiveren "dat andere aan
wijzigingen van alcoholintoxicatie niet 
dienstig kunnen zijn, aangezien de 
tenlastelegging alcoholintoxicatie een 
bloedafname op wettige wijze veron
derstelt waarin een strafbaar alcohol
gehalte wordt vastgesteld, wat in casu 
niet is gebeurd," de beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat 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 Correctio
nele Rechtbank te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

25 april 1996 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, eer-

ste advocaat-generaal- Advocaat : mr. G. 
Heerman, Turnhout. 

Nr. 132 

2e KAMER - 25 april 1996 

RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZA
KEN- ONDERZOEK TER TERECHTZITTING
AFWEZIGHEID VAN PARTIJEN- GEVOLG. 

Elke strafzaak wordt ter terechtzitting on
derzocht, ongeacht de partijen al dan niet 
aanwezig zijn. (Artt. 149, 152 en 186 Sv.) 

(DIS CART) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1560.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1994 op 
verwijzing gewezen door het Hofvan 
Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
26 januari 1993; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde strafVordering : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat elke strafzaak ter 

terechtzitting wordt onderzocht, on
geacht de wel of niet tegenwoordig
heid van partijen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

25 april1996 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. F. De Croo-Desguin, 
Oudenaarde. 
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Nr. 133 

2• KAMER- 25 april 1996 

1 o TELEGRAAF EN TELEFOON 
STMFZAKEN- BEWIJSVOERING- 'IELEFOON
TAP IN NEDERLAND. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSVOE
RING- TELEFOONTAP IN NEDERLAND. 

1 o en 2° De Belgische strafrechter die de re
gelmatigheid van het in het buitenland, 
met name door telefoontap, verkregen be
wijs moet beoordelen, dient in aanmer
king te nemen, enerzijds, dat de vreemde 
wetgeving de gebruikte wijze van bewijs
verkrijging toelaat en deze bovendien niet 
strijdig is met de Belgische openbare orde, 
die mede wordt bepaald door de inter
nationale en supranationale rechtsnor
men, zoals de bepalingen van het 
E.V.R.M., en anderzijds dat het bewijs in 
het buitenland overeenkomstig de 
vreemde wet werd verkregen (1). 

(VANHOUCKE T. VERBEKE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0119.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1994 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over al de middelen samen : 
Overwegende dat de Belgische straf

rechter de regelmatigheid van het in 
het buitenland, met name ingevolge 
telefoontap, verkregen bewijs moet be
oordelen, waarbij hij in aanmerking 
dient te nemen, enerzijds, dat de 
vreemde wetgeving de gebruikte wijze 
van verkrijging van bewijs toelaat en 
deze bovendien niet strijdig is met de 
Belgische openbare orde, die mede 
wordt bepaald door de internationale 
en supranationale rechtsnormen, zo
als de bepalingen van het E.V.R.M., 
anderzijds, dat het bewijs in het bui-

(1) Cass., 30 mei 1995, A.R. nr. P.94.126.N 
(A. C., 1995, nr. 162); zie ook: Cass., 10 april1990, 
A.R. nr. 4346 (A.C., 1989-90, nr. 479). 

tenland overeenkomstig de vreemde 
wet werd verkregen; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grand van een omstandige ana
lyse van het in Nederland - en daar
bij aansluitend in Belgie - gevoerde 
onderzoek, met toetsing aan de door 
hen in acht te nemen rechtsnormen, 
waarbij zij vaststellen dat de bewijs
voering tegen de Belgische verdach
ten geenszins gesteund is op de ont
hullingen van de inhoud van 
afgeluisterde telefoongesprekken en 
dat de inbreng van de afluistering te 
dezen enkel eisers identificatie is door 
de identificatie van de door een N e
derlandse verdachte vanuit Neder
land opgeroepen Belgische abonnee, 
wettig vermochten vast te stellen dat 
het onderzoek tegen eiser door geen 
onregelmatigheid van telefoontap is 
aangetast; dat zij daarbij terecht ver
melden dat de regelmatigheid van de 
telefoontap in Nederland niet wordt 
be'invloed doordat de in Nederland af
geluisterde telefoongesprekken van
uit Belgie zouden vertrekken of een 
Belgische abonnee zouden bereiken, 
waarbij de vermelding ''hetgeen thans 
in Belgie eveneens toelaatbaar is in
gevolge het nieuw artikel 88bis van 
het Wetboek van Strafvordering" een 
overtollige toelichting is; 

Overwegende dat de aangevoerde 
schending van het artikel 6 E.V.R.M. 
en miskenning van het recht van ver
dediging en van het "algemeen rechts
beginsel fraus omnia corrumpit" stoe
len op de onregelmatigheid van de 
door middel van telefoontap in Neder
land verkregen gegevens, inzonder
heid de identificatie van eiser, en in 
het licht van wat voorafgaat, zonder 
voorwerp zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering eisers verweer 
verwerpen, zodoende zijn conclusies 
beantwoorden, en de beslissing regel
matig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 
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En overwegende dat de substan
tit:ile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten van hun respectieve voorzie
ning. 

25 april1996 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. F. Van Rende, Gent. 

Nr. 134 

1 e KAMER - 25 aprill996 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- OP CONCLUSIE- BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZA
KEN INBEGREPEN)- GEBREKAAN ANTWOORD. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZA
KEN INBEGREPEN)- GEBREKAAN ANTWOORD. 

1 o Geen gebrek aan antwoord kan wor
den afgeleid uit de omstandigheid dat de 
feitenrechter de stelling van een partij 
aanneemt en de stelling van de andere 
verwerpt. (Art. 149 Gw. 1994.) 

2° Het middel dat de rechter aanwrijft de 
stelling van de verweerder niet te heb
ben onderzocht, voert geen gebrek aan 
antwoord aan. (Art. 149 Gw. 1994.) 

(TEUGEMAN 
T. BRACHT, DECKERS EN MACKELBERT N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0317.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 4 oktober 1989 en 3 

januari 1990 gewezen door het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

Gelet op het verzoekschrift tot cas
sa tie, dat aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt; 

Over het tweede middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende vooreerst dat het on

derdeel aan de arresten verwijt niet 
voldoende te hebben onderzocht, nu de 
stellingen van de partijen desbetref
fende onderling in strijd waren, welk 
de omvang was van het mandaat ge
geven door de verzekeraars en door de 
leidende verzekeraars; dat het onder
dee! hieruit afl.eidt dat de bestreden 
beslissingen "onvoldoende met rede
nen zijn omkleed"; 

Overwegende dat geen gebrek aan 
an twoord kan worden afgeleid uit de 
omstandigheid dat de feitenrechter de 
stelling van een partij aanneemt en de 
stelling van de andere verwerpt; dat 
het onderdeel, in de mate het de appel
rechters verwijt de stelling van ver
weerster betreffende de draagwijdte 
van de lastgeving die te dezen 
beweerdelijk conventioneel was gege
ven aan verweerster, niet te hebben 
onderzocht, evenmin een gebrek aan 
antwoord aanvoert; 

Overwegende voorts dat de arres
ten noch impliciet noch expliciet oor
delen dat gebruiken geen aanvullende 
rechtsgrond kunnen zijn en te dezen 
niet toepasselijk waren; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de arresten het in 

het middel bedoelde verweer niet be
antwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten in zoverre zij beslis
sen over de bergingskosten; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
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worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissingen; ver
klaart dit arrest bindend voor de tot 
bindendverklaring opgeroepen par
tijen; veroordeelt eiser in twee derde 
van de kosten; houdt de overige kos
ten aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Gent. 

25 april1996 - 1 e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De 
Gryse en Van Ommeslaghe. 

Nr. 135 

1 e KAMER - 25 april 1996 

1° KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER IN KORT GEDING. 

2° KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER IN KORT GEDING - GRENZEN -
OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN. 

3° KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER IN KORT GEDING - GRENZEN -
OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN- SCHENDING 
VAN HET MATERIELE RECHT. 

4° KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER IN KORT GEDING - GRENZEN -
OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN. 

5o OVEREENKOMST - UITLEGGING
KORT GEDING- BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER IN KORT GEDING- MAATREGEL TOT BE
WARING- OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN. 

1 o De rechter in kart geding kan maatre
gelen tot bewaring van recht bevelen in
dien er een schijn van rechten is die het 
nemen van een beslissing verantwoordt. 
(Artt. 584 en 1039 Ger.W.) (1) 

(1) Cass., 22 feb. 1991, A.R. nr. 6340 (A. C., 
1990-91, nr. 341; 4juni 1993,A.R. nr. 8067 (A.C., 
1993, nr. 269). 

2° De rechter in kart geding die, om een 
maatregel tot bewaring van recht te be
velen, zich ertoe beperkt de ogenschijn
lijke rechten van de partijen na te gaan 
en te onderzoeken, zonder daarbij rechts
regels te betrekken die deze maatregel niet 
redelijk kunnen schragen, overschrijdt de 
grenzen van zijn bevoegdheid niet. (Artt. 
584 en 1039 Ger.W.) (2) 

3° De rechter in kart geding die, om een 
maatregel tot bewaring van recht te be
velen, zich ertoe beperkt de ogenschijn
lijke rechten van partijen te onderzoe
ken, spreekt zich ten grande niet uit over 
de rechten van partijen en schendt der
halve het materiele recht niet dat hi} in 
zijn beoordeling betrekt. (Artt. 584 en 
1039 Ger.W.) (3) 

4 o en 5o Om, als rechter in kart geding, een 
maatregel tot bewaring van recht te be
velen en daartoe de ogenschijnlijke reck
ten van de partijen te onderzoeken, is het 
niet onredelijk daarbij de rechtsregels be
treffende de duur, de termijnen en de ge
volgen van overeenkomsten en de rechts
regels betreffende de opzegging van 
overeenkomsten van onbepaalde duur on
derling met elkaar in verband te bren
gen. (Artt. 584 en 1039 Ger.W.) 

(NEVENMAATSCHAPPIJ BELGISCHE PMU S.V 
T. HIPPODROOM OOSTENDE VZ.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0356.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 mei 1993 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 900, 1108, 1109, 1134, 
1135, 1157, 1172, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 584, 1039, 1042 en 
1138 van het Gerechtelijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet en de algemene beginselen 
van de rechten van verdediging, van het 
verbod van rechtsmisbruik en het 
proportionaliteitsbeginsel, 

doordat het bestreden arrest, na het von
nis a quo nietig te hebben verklaard, de 
hoofdvordering van eiseressen - ertoe 

(2) Cass., 4 juni 1993, I.e. 

(3) Zie noot 2. 
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strekkende bij wege van voorlopige en drin
gende maatregel, verweerster, totdat een 
uitspraak ten gronde wordt geveld en ui
terlijk op 31 december 1995, verbod te ho
ren opleggen om enige inzet op de wed
denschappen buiten de renbaan op de door 
haar georganiseerde wedstrijden in ont
vangst te nemen ofte laten nemen, hetzij 
zelf door tussenkomst van haar leden of or
ganen, hetzij door tussenkomst van enige 
mandataris behalve door tussenkomst van 
eerste eiseres en dit op straffe van een 
dwangsom van 25.000.000 BF per vastge
stelde inbreuk, evenals de publikatie van 
deze maatregel te horen bevelen -, onge
grond verklaart om reden dat, enerzijds : 

"de litigieuze overeenkomst prima fa
cie moet worden ontleed als een contract 
van onbepaalde duur; dat immers de mo
gelijkheid tot opzegging om de vijfjaar in 
feite geen betekenis lijkt te hebben nu zij 
slechts kan worden uitgeoefend met het ac
coord van de tien andere lastgevers ( ... ); 

dat men bovendien aan een contract van 
onbepaalde duur een einde moet kunnen 
stellen met een redelijke opzeggingster
mijn of een billijke vergoeding, volgens de 
aard van de overeenkomst; 

dat de opzegging van 27 december 1990, 
ontvangen 8 januari 1991, dan ook op het 
eerste gezicht niet onredelijk voorkomt nu 
zij, mede door de beslissingen van de eer
ste rechter om zowel voor de zomer 1991 
als voor de zomer 1992 het status-quo te 
behouden, aan partijen alle tijd heeft ge
geven om te onderhandelen en om zich zo 
nodig aan de nieuwe situatie aan te pas
sen; 

dat de omstandigheid dat deze opzeg
ging pas na 1 januari 1991 werd betekend 
hieraan niet afdoet daar het contract in 
feite, wegens het vereiste accoord van alle 
lastgevers, als een contract van onbepaalde 
duur lijkt te moeten worden aangemerkt; 

dat het dan ook geenszins evident voor
komt dat de bodemrechter de naleving van 
de overeenkomst van 22 augustus 1986 af
dwingbaar zal stellen", 

en anderzijds "(eiseressen) blijkbaar zon
der goede grond voorhouden dat (ver
weerster) hen door het beeindigen van de 
relatie zoveel schade zal berokkenen dat zij 
nooit meer in staat zal zijn deze te her
stellen; dat niets toelaat te veronderstel
len dat partijen zich onredelijk zouden gaan 
gedragen en elkaar met straf- en 
weerwraakmaatregelen zouden gaan be
kampen zodat het voortbestaan van som
mige verenigingen - of van de paarde-

sport zelf zoals in pleidooien werd gesteld 
- in het gedrang zou worden gebracht; 

er integendeel moet van worden uitge
gaan dat partijen met het oog op de ver
wezenlijking van hun maatschappelijk doel 
naar nieuwe vormen van samenwerking en 
solidariteit zullen zoeken in overeenstem
ming met het in Belgie geldende recht (. .. )", 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de 
mogelijkheid tot opzegging volgens art. 6 
van de litigieuze overeenkomst die, zoals 
het arrest vaststelt, werd aangegaan voor 
een duur van 5 jaar te rekenen vanaf 1 ja
nuari 1986 en van rechtswege zou wor
den verlengd voor achtereenvolgende pe
riodes van dezelfde duur behoudens 
opzegging, in feite geen betekenis lijkt te 
hebben, nu zij slechts kan worden uitge
oefend met het akkoord van de tien an
dere lastgevers, zoals het arrest stelt, niet 
kan meebrengen dat de overeenkomst 
prima facie moet worden ontleend als een 
contract van onbepaalde duur, die op elk 
ogenblik zou kunnen worden opgezegd, zon
der inachtneming van de kontraktueel be
paalde termijnen, maar enkel dat zij op de 
kontraktueel bepaalde tijdstippen eenzij
dig opzegbaar lijkt te worden, zonder dat de 
kontraktueel bepaalde tijdstippen voor de 
opzegging terzijde kunnen worden gescho
ven en eiseressen zulks in conclusie al
dus voorhielden "dat zelfs indien de rech
ter ten gronde zou oordelen dat de 
unanimiteit in de beslissing tot beeindi
ging van het mandaat niet kan worden 
weerhouden - quod non - dan nog on
betwistbaar vaststaat dat (verweerster) niet 
tijdig haar opzeg aan de medecontractant 
ter kennis heeft gebracht en dat zij heeft 
gewacht tot na de hernieuwing van het 
mandaat vooraleer stelling te nemen" (be
sluiten voor eiseressen 1 tot 10, blz. 22 laat
ste alinea), zodat het hof met het bestre
den arrest zijn bevoegdheid in kort geding 
heeft overschreden en tevens de bindende 
kracht van de overeenkomst tussen par
tijen heeft geschonden, door de regels be
treffende de opzegging van overeenkom
sten van onbepaalde duur op een 
onredelijke marrier in zijn beoordeling te be
trekken, nu deze rechtsregels de door het 
arrest tot stand gebrachte voorlopige re
geling van de rechtstoestand van partijen 
niet redelijk kunnen schragen, door inte
gendeel een onjuiste rechtsopvatting over 
de bindende kracht van de overeenkomst 
als onmisbare schakel in te lassen in de re
denering die heeft geleid tot die voorlo
pige regeling in het licht van de waarschijn
lijke gegrondheid van hun aanspraken, en 
door aldus te steunen op een schijn van 
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rechten die in geen geval aanwezig kan zijn 
(schending van art. 584 en 1039 en voor zo
ver als nodig 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, op zichzelf en in kombinatie met 
art. 1108, 1134 en 1135 van het Burger
lijk Wetboek, en van deze laatste bepalin
gen afzonderlijk), verder zijn bevoegd
heid in kort geding heeft overschreden en 
tevens de regels inzake de draagwijdte van 
de nietigheid van afzonderlijke bedingen 
heeft geschonden, door de regels betref
fende de opzegging van overeenkomsten 
van onbepaalde duur op een onredelijke 
manier in zijn beoordeling te betrekken, nu 
deze rechtsregels de door het arrest tot 
stand gebrachte voorlopige regeling van de 
rechtstoestand van partijen niet redelijk 
kunnen schragen, door in tegendeel een on
juiste rechtsopvatting over die draagwijdte 
van de nietigheid als onmisbare schakel in 
te lassen in de redenering die heeft ge
leid tot die voorlopige regeling in het licht 
van de waarschijnlijke gegrondheid van 
hun aanspraken, en door aldus te steu
nen op een schijn van nietigheid van de 
kontraktuele termijn van vijf jaar die in 
geen geval aanwezig kan zijn door het en
kel feit van de nietigheid van het beding 
waarbij de opzegging slechts mag plaats
hebben mits het akkoord van alle onder
tekenaars van de overeenkomst (scherr
ding van art. 584 en 1039 en voor zover als 
nodig 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 
op zichzelf en in kombinatie met art. 900 en 
1172 van het Burgerlijk Wetboek, en van 
deze laatste bepalingen afzonderlijk), ver- . 
der zijn bevoegdheid in kort geding heeft 
overschreden en tevens de regel van art. 
1157 B.W. heeft geschonden, door de re
gels betreffende de opzegging van overeen
komsten van onbepaalde duur op een on
redelijke marrier in zijn beoordeling te 
betrekken, nu deze rechtsregels de door het 
arrest tot stand gebrachte voorlopige re
geling van de rechtstoestand van partijen 
niet redelijk kunnen schragen, door inte
gendeel een weigering om een kontrak
tuele bepaling de draagwijdte te geven 
waardoor ze enig gevolg kan hebben als on
misbare schakel in te lassen in de redene
ring die heeft geleid tot die voorlopige re
geling in het licht van de waarschijnlijke 
gegrondheid van hun aanspraken, en door 
aldus te steunen op een schijnbare gevolg
loosheid van de kontraktuele termijn van 
vijf jaar die in geen geval aanwezig kan zijn 
(schending van art. 584 en 1039 en voor zo
ver als nodig 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, op zichzelf en in kombinatie met 
art. 900 en 1172 van het Burgerlijk Wet
hoek, en van deze laatste bepalingen af-

zonderlijk) en ten slotte, minstens de be
sluiten van eiseressen niet heeft beant
woord en dus niet naar voldoening van 
recht is gemotiveerd (schending van art. 97 
van de Grondwet); 

terwijl, tweede onderdeel, het feit dat de 
opzegging van 8 januari 1991 mede door de 
beslissingen van de eerste rechter om zo
wel voor de zomer 1991 als voor de zomer 
1992 het status-quo te behouden, aan par
tijen alle tijd heeft gegeven om te onder
handelen en om zich zo nodig aan de 
nieuwe situatie aan te passen, niet kan 
meebrengen dat de opzegging van 8 ja
nuari 1991 op het eerste gezicht niet als on
redelijk voorkomt en dat dus door ver
weerster op schijnbaar geldige wijze een 
einde werd gesteld aan de litigieuze over
eenkomst, nu de geldigheid van een rechts
handeling moet worden beoordeeld op het 
ogenblik van de totstandkoming van die 
rechtshandeling, zodat het Hof in het be
streden arrest zijn bevoegdheid in kort ge
ding heeft overschreden en tevens de re
gels inzake opzegging van overeenkomsten 
van onbepaalde duur heeft geschonden, 
door deze regels betreffende de opzegging 
van overeenkomsten van onbepaalde duur 
op een onredelijke marrier in haar beoor
deling te betrekken, nu deze rechtsregels de 
door het arrest tot stand gebrachte voor
lopige regeling van de rechtstoestand van 
partijen niet redelijk kunnen schragen, door 
integendeel een onjuiste rechtsopvatting 
over die regels als onmisbare schakel in te 
lassen in de redenering die heeft geleid tot 
die voorlopige regeling in het licht van de 
waarschijnlijke gegrondheid van hun aan
spraken, en door aldus te steunen op een 
schijn van rechten die in geen geval aan
wezig kan zijn (schending van art. 584 en 
1039 en voor zover als nodig 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, op zichzelf en in 
kombinatie met de artikelen 1108, 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, en van 
deze laatste bepalingen afzonderlijk); 

terwijl, derde onderdeel, enerzijds ver
weerster haar mogelijke schade bij de in
williging van de eis in kort geding niet 
heeft aangegeven noch bewezen en eise
ressen daarop uitdrukkelijk een beroep heb
ben gedaan (o.m. besluiten van eiseres
sen nr. 1 tot 10, blz. 25, en de conclusie in 
eerste aanleg van 12de eiseres, uitdruk
kelijk hernomen in hoger beroep, blz. 18) en 
anderzijds eiseressen niet aileen uitvoe
rig de schade hebben uitgewerkt en aan
getoond, die zij bij afWijzing van de eis zou
den kunnen leiden, welke schade door hen 
als "niet te herstellen" is gekwalificeerd 
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(beroepsbesluiten voor eiseressen 1 tot 10 
blz. 24-25), en hebben uitgelegd dat de af
wijzing van de eis tot een definitieve schade 
zou leiden, "vermits er een deel van 
(PMU's) klienteel tijdens het hoogseizoen 
op sommige dagen zou geconfronteerd wor
den met "2" Belgische rennen, zal er een 
potentieel verlies zijn van + 25 % een klien
teel. Het negatieve aspekt hiervan is dat 
diezelfde spelers na het seizoen bij Lad
broke zouden blijven spelen en niet zul
len terugkeren naar de PMU" (Bijlage bij 
het VE(rzoekschrift tot vrijwillige tussen
komst van 12de eiseres, hernomen in con
clusies in eerste aanleg en in hoger be
roep), terwijl niet betwist is dat - zoals 
door eiseressen in conclusies betoogd (blz. 
11 van de beroepsbesluiten van eiseres
sen 1 tot 10) - de opzegging door ver
weerster geschiedde om mandaat te ge
ven aan de buitenlandse groep Tierce 
Ladbroke en de weddenschappen met die 
groep te organiseren, o.m. blijkens een brief 
van verweerster aan 12de eiseres dd. 30 
maart 1992 (waarvan de inhoud is weer
gegeven op blz. 11 (E) van de conclusie in 
hoger beroep van twaalfde eiseres), en ter
wijl evenmin betwist is dat- zoals even
zeer door eiseressen in besluiten aange
voerd (beroepsbesluiten eiseressen 1 tot 10, 
blz. 11-12)- verweerster ook, bij aange
tekend schrijven van 25 april 1991, ant
slag heeft gegeven als vennoot uit de sa
menwerkende vennootschap Neven
maatschappij PMU waaraan alle kiers
verenigingen deelnamen, zodat het ar
rest door te stellen ter verwerping van het 
door eiseressen opgeworpen middel dat de 
afwijzing van de vordering haar onherstel
bare schade zou toebrengen, dat "er inte
gendeel moet van worden uitgegaan dat 
partijen met het oog op de verwezenlij
king van hun maatschappelijk doel naar 
nieuwe vormen van samenwerking en so
lidariteit zullen zoeken in overeenstem
ming met het in Belgie geldende recht (. .. )", 
de bewijskracht van de beroepsbesluiten 
van eiseressen 1 tot 10 en van de beslui
ten van 12de eiseres evenals van de brief 
van verweerster aan de 12de eiseres dd. 30 
maart 1992 heeft geschonden (schending 
van de art. 1319, 1320 en 1322 B.W.), een 
reden aanvoert, nl. dat partijen naar 
nieuwe vormen van samenwerking en so
lidariteit zullen zoeken, welke door de par
tijen zelf was uitgesloten (schending van 
art. 1138, 2° Ger.W. en het algemeen be
ginsel van de rechten van verdediging), en 
aldus bovendien het recht van eiseressen 

miskent om autonoom en vrij tot de con
tracten toe te treden die zij oordelen voor 
hen de meest geschikte te zijn (schending 
van de artikelen 1108, 1109 en 1134 van 
het B.W.) en door op het door eiseressen 
ontwikkelde genoemde middel slechts te 
antwoorden met de zopas geciteerde over
weging en met de overweging dat "niets 
toelaat te veronderstellen dat partijen zich 
onredelijk zouden gaan gedragen en el
kaar met straf- en weerwraakmaatregelen 
zouden gaan bekampen zodat het voortbe
staan van sommige verenigingen- of van 
de paardesport zelf zoals in pleidooien werd 
gesteld - in het gedrang zou worden ge
bracht" niet de noodzakelijke afweging van 
voor- en nadeel der partijen heeft verricht 
die in kort geding dient te geschieden en 
dus niet wettelijk heeft kunnen beslissen 
dat de schade voor eiseressen door de niet
toekenning van de vordering niet onher
stelbaar zou zijn en een overschrijding van 
de bevoegdheid in kort geding uitmaakt 
(schending van art. 584 en 1039 en voor zo
ver nodig 1042 Ger.W., en van het alge
meen beginsel van het verbod van rechts
misbruik en van het daarmee samenhan
gende proportionaliteitsbeginsel) en in ieder 
geval de besluiten van eiseressen op dit 
punt niet naar voldoening van recht heeft 
beantwoord (schending van art. 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter in kort 
geding maatregelen tot bewaring van 
recht kan bevelen indien er een schijn 
van rechten is die het nem(m van een 
beslissing verantwoordt; 

Dat de rechter die zich ertoe be
perkt de ogenschijnlijke rechten van de 
partij en na te gaan en te onderzoe
ken, zonder daarbij rechtsregels te be
trekken die de voorlopige maatregel 
die hij beveelt, niet redelijk kunnen 
schragen, de grenzen van zijn bevoegd
heid niet overschrijdt; 

Dat een dergelijke beslissing die zich 
ten gronde niet uitspreekt over de 
rechten van de partijen, geen scherr
ding inhoudt van het materiele recht 
dat de rechter in zijn beoordeling be
trekt; 

Overwegende dat de appelrechters 
met een voorlopige appreciatie oorde
len dat de mogelijkheid tot opzegging 
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van de overeenkomst van bepaalde 
duur om de vijf jaar in feite geen 
betekenis heeft omdat zij slechts 
kan worden uitgeoefend met de 
instemming van de tien lastgevers; 
dat zij beslissen dat het voorlopig 
vastgestelde gebrek aan betekenis 
van dit beding op het eerste gezicht tot 
gevolg heeft dat de overeenkomst na 
afl.oop van de bedongen minimum
termijn moet worden beschouwd 
als een overeenkomst van onbe
paalde duur waaraan een einde kan 
worden gesteld met een redelijke op
zeggingstermijn of een redelijke ver
goeding; 

Overwegende dat het niet onrede
lijk is de rechtsregels betreffende de 
duur en de termijn van de overeen
komsten, betreffende de opzegging van 
overeenkomsten van onbepaalde duur 
en betreffende de gevolgen van over
eenkomsten, op de wijze waarop de 
appelrechters het hebben gedaan, on
derling met elkaar in verband te bren
gen; 

Overwegende dat zodoende de 
appelrechters zich ten gronde niet uit
spreken over de rechten van de eise
ressen en de grenzen van hun be
voegdheid niet overschrijden; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het arrest met de 
in het onderdeel weergegeven rede
nen de conclusie van de eiseressen be
antwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, anders dan het 
onderdeel aanvoert, de appelrechters 
niet beslissen dat de opzegging van 27 
december 1990 ogenschijnlijk rechts
geldig was omdat de eerste rechter 
heeft beslist voor de zomer 1991 en 
1992 het status quo te behouden, en 

aan de partijen alle tijd heeft gege
ven om te onderhandelen en om zich 
zo nodig aan de nieuwe situatie aan te 
passen; 

Dat het onderdeel dat volledig op die 
onderstelling berust, feitelijke grond
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

ontkent dat de eiseressen schade kun
nen ondervinden ingevolge de opzeg
ging en dat de eiseressen in die zin 
hebben geconcludeerd, maar de be
langen van beide partijen afweegt en 
hierbij de mogelijkheid van een la
tere samenwerking tussen de par
tijen in overweging neemt; 

Dat bet aldus, zonder schending van 
de in het onderdeel aangewezen wets
bepalingen, onaantastbaar en gemo
tiveerd oordeelt dat een voorlopige 
maatregel niet moet worden bevo
len; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten. 

25 april1996 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Delahaye en 
Verbist. 

Nr. 136 

1 e KAMER - 25 april 1996 

1 o HUUR VAN DIENSTEN - ovER
HEIDSOPDRACHTEN- KWIJTSCHELDING VAN 
DE BOETEN WEGENS DE TE LATE illTVOERING 
- OMSTANDIGHEDEN WAARAAN HET BESTUUR 
VREEMD IS - VERZOEK- TERMIJN. 

2o OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)-
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OVERHEIDSOPDRACHTEN- KWIJTSCRELDING 
VAN DE BOETEN WEGENS DE TE LATE UIT
VOERING - OMSTANDIGHEDEN WAARAAN 
RET BESTUUR VREEMD IS- VERZOEK- TER
MIJN. 

so HUUR VAN DIENSTEN - OVER
REIDSOPDRACHTEN- KWIJTSCHELDING VAN 
DE BOETEN WEGENS DE TE LATE UITVOERING 
- OMSTANDIGREDEN WAARAAN RET BESTUUR 
VREEMD IS- VERZOEK- DOEL- TOEPAS
SING. 

4° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)
OVERHEIDSOPDRACHTEN- KWIJTSCRELDING 
VAN DE BOETEN WEGENS DE TE LATE illTVOE
RING- OMSTANDIGHEDEN WAARAAN RET BE
STUUR VREEMD IS- VERZOEK- DOEL- 'IDE
PASSING. 

1 o en 2° De termijn bepaald bij art. 16C 
van het MB. van 14 okt. 1964 aangaande 
de administratieve en technische kontrak
tuele bepalingen die het algemeen lasten
kohier van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken (1), is toepasselijk op een 
vordering ingesteld op grand van art. 17A 
van het genoemd M.B. (2) 

so en 4° Art. 17A van het M.B. van 14 okt. 
1964 aangaande de administratieve en 
technische kontraktuele bepalingen die het 
algemeen lastenkohier van de overeen
komsten van de Staat uitmaken, heeft tot 
doel het bestuur in staat te stellen de wer
kelijkheid van het aangevoerde feit vast 
te stellen, de gevolgen ervan te beoorde
len en, in voorkomend geval ze te verhel
pen; de erin bedoelde bekendmaking is 
niet vereist als zij hierop geen invloed kan 
hebben (S). 

(1) Dit ministerieel besluit dat impliciet werd 
opgeheven door het ministerieel besluit van 10 
augustus 1977 was genomen in uitvoering van 
het koninklijk uitvoeringsbesluit van 14 okto
ber 1964, dat zelfwerd opgeheven door artikel57 
van het K.B. van 22 april1977 betreffende de 
overheidopdrachten voor aanneming van wer
ken, leveringen en diensten. 

(2) Zie Cass., 22 sept.1983,A.R. nr. 6885,AC., 
1983-84, nr. 43; 22 jan. 1987, A.R. nrs. 7465 
en 7511, AC., 1996-87, nr. 299; R. W., 1986-87, 
2709. 

(3) Zie Cass., 16 okt. 1969,AC., 1970, 169; 
R. W., 1969-70, 998), M.A. FLAMME, PH. MA'ITHE! en 
PH. FLAMME, Praktische kommentaar bij de re
glementering van de overheidopdrachten, 1986, 
biz. 797. 

(VLAAMS GEWEST T. DE MOEL WEGENBOUW 
MAATSCHAPPIJ ·- VENN. NAAR NEDERLANDS 

RECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. C.9S.0495.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 16, 17 van het 
Ministerieel Besluit van 14 oktober 1964 
aangaande de administratieve en techni
sche contractuele bepalingen die het alge
meen lastenkohier van de Staat uitma
ken (v66r de wijziging bij M.B. van 10 
augustus 1977) strekkende tot uitvoering 
van artikel 1 van het Koninklijk Besluit 
van 14 oktober 1964 betreffende het slui
ten van overeenkomsten voor rekening van 
de Staat en toepasselijk krachtens het bij
zonder bestek nr. D 7S/ I. 121 van 197S 
m.b.t. de aanneming "Ontsluitingswegen 
van N.W. Limburg", 1, 2, S, 4, inzonder
heid § 1 van het Koninklijk Besluit van 14 
oktober 1964 betreffende het sluiten van 
overeenkomsten voor rekening van de 
Staat, 11S4, 1156 t/m 1164, 1S19, 1S20 en 
1S22 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiser tegen het vonnis dd. 22 
mei 1986 ongegrond verklaart en op defi
nitieve wijze beslist dat de vordering van 
de verweersters gesteund op artikel17 van 
het M.B. van 14 oktober 1964, ontvanke
lijk en toelaatbaar is nu ze niet strijdig is 
met de in artikel28 AS van het bijzon
der bestek vervatte bepaling en de door 
voormelde verweersters aangevoerde fei
ten ter ondersteuning van hun verzoek wel 
degelijk in aanmerking konden worden ge
nomen niettegenstaande de niet-naleving 
van de in artikel 16 C voorziene termij
nen, en deze beslissing o.m. steunt op vol
gende overwegingen : 

- dat (verweersters) hun vordering steu
nen op artikel17 A van het M.B. dd. 14 ok
tober 1964; dat dit artikel de hypothese be
treft waarin de aannemer kan verzoeken 
om kwijtschelding van boeten wegens te 
late uitvoering; dat in casu enkel het be
paalde in artikel 17 A 1" ter discussie kan 
staan - met name de gehele of gedeelte
lijke kwijtschelding wanneer de aanne
mer bewijst dat de vertraging geheel of ge
deeltelijk te wijten is aan hetzij het bestuur 
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zelf, hetzij aan bij artikel16B bedoelde om
standigheden die zich voordeden voor het 
verstrijken van de bedongen uitvoe
ringstermijn- vermits (verweersters) zich 
beroepen op het slechte weer enerzijds en 
op de ingevolge een algemeen verbindend 
verklaarde C.A.O. opgelegde arbeidsduur
verkorting anderzijds; 

- dat in artikel 17B het in artikel 16C 
bepaalde toepasselijk wordt verklaard op 
het verzoek om kwijtschelding bedoeld in 
artikel 17 A1 °; dat krachtens dit artikel16C 
de aannemer ertoe gehouden is het Be
stuur ten spoedigste schriftelijk in te lich
ten omtrerit de ingeroepen feiten of om
standigheden en dat in beginsel klachten 
en verzoeken die steunen op niet tijdig ken
baar gemaakte feiten of omstandigheden 
niet ontvankelijk zijn; · dat daarenboven "in 
elk geval" de klachten en verzoeken als niet 
ontvankelijk worden beschouwd indien de 
feiten of omstandigheden niet werden be
kendgemaakt binnen dertig kalenderdagen 
na de datum waarop de aannemer er ken
nis van had of er normaal kennis moest van 
hebben; 

- dat (eiser) ten onrechte opwerpt dat 
het verzoek om kwijtschelding strijdig zou 
zijn met de bepaling vervat in artikel 28A3 
van het bijzonder bestek; dat deze bepa
ling enkel de uitsluiting van een termijn
verlenging behelst, hetgeen in casu niet ter 
discussie staat; dat in strijd met wat (ei
ser) voorhoudt uit het feit dat er termijn
overschrijding was, terwijl om geen ver
lenging van de termijn was verzocht en die 
verlenging mogelijk zelfs uitgesloten was, 
wel kan volgen dat er op wettelijke basis 
vertragingsboetes konden opgelegd wor
den, maar niet volgt dat elke wettelijke ba
sis om die boetes kwijt te schelden zou ont
breken; dat dit argument derhalve als 
irrelevant dient verworpen te worden." (ar
rest p. 6 en 7, sub 3); 

terwijl, artikel 28 A 3 van het bijzonder 
bestek nr. D/73/I. 121 van 1973 m.b.t. de 
aanneming "Ontsluitingswegen van N.W. 
Limburg" dat de aan verweersters toege
wezen opdracht beheerste, bepaalt dat 
"geen enkele termijnverlenging wordt toe
gestaan om rekening te houden met de 
slechte weersomstandigheden of de gevol
gen ervan, noch ingevolge de uitvoering der 
werken door derden binnen de grenzen of 
in de nabijheid van de huidige werkplaats, 
noch met enige andere oorzaak waardoor de 
uitvoering der werken wordt vertraagd"; 

de draagwijdte van deze bepaling uit het 
bijzonder bestek dient vastgesteld o.m. op 
grand van de onderliggende bedoeling van 
partijen; 

wanneer men aanneemt- zoals het be
streden arrest doet en zoals trouwens dui
delijk uit de bewoordingen van artikel 28 
A 3 van het bijzonder bestek blijkt- dat 
partijen elke termijnverlenging in de zin 
van artikel16 van het M.B. van 14 okto
ber 1964 (omwille van bepaalde in voor
meld artikel 28 A 3 van het bestek opge
nomen gebeurtenissen) hebben willen 
uitsluiten, niet redelijkerwijze kan wor
den beslist dat partijen de mogelijkheid tot 
kwijtschelding van boetes opgelopen we
gens vertraging in de werken oftermijn
overschrijding voorzien in artikel 17 van 
hetzelfde M.B., onverkort hebben willen la
ten bestaan; 

aldus beslissen onmogelijk kan stroken 
met de bedoeling van partijen, evenmin als 
met de draagwijdte van de artikelen 16 en 
17 van het M.B. van 14 oktober 1964, die 
niet los van elkaar kunnen worden ge
zien; 

voormelde wetsbepalingen immers de
zelfde achterliggende bedoeling hebben, nl. 
de aansprakelijkheid van de aannemer ver
mijden ofverlichten wanneer zich bijzon
dere omstandigheden (buiten de wil van de 
aannemer) voordoen of hebben voorge
daan; 

het feit dat artikel 17 van het M.B. van 
14 oktober 1964 voor de mogelijk in te roe
pen feiten en omstandigheden en voor de 
formaliteit van kennisgeving ervan ver
wijst naar artikel16 B en C van hetzelfde 
besluit, eveneens aantoont dat beide wets
bepalingen samen dienen te worden gele
zen; 

beide wetsbepalingen bovendien een mo
gelijke termijnverlenging regelen; artikel16 
immers voorziet dat verlenging op voor
hand kan aangevraagd worden en artikel 
17 de mogelijkheid geeft om bij ontstente
nis van verzoek tot oftoelating tot termijn
verlenging de door de termijnoverschrijding 
opgelopen boetes kwijt te schelden, wat 
neerkomt op een "ongestrafte" termijn
overschrijding en dus een '1aattijdige" toe
gelaten termijnverlenging; 

wanneer derhalve contractueel wordt af
geweken van de door artikel 16 van bo
venvermeld M.B. geboden mogelijkheid tot 
termijnverlenging, eveneens de in artikel 
17 voorziene kwijtschelding van boetes we
gens termijnoverschrijding in het gedrang 
wordt gebracht; 
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partijen in casu bij het voorvallen van be
paalde gebeurtenissen elke vorm van 
termijnverlenging hebben willen uitslui
ten, zowel deze geboden door artikel16 van 
het M.B. van 14 oktober 1964 als deze die 
het gevolg is van de in artikel 17 gebo
den mogelijkheid; partijen immers duide
lijk stelden dat "geen enkele termijn
verlenging wordt toegestaan"; 

zodat het bestreden arrest, door te be
slissen dat het verzoek om kwijtschelding 
van boetes niet strijdig is met artikel 28 A 
3 van het bijzonder bestek omdat deze be
paling van het bestek enkel termijn
verlenging uitsluit en niet de mogelijk
heid tot verzoek om kwijtschelding \'an 
boetes uitsluit, aan artikel 28 A 3 van het 
bijzonder bestek een interpretatie geeft die 
strijdig is met de bedoeling van partijen en 
dus met de werkelijke inhoud van voor
melde bepaling van het bestek, derhalve de 
regels m.b.t. de interpretatie van overeen
komsten neergelegd in de artikelen 1156 
t/m1164 Burgerlijk Wetboek schendt, de 
bewijskracht van het bijzonder bestek, meer 
bepaald van artikel 28 A 3, miskent (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
Burgerlijk Wetboek) en tevens de bindende 
kracht van voornoemd tussen partijen over
eengekomen bestek miskent (schending van 
artikel1134 Burgerlijk Wetboek); het be
streden arrest door aldus te beslissen de ar
tikelen 16 en 17 van het M.B. van 14 ok
tober 1964 ten onrechte als onafhankelijke 
wetsbepalingen met een volledig van el
kaar te onderscheiden draagwijdte en be
doeling beschouwt en dus oak schending in
houdt van bedoelde artikelen 16 en 17 van 
het M.B. van 14 oktober 1964, evenals van 
de artikelen 1, 2, 3 en 4 inzonderheid § 1 
van het Koninklijk Besluit van 14 okto
ber 1964 betreffende het sluiten van over
eenkomsten voor rekening van de Staat op 
grand waarvan het algemeen lastenkohier 
van de Staat toepasselijk was op de over
eenkomst voor rekening van de Staat voor 
zover er niet werd van afgeweken in het bij
zonder bestek : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat artikel 28.A.3 van het bijzonder 
bestek slechts verband houdt met de 
verlenging van termijnen en niet met 
de kwijtschelding van boeten; dat het 
aldus van het artikel een uitlegging 
geeft die met de bewoordingen ervan 
niet onverenigbaar is; 

Overwegende dat de appelrechter de 
samenhang tussen de artikelen 16 en 
17 van het te dezen toepasselijke mi-

nisterieel besluit van 14 oktober 1964, 
aangaande de administratieve en tech
nische contractuele bepalingen die het 
algemeen lastenkohier van de over
eenkomsten van de Staat uitmaken, in 
zijn beoordeling betrekt; dat uit de om
standigheid dat hij een beperkende 
uitlegging geeft van het bedoelde ar
tikel 28 A 3 niet kan worden afgeleid 
dat hij de gemeenschappelijke bedoe
ling van de partijen niet heeft nage
gaan; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige afgeleid is uit de vergeefs 
opgeworpen miskenning van bewijs
kracht van akten en schending van de 
uitleggingsregels van overeenkom
sten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 16, inzonder
heid C en 17, inzonderheid A, 1 • en B van 
het Ministerieel Besluit van 14 oktober 
1964 aangaande de administratieve en 
technische contractuele bepalingen die het 
algemeen lastenkohier van de Staat uit
maken (v66r de wijziging bij M.B. van 10 
augustus 1977) strekkende tot uitvoering 
van artikel 1 van het Koninklijk Besluit 
van 14 oktober 1964 betreffende het slui
ten van overeenkomsten voor rekening van 
de Staat en toepasselijk krachtens het bij
zonder bestek nr. D 73 I. 121 van 1973 
m.b.t. de aanneming "Ontsluitingswegen 
van N.W. Limburg", 1, 2, 3 en 4, inzonder
heid § 1 van het Koninklijk Besluit van 14 
oktober 1964 betreffende het sluiten van 
overeenkomsten voor rekening van de Staat 
en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiser tegen het vonnis dd. 22 
mei 1986 ongegrond verklaart en op defi
nitieve wijze beslist dat de vordering van 
verweersters gesteund op artikel17 van het 
M.B. van 14 oktober 1964, ontvankelijk en 
~oelaatbaar is nu ze niet strijdig is met de 
m artikel28 A 3 van het bijzonder bestek 
verva~ bepaling en de door voormelde ver
weersters aangevoerde feiten ter onder
steuning van hun verzoek wel degelijk in 
aanmerking konden worden genomen niet
tegenstaande de niet-naleving van de in ar
tikel16 C voorziene termijnen, en deze be
s~issing a.m. steunt op volgende overwe
gmgen: 
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- dat (eiser) vervolgens stelt dat het ver
zoek onontvankelijk zou zijn omdat de in 
artikel 16 C bedoelde meldingsplicht niet 
nageleefd werd; 

- ( ... ) 
- dat uit de economie van artikel 16 C 

duidelijk blijkt dat de meldingsplicht van 
de feiten funktie is van het "bekendma
ken" ervan, van de nodige controle erop, 
van de schatting van de weerslag ervan op 
de overeenkomst en van de eventueel no
dig te nemen maatregelen; dat de onont
vankelijkheid van de aangevoerde feiten als 
sanctie niet verder mag reiken dan het
geen zij beoogde zodat wanneer de niet na
leving van de meldingsplicht geen enkele 
incidentie kan hebben op de controle en de 
eventueel te treffen maatregelen omdat de 
feiten het Bestuur bekend zijn, de feiten 
wel degelijk in overweging kunnen geno
men worden niettegenstaande het ontbre
ken van de specifieke melding ervan ui
terlijk binnen de dertig dagen nadat ze zich 
voordeden of de aannemer bekend waren; 
. - dat, wat de weersomstandigheden be
treft, uit de ministeriele omzendbrief nr. 
582-9 dd. 20 mei 1975 blijkt dat het Be
stuur de periode tussen 1 september 1974 
en het einde van de winter 1974-1975 be
stempelde als een van "aanhoudende re
genval" die als "geheel uitzonderlijk" diende 
te worden beschouwd; dat het eraan toe
voegde dat die aanhoudende regens onge
twijfeld de uitvoering van vele aannemin
gen had belemmerd; dat vervolgens uit het 
onder toezicht van het Bestuur ingevulde 
dagboek blijkt (Dagboek V inz. blz. 7 en 8) 
dat er zeer frekwente regenval genoteerd 
werd en dat de werken wegens het weer 
stilgelegd werden vanaf 13 december 1974 
tot 5 februari 1975; 

- dat er in die omstandigheden geen 
twijfel kan over bestaan dat het Bestuur 
het thans door (verweersters) ter kwijt
schelding aangevoerde feit betreffende de 
weersomstandigheden kende; dat een for
mele melding door de aannemer het Be
stuur in niets wijzer zou gemaakt hebben 
of een mogelijkheid zou geboden hebben 
waarvan het zonder melding verstoken zou 
gebleven zijn; dat niettegenstaande tweede 
(verweerster) het verzoek om kwijtschel
ding eerst op 24 mei 1977 indiende, het ge
brek aan tijdige melding aldus niet in de 
weg staat dat die feiten in overweging zou
den genomen worden; dat verder het feit 
dat de invloed van die omstandigheden op 
de gang en kosten van de aanneming niet 
meegedeeld werd door geen enkele sane
tie getroffen wordt en overigens enkel voor 

de partij die om kwijtschelding verzoekt een 
bewijsprobleem kan stellen; 

- dat, wa:t de werktijdverkorting be
treft (eiser) voorhoudt dat die geenszins 
onvoorzienbaar is, maar integendeel het re
sultaat van algemeen bekende onderhan
delingen, zodat de aannemer er als met een 
mogelijk risico rekening diende mee te hou
den; dat het Vlaams Gewest ook een mi
nisteriele omzendbrief 582-8 dd. 18 novem
ber 1974 inroept waarin wordt gesteld dat 
arbeidsduurverkorting niet mag worden in
geroepen om een termijnverlenging te ver
krijgen; 

- ( ... ); 
- dat de uitvoering van wegenwerken 

een arbeidsintensieve onderneming is; dat 
de verhouding loon/arbeidsduur derhalve 
een substantieel kostprijselement vormt in 
de geboden prijs; dat in casu de aanne
mer ten tijde van zijn bieding, in oktober 
1973, bezwaarlijk kon rekening houden met 
algemeen bindende collectieve arbeids
bedingen die slechts een jaar later in voege 
zouden treden en ten gevolge waarvan voor 
eenzelfde weekloon een uur minder diende 
gewerkt te worden; dat de sinds jaren 
voortschrijdende werktijdverkorting in se 
geen enkele concrete maatstafbood die in 
de prijsbieding bij voorbaat te verreke
nen viel; dat de opgelegde werktijd
verkorting die intrad ongeveer een halfjaar 
na de aanvang der werken wel degelijk een 
onvoorzienbaar element vormde; 

- dat vermits de meldingsplicht gevi
seerd in artikel 16 C, op dezelfde wijze 
geldt als voor alle in littera 16 B bedoelde 
feiten en omstandigheden, de aannemer in 
beginsel gehouden was het Bestuur in te 
lichten; dat vermits de onvoorzienbare 
werktijdverkorting evenwel opgelegd werd 
door de overheid, het Bestuur, zoals elke 
justitiabele, geacht is daarvan op de hoogte 
te zijn; dat in de reeds voormelde econo
mie van artikel16 C een "o:fficiele en tij
dige" melding van dit feit geen enkel nut
tig effekt kon sorteren in het licht van de 
doelstelling van dit artikel; dat derhalve om 
dezelfde redenen als die welke in casu gel
den voor de bijzondere weersomstandighe
den, spijts de niet-naleving van artikel16 
C niets in de weg staat dat de verkorting 
van de arbeidstijd als "feit" in overwe
ging zou genomen worden ter beoorde
ling van de toepassing van artikel 17 A 1, 
waarop (verweersters) zich beroepen; 

- dat nu op grond van de voorgaande 
motieven de twee door (verweersters) aan
gevoerde omstandigheden weerhouden wor
den met betrekking tot hun verzoek om 



358 HOF VAN CASSATIE Nr. 136 

kwijtschelding, het in casu irrelevant is te 
weten of (eisers) rechtsvoorganger aldan 
niet zou verzaakt hebben aan de even
tuele onontvankelijkheid van die feiten; -
( ... )". (arrest p. 7, vanaf 1. 4 tim 10, sub 3); 

terwijl, wanneer kwijtschelding van boe
tes wegens laattijdige uitvoering wordt ge
vraagd op grond van artikel 17, A, 1° van 
het Ministerieel Besluit van 14 oktober 
1964, de termijnen en formaliteiten van ar
tikel16 C van hetzelfde M.B. van toepas
sing zijn (artikel17, B van het M.B. van 14 
oktober 1964); 

artikel16 van het algemeen lastenkohier 
tot doel heeft de administratie in staat te 
stellen de werkelijkheid van het aange
voerde feit vast te stellen, en er de gevol
gen van te beoordelen en, in voorkomend 
geval, ze te verhelpen; 

de in artikel 16 C opgelegde verplich
ting bijgevolg overbodig zou kunnen wor
den beschouwd wanneer het bestuur op de 
hoog te is van de feiten en de gevolgen er
van op de aannemingswerken kan inschat
ten; 

het bestreden arrest oordeelt dat het en
kele feit dat het bestuur de slechte weers
omstandigheden kende, voldoende was om 
de laattijdige aangifte van de omstandig
heden niet te sanctioneren; 

het bestreden arrest zelfs uitdrukkelijk 
zegt dat ''het feit dat de invloed van die om
standigheden op de gang en kosten van de 
aanneming niet meegedeeld werd door geen 
enkele sanctie getroffen wordt en overi
gens enkel voor de partij die om kwijtschel
ding verzoekt een bewijsprobleem kan stel
len" (p. 8, 1. 3); 

de door verweersters ingeroepen werk
tijdverkorting door het bestreden arrest als 
een voor verweersters onvoorzienbaar ele
ment in aanmerking werd genomen en ge
acht werd aan het Bestuur bekend te zijn 
vermits deze onvoorzienbare werktijds
verkorting door de overheid werd opge
legd (p. 9, 1. 2-3); 

nergens uit het bestreden arrest blijkt 
dat het Hof van beroep heeft onderzocht of 
het bestuur de gevolgen van die arbeids
duurverkorting kon inschatten; 

zodat het bestreden arrest door te be
slissen dat de niet-naleving door ver
weersters van de in artikel16 C van het 
M.B. van 14 oktober 1964 opgelegde for
maliteiten niet als grond van onontvanke
lijkheid van het verzoek tot kwijtschel
ding van boetes gegrond op artikel 17 van 
hetzelfde M.B. kon worden aangenomen, 
om de enige reden dat het bestuur ken-

nis had van de aangevoerde omstandighe
den, nl. de slechte weersomstandigheden en 
de arbeidsduurverkorting, en zonder vast 
te stellen dat het bestuur tevens kennis had 
of kon hebben van de gevolgen van de in
geroepen omstandigheden op de aanne
ming, een onwettige toepassing maakt van 
artikel16 C van het M.B. van 14 oktober 
1964 waarvan de termijnen en formalitei
ten dienen nageleefd op straffe van onont
vankelijkheid van het verzoek gegrond op 
artikel17, A, 1" van hetzelfde M.B., ten
zij vaststaat dat het bestuur kennis had en 
van de ingeroepen feiten en van de gevol
gen ervan op de aannemingswerken, en 
derhalve schending inhoudt van de arti
kelen 16, inzonderheid C en 17, inzonder
heid A, 1" en B van het M.B. van 14 okto
ber 1964 toepasselijk op kwestieuze 
aanneming krachtens het bestek nr. D 73/I. 
121 van 1973 m.b.t. de aanneming 
"Ontsluitingswegen van N.W. Limburg", 
1134 van het Burgerlijk Wetboek in de 
mate voormelde wetsbepalingen door op
name in het bijzonder bestek tevens van 
contractuele aard zijn geworden en van de 
artikelen 1, 2, 3 en 4, inzonderheid § 1, van 
het Koninhlijk Besluit van 14 oktober 1964 
betreffende het sluiten van overeenkom
sten voor rekening van de Staat op grond 
waarvan het algemeen lastenkohier toe
passelijk was voor zover er niet van afge
weken werd in het bijzonder bestek : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel16, C, van het voormelde ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964, de 
aannemer ertoe gehouden is het be
stuur ten spoedigste en schriftelijk in 
te lichten over de onder A en B van dit 
artikel bedoelde feiten en omstandig
heden en het bondig de invloed te doen 
kennen die ze zouden kunnen heb
ben op de goede gang en de kosten van 
de onderneming; dat, krachtens het
zelfde artikel, de klachten en verzoe
ken in elk geval niet ontvankelijk zijn 
indien de aangeklaagde feiten en om
standigheden niet werden bekendge
maakt binnen dertig dagen nadat ze 
zich hebben voorgedaan of na de da
tum waarop de aannemer ze normaal 
had moeten kennen; 

Dat die termijn toepasselijk is op 
een vordering ingesteld op grond van 
artikel 17, A, van het genoemde mi
nisterieel besluit; 
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Dat die bepaling tot doel beeft bet 
bestuur in staat te stellen de werke
lijkheid van bet aangevoerde feit vast 
te stellen, de gevolgen ervan te beoor
delen, en in voorkomend geval, ze te 
verbelpen; dat die bekendmaking niet 
vereist is als zij bierop geen invloed 
kan hebben; 

Overwegende dat bet arrest eens
deels vaststelt dat er geen twijfel kan 
over bestaan dat bet bestuur de fei
ten en omstandigbeden waarvan 
sprake, m.n. de weersomstandigbe
den en de werktijdverkorting, kende, 
anderdeels, zonder deswege te wor
den bekritiseerd, oordeelt dat een for
mele melding van deze feiten voor bet 
bestuur geen enkel nuttig gevolg kon 
bebben in bet licht van de doelstel
ling van voormeld artikel 16, C; dat 
bet op die gronden beslist dat de niet
naleving van deze meldingsplicbt niet 
tot gevolg beeft dat de op grond van 
voormeld artikel17, A, ingestelde vor
dering niet ontvankelijk is; 

Dat het aldus de in bet middel aan
gewezen wetsbepalingen niet scbendt; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

25 april 1996 - 1 • kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse, Van Ommeslaghe en Biitzler. 

Nr. 137 

1 e KAMER- 25 april 1996 

1° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
GESCIDL OVER BURGERLIJKE RECHTEN- AR
TIKEL 144 GW. (OUD 92)- DRAAGWIJDTE. 

2° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - GESCIDL OVER BUR
GERLIJKE RECHTEN- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT- GRONDw.ET (1831) -
ARTIKEL 92 - DRAAGWIJDTE. 

3° GRONDWET- ALGEMEEN- GROND
WET (1831)-ARTIKEL 92- BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTERLIJKE MACHT - DRAAGWIJDTE. 

4 ° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
BEVOEGDHEID -ADMINISTRATIEVE HANDE
LING - ONRECHTMATIGHEID - VASTSTEL
LING. 

5° GRONDWET- ALGEMEEN- GROND
WET (1831)-ARTIKEL 92- BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTERLIJKE MACHT- DRAAGWIJDTE. 

6° KORT GEDING- BEVOEGDHEID- BE
STAAN VAN EEN RECHT. 

7° KORT GEDING- BEVOEGDHEID - AD
MINISTRATIEVE HANDELING- BURGERLIJKE 
SUBJECTIEVE RECHTEN - OGENSCHIJNLIJK 
FOUTIEVE AANTASTING. 

8° RAAD VAN STATE - ADMINISTRATIEF 
KORT GEDING- SCHORSING VAN DE TENUIT
VOERLEGGING VAN EEN AKTE OF REGLEMENT 
VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID- BE
VOEGDHEID - GRENZEN. 

go KORT GEDING- BEVOEGDHEID- AD
MINISTRATIEVE HANDELING- BURGERLIJKE 
SUBJECTIEVE RECHTEN - OGENSCHIJNLIJK 
FOUTIEVE AANTASTING. 

10° STEDEBOUW- BOUWVERGUNNING
SCHIJNBARE ONREGELMATIGHEID- GEBRUIK 
-AANTASTING VAN SUBJECTIEVE BURGER
LIJKE RECHTEN- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER IN KORT GEDING. 

11° KORT GEDING- BEVOEGDHEID- AD
MINISTRATIEVE HANDELING- BURGERLIJKE 
SUBJECTIEVE RECHTEN - OGENSCHIJNLIJK 
FOUTIEVE AANTASTING. 

1 o, 2° en 3° De rechtbanken nemen ken
nis van de door een partij ingestelde vor
deringen, die gegrond zijn op een pre
cieze juridische verplichting, welke door 
een regel van het objectief recht recht
streeks aan een derde wordt opgelegd en 



360 HOF VAN CASSATIE Nr. 137 

bij wier uitvoering eiser een eigen be
lang heeft. [Art. 144 Gw. (oud 92).] (1) (2) 

4 o en 5o De Rechterlijke Macht is bevoegd 
om een door het bestuur bij de uitoefe
ning van zijn discretionaire bevoegd
heid begane onrechtmatigheid vast te stet
len. [Art. 144 Gw. (oud 92).] (1) (3) 

6° Het voorschrift van art. 584 Ger. W ver
biedt de rechter in kort geding niet een 
voorlopige maatregel te nemen als het be
staan van een recht voldoende waar
schijnlijk is om het nemen van die be
slissing te verantwoorden(1) (4). 

7o De rechter in kort geding is bevoegd om 
dringende en voorlopige maatregelen te 
bevelen als de aantasting van burger
lijke subjectieve rechten het gevolg is van 
het gebruik, door de dader, van een ogen
schijnlijk onrechtmatig door het bestuur 
gegeven toelating (1) (5). [Art. 144 Gw. 
(oud 92), 584 en 1039 Ger.W.] 

8° en go De aan de Raad van State toege
kende bevoegdheid om onder bepaalde 
voorwaarden de schorsing te bevelen van 
de tenuitvoerlegging van een akte of een 
reglement van een administratieve over
heid houdt geen beperking in van de be
voegdheid van de voorzitter in kort ge
ding om uitspraak te doen bij voorraad 
betreffende subjectieve burgerlijke reck
ten. [Art. 144 Gw. (oud 92); art 17, § 1, 
Wet Raad van State.] (1) (6) 

10° en 11 o De rechter in kort geding die 
vaststelt dat de vordering betrekking heeft 
op subjectieve burgerlijke rechten en dat 
die rechten aangetast worden door het ge
bruik, aan de zijde van de aanvrager, van 
een schijnbaar onregelmatige bouwver-

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Cass., 10 maart 1994, A.R. nr. 9669 (A. C., 
1994, nr. 114). 

(3) Zie Cass., 14 jan. 1994, A.R. nr. C.93.0255.N 
(A.C., 1994, nr. 20). 

(4) Zie Cass., 22 feb. 1991, A.R. nr. 6340 (A. C., 
1990-91, nr. 341); Cass., 4 juni 1993, A.R. nr. 804 7 
(ibid., 1993, nr. 269), en Cass., 25 april1996, A.R. 
nr. C.93.0356 .N, supra, nr. 135. 

(5) Zie noot 4. 

(6) Cass. (Ver.K.), 15 okt. 1993, A.R. nr. 
C.93.00045.N (A. C., 1993, nr. 411; Cass., 26 jan. 
1995, A.R. nr. C.93.0128.F (A. C., 1995, nr. 46); zie 
ook Cass., (Ver.K.), 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.93.0052.F (A. C., 1994, nr. 496). 

gunning, is bevoegd om maatregelen te 
nemen om dat gebruik te doen ophou
den. [Art. 144 Gw. (oud 92); art 17, § 1, 
Wet Raad van State.] (1) (7) 

(MORTI N.V. T. SONCK) 

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in sub
stantie gezegd : 

1. De feiten en procedurevoorgaanden 
worden in de memorie als volgt samenge
vat: 

Bij beslissing van 5 mei 1992 heeft de 
stad Deinze aan eiseres een vergunning 
verleend voor het bouwen van een over
dekte standplaats voor bedrijfsvoertuigen 
en voor de uitbreiding van een beton
verharding. Die bouwvergunning was voor
afgegaan door een gunstig advies van de 
gemachtigde ambtenaar d.d. 29 april 1992. 

Tegen de afgifte van deze vergunning 
werden bij de Raad van State beroepen in
gesteld tot voorlopige schorsing, tot schor
sing en tot nietigverklaring. De beroepen 
tot voorlopige schorsing en tot schorsing 
werden verworpen bij arresten van de Raad 
van State van 2 juni 1992 en 2 juli 1992. 

Zowel bij eenzijdig verzoekschrift als, ver
volgens, bij dagvaarding in kort geding 
werd bij de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg te Gent gevorderd dat de af
gegeven bouwvergunning zou worden ge
schorst en dat de uitvoering ervan zou wor
den gestaakt. 

Bij beschikking van de dienstdoende 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Gent d.d. 3 juni 1992, op eenzij
dig verzoekschrift van dezelfde datum, werd 
eiseres veroordeeld om de grondwerken op 
het betrokken terrein te staken op straffe 
van een dwangsom van 200.000 BEF per 
inbreuk en per dag vanafhet ogenblik van 
de betekening van de beschikking en dit 
totdat door de kortgedingrechter een be
schikking op tegenspraak is genomen. Te
gen deze beschikking werd op 1 juli 1992 
derdenverzet ingesteld. 

Bij beschikking van 24 januari 1993 
werd, op tegenspraak tussen partijen, uit
spraak gedaan over het derdenverzet van 
eiseres en over de dagvaarding in kort ge
ding die door de eerste twee verweerders 
was ingesteld. De bouwvergunning werd 
geschorst en er werd bevel gegeven om de 
werken te staken en de bouwplaats te ont
ruimen van alle machines en materialen. 

(7) Cass., 14 jan. 1994, I.e. 
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Er werd tevens verbod opgelegd om de 
eventueel reeds bestaande bouwwerken in 
gebruik te nemen ofte gebruiken, en dit tot 
de uitspraak door de Raad van State over 
het ingestelde annulatieberoep. De veroor
deling werd uitgesproken op stra:ffe van een 
dwangsom van 200.000 frank per dag en 
per overtreding. Een deskundige werd aan
gesteld om de door de N.V. Morti ontwik
kelde activiteiten te vergelijken met de mil
lieuvergunning die haar op 12 februari 
1982 werd afgeleverd. De beschikking d.d. 
3 juni 1992 werd in dezelfde zin gewij
zigd. 

Het arrest van het Hof van Beroep te 
Gent van 23 september 1993 verklaarde het 
hoger beroep tegen deze beschikking ont
vankelijk doch ongegrond. 

Eiseres roept tegen het arrest d.d. 23 sep
tember 1993 drie cassatiemiddelen in. 

2. In het eerste middel voert eiseres 
schending aan van de artikelen 92 en 93 
( oud) van de Grondwet, 17, 18 en 584 van 
het Gerechtelijk Wetboek en artt. 17, §1, en 
18 van de wetten op de Raad van State, ge
coordineerd op 12 januari 1973, zoals ver
vangen door de wet van 19 juli 1991. 

Voormeld artikel 17, § 1, bepaalt: "Wan
neer een akte of een reglement van een ad
ministratieve overheid vatbaar is voor ver
nietiging krachtens artikel14, eerste lid, 
kan de Raad van State als enige de schor
sing van de tenuitvoerlegging ervan beve
len". 

Artikel 18, eerste lid, bepaalt : "Wan
neer bij de Raad van State overeenkom
stig artikel 17 een vordering tot schor
sing van een akte of reglement aanhangig 
wordt gemaakt, kan hij als enige, bij voor
raad en onder de in artikel 17, § 2, eerste 
lid, bepaalde voorwaarden, alle nodige 
maatregelen bevelen om de belangen van 
de partijen of van de personen die belang 
hebben bij de oplossing van de zaak vei
lig te stellen, met uitzondering van de 
maatregelen die betrekking hebben op de 
burgerlijke rechten." 

Eiseres heeft steeds voorgehouden dat de 
rechter in kort geding te dezen dus onbe
voegd was om dergelijke schorsing (en, op 
grond van art. 18 van voormelde wetten, 
om maatregelen) te bevelen. 

In dit middel vecht eiseres derhalve de 
beweerde miskenning aan van deze 
bevoegdheidsregeling door de appelrechters, 
die het bevelschrift bevestigden van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aan
leg, zetelend in kort geding, waarbij zo
wel de schorsing van de bouwvergunning 

(in de door de voorzitter begrepen zin) als 
maatregelen bevolen werden. 

In het eerste onderdeel stelt ze dat de 
voormelde artikelen 17, § 1, en 18 geen on
derscheid maken naargelang de bestre
den bestuurshandeling al dan niet van aard 
kan zijn subjectieve (burgerlijke) rechten 
aan te tasten zodat ze, overeenkomstig art. 
584 Ger.W., aan de Rechterlijke Macht de 
bedoelde bevoegdheid ontzegt, ook wan
neer de litigieuze bestuurshandelingen van 
aard kunnen zijn om deze rechten aan te 
tasten. 

In het tweede onderdeel betwist ze dat de 
loutere omstandigheid dat aan de kort
gedingrechter, steunend op burgerlijke (en 
politieke) subjectieve rechten, gevraagd 
wordt maatregelen te bevelen, tot gevolg 
zou hebben dat een geschil over derge
lijke rechten bestaat, en dat deze rechter 
dus steeds bevoegd zou zijn. 

In het derde onderdeel wordt herhaald 
dat het niet volstaat de aantasting van een 
(burgerlijk of politiek) subjectief recht in te 
roepen om het bestaan van een burger
lijk geschil en de bevoegdheid van de kort
gedingrechter te verantwoorden; ook het be
staan en/of de draagwijdte van dit recht 
moet(en) worden betwist; dit is niet het ge
val daar het enige geschilpunt de wettig
heid van de bouwvergunning betrof. 

Nu deze onderdelen variaties zijn op het
zelfde thema, kunnen ze gezamenlijk be
antwoord worden. 

3. Dit eerste middel onderwerpt aan het 
Hof opnieuw de vraag naar de bevoegd
heidsverdeling tussen de justitiele en de ad
ministratieve rechter i.v.m. gevolgen van 
bestuurshandelingen, waarop het ant
woord, spijts de bedoeling van de wetge
ver, bij de invoering van het administra
tiefkort geding, bij de wet van 19 juli 1991, 
in werking getreden op 22 oktober 1991, ei
genlijk niet eenvoudiger is geworden. 

Bij arrest van 15 oktober 1993, uitge
sproken in verenigde kamers (A.C., 1993, 
nr. 411, met gelijkluidende conclusie van 
eerste advocaat-generaal D'Hoore), heeft 
het Hof, op grond van een voorziening 
krachtens de art. 33 Gee. W. R.v.St. en 609, 
2°, Ger.W., reeds beslist over een middel 
waarin o.m. de schending van het artikel 
17, § 2, van deze gecoordineerde wetten, zo
als vervangen door de wet van 19 juli 1991, 
werd aangevoerd; de bestreden beslissing 
van de Raad van State, die weliswaar een 

T_ _I 
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schorsing had bevolen van de tenuitvoer
legging van een besluit waarbij een bouw
vergunning verleend werd, stelcl.e even
wel geen eigenlijk bevoegdheidsprobleem 
aan de orde. 

Ook op 17 november 1994 heeft Uw Hof 
moeten beslissen over een middel afge
leid uit de schending van, onder meer, dit 
artikel 17, in een arrest, uitgesproken in 
verenigde kamers, op grond van een voor
ziening tegen een arrest van de Raad van 
State, die een exceptie van onbevoegd
heid had afgewezen (Cass., Ver.K., 17 no
vember 1994, A.R. nr. C.93.0052.F, A.C., 
1994, nr. 496, gewezen op gelijkluidende 
conclusie van advocaat-generaal Jans
sens de Bisthoven, gepubliceerd in Bull., 
1994, 466). Het Hof heeft dit arrest ver
nietigd op grond dat een subjectief recht het 
werkelijk voorwerp van het geschil was. 

Ook uit de eerste commentaren volgend 
op dit arrest blijkt dat de nieuwe wet niet 
meteen alle vragen m.b.t. dit bevoegdheids
contentieux uit de wereld geholpen heeft, 
in tegendeel (zie : F. Tulkens, Repartition 
des attributions entre les cours et tribu
naux et le Conseil d'Etat : deux arrets de 
plus a verser aux debats, Observations, on
der twee arresten van die datum, waaron
der het arrest i.z. A.R. nr. 93.0052, doch 
waarvan de teksten onderling verwisseld 
zijn, Journal des Proces, 20 januari 1995, 
p. 25-31; B. Haubert, Observations (on
der dit arrest), J.T., 1995, 317-320). 

Het komt noodzakelijk voor deze nieuwe 
voorziening, die niet rechtstreeks de be
voegdheid van de administratieve rech
ter maar deze van de justitiele rechter aan
vecht, alsook de te geven oplossing, in het 
recent geschapen wettelijk kader te situe
ren. 

Hierbij moeten twee vragen beantwoord 
worden: 

1 o Wat is de draagwijdte van de woor
den: "de Raad van State 'als enige' (be
voegd) ... "? 

2° Zijn, te dezen, subjectieve burger
lijke rechten in het gedrang gekomen ? 

4. Het wetsontwerp tot invoering van het 
administratiefkort geding strekte ertoe uit
breiding te geven aan de bevoegdheid van 
de Raad van State, afdeling administra
tie, om de schorsing van de tenuitvoerleg
ging van verordeningen of administra
tieve handelingen uit te spreken (Memorie 
van toelichting, Gedr. St., Senaat, nr. 1300-1 
(1990-91), p. 1). Deze bevoegdheid was nl. 
beperkt tot de gevallen als bedoeld in ar
tikel 70 van de Vreemdelingenwet van 15 
dec. 1980 en de beroepen tot nietigverkla-

ring wegens schending van de artt. 6, 6bis 
en 17 (oud) Gw. (door het opnieuw opne
men, bij wet van 16 juni 1989, van de door 
de wet van 28 juni 1983 opgeheven artt. 17 
en 18 van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State). 

Er werd vastgesteld dat de rechtzoe
kende zich op allerlei spitsvondigheden be
riep om alsmaar een schending van deze 
grondwetsartikelen en dus de gewenste 
schorsing van de overheidsakte te verant
woorden. 

De invoering van deze nieuwe toegewe
zen bevoegdheid van de Raad van State, die 
een bijkomende waarborg aan de bestuurde 
verleent, is (uiteraard) verenigbaar zowel 
met artikel145 (oud 93) Gw. ("Geschillen 
over politieke rechten behoren tot de be
voegdheid van de rechtbanken, behou
dens de bij de wet gestelde uitzonderin
gen") als met artikel 584, eerste lid, Ger.W. 
("De voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg doet, in de gevallen die hij spoed
eisend acht, bij voorraad uitspraak in alle 
zaken, behalve die welke de wet aan de 
Rechterlijke Macht onttrekt"). 

Behoudens de grenzen van artikel 17 
zelf, is de enige begrenzing aan deze nieuwe 
veralgemeende toegewezen bevoegdheid be
vat in art. 144 (oud 92) Gw. ("Geschillen 
over burgerlijke rechten behoren bij uit
sluiting tot de bevoegdheid van de recht
banken"). 

Het oorspronkelijk wetsontwerp bepaalde 
deze bevoegdheid "met uitsluiting van ie
dere andere rechtsmacht" (Memorie van 
toelichting, p. 26). 

In zijn advies heeft de Raad van State 
(Afdeling Wetgeving) de tekst in overeen
stemming met de Grondwet geacht en geen 
andere formuleringvoorgesteld (ibid., p. 37-
40). 

Hoewel, luidens de memorie van toelich
ting, "men dus kan zeggen dat de 
voorzittersmagistratuur niet meer over 
haar volledige bevoegdheid beschikt (ibid., 
p. 24) - bestond nooit het inzicht om deze 
algemene bevoegdheid van de Rechter
lijke Macht aan te tasten, wat t.a. strij
dig zou geweest zijn met de artt. 92 en 93 
(oud) Gw." 

Bij de bespreking in de commissie voor 
de binnenlandse aangelegenheden van de 
Senaat onderstreept de minister van Bin
nenlandse Zaken wel dat het wetsontwerp 
"een einde wil maken aan de thans be
staande praktijk waarbij men terzelfder tijd 
voor de Raad van State de vernietiging van 
een administratieve rechtshandeling vor
dert en voor de gewone rechtbank, in kort 
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geding, de schorsing ervan, zonder dat er 
eigenlijk een subjectief recht in het ge
ding is. Die praktijk wordt thans toege
past in gevallen waarin de Raad van State 
de schorsing niet kan bevelen, maar is niet 
heilzaam voor de goede werking van de ver
schillende rechtscolleges". (Gedr. St., Se
naat, nr. 1300-2 (1990-1991), Verslag Tant, 
p. 3.) 

Twee senatoren stelden bij amendement 
voor de woorden "met uitsluiting van ie
dere andere rechtsmacht" te doen verval
len omdat het, "zowel om juridische rede
nen als om redenen van doelmatigheid, niet 
verantwoord is dat afbreuk wordt gedaan 
aan de bevoeghdeid van de rechter in kort 
geding''. De minister antwoordde dat bij in
geroepen schending van de artikelen 6, 6bis 
en 17 Gw., ingevolge uiteenlopende opvat
tingen een toestand ontstond "van tegen
strijdige beslissingen, waarbij de Raad van 
State een rechtshandeling niet schorst en 
de rechter in kort geding wel, of omge
keerd, wat de administratie, die de beide 
beslissingen moet naleven, uiteraard voor 
een onmogelijke keuze plaatste". "De enige 
bedoeling van de termen 'met uitsluiting 
van iedere andere rechtsmacht' is een einde 
te maken aan die toestand door de bevoegd
heid van de rechter in kort geding inzake 
betwistingen over objectieve rechten uit
drukkelijk uit te sluiten." Een lid ver
klaarde in te stemmen met de verklarin
gen van de minister, maar stelde voor deze 
woorden te vervangen door het woord "als 
enige". Het lid gaf aan dat zulks de bete
kenis van de tekst niet wijzigde en dat het 
aileen de bedoeling was onjuiste interpre
taties uit te sluiten. 

De minister herhaalde dat de gewone 
rechter bevoegd bleef om op te treden we
gens een schending van subjectieve rech
ten en dat de enige bedoeling van de be
paling was de bevoegdheden duidelijk af te 
bakenen. 

Het amendement van de senatoren werd 
eenparig verworpen en het voormeld amen
dement van het lid werd eenparig aange
nomen (ibid., p. 4-8). 

Een goede uitlegging van het bijvoeg
lijk naamwoord "enige" wordt gegeven door 
de dekaan P. Lewalle (Le refere admi
nistratif, Rapport presente au Colloque con
sacre aux 'Procedures d'urgence', le 14 mars 
1992, Liege, Faculte de Droit, in Actuali
tes de droit, 1992, p. 999) : "Sans que le re
querant ait a saisir quelqu'autre juridic
tion". 

5. De wet van 19 juli 1991 gaf aanlei
ding tot tal van andere commentaren : 

In algemene ofbijzondere werken: 
-A. Mast, Ouerzicht van het Belgisch 

Administratief Recht, 12e uitg. door J. Du
jardin, Story-Scientia, Gent, 1992, hoofd
stuk IV, Het administratief kort geding, nrs. 
667-675. 

- P. Marchal, Les referes, in Reper
toire notarial, t. XV, Matieres diverses, 
Livre XXIV, Larcier, Brussel, 1992, nrs. 
103-113. 

- J.P. Lagasse, Chr. Amelynck, F. Van 
de Gejuchte, Le refere administratif, Ed. for
matique, 1992. 

- P. Lemmens en J. Verlinden, Toe
gang tot de rechter in milieuzaken, in 
Rechtspraktijk en Milieubescherming, Eer
ste Antwerps Juristencongres, Kluwer, Ant
werpen, nrs. 29-30. 

-E. Lancksweerdt, Het administratief 
kart geding, Antwerpen, Kluwer Rechts
wetenschappen, 1993. 

In bijzondere bijdragen : 
- B. Van Dorpe, De wet van 19 juli 

1991 betreffende het administratiefkort ge
ding, R. W., 1991-1992, 1377-1388. 

- F. Tulkens, L'introduction d'un re
fere administratif en droit beige : une de
licate revolution, J. T.' 1992, p. 28-32. 

- J.F. Neuray, L'avenir du refere admi
nistratif. Considerations sur la loi du 19 
juillet 1991 modifiant les lois coordon
nees sur le Conseil d'Etat, in Presence du 
droit public et des droits de l'homme, 
Melanges offerts a Jacques Velu, tome 
deuxieme, p. 679-708. 

- D. Lagasse, A propos du pouvoir ex
clusif au Conseil d'Etat d'ordonner la sus
pension, le cas echeant d'extreme urgence, 
de !'execution de tous les actes adminis
tratifs, Observations sous Cons. Etat, 13 
november 1991, J.T., 1992, p. 35-36. 

- La loi du 19 juillet instituant un re
fere administratif devant le Conseil d'Etat 
a-t-elle modifie la competence du juge ju
diciaire des referes? Ou le curieux renou
veau de la theorie de la voie de fait admi
nistrative. Observations sous Civ., Namen 
(ref), 5 mei 1992, J.T., 1993, p. 9-11. 

- M. Boes, Het gewone kort geding en 
het administratief kort geding, Het ar
rest van het Hof van Cassatie van 27 no
vember 1992, Rec. Cass., 1993, 49-50. 

- E. Lancksweerdt, De bevoegdheids
problemen tussen de rechter in kort ge
ding en de Raad van State opgelost? Het 
arrest van het Hofvan Cassatie van 15 ok
tober 1993, R. Cass., 1993, 231-233. 
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M. Van Damme, De procedure van 
voorlopige schorsing voor de Raad van 
State, in Liber Amicorum P. de Vroede, Klu
wer, 1994. 

- D. Van Heuven en F. Van Volsem, De 
Raad van State kan als enige ... enkele be
schouwingen over het administratief en het 
gemeenrechtelijk kort geding, in Publiek 
recht, ruim bekeken. Opstellen aangebo
den aan prof J. Gijssels, Maklu uitge
vers, 339-661. 

In zake stedebouw en milieu : 
- F. Tulkens, Le refere judiciaire, le re

fere administratif et I' action en cassation en 
matiere d'urbanisme et d'environnement: 
des competences exclusives ou concurren
tes?, Amenagement, Environnement, 1993, 
numero special, p. 33-37. 

De nieuwe wet laat een gevoel van on
behagen bestaan bij vele auteurs die me
nen dat ze delicate problemen in het le
ven roept. Men wacht benieuwd afhoe het 
Hof dit (blijvend) bevoegdheidsdispuut (de
finitief) zal beslechten (D. Van Heuven en 
F. Van Volsem, l.c., 259-361). 

6. De wet van 19 juli 1991 kan noch wou 
afbreuk doen aan de artt. 92 en 93 Gw. (1,44 
en 145 Gw. 1994). 

De 'burgerlijke rechten" tot bepaling van 
de uitsluitende bevoegdheid van rechtban
ken blijven dus in de "traditionele" bete
kenis te begrijpen. 

Tal van misverstanden ontstonden uit 
het gebruik van de termen "subjectief 
recht" en "objectief recht" en uit de ver
warring van de begrippen "subjectiefrecht" 
en 'burgerlijk recht". 

De Grondwet kent slechts "burgerlijke 
rechten" (art. 144) en "politieke rechten" 
(art. 145). Het is dus voorzichtig slechts het 
"organiek criterium" (de definitie van de 
rechten door de wetgever) te hanteren om 
er de bevoegdheden uit af te leiden. (A. 
Mast, op. cit., p. 604-604.) 

Daar het zeker niet uit te sluiten is dat 
de burger ook subjectieve rechten kan doen 
gelden op het vlak van zijn (bv. patrimo
niale) betrekkingen met de openbare be
sturen, moet volgende beslissende vraag be
antwoord worden : is zijn recht, waarover 
het geschil bestaat, een subjectief recht van 
burgerlijke aard of, tenminste, een subjec
tief recht waarvan de bescherming tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken behoort? 

De nog steeds algemeen aanvaarde theo
rie van het "werkelijk voorwerp" (objet veri
table) van de vordering werd toegepast 
m.b.t. de bevoegdheid van de Raad van 
State. 

Ze werd vastgelegd in twee arresten van 
27 november 1952 van het Hof in ver
enigde kamers, gewezen op de gelijklui
dende conclusie van procureur-generaal 
Cornil (Pas., 1953, I, 184; Arr. \-erbr., 1953, 
164) : De Raad van State is niet bevoegd 
om de akte of de beslissing te vernietigen 
waarbij een administratieve overheid wei
gert een verbintenis na te komen die ver
band houdt met een burgerlijk recht, het
welk zich in het patrimonium van een 
burger bevindt, zelfs zo het verzoekschrift 
slechts tot vernietiging van de akte of van 
de beslissing strekt en geen veroorrleling tot 
betaling vordert. 

Het arrest van 21 oktober 1982 (door de 
eerste kamer gewezen op gelijkluidende 
conclusie van advocaat-generaal Lieken
dael (A.R. nr. 6636, Pas., 1983, 251, A. C., 
1982-83, nr. 127) herinnert eraan dat de 
Rechterlijke Macht bevoegd is om een on
rechtmatige schending van een burger
lijk recht zowel te voorkomen als te her
stellen, ongeacht wie de schending heeft 
begaan en dat zulks geldt voor elke over
heid. De arresten van 20 september 1990 
(A.R. nr. 8631, A C., 1990-91, nr. 33) en van 
1 juni 1992 (A.R. nr. 7649, A. C., 1991-92, 
nr. 511) bevestigen deze regel. 

Het is te dezen niet zonder belang te her
inneren aan een belangrijk arrest van de 
eerste kamer van het Hofvan 21 maart 
1985 dat, op gelijkluidende conclusie van de 
procureur-generaal J. Velu, alsdan advo
caat-generaal, de grenzen van de bevoegd
heid van de kortgedingrechter bepaalt en 
hem o.m. de bevoegdheid toekent aan de 
bestuursoverheid maatregelen, inzonder
heid verbodsmaatregelen, op te leggen, die 
noodzakelijk zijn ter voorkoming of tot stop
zegging van een foutief lijkende aantas
ting door die overheid van de subjectieve 
rechten, die de hoven en rechtbanken moe
ten vrijwaren (A.R. nr. 7189, Pas., 1985, 
908; A. C., 1984-85, nr. 445). 

Ten slotte beslist het arrest van 10 april 
1987, in verenigde kamers, eveneens ge
wezen op de gelijkluidende conclusie van de 
(toenmalige) advocaat-generaal J. Velu, dat 
een annulatieberoep ... waarin geen her
s tel van een op onrechtmatige wijze ge
krenkt recht gevorderd wordt, niet tot wer
kelijk en rechtstreeks onderwerp heeft een 
betwisting over subjectieve rechten waar
van aileen de Rechterlijke Macht, krach
tens de artikelen 92 en 93 van de Grand
wet kennis kan nemen. De omstandigheid 
dat de nietigverklaring van een voor de 
Raad van State aangevochten administra
tieve handeling repercussies zou hebben of 
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kunnen hebben op enig politiek of burger
lijk recht, is niet voldoende tot uitslui
ting van de bevoegdheid van de Raad van 
State om kennis te nemen van een ver
zoekschrift strekkende tot de nietigverkla
ring. De taak van het Hofbestaat er in we
zen in na te gaan of de aan de Raad 
voorgelegde eis al dan niet behoort tot de 
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht 
(A.R. nrs. 5590 en 5619, Pas., 1987, I, 950; 
A. C., 1986-87, nr. 477; A.P.T., 1/1987, 292 
e.v., gevolgd door de conclusie van het open
baar ministerie, in vertaling). 

Het arrest van 5 februari 1993 werd, in 
verenigde kamers en op gelijkluidende con
clusie van advocaat-generaal D'Hoore, ge
wezen in dezelfde zin (A.R. nr. 8125,A.C., 
1993, nr. 77). 

7. Het subjectief recht. 
Nadat de bevoegdheden aldus afgeba

kend werden, is het, t.a.v. de artt. 144 en 
145 Gw., van belang te weten wat men on
der subjectief recht verstaat. 

Deze vraag wordt beantwoord door de 
procureur-generaal J. Velu, na een zeer 
diepgaande studie van de rechtsleer m.b.t. 
de algemene theorie van het recht en van 
de rechtspraak, zowel van de Raad van 
State als van het Hofvan Cassatie (con
clusie voor Cass., 10 april1987, I.e. (A. C.), 
p. 1065 e.v.). 

De leer van de procureur-generaal 
J. Velu, in navolging van zijn voorgan
gers P. Leclercq, W. Ganshof van der 
Meersch en E. Krings, kan als volgt sa
mengevat worden : 

"De essen tie van een subjectief recht be
staat eerst en vooral in de bekwaamheid 
om iets van een derde te eisen. Het be
staat enkel en aileen indien althans aan 
twee vereisten is voldaan : 

1. dat een welbepaalde juridische ver
plichting rust op andere personen : het of 
de passieve rechtssubject(en). Vereist is dat 
het gedrag- een handeling of on thou
ding- dat door het actief subject is ge
vorderd ingevolge een regel van het objec
tief recht, het voorwerp zij van een 
welbepaalde aan (het) passieve sub
ject(en) opgelegde juridische verplichting ... 

2 .... de aard van het belang; ... de eiser 
moet ook in dat geval aantonen dat zijn 
annulatieberoep berust op een eigen sub
jectief recht. 

Dientengevolge zal men, om vast te stel
len wanneer in de rechtsbetrekkingen tus
sen de administratieve overheid en de bur
gers, dezen ten opzichte van de overheid 
over subjectieve rechten beschikken, die-

nen na te gaan of er een rechtsregel be
staat waarbij aan de burger rechtstreeks 
het recht wordt verleend om van de over
heid een welbepaald gedrag te eisen. Al
les zal afhangen van de vraag of de over
heid, door een beslissing te nemen, zich al 
dan niet in een toestand bevindt waarbij 
haar bevoegdheid honderd ten honderd ge
bonden is. 

Opdat de burger zich ten aanzien van de 
administratieve overheid op een subjec
tiefrecht kan beroepen, moet de bevoegd
heid van de administratieve overheid vol
ledig honderd ten honderd gebonden zijn, 
d.w.z. dat aile voorwaarden waaraan de uit
oefening van de bevoegdheid onderwor
pen is, objectief door de rechtsregel zijn 
vastgelegd, zodat de overheid over geen en
kele beoordelingsbevoegdheid beschikt; de 
Grondwet, de wet of het reglement heb
ben al de voorwaarden vastgelegd op grond 
waarvan, voor degenen die bedoelde voor
waarden vervullen, een subjectief recht ont
staat om een welbepaald voordeel te ver
krijgen. In zodanig geval kan de 
administratieve overheid enkel vaststel
len, verklaren, erkennen dat die voorwaar
den bestaan, zonder te hunnen opzichte een 
beoordelingsmacht te kunnen uitoefenen. 
Die beslissing is dan een beslissing tot aan
wijzing van subjectieve rechten ('une de
cision declarative de droits'). Wanneer daar
entegen de bevoegdheid van de admini
stratieve overheid geen gebonden 
bevoegdheid is, is het ontstaan van het sub
jectief recht afhankelijk van de uitoefe
ning van de discretionaire macht van die 
overheid : de beslissing van die overheid is 
derhalve geen beslissing tot aanwijzing van 
subjectieve rechten, maar wei tot vesti
ging ervan ('une decision constitutive de 
droits')." 

In de rechtsleer doen staatsrecht
specialisten beroep op hetzelfde zekere cri
terium : de gebonden of discretionaire be
voegdheid van de administratie. Zie A. 
Mast, op. cit., nr. 675, 12e uitgave, door J. 
Dujardin, Story-Scientia, 1992, die overi
gens de reeds in werking getreden wet van 
19 juli 1991 betreffende het administra
tief kort geding al op substantii:ile wijze be
spreekt en daarover als volgt besluit : "De 
wet van 19 juli 1991 heeft die bevoegd
heid (van de justitiele rechter) weliswaar op 
essentiele wijze ingeperkt doch niet voile
dig uitgeschakeld. Met name de aard van 
de in het geding zijnde bestuurshandeling 
en de aard van het in het geding zijnde 
recht dienen wat dat betreft in ogenschouw 
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te worden genomen ... De justitiele rech
ter in kort geding moet evenzeer nog be
voegd worden geacht indien het geschil een 
subjectiefrecht betreft". Hierbij wordt (in 
voetnoot 43) ook herinnerd aan de inten
tie van de wetgever (Verslag Tant, l.c., p. 
5-6) de subjectieve rechten niet in te enge 
zin te begrijpen. 

Op een voorziening tegen een beslis
sing van appelrechters, in kart geding en 
m.b.t. een overheidsbeslissing van 5 juni 
1991 heeft het Hof, bij arrest van 14 ja
nuari 1994 (le kamer, A.R. nr. C.93.0255.N, 
A. C., 1994, nr. 20), geoordeeld "dat de Rech
terlijke Macht (oak) bevoegd is om door het 
bestuur bij de uitoefening van de discre
tionaire bevoegdheid begane onrechtma
tig geachte aantastingen van een subjec
tief recht zowel te voorkomen als te 
vergoeden'' en, op een voorziening tegen een 
beslissing van de appelrechter, ten grande, 
bij arrest van 10 maart 1994 (1e kamer, 
A.R. nr. 9669, A. C., 1994, nr. 114), "dat de 
hoven en rechtbanken kennis nemen van 
de door een partij ingestelde vorderin
gen, die gegrond zijn op een precieze juri
dische verplichting, die een regel van het 
objectief recht rechtstreeks aan een derde 
oplegt en bij wier uitvoering eiser een ei
gen belang heeft". 

In het reeds hierboven (nr. 3) genoemd 
arrest van 17 november 1994, m.b.t. de wei
gering van een gemeente een vreemde
ling, die erom verzocht, in te schrijven in 
haar bevolkingsregister, heeft het Hof 
geoordeeld "dat de bevoegdheid (van de 
Raad van State op grand van art. 14 van de 
gecoordineerde wetten) wordt vastgesteld 
naar het werkelijke en rechtstreekse on
derwerp van het beroep en (dat) de Raad 
van State niet bevoegd is wanneer de be
streden individuele handeling bestaat in de 
weigering van een administratieve over
heid tot uitvoering van een verplichting die 
overeenstemt met een subjectief recht van 
de verzoeker" en "dat het geschil recht
streeks betrekking heeft op het subjectief 
recht van verweerder om te worden inge
schreven in het bevolkingsregister van ei
seres, dat wil zeggen op een recht van de 
betrokkene om van de overheid zodanige 
inschrijving te eisen als de wettelijke voor
waarden vervuld zijn". 

Tenslotte heeft het Hof, bij arrest van 26 
januari 1995 (eerste kamer, A.R. nr. 
C.93.0128.F, A. C., 1995; nr. 46), op een mid
del waarin o.m. de schending van de oude 
artt. 92 en 93 Gw., 584 Ger.W., en 17, in
zonderheid § 1, van de gecoordineerde wet
ten op de Raad van State werd aangevoerd, 
beslist "dat de Raad van State bevoegd is 

om de nietigverklaring uit te spreken wan
neer tegen de akte van de administratieve 
overheid een objectief beroep kan worden 
ingesteld, in tegenstelling tot het beroep dat 
er werkelijk en rechtstreeks toe strekt het 
bestaan van een subjectief, burgerlijk op po
litiek recht te doen vastsleggen, of de eer
biediging van een dergelijk recht te doen 
naleven"; en "dat niet wordt afgeweken van 
de bevoegdheid van de rechtbanken van de 
rechterlijke orde om uitspraak te doen over 
de geschillen inzake subjectieve rechten". 

8. Uit dit alles blijkt dat het bevoegd
heidsvraagstuk door de wet van 19 juli 
1991 werd opgelost voor zover de aange
vochten overheidsakte een louter "objec
tieve benadering" krijgt ... maar dat het, zo
dra men het terrein van de burgerlijke 
rechten betreedt, blijft bestaan, zoals voor 
de talrijke juristen die er diepgaande stu
dies aan gewijd hebben (F. Tulkens, Jour
nal des Proces, l.c., p. 31, voetnoot 22, telde 
er niet minder dan 50 in de opsomming ge
geven door de procureur-generaal J. Velu, 
A.P.T., 1987, p. 298, voetnoot 30, en voegt 
eraan toe dat er sedertdien, behalve de 
zijne, nog een tiental andere gepubliceerd 
werden). 

Ret nieuwe, voor Uw Hof, in deze zaak, 
is dat een vordering tot schorsing bij de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aan
leg, zetelende in kart geding, werd inge
steld, simultaan met een annulatieverzoek 
en een (zelfs dubbel) schorsingsverzoek bij 
de Raad van State, van dezelfde overheids
akte (of het gebruik ervan). 

De toestand die de wetgever, bij het in
richten van het administratief kart ge
ding, precies heeft willen vermijden, lijkt te 
dezen dus nog minder te verantwoorden 
dan voorheen het geval kon zijn. 

9. Om aan het hier gestelde probleem de 
passende oplossing binnen dit wettelijk ka
der te bieden, moet worden nagegaan wat 
gevorderd werd, wat dus het "werkelijk 
voorwerp" van de vordering voor de justi
tiele rechter was. 

Uit de stukken waarop het Hofvermag 
acht te slaan, leidt men af dat de eerste 
verweerder voor de Raad van State de nie
tigverklaring, resp. de schorsing en de voor
lopige schorsing van de aan eiseres ver
leende bouwvergunning, doch niet het 
bevelen van maatregelen (met uitzonde
ring van maatregelen die betrekking heb
ben op de burgerlijke rechten, art. 18, eer
ste lid, in fine) gevorderd heeft en de eerste 
twee verweerders aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, zetelend in 
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kort geding, de schorsing van de beslis
sing van het college van burgemeester en 
schepenen van de stad Deinze van 5 mei 
1992, waarbij dezelfde bouwvergunning 
verleend werd, de staking van de werken 
en de ontruiming van de bouwplaats ge
vraagd hebben. 

Bij het door de appelrechters bevestigd 
bevelschrift heeft de voorzitter deze bouw
vergunning (en het daaraan voorafgaand 
gunstig advies van de gemachtigde amb
tenaar) "geschorst in die zin dat aan ver
weerster bevel wordt gegeven de werken 
(verder) te staken en de bouwplaats te ont
ruimen van aile machines en materialen, 
aan verweerster verbod opgelegd de even
tueel verder bestaande bouwwerken in ge
bruik te nemen of ze gebruiken" en ge
zegd "dat deze maatregel zal gelden tot de 
uitspraak van de Raad van State over het 
aanhangig beroep tot nietigverklaring in
gesteld door eerste eiser". 

De vordering tot schorsing bij de Raad 
van State werd uiteindelijk afgewezen om
dat deze presidiale beslissing inmiddels was 
tussengekomen. 

Waar het objectief beroep werd inge
steld tegen de administratieve overheid en 
strekte tot nietigverklaring, respectieve
lijk schorsing van haar rechtshandeling, is 
de vordering voor de justitiiile rechter in
gesteld tegen de "begunstigde" van deze 
akte (eiseres) en strekt ze tot schorsing van 
haar gevolgen, waardoor het subjectief 
recht van de eerste twee verweerders als 
buurtbewoners in het gedrang kwam, we
gens hinder door deze "ogenschijnlijk door 
onwettigheid aangetaste bouwvergun
ning", zoals de vordering door deze rech
ter begrepen werd, doch ook tot het beve
len van de maatregelen (die niet in het 
administratiefkort geding gevorderd wer
den!) en die nodig waren om aan deze ge
volgen voorlopig een einde te stellen. 

De appelrechters hebben geoordeeld dat 
deze vordering "wel degelijk als onmiddel
lijk voorwerp een burgerlijk recht heeft. Zij 
beoogt onmiddellijke en daadwerkelijke be
scherming van het eigendoms- en bezits
recht van de (verweerders) en beeindi
ging van hinder en overlast uit 
nabuurschap". Met verwijzing naar het ver
slag Tant (I.e., p. 6) hebben ze beslist dat 
"tot beslechting van zulke vordering niet de 
Raad van State, maar uitsluitend de jus
titiele rechter bevoegd is" en "dat zijn be
voegdheid, in strijd met wat (eiseres) voor
houdt, geenszins tot toekenning van 
schadevergoeding beperkt is maar, ook in 

kort geding, een bevel tot herstel in na-
tura kan gaande maken". · 

De simultane!teit van het subjectief en 
het objectief contentieux blijft, ook na de in
richting van het administratief kort ge
ding en spijts de hoofdbedoeling van de 
wetgever, mogelijk en kon door hem ove
rigens niet uitgesloten worden. (Zie : P. 
Marchal, op. cit., nr. 108; J.P. Lagasse, Chr. 
Amelynck en F. Van De Gejuchte, op. cit., 
nr. 28; B. Van Dorpe, I.e., blz. 1386-1387; P. 
Lemmens en J. Verlinden, op. cit.). 

Dit is ook zo inzake stedebouw (F. Tul
kens, I.e., (Amenagement, Environnement) 
en P. Marchal, op. cit., nr. 113, die aan
haalt dat de bouwvergunning geen 
uitvoeringsakte is (waarbij de overheid ze 
nl. sleehts afievert maar niet uitvoert), al 
kan men deze door dergelijke rechtspraak 
"op twee fronten" nog steeds in stand ge
houden en tot rechtsonzekerheid leidende 
toestand, die sleehts door grondwetswijzi
ging kan opgeheven worden, betreuren. 

Maar ook de wetgever zelf sloot niet uit 
dat er nog grensgevallen kunnen zijn, 
"maar dat het aan het Hofvan Cassatie 
toekomt in laatste instantie de grenzen dui
delijk te bepalen" (verslag-Tant, I.e., p. 6). 

10. Het (eerste) middel dat opkomt te
gen de bevestigende beslissing die oor
deelt dat een subjeetief recht werkelijk in 
het gedrang kwam, lijkt me derhalve niet 
gegrond. 

In het tweede en het derde middel wordt 
deze beslissing m.i. ten onrechte bekriti
seerd t.a.v. haar motivering. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0013.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 september 1993 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, 17, 18, 584 van het Gerechte
lijk Wetboek en 17, § 1 en 18 van de wet
ten op de Raad van State, geeoordineerd bij 
koninklijk besluit van 12 januari 1973, in
gevoegd bij artikel15 van de wet van 16 
juni 1989 en vervangen bij artikel1 van de 
wet van 19 juli 1991, 
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doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep ontvankelijk doch ongegrond ver
klaart en de beschikkingen van de bestre
den beschikking dd. 14 januari 1993 heeft 
bevestigd; het bestreden arrest bijgevolg de 
schorsing bevestigt van de beslissing van 
het College van Burgemeester en Schepe
nen van de Stad Deinze van 5 mei 1992 en 
het daaraan voorafgaand gunstig advies 
van de gemachtigde ambtenaar waarbij aan 
eiseres een bouwvergunning werd ver
leend voor de bouw van een overdekte 
standplaats voor bedrijfsvoertuigen en de 
uitbreiding van een betonverharding, "in 
die zin dat aan (eiseres) bevel wordt gege
ven de werken (verder) te staken en de 
bouwplaats te ontruimen van alle machi
nes en materialen", en dit tot de uitspraak 
van de Raad van State over het aanhan
gig beroep tot nietigverklaring, en op straffe 
van een dwangsom van 200.000 BEF. per 
dag en per overtreding ; het bestreden ar
rest tevens het verbod heeft bevestigd om 
de eventueel reeds bestaande bouwwer
ken in gebruik te nemen of te gebruiken 
(zie het dispositief van het bevelschrift van 
de Voorzitter van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Gent dd. 14 januari 1993); 

Nu eiseres in haar beroepsverzoekschrift 
en haar beroepsconclusies uitvoerig had 
voorgehouden dat de burgerlijke rechter 
niet bevoegd was om de gevraagde maat
regelen te bevelen, nu uit de artikelen 17 
en 18 van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State volgt dat uitsluitend de 
Raad van State bevoegd is om de schor
sing te bevelen van overheidsbesluiten of 
om voorlopige maatregelen te bevelen om 
de belangen van de partij en of de belang
hebbenden veilig te stellen (zie vooral het 
beroepsverzoekschrift blz. 13-19 en 32-
36), het bestreden arrest de door eiseres in
geroepen exceptie van onbevoegdheid heeft 
verworpen op grond van de volgende over
wegingen: 

"De wet van 19 juli 1991 verleent aan de 
Raad van State de bevoegdheid om in ad
ministratief kort geding de schorsing van 
de tenuitvoerlegging van een handeling of 
akte van de administratieve overheid te be
velen op grond van ernstige middelen, van 
welke aard ook, bijaldien de Raad reeds 
voorlopig de ontvankelijkheid kan beoor
delen van het meteen aanhangig gemaakt 
beroep tot vernietiging van zelfde akte of 
handeling en voor zover het gaat om een 
geschil in het kader van het objectief con
tentieux, weze een geding met objectieve 
aanvechting van de akte of handeling en 
waarin de Raad niet verzocht wordt uit
spraak te doen over het bestaan, en de reik-

wijdte van een subjectief recht waarop de 
eiser zich zou beroepen (cfr. Memorie van 
toelichting, Parl.St.Senaat, nr. 1300-1, p. 
23-24; Verslag Tant, Parl.St.Senaat, nr. 
1300-2, p. 7; Verklaring Min. Tobback, 
Parl.Hand.Senaat, 12.07.1991, p. 2742). 

"Daaruit volgt dat de justitiele rechter 
bevoegd blijft om op te treden en de uit
voering van de aangevochten beslissing te 
beletten wanneer deze van aard is subjec
tieve rechten aan te tasten. 

"De wettelijkheid van de bouwvergun
ning die op 5 mei 1992 aan (eiseres) ver
leend werd, wordt betwist door eerste ver
weerder die daartoe op 18 mei 1992, weze 
binnen de termijn van 60 dagen waarvan 
sprake in artikel 4 van het procedure re
glement van de rechtspleging voor de af
deling administratie van de Raad van State 
en dus tijdig, een beroep tot nietigverkla
ring bij de Raad van State aanhangig ge
maakt heeft. 

"De aldus aangevochten akte is derhalve, 
in de zin van voornoemd artikel17 § 1, eer
ste lid, alleszins "vatbaar voor vernieti
ging krachtens artikel14, eerste lid" van de 
gecoordineerde wetten op de Raad van 
State. Volgt daaruit dat de Raad van State 
krachtens artikel17 § 1, eerste lid, "als 
enige" bevoegd is om kennis te nemen van 
vorderingen tot schorsing van de tenuit
voerlegging van de omstreden akte, dan 
blijkt dat de wetgeving betreffende het ad
ministratief kort geding niet uitsluit dat in 
bepaalde gevallen zowel een beroep op de 
Raad van State als op de justitiele rechts
machten mogelijk is. 

"De vordering terzake he eft wel dege
lijk als onmiddellijk voorwerp een burger
lijk recht. Zij beoogt onmiddellijke en daad
werkelijke bescherming van het eigendoms
en bezitsrecht van de (twee eerste verweer
ders) en beeindiging van hinder en over
last uit nabuurschap. Tot beslechting van 
zulke vordering is niet de Raad van State, 
maar uitsluitend de justitiele rechter be
voegd en zijn bevoegdheid is, in strijd met 
wat (eiseres) voorhoudt, geenszins tot toe
kenning van schadevergoeding beperkt 
maar kan, ook in kort geding, een bevel tot 
herstel in natura gaande maken (cfr. Ver
slag Tant, p. 6). 

"De reeds in administratief gevoerde 
rechtspleging betrof objectieve aanvech
ting van de administratieve akte. Dat het 
daarin gestelde verzoek een zelfde resul
taat (schorsing, stakingsbevel) beoogde als 
het terzake gedane verzoek, neemt niet weg 
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dat de justitiiHe rechter bevoegd is ten aan
zien van laatstgenoemd verzoek dat im
mers de prive-bezittingen en de desbetref
fende subjectieve rechten van de (ver
weerders) tot voorwerp heeft. 

"De zienswijze van eiseres als zou ge
beurlijke aantasting van die subjectieve 
rechten enkel zaak van de overheid zijn, is 
onjuist. Zij is oak en vooral haar zaak. De 
overheid die een bouwvergunning verleent 
stelt de aanvrager immers een akte ter 
hand die zij niet zelfuitvoert. Zij zelfver
leent weliswaar een uitvoerbare titel doch 
laat de uitvoering ervan over aan de aan
vrager, c.q. eiseres. 

"Ten aanzien van zulke akte beveelt de 
rechter in kart geding eigenlijk niet de 
schorsing van de uitvoering van de admi
nistratieve akte, maar hij beslist, op grand 
van artikel 107 van de Grondwet, de ge
volgen van die akte, die met de wet strij
dig schijnt te zijn, voorlopig niet te erken
nen. Dit is juist wat de eerste rechter ter 
zake oordeelkundig gedaan heeft : de akte 
schorsen "in die zin dat aan verweerster be
vel wordt gegeven de werken (verder) te 
staken en de bouwplaats te ontruimen van 
alle machines en materialen" en dit slechts 
tot aan "de uitspraak van de Raad van 
State" over het beroep tot nietigverkla
ring van de administratieve akte. 

"(. .. ) 
"Waar zij niet in administratief kart ge

ding en op grand van artikel 18, eerste lid 
van de wet van 19 juli 1991 voorlopige 
maatregelen gevorderd hebben, hebben 
(eerste twee verweerders) hun subjectieve 
rechten geenszins verbeurd en waar een 
schijnbare onwettigheid gepleegd wordt zijn 
derden, die daardoor nadeel ondervinden of 
met nadeel bedreigd worden, wel degelijk 
gerechtigd om voorlopige maatregelen te 
vorderen overeenkomstig artikel 584 Ge
rechtelijk Wetboek." 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 584 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg bij voorraad uitspraak doet in 
alle gevallen die hij spoedeisend acht, "be
halve die welke de wet aan de rechter
lijke macht onttrekt" ; overeenkomstig ar
tikel17, § 1, eerste lid, van de wetten op de 
Raad van State, gecoordineerd bij konink
lijk besluit van 12 januari 1973, ingevoegd 
bij artikel 15 van de wet van 16 juni 1989 
en vervangen bij artikel 1 van de wet van 
19 juli 1991, wanneer een akte of een re
glement van een administratieve over
heid vatbaar is voor vernietiging krach
tens artikel 14, eerste lid, de Raad van 

State als enige de schorsing van de ten
uitvoerlegging ervan kan bevelen; over
eenkomstig artikel 18, eerste lid van de 
wetten op de Raad van State, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 12 januari 
1973, ingevoegd bij artikel 15 van de wet 
van 16 juni 1989 en vervangen bij artikel 
1 van de wet van 19 juli 1991, wanneer bij 
de Raad van State een vordering tot schor
sing van een akte of reglement aanhan
gig wordt gemaakt, de Raad van State als 
enige, bij voorraad en onder bepaalde voor
waarden alle nodige maatregelen kan be
velen om de belangen van de partijen of 
van de personen die belang hebben bij de 
oplossing van de zaak veilig te stellen, met 
uitzondering van de maatregelen die be
trekking hebben op de burgerlijke rech
ten; de artikelen 17, § 1 en 18, geen on
derscheid maken naar gelang de bestreden 
bestuurshandeling al dan niet van aard 
kan zijn subjectieve (burgerlijke) rechten 
aan te tasten; derhalve moet worden aan
genomen dat de artikelen 17, § 1 en 18 van 
de gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, overeenkomstig artikel 584 van het 
Gerechtelijk Wetboek, aan de rechterlijke 
macht de bevoegdheid onttrekken om de 
schorsing te bevelen van voor annulatie
beroep vatbare bestuurshandelingen even
als om bij voorraad alle nodige maatrege
len te bevelen om de belangen van de 
betrokkenen te beschermen, ook wanneer 
de litigieuze bestuurshandelingen van aard 
kunnen zijn om subjectieve (burgerlijke) 
rechten aan te tasten; 

en terwijl het bestreden arrest uitdruk
kelijke heeft vastgesteld dat tegen de liti
gieuze bouwvergunning dd. 5 mei 1992, 
door eerste verweerder, bij de Raad van 
State zowel een verzoek tot nietigverkla
ring als een vordering tot schorsing werd 
ingediend, evenals een verzoek tot voorlo
pige schorsing; het bestreden arrest over
eenkomstig de in het onderdeel ingeroe
pen wetsbepalingen bijgevolg had moeten 
vaststellen dat de gewone rechter, zete
lend in kart geding, niet bevoegd was om de 
schorsing van die bouwvergunning en de 
daarmee gepaard gaande voorlopige maat
regelen te bevelen; 

zodat het bestreden arrest, door de door 
eiseres ingeroepen exceptie van onbevoegd
heid te verwerpen, schending inhoudt van 
de bovenvermelde artikelen 17, § 1 en 18 
van de gecoordineerde wetten op de Raad 
van State en van artikel 584 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

en terwijl, tweede onderdeel, overeen
komstig de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, de hoven en rechtbanken steeds 



370 HOF VAN CASSATIE Nr. 137 

bevoegd zijn wanneer het geschil gaat over 
burgerlijke of over politieke rechten (be
houdens, in het laatste geval, de bij de wet 
gestelde uitzonderingen) ; de loutere om
standigheid dat in het kader van een bur
gerlijk kortgeding, voorzien in artikel 584 
van het Gerechtelijk Wetboek, voorlopige 
maatregelen worden gevraagd, niet tot ge
volg heeft dat een geschil over burger
lijke subjectieve rechten bestaat in de zin 
van artikelen 92 en 93 van de Grondwet; de 
kortgedingrechter overeenkomstig arti
kel 584 van het Gerechtelijk Wetboek wel
iswaar bevoegd is om de wederzijdse rech
ten van partijen prima facie te beoordelen, 
en een bevel te geven dat in de lijn ligt van 
de vermoedelijke rechten van de partijen, 
maar het geschil omtrent die rechten in 
kort geding in elk geval niet wordt be
slecht, nu het enkel gaat om een uitspraak 
"bij voorraad"; 

zodat in de mate dat het bestreden ar
rest er impliciet van uitgaat dat de arti
kelen 92 en 93 van de Grondwet tot ge
volg hebben dat, ongeacht de bevoegdheid 
van de Raad van State, de hoven en recht
banken steeds bevoegd zijn om overeen
komstig artikel 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek in kortgeding kennis te nemen 
van vorderingen die gesteund zijn op (bur
gerlijke ofpolitieke) subjectieve rechten, het 
bestreden arrest de bevoegdheid van de 
kortgedingrechter op on(grond)wettige ma
nier heeft gestoeld op de artikelen 92 en 93 
van de Grondwet en artikel 584 van het 
Gerechtelijk Wetboek, derhalve deze be
palingen schendt; 

en terwijl, derde onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 92 en 93 van de Grand
wet, de hoven en rechtbanken steeds be
voegd zijn wanneer het geschil gaat over 
burgerlijke of over politieke rechten (be
houdens, in het laatste geval, de bij de wet 
gestelde uitzonderingen); er enkel sprake 
kan zijn van de bevoegdheid van de rech
terlijke macht, gestoeld op de artikelen 92 
en 93 van de Grondwet, wanneer het gaat 
om een geschil over burgerlijke of poli
tieke rechten; de omstandigheid dat een 
partij, in het kader van het burgerlijk kort
geding, voorzien door artikel 584 van het 
Gerechtelijk Wetboek, opkomt ter bescher
ming van subjectieve (burgerlijke of poli
tieke) rechten, haar weliswaar een be
lang verleent in de zin van de artikelen 17 
en 18 van het Gerechtelijk Wetboek doch 
het inroepen van de aantasting van een 
(burgerlijk ofpolitiek) subjectiefrecht even
wei niet daardoor reeds tot gevolg heeft dat 
het geschil gaat over subjectieve burger
lijke rechten; daartoe integendeel is ver-

eist dat het bestaan en/of de draagwijdte 
van burgerlijke rechten worden betwist ; dit 
in casu kennelijk niet het geval was nu de 
enige vraag die zich - ten gronde - stelde 
er in bestond te weten of de werken die ei
seres aan het uitvoeren was, waren ge
dekt door een regelmatige vergunning; het 
enige geschilpunt derhalve de wettigheid 
van de bouwvergunning betrof; 

zodat in de mate dat het bestreden ar
rest er impliciet van uitgaat dat de arti
kelen 92 en 93 van de Grondwet met zich 
meebrengen dat, ongeacht de bevoegd
heid van de Raad van State, de hoven en 
rechtbanken steeds bevoegd zijn om over
eenkomstig artikel 584 van het Gerechte
lijk Wetboek in kortgeding kennis te ne
men van vorderingen die gesteund zijn op 
burgerlijke ofpolitieke rechten, het bestre
den arrest niet naar recht is verantwoord, 
nu de vaststelling dat de vordering ge
richt is op de bescherming van het 
eigendoms- en bezitsrecht, niet volstaat om 
het bestaan van een burgerlijk geschil te 
verantwoorden, zeker wanneer de grond 
van de betwisting steunt op de onwettig
heid van de litigieuze bouwvergunning 
(schending van de artikelen 92 en 93 van 
de Grondwet, en van de artikelen 17, 18 en 
584 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel92 (oud) van de Grondwet, geschil
len over burgerlijke subjectieve rech
ten bij uitsluiting tot de bevoegdheid 
van rechtbanken behoren; 

Dat de rechtbanken aldus kennis 
nemen van de door een partij inge
stelde vorderingen die gegrond zijn op 
een precieze juridische verplichting die 
een regel van het objectief recht recht
streeks aan een derde oplegt en bij 
wier uitvoering eiser een eigen be
lang heeft; dat de Rechterlijke Macht 
bevoegd is om de door het bestuur bij 
de uitoefening van zijn discretionaire 
bevoegdheid begane onrechtmatig
heid vast te stellen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, in de gevallen die hij 
spoedeisend acht, bij voorraad uit
spraak doet in alle zaken, behalve die 
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welke de wet aan de Rechterlijke 
Macht onttrekt; 

Dat het voorschrift van artikel 584 
vail het Gerechtelijk Wetboek de rech
ter in kort geding niet verbiedt een 
voorlopige maatregel te nemen als het 
bestaan van een recht voldoende waar
schijnlijk is om het nemen van die be
slissing te verantwoorden; 

Overwegende derhalve dat de rech
ter in kort geding bevoegd is om drin
gende en voorlopige maatregelen te be
velen als de aantasting van burgerlijke 
subjectieve rechten het gevolg is van 
het gebruik, door de dader, van een 
ogenschijnlijke onrechtmatig door het 
bestuur gegeven toelating; 

Dat de aan de Raad van State toe
gekende bevoegdheid onder bepaalde 
voorwaarden de schorsing te bevelen 
van de tenuitvoerlegging van een akte 
of reglement van een administratieve 
overheid, de bevoegdheid van de voor
zitter in kort geding uitspraak te doen 
bij voorraad betreffende subjectieve 
burgerlijke rechten niet inperkt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat op 5 mei 1992 aan de N.V. 
Morti een bouwvergunning werd af
geleverd en dat de verweerders sub 1 
en 2 de rechtsgeldigheid van de bouw
vergunning hebben betwist voor de 
Raad van State en dat de bouwver
gunning schijnbaar door onwettig
heid is aangetast; dat het arrest be
slist dat de vordering door die 
verweerders ingesteld "onmiddellijke 
en daadwerkelijke bescherming be
oogt van het eigendoms- en bezits
recht van (de verweerders sub 1 en 2) 
en beeindiging van hinder en over
last uit nabuurschap" ; dat het ar
rest ook beslist dat de vordering van 
de verweerders niet de schorsing be
oogt van de administratieve akte, dit 
is de bouwvergunning, maar opkomt 
tegen het gebruik door de aanvrager 
van de onrechtmatig gegeven bouw
vergunning; dat de appelrechters oor
delen dat de verweerders sub 1 en sub 
2 gerechtigd waren bij wijze van voor
lopige maatregel te vragen dat aan ei
seres bevel wordt gegeven de werken 
te staken, de bouwplaats te ontrui-

men van aile machines en materia
len en dat aan eiseres tevens verbod 
zou worden opgelegd de eventueel 
reeds bestaande bouwwerken in ge
bruik te nemen of te gebruiken; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat de 
vordering betrekking heeft op subjec
tieve burgerlijke rechten en dat die 
rechten aangetast worden door het ge
bruik, gemaakt door de aanvrager van 
een bouwvergunning, van een schijn
baar onregelmatige bouwvergunning; 

Dat het arrest dat oordeelt dat de 
rechter in kort geding de betwiste 
maatregel mocht nemen, geen van de 
in het middel aangewezen wetsbepa
lingen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

25 april 1996 - 1 • kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Houtekier. 

Nr. 138 

1 e KAMER - 26 april1996 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDENE DADERS, HOOFDELIJKHEID -
VERPLICHTING- OMVANG. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - INTE
REST- COMPENSATOIRE INTERESTEN- BE
GRIP. 

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT
VERSCHEIDENE DADERS, HOOFDELIJKHEID -
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AANSPRAKELIJKHEID "IN SOLIDUM" - MEDE
SCHULDENAARS- ONDERLINGE BETREKKIN
GEN. 

1 o Wanneer de schade is veroorzaakt door 
de gezamenlijke fouten van verschei
dene personen, is in heginsel ieder van 
hen jegens de getroffene die geen {out heeft 
begaan, gehouden tot volledige vergoe
ding van de schade (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

2° De compensatoire interest maakt een in
tegrerend deel uit van de vergoeding die 
wordt toegekend tot herstel van de door de 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade; 
hij vergoedt de hijkomende schade die 
voortvloeit uit het uitstel van hetaling van 
de vergoeding waarop de benadeelde recht 
had op de dag waarop de schade is ont
staan (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3° Indien de rechter twee personen, die hei
den jegens de getroffene tot schadever
goeding zijn gehouden, in solidum aan
sprakelijk buiten overeenkomst verklaart, 
kan hij niet wettig heslissen dat een van 
heiden de compensatoire interest die aan 
de gelaedeerde wordt toegekend, pas dient 
te hetalen wanneer zijn heslissing in 
kracht van gewijsde zal zijn getreden en, 
derhalve, dat in de onderlinge hetrekkin
gen tussen medeschuldenaars een deel 
van de compensatoire interest van vrij
waring wordt uitgesloten (3). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

(STAD LUIK T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0276.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest op 16 maart 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 57, 61, §§ 1 en 3, 82 van de bijzon
dere wet van 16 januari 1989 betreffende 
de financiering van de Gewesten en de Ge-

(1) Cass., 9 okt. 1990, A.R. nr. 2883 (A. C., 1990-
91, nr. 66). 

(2) Cass., 23 feb. 1988, A.R. nr. 1568 (A. C., 
1987-88, nr. 383). 

(3) Zie Cass., 9 maart 1992, A.R. nr. 9283 (A. C., 
1991-92, nr. 354). 

meenschappen, 6, § 1, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, gewijzigd bij artikel 4, 
§ 11, van de wet van 8 augustus 1988, 2, 
§§ 1 en 2, en 8 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1991 betreffende de ant
binding van het Wegenfonds en de over
dracht van een deel van zijn taken, goe
deren, rechten en verplichtingen aan de 
Gewesten, 

doordat het arrest 1° beslist dat verweer
der de verplichtingen van de Belgische 
Staat en van het Wegenfonds overneemt, 2° 
overweegt dat de fouten van verweerder en 
eiseres de schade, zoals ze is ontstaan, 
mede hebben veroorzaakt en de beslis
sing waarbij zij jegens de betrokken derde 
in solidum worden veroordeeld, verant
woorden, 3° eiseres veroordeelt tot beta
ling van de volgende bedragen: in hoofd
som, 149.900 frank, verhoogd met de 
compensatoire intrest tegen de wettelijke 
rentevoet vanaf 26 februari 1986 en met de 
gerechtelijke intrest aan Jean-Pierre Fran
cotte, 9.200 frank, verhoogd met de com
pensatoire intrest vanaf 26 januari 1986 en 
met de gerechtelijke intrest, aan Frederic 
Loriaux, Nicole Linck, Valerie Loriaux en 
Gauthier Loriaux, in hoofdsom, het be
drag van 113.693 frank verhoogd met de 
compensatoire intrest vanaf de datum van 
de betalingen en met de gerechtelijke in
trest vanaf 13 juli 1988, aan de N.V. As
surances Generales de France Belgium 4 ° 
de aansprakelijkheid voor de ongevallen 
verdeelt naar rata van een vierde voor de 
eiseres en drie vierde voor verweerder; dat 
het daarna "(verweerder) veroordeelt om 
(eiseres) in hoofdsom, intrest en kosten te 
vrijwaren voor de door dit arrest tegen hem 
uitgesproken veroordeling, naar rata van 
~rie vierde van de bedragen ervan, nu de 
mtrest, wat hem betreft, pas begint te lo
pen vanaf de dag waarop dit vonnis in 
kracht van gewijsde zal zijn gegaan", op 
grond "(. .. ) dat het gevorderde bedrag niet 
wordt betwist; (. .. ) dat de verplichting tot 
betaling van een opeisbaar bedrag jegens 
(verweerder) pas ontstaat vanaf dit ar
rest; dat bijgevolg, wat hem betreft de com
pensatoire intrest pas verschuldigd zal zijn 
wanneer dit arrest in kracht van gewijsde 
zal zijn gegaan", 

terwijl de artikelen 57, 61, §§ 1 en 3, 82 
van de bijzondere wet 16 januari 1989, 6 
§ 1, van de bijzondere wet van 8 augus: 
tus 1980 tot hervorming der instellingen 
gewijzigd bij artikel 4, § 11, van de wet van: 
8 augustus 1988, 2, §§ 1 en 2, en 8 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1991 
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betreffende de ontbinding van het Wegen
fonds en de overdracht van een deel van 
zijn taken, goederen, rechten en verplich
tingen aan de Gewesten, de overname door 
het Waalse Gewest van de verplichtingen 
van de Belgische Staat en van het Wegen
fonds regelen wat betreft de openbare wer
ken, meer bepaald de wegen en hun aan
horigheden alsook de waterwegen en hun 
aanhorigheden; die artikelen nergens af
wijken van de regels tot vaststelling van de 
omvang van de overgedragen rechten en 
verplichtingen, die aan het gemeen recht 
onderworpen blijven; de vergoeding van de 
schade die is veroorzaakt door een per
soon- ook al gaat het om het Wegenfonds 
of om het Waalse Gewest - wordt gere
geld door de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek volgens welke ieder die 
een fout begaat waardoor schade ontstaat 
ertoe verplicht is die schade volledig te ver
goeden; die verplichting ingaat op de dag 
waarop de schade is ontstaan, zodat de we
gens laattijdige betaling van de hoofdsom 
toegekende compensatoire intrest een in
tegrerend deel uitmaakt van de schade; 
hieruit volgt dat, wanneer de feitenrechter 
oordeelt dat de schadelijders, benevens de 
hoofdsom, ook recht hebben op compensa
toire en gerechtelijke intrest, eenieder die 
een fout heeft begaan, welke de schade 
mede heeft veroorzaakt, gehouden is tot be
taling van de hoofdsom maar ook van de 
compensatoire en gerechtelijke intrest; de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek tevens aan een van de scha
deveroorzakers het recht toekennen te ei
sen dat een van de andere schadeveroor
zakers wordt veroordeeld om hem te 
vrijwaren voor de veroordelingen die te
gen hem in het voordeel van de schade
lijders zijn uitgesproken, naar rata van de 
aansprakelijkheid van die mede
schuldenaar; hieruit volgt dat het arrest, nu 
het constateert dat zowel eiseres als ver
weerder fouten hebben begaan die de 
schade mede hebben veroorzaakt, en nu het 
de aansprakelijkheid verdeelt naar rata van 
een vierde voor eiseres en drie vierde voor 
verweerder, niet wettig kon beslissen dat de 
verplichting van eiseres tot betaling van de 
aan de schadelijders toegekende compen
satoire en gerechtelijke intrest niet in
ging v66r de dag waarop het arrest in 
kracht van gewijsde zou zijn gegaan, en het 
arrest derhalve geen wettige gronden had 
om die bedragen uit te sluiten van de door 
verweerder aan eiseres verschuldigde vrij
waring (schending van alle in het middel 
aangegeven bepalingen); 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid 
van het middel, in zoverre het scherr
ding aanvoert van de artikelen 57, 61, 
§§ 1 en 3, 82 van de bijzondere wet 16 
januari 1989 betre:ffende de financie
ring van de gewesten en de gemeen
schappen, 6, § 1, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, gewijzigd bij artikel 
4, § 11, van de wet van 8 augustus 
1988, 2, §§ 1 en 2, en 8 van het ko
ninklijk besluit van 28 november 1991 
betreffende de ontbinding van het 
Wegenfonds en de overdracht van een 
deel van zijn taken, goederen, rech
ten en verplichtingen aan de gewes
ten: 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft in welk opzicht die bepalin
gen zijn geschonden; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid moet worden aangenomen; 

Over het middel : 

Overwegende dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze oordeelt wie de 
schuld draagt voor de bijzondere 
schade die de compensatoire interest 
geacht wordt te vergoeden; dat, ech
ter, wanneer die beoordeling niet 
steunt op feiten maar, zoals in casu, op 
overwegingen in rechte, de beslissing 
voor het Hofkan worden bekritiseerd; 

Overwegende dat het arrest consta
teert dat eiseres en verweerder fou
ten hebben begaan die de schade mede 
hebben veroorzaakt, en beslist de aan
sprakelijkheid onder hen te verdelen 
naar rata van een vierde voor eise
res en drie vierde voor verweerder; 

Overwegende dat, wanneer schade 
is veroorzaakt door de gezamenlijke 
fouten van verscheidene personen, ie
der van hen, in beginsel, jegens de ge
troffenen die geen fout hebben begaan, 
gehouden is tot volledige vergoeding 
van de schade; 

Overwegende dat de compensatoire 
interest een integrerend deel uitmaakt 
van de vergoeding die wordt toege
kend tot herstel van de door de on
rechtmatige daad veroorzaakte schade; 
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dat hij het uitstel van betaling ver
goedt van het bedrag waarop de be
nadeelde recht had op de dag waarop 
de schade is ontstaan; 

Overwegende dat het arrest niet 
zonder de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek te schenden, 
de intrest van v66r de dag waarop het 
arrest in kracht van gewijsde zal zijn 
gegaan, kon uitsluiten van de door ver
weerder aan eiseres verschuldigde vrij
waring; 

Dat het middel in zoverre gegrond 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat het Waalse Gewest eiseres enkel 
moet vrijwaren voor het bedrag van de 
interest die begint te lopen vanaf de 
dag waarop het arrest in kracht van 
gewijsde zal zijn gegaan; 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 uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

26 april1996 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Sace, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van: de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Draps en Simont. 

Nr. 139 

3e KAMER- 29 april 1996 

1" WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLlliTEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE- WETTEN VAN PO LITlE
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT- WETS
CONFLICT- TOEPASSELIJKE WET- UITZON
DERINGEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- ALLERLEI (INTER
NATIONAAL PRIVAATRECHT, AARD VAN DE 

WET, ENZ.)- INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 
- MISDRIJF OF ONEIGENLIJK MISDRIJF -
WETTEN DIE DE BESTANDDELEN VAN RET 
AANSPRAKELIJK MAKENDE FElT ALSMEDE DE 
WIJZE EN DE OMVANG VAN DE VERGOEDING 
BEPALEN- WETTEN VAN POLITIE. 

3o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLlliTEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE - WETTEN VAN PO LITlE IN 
DE ZIN VAN ARTIKEL 3 B.W.- BEGRIP. 

4 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- ALLERLEI (INTER
NATIONAAL PRIVAATRECHT, AARD VAN DE 
WET, ENZ.)- INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 
- ONRECHTMATIGE DAAD IN RET BUITEN
LAND GEPLEEGD - RECHTSVORDERING TOT 
VERGOEDING VAN DE SCHADE- TOEPASSE
LIJKE WET IN BELGIE - UITZONDERINGEN. 

5o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLlliTEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE- INTERNATIONAAL PRI
VAATRECHT- ONRECHTMATIGE DAAD IN OOS
TENRIJK GEPLEEGD- SCHADE- GEEN IN
TERNATIONALE OVEREENKOMST TUSSEN 
BELGIE EN OOSTENRIJK- VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING INGESTELD VOOR DE 
BELGISCHE BURGERLIJKE RECHTBANKEN
MOGELIJKE DADER BELG- TOEPASSELIJKE 
WET. 

1 o Ingeuolge art. 3, eerste lid, BW, en in zo
verre daarin een regel van internatio
naal privaatrecht is neergelegd, vinden de 
wetten van politie van een staat toepas
sing op de feiten die in die staat wor
den begaan, afgezien van de nationali
teit van de betrokken personen; die regel 
laat onverminderd andersluidende ver
dragsbepalingen of bedingen en de re
gels van internationale openbare orde (1). 
(Art. 3, eerste lid, B.W.) 

2° en 3° De wetten die de bestanddelen be
palen van het feit dat delictuele of quasi
delictuele aansprakelijkheid teweegbrengt, 
alsmede de wijze en de omvang van de 
vergoeding, zijn wetten van politie in de 
zin van art. 3, eerste lid, B. W. (2) (Art. 3, 
eerste lid, B.W.) 

(1) Cass., 12 april1985, A.R. nrs. 4325 en 4395 
(A.C., 1984-85, nr. 476). Zie: Cass., 10 maart 
1988,A.R. nr. 7865 (A.C., 1987-88, nr. 430). 

(2) Zie noot 1. 



Nr. 139 HOF VAN CASSATIE 375 

4 o De rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade veroorzaakt door een onrechtma
tige daad die in het buitenland is be
gaan, wordt in Belgie beheerst door de 
wet van de staat waar de onrechtma
tige daad is begaan, ook al is de moge
lijke dader Belg (3). (Art. 3, eerste lid, 
B.W.; artt. 1382 en 1383 B.W.) 

5° Er bestaat geen internationale overeen
komst die bepaalt dat de Belgische rech
ter toepassing moet maken van de Bel
gische wet om de aansprakelijkheid te 
bepalen voor de schade van een ski
ongeval in Oostenrijk, ook al is de mo
gelijke aansprakelijke een Belg (4). (Art. 
3, eerste lid, B.W.; artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(ONGYERT T. CAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0093.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 oktober 1994 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 19 februari 1996 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van artikel149 van de gecoordineerde 
Grondwet en van de artikelen 1382, 1383 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het aangevochten arrest de vor
dering van eiser tot het bekomen van scha
devergoeding van verweerder ongegrond 
verklaart op grond van onder andere vol
gende overwegingen (p. 2, 4 en 5) : dat 'zich 
op 3/4/1985 te Leogang (Oostenrijk), op de 
skipiste van Azytz, een ongeval voordeed 
tussen partijen die zich heiden verplaat
sten op ski's op voormelde piste; dat (ver
weerder) bij het afdalen van de piste, na 
het overschrijden van een heuveltje, in bot
sing kwam met de lager skiende (eiser); dat 
beide skiers ten gevolge van de botsing ern
stig werden verwond, overwegende dat ter 
plaatse een proces-verbaal werd opgesteld 
doch (eiser) niet werd verhoord en (ver-

(3) Zie noot 1. 

( 4) Zie noot 1. 

weerder) verklaarde zich niets te herinne
ren van het ongeval; ( ... ); overwegende dat 
(eiser) verder aanvoert dat het overge
legd buitenlands strafdossier voldoende ele
menten omvat om te besluiten tot de aan
sprakelijkheid van (verweerder) voor het 
ongeval, overwegende dat uit het over
gelegde strafdossier blijkt dat (eiser) niet 
door de verbalisanten werd verhoord en dat 
(verweerder) aan de verbalisanten enkel 
heeft verklaard dat hij zich niets kon her
inneren m. b. t. het ongeval; overwegende 
dat er geen getuigen waren van het onge
val; overwegende dat (eiser) in een later 
schrijven van 18/6/1985 van zijn verzeke
ringsmaatschappij ARAG zijn versie om
trent de omstandigheden van het onge
val uiteenzette, waarin hij o. m. verklaarde 
dat hij op ongeveer 30 m van de plaats van 
het ongeval is gestopt om te beslissen naar 
welke sleeplift hij zich zou begeven; dat hij 
nadien, nadat hij zich ervan vergewist had 
dat de voor hem gelegen piste vrij was, is 
vertrokken; dat hij, nadat hij ongeveer 30 
m had geskied volgens een lichtjes schuine 
baan en na een bocht naar rechts, pre
cies onderaan een heuvel van 5 a 6 m 
hoogte, door (verweerder) werd aangere
den; overwegende dat aileen vaststaat, en 
overigens niet betwist blijkt, dat vooraf
gaand aan het ongeval (verweerder) vanop 
een hoger gedeelte van de skipiste en (ei
ser) vanaf een lager gedeelte van de ski
piste naar beneden skiede, alsmede dat 
beide skiers, zoals bevestigd door de vast
stellingen van de verbalisanten, elkaar juist 
voor de aanrijding ingevolge de aanwezig
heid van een heuvel, niet konden opmer
ken, overwegende dat (verweerder), als 
skier die vertrok vanuit de hoogste posi
tie in principe voorrang verschuldigd was 
aan (eiser), die vanuit een lagere positie 
naar beneden skiede, doch uit de loutere 
omstandigheid dat (eiser) voorrangs
gerechtigd was t.o.v. (verweerder) niet kan 
worden afgeleid dat (verweerder) een fout 
heeft begaan en aansprakelijk is voor het 
ongeval, daar de voorrang van (eiser) geens
zins absoluut is, overwegende dat de voor
rang van de skier die vanaf een lager ge
legen gedeelte van de skipiste naar beneden 
skiet t.o.v. de skier die van een hoger ge
legen gedeelte van de piste komt, hem niet 
vrijstelt van zijn algemene plicht tot voor
zorg en voorzichtigheid; dat een skier die 
zich op een lager gelegen gedeelte van de 
skipiste bevindt aldus, wanneer hij bv. na 
een stop zijn weg wil vervolgen, zich er
van dient te vergewissen of hij zulks kan 
doen zonder gevaar voor de skiers komende 
van een hoger gedeelte van de piste en dit 
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zeker wanneer de piste druk bezet is en/ 
of, wanneer het zicht goed is en de komst 
van de skiers van het hoger gedeelte van de 
piste kan worden opgemerkt; overwegende 
dat (eiser), die blijkens zijn eigen geschre
ven verklaring, voor het ongeval stilstond, 
aldus alvorens verder te skien zich ervan 
diende te vergewissen of er geen skiers 
vanaf een hoger gedeelte van de piste naar 
beneden skieden en in aantocht waren; 
overwegende dat (eiser) in zijn geschre
ven verklaring weliswaar beweert dat hij, 
alvorens hij uit stilstand is vertrokken, zich 
ervan vergewist heeft of de piste voor hem 
vrij was, doch hij nergens zegt dat hij zulks 
ook gedaan heeft wat het achter hem lig
gend gedeelte van de piste betreft; over
wegende dat in de gegeven omstandighe
den bij gebreke aan objectieve en nadere 
gegevens omtrent de omstandigheden van 
het ongeval, alsmede omtrent o.m. de be
zettingsgraad van de piste en het zicht op 
het ogenblik van de feiten, de afstand 
waarop (eiser) vanuit zijn positie onder
aan het heuveltje de van het hoger ge
deelte van de piste komende skiers kon op
merken en de positie die (eiser) na zijn 
vertrek op de piste innam, d.w.z. ofhij zich 
al dan niet op een gedeelte van de piste 
heeft begeven waarop hij normaal skiers 
komend van het hoger gedeelte van de piste 
kon verwachten, het strafdossier onvol
doende elementen oplevert om te kunnen 
besluiten tot een fout of onvoorzichtig
heid in hoofde van (verweerder); overwe
gende dat de oorspronkelijke vordering van 
(eiser) dan ook als ongegrond dient te wor
den afgewezen en het bestreden vonnis 
dient te worden bevestigd", 

terwijl, tweede onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek het enkele feit dat de e~e 
bij een ongeval betrokken persoon princl
pieel voorrangschuldig is ten opzichte van 
een andere, niet uitsluit dat die andere die 
principieel voorranghebbende is, ook een 
fout in causaal verband met het ongeval en 
de schade kan begaan; het enkele feit dat 
de principieel voorranghebbende een fout 
in causaal verband met de schade begaat, 
echter geenszins de verantwoordelijkheid 
uitsluit van de principieel voorrang
schuldige, maar een verdeling van verant
woordelijkheid kan opleveren; de princi
pieel voorrangschuldige slechts dan niet 
kan worden verweten de voorrang mis
kend te hebben en niet (mede-)verant
woordelijk te zijn, wanneer de fout van de 
principieel voorranghebbende voor hem een 

onvoorzienbare hindernis en een geval van 
overmacht uitmaakte, 

en terwijl het aangevochten arrest dat 
vaststelt (p. 4, laatste al.) dat verweer
der, als skier die vertrok vanuit de hoog
ste positie, in principe voorrang verschul
digd was aan eiser die vanuit een lagere 
positie naar beneden skiede, derhalve niet 
wettig kon beslissen dat de vordering van 
eiser tegen verweerder ongegrond was en
kel op grond van de overweging dat eiser 
niet vrijgesteld was van zijn algemene 
plicht tot voorzorg en voorzichtigheid (p. 5, 
al. 1) en nergens zei dat hij zich ervan ver
gewist had of het achter hem liggend ge
deelte van de piste vrij was (p. 5 al. 3) zon
der dat het arrest tevens vaststelde dat de 
gebeurlijke fout van eiser, indien die be
wezen zou zijn, voor verweerder een on
voorzienbare hindernis en een geval van 
overmacht had gevormd of had kunnen vor
men, zodat het arrest niet wettelijk ver
antwoord is en schending inhoudt van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek : 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 3, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, in zoverre daarin een regel 
van internationaal privaatrecht is 
neergelegd, de wetten van politie van 
een Staat toepassing vinden op de fei
ten die in die Staat worden begaan, af
gezien van de nationaliteit van de be
trokken personen, zonder dat die regel 
evenwel afbreuk doet aan anders
luidende verdragsbepalingen ofbedin
gen en aan de regels van internatio
nale openbare orde; 

Overwegende dat de wetten die de 
bestanddelen van het feit dat delic
tuele of quasi-delictuele aansprake
lijkheid teweegbrengt, alsmede de 
wijze en de omvang van de vergoe
ding bepalen, wetten van politie zijn in 
de zin van artikel 3, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring tot vergoeding van de schade ver
oorzaakt door een onrechtmatige daad 
die in Oostenrijk is gepleegd, derhalve 
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in de regel beheerst wordt door de 
Oostenrijkse wet, ook al is de moge
lijke dader Belg; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het ongeval gebeurde op 3 
april 1985 op de skipiste van Azytz te 
Leogang in Oostenrijk; 

Dater geen internationale overeen
komst bestaat die bepaalt dat de Bel
gische rechter toepassing moet rna
ken van de Belgische wet om de 
aansprakelijkheid te bepalen voor de 
schade van een ski-ongeval in Oosten
rijk, ook al is de mogelijke aanspra
kelijke een Belg; 

Dat het onderdeel dat schending 
aanvoert van wetsbepalingen die te de
zen niet van toepassing zijn en waar
van de appelrechter in zijn beslissing 
geen gewag maakt, niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

29 april 1996 - S" kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. De Gryse en 
Biitzler. 

Nr. 140 

S0 KAMER- 29 april1996 

1 o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- ALGEMEEN- AL
GEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE C.A.O. -
NORMATIEVE BEPALINGEN- WET IN DE ZIN 
VAN ARTIKEL 608 GERW. 

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

so CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GEWIJ
ZIGDE ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE 
C.A.O. 

4 o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST- UITLEGGING- PARITAIR CO MITE 
VOOR VERZEKERINGSWEZEN- VASTHEID VAN 
BETREKKING- ONTSLAG- REDENEN- GEEN 
REDENEN VAN ECONOMISCHE OF TECHNISCHE 
AARD - INDMDUELE HANDELWIJZE -
INFORMATIEVERPUCHTING WERKGEVER T.O.V: 
WERKNEMER EN SYNDICALE AFVAAR
DIGING- VERZET VAN WERKNEMER- GE
VOLG. 

1 o en 2° De normatieve bepalingen van een 
bij koninklijk besluit verbindend ver
klaarde C.A. 0. zijn een wet in de zin 
van art. 608 Ger. W. (1) (Art. 608 
Ger.W.) 

so Het middel dat schending aanvoert van 
een artikel van een algemeen verbindend 
verklaarde C.A.O. waarvan de tekst door 
een latere algemeen verbindend ver
klaarde C.A. 0. is gewijzigd, verwijst naar 
dat artikel zoals het is gewijzigd; der
halve kan niet worden aangenomen de te
gen een middel opgeworpen grand van 
niet-ontvankelijkheid die hierin bestaat 
dat dit uit een gewijzigd artikel van een 
algemeen verbindend verklaarde CA.O. 
afgeleide middel geen melding maakt van 
de wijzigende C.A.O. (2) (Art. 1080 
Ger.W.) 

4 o De werkgever die het voornemen heeft 
een werknemer te ontslaan in een geval 
als bedoeld in art. 4, b, 2e lid, 3°, van de 
in het Paritair Comite voor het 
verzekeringswezen gesloten en bij K.B. 
van 30 maart 1988 algemeen verbindend 
verklaarde C.A.O. van 9 nov. 1987 be
treffende de vastheid van betrekking, is 
vrijgesteld van de verplichting de syndi
cale afvaardiging dienaangaande in te 
lichten, wanneer de werknemer zich 
schriftelijk heeft verzet tegen het verstrek
ken van inlichtingen aan de syndicale af 
vaardiging. (Art. 4, b, tweede lid, so, 
C.A.O. 9 nov. 1987, Par. Comm. 
Verzekeringswezen Vastheid 
van betrekking, bij K.B. SO maart 
1988.) 

KOMST- ALGEMEEN VERBINDEND VER- (1) Cass., 14 april1980 (A.C., 1979-80, nr. 511). 

KLAARDE C.A.O.- NORMATIEVE BEPALINGEN (2) Cass., 24 feb. 1994, A.R. nr. C.93.0106.F 
-WET IN DE ZIN VAN ARTIKEL 608 GERW. (A. C., 1994, nr. 94). 
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(ELVIA VERZEKERINGEN N.V. T. EVENEPOEL) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0059.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1994 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 4, meer bepaald 4, b, 
tweede lid, 3°, 15 en 17 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst betreffende de vast
heid van betrekking op 9 november 1987 
afgesloten in het Paritair Comite voor het 
verzekeringswezen en algemeen bindend 
verklaard bij Koninklijk Besluit van 30 
maart 1988 (B.S., 9 april1988), 5, 11, 19 en 
51 van de wet van 5 december 1968 be
treffende de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites, 6, 42 en 
82, § 3, eerste lid, van de arbeidsover
eenkomstenwet van 3 juli 1978, 

doordat het bestreden arrest, bij hervor
ming van het vonnis a quo, het hager be
roep van verweerder ontvankelijk en ge
grond verklaart, eiseres veroordeelt om aan 
verweerder, als forfaitaire vergoeding ver
schuldigd krachtens artikel 15 van de 
C.A.O. van 9 november 1987, afgesloten in 
het Paritair Comite voor het verzekerings
wezen betreffende de vastheid van betrek
king, het bedrag van F. 1.291.415.- te be
talen, meer de wettelijke intrest vanaf 11 
januari 1991 en de gerechtelijke intrest, 
min de wettelijk toegelaten inhoudingen, en 
eiseres veroordeelt tot de kosten van beide 
aanleggen, daarbij overwegend : " ... (Eise
res) werd door de verklaring van (verweer
der) van 9 januari 1991 niet geldig be
vrijd van haar verplichting om de syndicale 
afvaardiging te informeren binnen een ter
mijn die voldoende was om die afvaardi
ging de mogelijkheid te bieden om tussen 
te komen, gezien artikel4, b), tweede lid, 
3) die mogelijkheid niet voorziet- ttz. de 
mogelijkheid dat de werknemer de werk
gever ontslaat van die verplichting - en 
gezien de omstandigheid dat (verweer
der) niet ontslagen was toen hij die ver
klaring schreef en gezien het bepaalde in 
artikel 11 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites .... Ret ant
slag van (verweerder) was een ontslag 
waarop het bepaalde in artikel 4, tweede 
lid, 3) van toepassing was, ttz. een ant
slag steunend op een individuele handel
wijze zonder- aldus de tekst van 3)- 'dat 

het onder de toepassing valt van de hypo
thesen 1) en 2) hiervoor vermeld'. Of met 
andere woorden het was een ontslag dat 
niet gebonden was aan omstandigheden 
van economische of van technische aard en 
dat niet een ontslag was om dringende re
den (hypothese, aangehaald onder 2) of een 
ontslag, dat de werkgever genoodzaakt 
wordt te beslissen nadat hij de werkne
mer een schriftelijke verwittiging heeft la
ten geworden die van aard is te worden ge
volgd door een ontslag indien zich geen 
wijziging voordoet in de feiten welke hem 
ten laste worden gelegd (hypothese, aan
gehaald onder 1)) .... (Eiseres) had der
halve voorafgaandelijk aan de formele be
tekening van haar beslissing aan 
(verweerder), deze laatste moeten infor
meren alsook de syndicale afvaardiging bin
nen een termijn welke voldoende was om 
die afvaardiging de mogelijkheid te hie
den om tussen te komen .... (eiseres) ver
zuimde evenwel de syndicale afvaardi
ging te informeren binnen een termijn 
welke voldoende was om die afvaardiging 
de mogelijkheid te bieden om tussen te ko
men .... Artikel4, b) eerste lid legt de werk
gever de verplichting op de syndicale af
vaardiging of de personeelsafvaardiging in 
te lichten betreffende het bestaan van be
zwarende feiten bedoeld onder a) en die la
ter kunnen worden ingeroepen tot sta
ving van een ontslagprocedure - dit zijn 
feiten die de werknemers kunnen worden 
ten laste gelegd als gevolg van hun han
delwijze en waarover de werkgevers de 
werknemers moeten inlichten om te voor
komen dat die feiten voor de eerste maal 
zouden worden ingeroepen gehergroepeerd 
een te lange tijd nadat ze zich hebben voor
gedaan - en aan de syndicale af\raardi
ging of aan de personeelsaf\raardiging in
lichtingen te verstrekken aangaande 
dergelijke afdankingen .... De werkgever is 
evenwel van die verplichting bevrijd - zo 
blijkt uit artikel4, b), eerste lid ('de werk
gevers verbinden zich ertoe, behoudens be
wijs van verzet van de werknemer in een 
binnen de twee werkdagen aan de werk
gever gericht afzonderlijk schrijven') - bij 
bewijs van verzet van de werknemer in een 
binnen de twee werkdagen aan de werk
gever gericht afzonderlijk schrijven .... Met 
het verzet van de werknemer wordt dus 
niet bedoeld het verzet van de werkne
mer die door zijn werkgever wordt ge'in
formeerd van zijn voorgenomen ontslag te
gen het informeren van de syndicale 
af\raardiging in het geval van het ontslag, 
bedoeld in artikel 4, a), tweede lid, 3) .... 
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Onjuist is derhalve het betoog van (eise
res) in conclusie, verwijzend naar het be
paalde in artikel 4, b), eerste lid en het 
daarin bedoelde verzet van de werkne
mer dat (verweerder) zich geldig kon ver
zetten 'tegen - aldus de conclusie - het 
voornemen van de vennootschap hem te 
ontslaan' .... Ret feit dat het informeren van 
de syndicale afvaardiging in het geval be
doeld in artikel4, b), tweede lid, 3) moet ge
beuren binnen een termijn die voldoende is 
om deze afvaardiging toe te laten de mo
gelijkheid te bieden om tussen te komen 
laat niet toe tot het besluit te komen dat de 
werknemer de mogelijkheid heeft zich daar
tegen te verzetten .... En het is ook niet zo 
- want strijdig met het bepaalde in arti
kel 4, b), tweede lid, 3)- dat omdat (ver
weerder) niet zou hebben gewenst de mo
tivering van zijn ontslag te kennen dat hij 
zich daarom geldig kon verzetten tegen het 
informeren van de syndicale afvaardiging"; 

terwijl artikel 4, b, van de op 9 novem
ber 1987 in het Paritair Comite voor het 
verzekeringswezen afgesloten en alge
meen bindend verklaarde C.A.O. "betref
fende de vastheid van betrekking", be
paalt : "b) de werkgevers verbinden zich 
ertoe, behoudens bewijs van verzet van de 
werknemer in een binnen de twee werk
dagen aan de werkgever gericht afzonder
lijk schrijven : - de syndicale afvaardi
ging of de personeelsafvaardiging in te 
lichten betreffende het bestaan van bezwa
rende feiten bedoeld onder a, en welke la
ter kunnen worden ingeroepen tot sta
ving van een ontslagprocedure; 
inlichtingen te verstrekken aangaande der
gelijke afdankingen aan de syndicale af
vaardiging of aan de personeels
afvaardiging. In dit laatste geval, moet er 
een onderscheid worden gemaakt tussen 
drie hypothesen: 1° ... 2° ... 3° in al de an
dere gevallen van ontslag steunend op een 
individuele handelwijze zonder dat het on
der de toepassing valt van de hypothesen 
r en 2° hiervoor vermeld : de werkgever, 
voorafgaandelijk aan de formele beteke
ning van de beslissing aan de betrokkene, 
informeert deze laatste, alsook de syndi
cale afvaardiging binnen een termijn welke 
voldoende is om deze afvaardiging de mo
gelijkheid te bieden om tussen te komen. 
De betrokkene mag aan zijn werkgever vra
gen hem een geschreven motivering te be
zorgen waarin de afdanking wordt gerecht
vaardigd"; 

terwijl, eerste onderdeel, de mogelijk
heid geboden in de aanhefvan artikel4, b) 
van de C.A.O. aan de werknemer die wordt 
ontslagen om schriftelijk verzet te doen, 

niet aileen betrekking heeft op ontslag we
gens bezwarende feiten waarvoor aan de 
eerste gedachtenstreep van artikel4, b) 
wordt terugverwezen naar artikel 4, a) van 
de C.A.O., maar tevens geldt voor de ver
bintenis van de werkgever de syndicale af
vaardiging of de personeelsafvaardiging in 
te lichten bij ontslagen bedoeld in artikel 4, 
b), tweede gedachtenstreep, 3°; zulks klaar
blijkelijk voortvloeit uit de termen van de 
tekst en uit de presentatie van artikel4, b) 
van de C.A.O., waarbij twee onderschei
den situaties aan de hand van aan elkaar 
nevengeschikte gedachten strepen onder de 
aanhefvan artikel4, b), waarin de moge
lijkheid tot schriftelijk verzet wordt voor
zien, worden gebracht; 

zodat de appelrechters, die aannemen dat 
het ontslag van verweerder ressorteert on
der artikel4, b), tweede gedachtenstreep, 
3°, en die niet betwisten dat het schrij
ven van verweerder van 9 januari 1991 kan 
gelden als "verzet'' zoals bedoeld in de aan
hefvan artikel4, b) van de C.A.O. van 9 
november 1987 die partijen bindt, door te 
beslissen dat : " ... Ret feit dat het infor
meren van de syndicale afvaardiging in het 
geval bedoeld in artikel4, b), tweede lid, 3) 
moet gebeuren binnen een termijn die vol
doende is om deze afvaardiging toe te la
ten de mogelijkheid te bieden om tussen te 
komen laat niet toe tot het besluit te ko
men dat de werknemer de mogelijkheid 
heeft zich daartegen te verzetten", en dat 
eiseres de syndicale afvaardiging in elk ge
val had moeten verwittigen van het voor
genomen ontslag, op grond van de hoger 
weergegeven beweegredenen, artikel4, b) 
van de C.A.O. schenden en bijgevolg eise
res niet wettig veroordelen tot het beta
len van de bijkomende forfaitaire vergoe
ding in de C.A.O. voorzien (schending van 
de artikelen 4, 15 en 17 van de bij Konink
lijk Besluit van 30 maart 1988 algemeen 
verbindend verklaarde C.A.O. van 9 no
vember 1987); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Over de door verweerder tegen het 

onderdeel opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid : het onderdeel voert 
schending aan van artikel 15 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst be
treffende de vastheid van betrekking, 
gesloten in het Paritair Comite voor 
het verzekeringswezen op 9 novem
ber 1987, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 30 

------
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maart 1988, terwijl dit artikel vervan
gen werd door artikel 6 van de collec
tieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 
1989 tot uitvoering van het inter
professioneel akkoord van 18 novem
ber 1988, gesloten door het paritair co
mite voor het verzekeringswezen, 
algemeen verbindend verklaard bij ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1990 : 

Overwegende dat de normatieve be
palingen van een bij koninklijk be
sluit algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst een 
wet vormen in de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk Wetboek, waar
van de schending onderworpen is aan 
de beoordeling van het Hof; 

Overwegende dat artikel 15 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 9 
november 1987, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 30 
maart 1988, door artikel 6 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 18 
november 1988, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 5 
oktober 1990, is gewijzigd; 

Dat artikel 15 normatieve bepalin
gen inhoudt; 

Overwegende dat een middel, dat 
schending aanvoert van een artikel 
van een algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereen
komst waarvan de tekst door een la
tere algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst is ge
wijzigd, het artikel aanwijst zoals het 
is gewijzigd; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat, met betrekking 

tot het "ontslag dat niet gebonden is 
aan omstandigheden van economi
sche of technische aard", artikel 4, b, 
tweede gedachtenstreep, van de col
lectieve arbeidsovereenkomst betref
fende de vastheid van betrekking, ge
sloten in het Paritair Comite voor het 
verzekeringswezen op 9 november 
1987, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 30 maart 
1988, bepaalt dat de werkgevers zich 

ertoe verbinden, "behoudens bewijs 
van verzet van de betrokken werkne
mer, in een binnen de twee werkda
gen aan de werkgever gericht afzon
derlijk schrijven : ( ... ) - inlichtingen 
te verstrekken aangaande dergelijke 
afdankingen aan de syndicale afvaar
diging of aan de personeelsafvaar
diging"; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel4, b, tweede lid, 3', van deze col
lectieve arbeidsovereenkomst, bij zulk 
ontslag dat niet is gebonden aan om
standigheden van economische of van 
technische aard, gesteund op een in
dividuele handelwijze, zonder onder 
toepassing te vallen van de in dit ar
tikel onder 1' en 2' bedoelde hypothe
sen, "de werkgever, voorafgaandelijk 
aan de formele betekening van de be
slissing (tot ontslag) aan de betrok
kene, ( ... ) deze laatste (moet informe
ren), alsook de syndicale afvaardiging 
binnen een termijn welke voldoende is 
om deze afvaardiging de mogelijk
heid te bieden om tussen te komen"; 

Overwegende dat deze bepalingen 
aldus moeten worden uitgelegd, dat de 
werkgever die het voornemen heeft 
een werknemer te ontslaan in een ge
val als bedoeld in artikel 4, b, tweede 
lid, 3', eerst die werknemer vooraf
gaandelijk aan het ontslag dient te in
formeren, en na verloop van twee 
werkdagen, binnen een nuttige ter
mijn, v66r het on tslag inlichtingen 
dienaangaande dient te verstrekken 
aan de vakbondsafvaardiging, maar 
dat hij van laatstvermelde verplich
ting is vrijgesteld, wanneer de werk
nemer zich heeft verzet tegen het ver
strekken van inlichtingen aan de 
vakbondsafvaardiging; 

Dat het arrest, door anders te be
slissen, die bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
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houdt de kosten aan en laat de beslis- 6° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
sing daaromtrent aan de feitenrechter - BURGERLIJKE PARTIJ- BESCIDKKING vAN 
over; Verwijst de zaak naar het BUITENVERVOLGINGSTELLING- VEROORDE· 
Arbeidshof te Brussel. LING TOT SCHADEVERGOEDING - BE

GROTING. 

29 april 1996- 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijhluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Hutzler. 

Nr. 141 

2e KAMER - 30 april 1996 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE PARTIJ- BESCIDKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING- VEROORDE
LING TOT SCHADEVERGOEDING- VEREISTEN. 

2o ONDERZOEKSGERECHTEN - KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BE
SCHIKKING VAN Bl:iiTENVERVOLGING
STELLING- VERZET VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ- BURGERLIJKE PARTIJ IN HET ONGE
LIJK GESTELD- VEROORDELING TOT SCHA
DEVERGOEDING- BEGRIP. 

3° .BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE PARTIJ- BESCIDKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING- VEROORDE
LING TOT SCHADEVERGOEDING- VEREISTE 
VAN HET EERLIJK PROCES. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1-
0NDERZOEKSGERECHTEN- BESCHIKKING 
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING- VER
ZET VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- BURGER
LIJKE PARTIJ IN HET ONGELIJK GESTELD
VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING. 

5o RECHTEN VAN DE MENS - INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 -
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING 
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING- VER
ZET VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- BURGER
LIJKE PARTIJ IN HET ONGELIJK GESTELD -
VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING. 

7o ONDERZOEKSGERECHTEN- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BE
SCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING- VERZET VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ- BURGERLIJKE PARTIJ IN HET ONGE
LIJK GESTELD- VEROORDELING TOT SCHA
DEVERGOEDING- BEGROTING. 

1 o en 2° Wanneer een burgerlijke partij, op 
haar verzet tegen een beschikhing van 
buitenvervolgingstelling in het ongelijh 
wordt gesteld, moet de hamer van inbe
schuldigingstelling haar veroordelen tot 
schadevergoeding jegens de verdachte,
zonder dat de rechter verplicht is enige 
andere {out van de burgerlijhe partij vast 
te stellen (1). (Art. 136 Sv.) 

3°, 4° en 5o De veroordeling tot schadever
goeding jegens de verdachte van een bur
gerlijhe partij, die op haar verzet tegen 
een beschihhing van buitenvervolging
stelling in het ongelijh wordt gesteld, doet 
geen afbreuh aan het vereiste van het eer
lijh proces en houdt geen schending in 
van de artihelen 6.1 E. V.R.M. en 14.1 
I. V.B.P.R. 

6° en 7° De hamer van inbeschuldiging
stelling die een burgerlijhe partij, welhe 
op haar verzet tegen een beschihhing van 
buitenvervolgingstelling in het ongelijh 
wordt gesteld, veroordeelt tot schadever
goeding jegens de verdachte, han bij de 
begroting van die vergoeding met het ter
gend en lichtzinnig harahter van het ver
zet rehening houden. (Art. 136 Sv.) 

(GOOVAERTS T. THEUNISSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0780.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 april 1993 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

(1) Cass., 10 nov. 1992, A.R. nr. 5515 (A. C., 
1991-92, nr. 728). 
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Gelet op het arrest van het Hof van 
14 februari 1995; 

Gelet op het arrest van het 
Arbitragehof van 9 november 1995; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 6.1 en 14 van het Eu
ropees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
november 1950 en goedgekeurd bij Wet van 
13 mei 1955, 14.1 en 26 van het Interna
tionaal Verdrag inzake Burgerlijke en Po
litieke Rechten, ondertekend te New York 
op 16 december 1966 en goedgekeurd bij de 
Wet van 15 mei 1981, 6 en 6bis van de 
Grondwet, 135 en 136 van het Wetboek van 
StrafVordering, en van het algemeen rechts
beginsel houdend het recht van verdedi
ging, 

doordat het bestreden arrest, na beves
tiging van de buitenvervolgingstelling uit
gesproken door de raadkamer, eiser ver
oordeelt tot betaling aan verweerder van 
een schadevergoeding van 100.000 frank, 
op grond van de motieven dat "de in het on
gelijk gestelde burgerlijke partij gehou
den is om aan verdachte een schadever
goeding te betalen (art. 136 Wetb. StrafV. : 
Cass., 9.1.1991, R.D.P. 1991, 402); artikel 
136 Wetb. StrafV. niet is gesteund op een 
noodzakelijk bestaan van een fout in hoofde 
van de burgerlijke partij maar een ver
plichte vergoeding inhoudt welke strekt tot 
herstel van de materiele en/of morele 
schade die door de burgerlijke partij aan 
verdachte werd berokkend door haar on
gegrond hoger beroep (R. Verstraeten, De 
burgerlijke partij en het gerechtelijk on
derzoek nr. 463, blz. 311); het hof (van be
roep) ten deze de aan verdachte toeko
mende schadevergoeding in billijkheid 
begroot op honderdduizend frank (100.000 
frank), rekening gehouden met de aan ver
dachte toegebrachte onzekerheid over zijn 
toestand, het voortduren ervan binnen zijn 
werkkring en de medische wereld, de twij
fel over zijn onschuld alsmede het ter
gend en lichtzinnig karakter van het ha
ger beroep nadat de burgerlijke partij in 
een soortgelijke zaak in het ongelijk was ge
steld", 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden ar
rest de schadevergoeding mede grondt op 
het tergend en lichtzinnig karakter van het 
hoger beroep van eiser; een tergend en 
lichtzinnig hoger beroep veronderstelt dat 
er sprake is van een vorm van rechtsmis
bruik, in die zin dat in hoofde van de par
tij die hoger beroep aantekent sprake is van 

een zware fout of een kwade trouw; een 
verkeerde inschatting of beoordeling niet 
kan beschouwd worden als een zware fout 
of uiting van kwade trouw; het bestreden 
arrest op grond van de vaststelling dat het 
hoger beroep door eiser in deze zaak werd 
ingediend nadat hij in een soortgelijke zaak 
reeds in het ongelijk was gesteld, niet toe
laat op wettelijke wijze te besluiten tot het 
bestaan van een tergend en lichtzinnig ha
ger beroep; de "soortgelijke zaak" waar
naar het bestreden arrest verwijt niet aan 
de beoordeling van de appelrechters was 
onderworpen, en eiser niet de mogelijk
heid heeft gehad zich hieromtrent te ver
dedigen; een veroordeling tot schadever
goeding in een bepaalde zaak, waarbij de 
uitspraak in een andere zogenaamd "soort
gelijke zaak", waarover de appelrechters 
geen uitspraak kunnen doen, in aanmer
king wordt genomen, tevens een scherr
ding uitmaakt van het recht op een eer
lijk proces (schending van de artikelen 6.1 
van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 14.1 van het In
ternationaal Verdrag inzake Burgerlijke en 
Politieke Rechten, 135 en 136 van het Wet
hoek van StrafVordering, en van het alge
meen rechtsbeginsel houdend het recht van 
verdediging; 

en terwijl, tweede onderdeel, overeen
komstig de artikelen 6.1 van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en 14.1 van het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke 
Rechten, eenieder bij het vaststellen van 
zijn burgerlijke rechten en verplichtin
gen recht heeft op een eerlijke behande
ling van zijn zaak door een onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke instantie; 
eiser in casu tot schadevergoeding is ver
oordeeld naar aanleiding van een geschil 
over burgerlijke verplichtingen; derhalve als 
een schending van de artikelen 6.1 en 14.1 
van voornoemde verdragen, meer bepaald 
van de vereiste van een eer lijk proces kan 
worden aangemerkt, het feit dat een par
tij tot schadeloosstelling wordt veroor
deeld wegens het aanwenden van een 
rechtsmiddel dat haar uitdrukkelijk door de 
wet is toegekend, waarbij in hoofde van de 
partij die tot schadevergoeding wordt ver
oordeeld niet op wettelijke wijze het be
staan van een fout wordt vastgesteld; het 
bestreden arrest derhalve, door eiser te ver
oordelen tot een schadevergoeding van 
100.000 frank aan verweerder, schending 
inhoudt van de artikelen 6.1 van het Eu
ropees Verdrag tot Bescherming van de 
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Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en 14.1 van het lnternatio
naal Verdrag inzake Burgerlijke en Poli
tieke Rechten; 

en terwijl, derde onderdeel, de bepaling 
van artikel136 van het Wetboek van Straf
vordering, op grond waarvan de burger
lijke partij die op haar hoger beroep over
eenkomstig artikel 135 van ditzelfde 
wetboek in het ongelijk wordt gesteld, tot 
schadevergoeding wordt veroordeeld, strij
dig is met de beginselen van gelijkheid die 
zijn neergelegd in de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet, doordat via deze bepa
lingen de principiele gelijkheid van par
tijen voor de rechter wordt verbroken en 
een ongelijkheid en discriminatie ten na
dele van de burgerlijke partij wordt inge
steld, o.m. ook t.a.v. de algemene regels be
treffende de burgerlijke vordering; dat met 
name enkel de burgerlijke partij tot scha
devergoeding wordt veroordeeld als zij faalt 
in haar hoger beroep, en dit ongeacht het 
bestaan van een fout in haren hoofde; dat 
een dergelijke sanctie niet wordt opge
legd aan het openbaar ministerie wan
neer dit in dezelfde omstandigheden ho
ger beroep aantekent overeenkomstig 
artikel135 van het Wetboek van Strafvor
dering; het ambtshalve karakter van de 
schadevergoeding, waarbij geen acht wordt 
geslagen op de reden van de afwijzing van 
het hoger beroep, tevens een schending uit
maakt van de beginselen van de gelijk
heid in relatie tot de vereiste dat elke par
tij recht heeft op een eerlijk proces 
(schending van de artikelen 6.1 en 14 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 14.1 en 26 van het Inter
nationaal Verdrag inzake Burgerlijke en 
Politieke Rechten, en 6 en 6bis van de 
Grondwet): 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de toepassing van 

artikel136 van het Wetboek van Straf
vordering behoort tot het debat voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling; dat 
de veroordeling tot schadevergoeding 
op wettelijke wijze wordt uitgespro
ken wanneer de kamer van inbeschul
digingstelling de burgerlijke partij in 
het ongelijk stelt, zonder dat de rech
ter verplicht is enige andere fout van 
de burgerlijke partij vast te stellen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de burgerlijke partij hager be-

roep kan aantekenen tegen een be
schikking tot buitenvervolgingstelling 
door de raadkamer verleend, maar 
wanneer zij in het ongelijk wordt ge
steld, door de rechter wordt veroor
deeld tot schadevergoeding jegens de 
verdachte, geen afbreuk doet aan het 
vereiste van het eerlijk proces en de 
artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 
I.V.B.P.R. niet schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het feit dat noch 
de tekst, noch de geest van de wet de 
toekenning van schadevergoeding aan 
de verdachte met toepassing van ar
tikel 136 van het Wetboek van Straf
vordering doen afhangen van de re
denen waarom het verzet van de 
burgerlijke partij werd afgewezen, er 
niet aan in de weg staat dat de rech
ter bij de begroting van deze vergoe
ding met het tergend en lichtzinnig ka
rakter van dit verzet rekening kan 
houden, zonder dat hij een zware fout 
of kwade trouw hoeft vast te stellen; 

Overwegende dat de appelrechters 
niet zeggen dat eisers verzet tergend 
en lichtzinnig is omdat hij reeds in een 
zaak in het ongelijk werd gesteld, doch 
vaststellen, op grand van de hen re
gelmatig overgelegde feitelijke gege
vens, waaronder een kopie van het ar
rest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Antwerpen van 5 maart 1991, waar
over de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren, dat de klacht van ei
ser tegen verweerder stoelt op dezelfde 
feitelijke aanvoering als deze welke 
voordien bij een klacht van hem te
gen een andere verdachte werd afge
wezen, en die ook ditmaal, om de re
denen die zij vermelden, ongegrond is; 

Dat de appelrechters eisers recht 
van verdediging noch zijn recht op een 
eerlijk proces miskennen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening in zoverre desomtrent niet 
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werd beslist bij arrest van het Hof van 
14 februari 1995; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

30 april 1996 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 142 

ze KAMER - 30 april 1996 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 1 DECEMBER 1975- REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12.4-
MANEUVER- BEGRIP. 

De rijbeweging die erin bestaat als fietser 
het rijwielpad te verlaten en de rijbaan te 
dwarsen, weze het ter hoogte van een 
kruispunt, is een maneuver in de zin van 
artikel 12.4 van het Wegverkeersregle
ment. 

(DERMUL T. DOBBELS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1366.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 oktober 1995 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brugge; 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde strafvordering : 

Over het middel : 

Overwegende dat de door het arti
kel 19 van het Wegverkeersreglement 
geregelde richtingsverandering een be
weging betreft van een bestuurder die 
zich op de rijbaan bevindt en van hier
uit een richtingsverandering uitvoert; 

Dat naar luid van artikel 2.7, 
tweede lid, van het Wegverkeersre
glement het fietspad geen deel uit
maakt van de rijbaan; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen op grond van een rij
beweging die erin bestond als fietser 
het rijwielpad te verlaten en de rij
baan te dwarsen, weze het ter hoogte 
van een kruispunt; 

Dat de appelrechters door hun mo
tivering met door hen naar de feiten 
onaantastbaar vastgestelde rijbewe
ging van eiser, hun beslissing dat ei
ser door zijn rijbeweging een maneu
ver uitvoerde in de zin van artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement, naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

30 april1996 - ze kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaat: mr. J. De Busscher, Brugge. 

Nr. 143 

1 e KAMER- 2 mei 1996 

DWANGSOM- ONMOGELIJKHEID VOOR DE 
VEROORDEELDE OM AAN DE HOOFD
VEROORDELING TE VOLDOEN- RECHTER BE
VOEGD OM DE DWANGSOM OP TE HEFFEN, OP 
TE SCHORTEN OF TE VERMINDEREN. 

Alleen de rechter die een dwangsom heeft 
opgelegd, is bevoegd om, op vordering van 
de veroordeelde, de dwangsom op te kef
fen, de looptijd ervan op te schorten of het 
bedrag ervan te verminderen in geval van 
onmogelijkheid voor de veroordeelde om 
aan de hoofdveroordeling te voldoen; die 
exclusieve bevoegdheid brengt met zich 
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mee dat in een executiegeschil betref
fende de eventueel verbeurde dwang
som de rechter, die niet de dwangsom
rechter is, niet vermag te beslissen dat de 
dwangsom wegens overmacht niet is ver
beurd (1). (Art. 1385quinquies Ger.W.; 
art. 4, lid 1, Eenvormige Beneluxwet be
treffende de dwangsom.) 

(LESLEE SPORTS IMPORTING LTD. 
T. SNAUWAERT N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0536.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 september 1993 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
30 september 1994; 

Gelet op het arrest van het Benelux
Gerechtshof van 12 februari 1996; 

Over het tweede onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : naar luid van arti
kel1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 
de rechter op vordering van een der par
tijen de wederpartij kan veroordelen tot be
taling van een geldsom, dwangsom ge
naamd, voor het geval dat aan de 
hoofdveroordeling niet wordt voldaan. De 
dwangsom, eenmaal verbeurd, ten voile toe
komt aan de partij die de veroordeling heeft 
verkregen. Daartoe enkel is vereist dat 
wordt vastgesteld dat niettegenstaande de 
betekening van het vonnis, waarbij de 
hoofdveroordeling werd uitgesproken, deze 
niet werd uitgevoerd in de voorwaarden, be
paald in voormeld vonnis. De wet geen an
dere voorwaarden stelt voor het verbeu
ren van de dwangsom. In geval van niet
uitvoering van de hoofdveroordeling, deze 
dwangsom slechts dan niet zal verbeuren 
wanneer de rechter, die de dwangsom heeft 
opgelegd, op vordering van de veroordeelde 
de dwangsom heeft opgeheven, de loop
tijd ervan heeft opgeschort gedurende de 
door hem bepaalde termijn of de dwang-

(1) Ben.GH. A 84/5, 25 sept. 1986, Jurispru
dentie, dL 7, biz. 17;R.W, 1986-87,1333, met de 
concl. van O.M., 1338, nr. 13; Ben.GH., A 94/3, 14 
feb. 1996, Jurisprudentie, dL ... ; G. DE LEVAL, 
Traite des saisies, 1988, biz. 446, nr. 230, noot 
1930. 

som heeft verminderd, in geval van blij
vende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke 
onmogelijkheid om aan de hoofd
veroordeling te voldoen dan wei wanneer de 
niet-uitvoering is te wijten aan het over
lijden of aan het faillissement van de ver
oordeelde. Artikel 1385quinquies van het 
Gerechtelijk Wetboek aldus ook de hypo
these viseert van de onmogelijkheid om de 
hoofdveroordeling wegens overmacht uit te 
voeren. De overmacht derhalve geenszins 
automatisch voor gevolg heeft dat de 
dwangsom niet verbeurt, doch een grond 
vormt voor de opheffing, wijziging of op
schorting van de dwangsom. Deze bevoegd
heid weliswaar is voorbehouden aan de 
rechter die de dwangsom heeft opgelegd. 
Het daarentegen de beslagrechter, aan wie 
een executiegeschil aangaande de dwang
som wordt voorgelegd, toekomt om de 
rechtmatigheid der titel nate gaan, en in
zonderheid na te gaan of aan de voorwaar
den van verbeuring is voldaan, anders ge
zegd of de hoofdveroordeling, zoals 
omschreven in de beslissing van veroorde
ling, niet werd uitgevoerd nadat de beslis
sing werd betekend. Hij zich evenwel niet 
kan uitspreken over de toerekenbaarheid 
van deze niet-uitvoering aan de tot een 
dwangsom veroordeelde partij. Te dezen 
door het bestreden arrest uitdrukkelijk 
wordt vastgesteld dat het bevelschrift van 
de beslagrechter van Dinant van 25 sep
tember 1992 aan verweerster werd bete
kend en dat niet werd voldaan aan de 
daarin besloten verplichting tot terug
gave. Zodoende uit de overwegingen van 
het bestreden arrest blijkt dat de voor
waarden voor het verbeuren der dwang
som voorhanden waren, 

zodat het bestreden arrest, gelet op de 
gedane feitelijke vaststellingen, niet wet
tig kon beslissen dat de dwangsom niet was 
verbeurd (schending van artikel 1385bis 
van het Gerechtelijk Wetboek), aldus de uit
voerbare kracht van de beslissing waar
bij de dwangsom wordt opgelegd, te de
zen de beschikking van 25 september 1992, 
waarvan slechts in de door de wet limita
tief opgesomde gevallen kan worden afge
weken, miskennende (schending van arti
kelen 1385bis, 1385quater, 1385quinquies, 
1385sexies en 1385septies van het Gerech
telijk Wetboek), het alleszins niet wettig 
kon beslissen dat het aan het hofvan be
roep voorgelegde geval een toestand van 
overmacht betrof die geen uitstaans heeft 
met artikel1385quinquies van het Gerech
telijk Wetboek (schending van artikel 
1385quinquies van het Gerechtelijk Wet
hoek) en een niet aan de beslagrechter toe-
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gewezen bevoegdheid uitoefent (schen
ding van artikelen 569, 5°, 602, 633, 
1385quinquies, 1395, 1494 en 1498 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat : 1. de beslagrechter te Di
nant op 25 september 1992 ver
weerster had verplicht, op straffe van 
een dwangsom, 529 tennisrackets aan 
eiseres terug te geven; 2. die rackets 
onder sekwester waren gesteld van ge
rechtsdeurwaarder Petrizot ingevolge 
een beslag wegens namaak; 3. op 28 
september 1992, vooraleer de beslis
sing betekend was, de rackets in be
slag genomen werden in opdracht van 
een onderzoeksrechter te Brussel, na 
een klacht van verweerster; 4. nu ver
weerster aan de hoofdveroordeling niet 
had voldaan, op 22 januari 1993 een 
bevel tot betaling van de dwangsom 
werd betekend, gevolgd door een uit
voerend beslag; 5. verweerster een ver
zet indiende bij de beslagrechter te Di
nant die zich territoriaal onbevoegd 
verklaarde en de zaak verwees naar de 
beslagrechter te Kortrijk, die het ver
zet afwees; 6. de appelrechter in ho
ger beroep besliste dat de dwangsom 
niet is verbeurd gelet op de onmoge
lijkheid te voldoen aan de verplich
ting tot teruggave van de rackets; 

Overwegende dat artikel 1385quin
quies van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat de rechter die een dwang
som heeft opgelegd, op vordering van 
de veroordeelde de dwangsom kan op
he:ffen, de looptijd ervan opschorten ge
durende de door hem te bepalen ter
mijn of de dwangsom verminderen in 
geval van blijvende of tijdelijke, ge
hele of gedeeltelijke onmogelijkheid 
voor de veroordeelde om aan de hoofd
veroordeling te voldoen; 

Dat voornoemd artikel overeenstemt 
met artikel 4 van de Eenvormige 
Beneluxwet betreffende de dwang
som; 

Dat het Benelux-Gerechtshof, in 
antwoord op de bij het arrest van het 
Hof gestelde vraag, in zijn arrest van 
12 februari 1996 voor recht verklaart : 
"Artikel 4, lid 1, van de Eenvormige 

Beneluxwet betreffende de dwang
som moet aldus worden uitgelegd dat 
de bevoegdheid toegekend aan de rech
ter die de dwangsom heeft opgelegd, 
om de dwangsom op te heffen in ge
val van onmogelijkheid voor de ver
oordeelde om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen, exclusief is en er aan in de 
weg staat dat in een executiegeschil 
betreffende de eventueel verbeurde 
dwangsom een andere rechter dan de
gene die de dwangsom heeft opgelegd, 
zou beslissen dat, ook al heeft de ver
oordeelde de hoofdveroordeling niet 
uitgevoerd, de dwangsom wegens over
macht niet verbeurd is"; 

Dat hieruit volgt dat in een executie
geschil de rechter die niet de 
dwangsomrechter is, onverminderd de 
maatregelen van bewarende aard die 
hij kan treffen wanneer hij van oor
deel is dat de dwangsomrechter des
gevraagd een van de in artikel 
1385quinquies genoemde voorzienin
gen zal tre:ffen, niet vermag te beslis
sen dat de dwangsom niet verbeurd is; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerster niet heeft vol
daan aan haar verplichting tot terug
gave bepaald bij bevelschrift yan de 
beslagrechter te Dinant en voor recht 
zegt dat ingevolge de door dit arrest 
vastgestelde onmogelijkheid om te vol
doen aan de verplichting tot terug
gave, de dwangsom niet is verbeurd; 
dat het dientengevolge de ophe:ffing be
veelt van het uitvoerend beslag las
tens verweerster gelegd; 

Dat het zodoende de in het onder
deel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het he
streden arrest behalve in zoverre dit 
het hoger beroep, het incidenteel be
roep en de tussenvordering ontvanke
lijk verklaart; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
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beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

2 mei 1996 - 1" kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, eerste advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Geinger. 

Nr. 144 

18 KAMER - 3 mei 1996 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - EINDBE
SLISSING OP TUSSENGESCHIL - BEGRIP. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING- BESLISSINGEN ONMIDDEL
LIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- EIND
BESLISSING OP TUSSENGESCHIL. 

1 o en 2° Een eindbeslissing op tussen
geschil, waartegen derhalve onmiddel
lijk cassatieberoep openstaat, is, in bur
gerlijke zaken, de beslissing waarbij de 
appelrechter de beslissing van de eerste 
rechter om het debat te heropenen ten
einde stukken en inlichtingen te doen 
overleggen, bevestigt en de uitspraak over 
het bodemgeschil uitstelt totdat partijen 
de gevraagde stukken en inlichtingen ter 
griffie van het hof van beroep hebben 
overgelegd (1). (Artt. 19 en 1077 Ger.W.) 

(DE BOECK, DECKERS T. CUVELIER, GAILLARD) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0452.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 8 maart 1993 en 17 
mei 1994 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 31 okt. 1969 (A. C., 1969-70, 213); 
13 jan. 1972 (ibid., 1972, 468) met concl. adv.
gen. Krings, in Bull. en Pas., 1972, 463. 

Over het middel : schending van arti
kel 1068, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het eerste, op 8 maart 1993 ge
wezen, bestreden arrest het beroepen von
nis bevestigt, de uitspraak opschort tot
dat partijen, binnen twee maanden na de 
betekening van het arrest, de door de eer
ste rechter gevraagde stukken en inlich
tingen hebben overgelegd en de beslis
sing over de kosten aanhoudt, en 

doordat het tweede, op 17 mei 1994 ge
wezen, bestreden arrest, ter verdere be
handeling van de zaak, eiseres veroor
deelt tot terugbetaling aan de verweerders 
van de tegenwaarde van de zeven obliga
ties bij de bank te Luxemburg, coupons in
begrepen van 1987 tot 1991, en zulks te
gen de hoogste marktkoers tussen 19 
september 1987 en de dag van betaling, 
verhoogd met de gerechtelijke rente, als
mede haar in de kosten van de beide in
stanties veroordeelt, op grond dat: "de eer
ste rechter de vordering ontvankelijk heeft 
verklaard en alvorens verder te beslis
sen, heeft bevolen het debat te herope
nen teneinde door de respectieve partijen 
verscheidene stukken te doen overleg
gen, te weten de uittreksels uit de bank
rekening van wijlen Danielle Gaillard en de 
aangifte van erfenis daarvan alsmede de 
identiteit van de houders en eventuele ge
volmachtigden van de bankrekening 210-
268722-04 en van de effectenrekening 210-
9769236 en te zeggen welke verrichtingen 
er van 1 september 1987 tot de datum van 
afsluiting van de rekening 210-2687822-04 
van wijlen Jean-Marie Deckers zijn ge
schied; de (verweerders) aan de eerste rech
ter ten onrechte verwijten dat hij die 
onderzoeksmaatregelen heeft bevolen, nu 
de overledenen Danielle Gaillard en Jean
Marie Deckers samenwoonden en tot op he
den nog niet is uitgemaakt hoe zij hun ver
mogen beheerden en of de ene voor de 
andere al dan niet als lasthebber optrad; de 
eerste rechter dus terecht en wegens re
denen die het hof van beroep aanneemt 
heropening van het debat heeft bevolen; de 
(verweerders) immers ook het bewijs moe
ten leveren van hun hoedanigheid en even
tueel aantonen dat zij rechthebbenden zijn", 

terwijl krachtens artikel1068, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek de rechter in 
hoger beroep die, zelfs gedeeltelijk, een door 
het aangevochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, de zaak 
naar de eerste rechter moet verwijzen; de 
overlegging van stukken een onderzoeks
maatregel is, in de zin van die bepaling; het 
hof van beroep niet, zonder schending van 
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laatstbedoelde bepaling, de zaak heeft kun
nen aanhouden in plaats van ze naar de 
eerste rechter te verwijzen, zoals het even
min, later, op grond daarvan het eindarrest 
heeft kunnen uitspreken, dat de tweede be
streden beslissing uitmaakt : 

I. In zoverre de voorziening tegen 
het arrest van 8 maart 1993 is ge
richt: 

Over de door de verweerders opge
worpen grond van niet-ontvanke
lijkheid : de voorziening is te laat in
gesteld: 

Overwegende dat het arrest, met be
vestiging van de beslissing van de eer
ste rechter om het debat te herope
nen teneinde stukken en inlichtingen 
te doen overleggen, de uitspraak uit
stelt totdat partijen de door de eer
ste rechter gevraagde stukken en in
lichtingen ter griffie van het hofvan 
beroep hebben overgelegd; 

Dat het arrest zich aldus uitspreekt 
over de devolutieve kracht van het ho
ger beroep en beslist dat het geschil bij 
de appelrechter aanhangig blijft; 

Dat zodanig arrest een eindbeslis
sing op tussengeschil is, in de zin van 
artikel 19 van het Gerechtelijk Wet
hoek, waartegen onmiddellijk cassatie
beroep openstaat; 

Overwegende dat het arrest bij 
gerechtsdeurwaardersexploot van 23 
juni 1993 aan de eiseressen is bete
kend; 

Dat de voorziening die door afgifte 
van het verzoekschrift dat per 2 de
cember 1994 op de griffie van het Hof 
is ingediend, dit is buiten de bij arti
kel1073, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek voorgeschreven ter
mijn van drie maanden, te rekenen 
van de dag van betekening van het 
verzoekschrift, te laat is ingesteld; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid kan worden aangenomen; 

II. In zoverre de voorziening tegen 
het arrest van 17 mei 1994 is gericht : 

Overwegende dat, nu tegen dat ar
rest geen middel is aangevoerd, de 
voorziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten. 

3 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslagge
ver : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Hutzler en Delahaye. 

Nr. 145 

1 e KAMER - 3 mei 1996 

1 o TERUGVORDERING - EIGENDOMS
VORDERING- BEGRIP. 

2° TERUGVORDERING - EIGENDOMS
VORDERING- VOORWERP. 

3° TERUGVORDERING- EIGENDOMS

VORDERING- GRONDSLAG. 

4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDENE DADERS, HOOFDELIJKHEID -
GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT- BEGRIP. 

5° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- T.A.V. DER
DEN- CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID 
- HOOFDELIJKHEID -GEMEENSCHAPPELIJKE 
FOUT- BEGRIP. 

6° HOOFDELIJKHEID - GEMEENSCHAP
PELIJKE FOUT - BEGRIP. 

7o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN - DUBBELZINNIGE REDENEN- BE
GRIP. 

1 o, 2° en 3° De eigendomsvordering is een 
zakelijke rechtsvordering tot erkenning of 
bescherming van het eigendomsrecht dat 
rechtstreeks betrekking heeft op een roe
rend of onroerend goed; zij bestaat te
gen elke derde-bezitter om hem ertoe te 
dwingen de zaak af te staan; de eiser 
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treedt derhalve niet op ingevolge een over
eenkomst of een verplichting maar inge
volge het recht dat hij op de zaak heeft 
(1). (Artt. 544, 546, 2228, 2229 en 2279 
B.W.) 

4°, 5° en 6° De gemeenschappelijke {out, die 
aanleiding kan geven tot hoofdelijke aan
sprakelijkheid, is de {out welke gezamen
lijk wordt begaan door verscheidene per
sonen die wetens bijdragen tot het 
ontstaan van een schadelijk feit, zowel in
zake contractuele aansprakelijkheid als 
inzake aansprakelijkheid buiten overeen
komst (2). (Artt. 1202, 1382 en 1383 B.W.) 

7° Een beslissing is gegrond op dubbelzin
nige redenen, wanneer die redenen op ver
scheidene wijzen kunnen worden uitge
legd en wanneer zij volgens een of meer 
van die uitleggingen naar recht is ver
antwoord maar volgens een of meer an
dere niet; zulks is het geval wanneer het 
hof van beroep in het ongewisse heeft ge
laten of het de partijen hoofdelijk heeft 
veroordeeld op grand van een zakelijke 
vordering of op grond van contractuele 
aansprakelijkheid of aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst (3). (Art. 149 Gw.) 

(CULOT T. HUYNEN A., HUYNEN W.) 

ARREST (vertaling) 

CAR. nr. C.95. 0016.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 544, 546, 549, 1202, 1218, 1222, 
1319,1320,1322,1382,1383,2228,2229, 
2279 vim het Burgerlijk Wetboek en 149 
van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser hoofdelijk met 
Catherine Bollen veroordeelt tot terug-

(1) Zie Cass., 23jan.l841 (Bull. en Pas., 1841, 
I, 124); 17 nov. 1927 (ibid., 1928, I, 13) en concl. 
proc.-gen. Leclercq; DE PAGE, Traite, VI, nrs. 118 
en 120. 

(2) Cass., 15 feb. 1974 (A.C., 1974, 661). Zie 
Cass., 9 dec. 1993, A.R. nr. 9660 (ibid., 1993, nr. 
512); 23 feb. 1994,A.R. nr. P.93.1248.F (ibid., 
1994, nr. 90). 

(3) Cass., 6 juni 1994, A.R. nr. C.93.0126.F 
(A.C., 1994, nr. 288). 

gave aan de verweerders van de kasbons 
ter waarde van 4.500.000 frank, of van hun 
tegenwaarde zijnde 4.500.000 frank, ver
meerderd met de intrest van die effecten 
vanaf 28 september 1987, en, als het be
drag van de intrest van die effecten niet 
kan worden bewezen, met de wettelijke in
trest vanaf die datum, op grond "dat het 
voorwerp van het geschil en de feitelijke 
omstandigheden van de zaak precies zijn 
weergegeven door de eerste rechter, wiens 
beslissing op grond van haar redenen moet 
worden bevestigd, behalve in zoverre moet 
worden beslist dat de verbintenis betref
fende de 4.500.000 frank hoofdelijk is voor 
Catherine Bollen en (eiser); ( ... ) dat noch 
Catherine Bollen noch (eiser) voor het hof 
van beroep een nieuw gegeven aanvoeren 
dat de beslissing van de eerste rechter kan 
ontkrachten die de in de eerste aanleg aan
gevoerde en in hoger beroep overgeno
men argumenten pertinent heeft beant
woord; dat zij helemaal geen schriftelijk 
bewijs van de gift uit de hand aanbren
gen, evenmin als van de 'traditio' noch van 
de 'animus donandi' die onontbeerlijk zijn 
voor het bestaan van een gift uit de hand 
of van een andere schenking; dat bewijs des 
te meer vereist is nu die partijen noch de 
bescherming van artikel2279 van het Bur
gerlijk Wetboek konden aanvoeren, noch 
het feit dat het moreel onmogelijk zou zijn 
geweest dat geschrift op te stellen (en dan 
hadden zij - als dat het geval was ge
weest, quod non- het bestaan van de ani
mus donandi door vermoedens en/of getui
gen moeten bewijzen, wat geenszins is 
gebeurd nu de vermoedens die zij aanvoe
ren, in de omstandigheden van de zaak, 
van zeer twijfelachtige aard zijn) ( ... ); ( ... ) 
dat aangezien de aangevoerde giften uit de 
hand als niet bestaande moeten worden be
schouwd, aan de (verweerders) niet kan 
worden tegengeworpen dat zij aileen over 
een vordering tot inkorting beschikken (nu 
het beschikbaar gedeelte een derde be
draagt, artikel913 van het Burgerlijk Wet
hoek); ( ... ) c. met betrekking tot de hoofd
elijkheid tussen Catherine Bollen en 
(eiser) : ( ... ) dat het bestaan van een 'ge
meenschappelijke fout' tussen die par
tijen, niet ernstig kan worden betwist, nu 
uit het strafdossier blijkt dat de tweede net 
zo goed als de eerste van het bestaan van 
'effecten' afwist ten belope van 'meer dan 
viereneenhalfmiljoen' waarvan althans het 
bestaan - ook al waren zij geschonken -
voor de onderzoekers verborgen was ge
houden, en uiteindelijk pas in mei 1989 
werd onthuld toen de 'begiftigden' voor een 
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voldongen feit waren geplaatst; dat Ca
therine Bollen (eiser) weliswaar had moe
ten verwittigen dat zij reeds in mei 1988 
daarover was ondervraagd; dat (eiser), die 
'zich inzonderheid bezighield met admini
stratieve en bankproblemen' van Catherine 
Bollen (. .. ), desalniettemin verder de effec
ten heeft verhandeld die zij hem had af
gegeven en waarvan hij wist dat zij van de 
de cujus afkomstig waren, maar naar zijn 
zeggen diende 'die schenking steeds ver
borgen te blijven voor de kinderen Huy
nen, nu de de cujus al zijn effecten had ge
schonken en dat hij het zo wilde aangezien 
hij niet wenste dat zijn kinderen ze zou
den krijgen' (. .. ); dat hij nochtans, net zo
als Catherine Bollen, of zelfs beter, hoorde 
te weten dat zelfs in geval van een schen
king- (quod non) -, er een wettelijk voor
behouden gedeelte ten bate van de kinde
ren bestond; dat zij dus ontegensprekelijk 
ten aanzien van de erfgenamen van Leo
nard Huynen de 'gemeenschappelijke fout' 
hebben begaan waardoor zij hoofdelijk aan
sprakelijk worden", en op grond van de re
denen van de eerste rechter "(. .. ) dat (de 
verweerders) de kinderen en enige wette
lijke erfgenamen van de op 28 september 
1987 overleden Leonard Huynen zijn; (. .. ) 
dat (zij) de teruggave vragen van een aan
tal effecten ter waarde van 5.650.000 frank, 
die aan hun vader toebehoorden, of an
ders van hun tegenwaarde tegen de hoog
ste prijs op het tijdstip van hun tegelde
making; dat zij aanvoeren dat die effecten 
onregelmatig in het bezit zijn van (eiser en 
van Catherine Bollen). De feiten : dat de 
(eerste verweerster), bij het overlijden van 
haar vader, verbaasd was dat zijn nala
tenschap heel weinig activa bevatte, ter
wijl zij kon veronderstellen dat hij tijdens 
zijn leven heel wat had gespaard; dat zij op 
7 december 1987 klacht neerlegde bij de 
procureur des Konings, aangezien zij een 
hele reeks abnormale gebeurtenissen had 
vastgesteld die haar sterkten in de over
tuiging dat een gedeelte van de nalaten
schap van haar vader was verduisterd; dat 
uit de klacht blijkt dat zij toen verdenkin
gen koesterde tegen (Catherine Bollen) die 
de overledene sedert 1984 kende en kort 
voor zijn dood met hem was gaan samen
wonen; dat een onderzoek werd ingesteld 
en dat (Catherine Bollen) in mei 1988 is 
verhoord; dat zij verklaart niets afte we
ten van het spaargeld van de overledene 
maar wel op de hoogte te zijn van het be
staan van een bankkluis, waarvan de in
houd, die volgens Leonard Huynen 'be
stemd was voor zijn zoon Willy', haar niet 
was onthuld; dat zij daaraan toevoegt dat 

(de tweede verweerder) einde augustus 
1987 bij haar zijn vader is komen bezoe
ken, dat zij een gesprek onder vier ogen 
hebben gehad en dat (de tweede verweer
der) haar nadien de sleutels van de bank
kluis van zijn vader heeft gevraagd; dat hij 
naar de kluis is gegaan en een uur later 
'geschandaliseerd' is teruggekomen met de 
mededeling dat de kluis op een pistool na 
leeg was; dat (Catherine Bollen) tijdens de 
ondervraging toegeeft dat de overledene, 
terwijl hij in het ziekenhuis les Bruyeres 
verbleef, 'haar kort voor zijn overlijden twee 
kasbons aan toonder ter waarde van 
100.000 frank elk heeft gegeven voor al
les wat zij voor hem had gedaan'; dat die 
afgifte in tegenwoordigheid van een be
diende van de Generale Bank is gedaan; 
dat laatstgenoemde bij zijn verhoor door de 
verbalisanten verklaart dat hij wel dege
lijk kasbons ter waarde van 200.000 frank 
naar het ziekenhuis heeft gebracht; dat hij 
preciseert dat L. Huynen hem daarom had 
gevraagd"via C. Bollen die zijn zaken be
hartigde, maar hij preciseert dat de over
ledene ze in zijn tegenwoordigheid niet aan 
C. Bollen heeft gegeven, in tegenstelling tot 
hetgeen zij vroeger had beweerd; (. .. ) dat 
(de eerste verweerster) later, te weten in 
mei 1989, aan de onderzoekers meldt dat 
zij tussen de documenten van haar vader 
een geschreven lijst van effecten heeft te
ruggevonden en dat zij aa:ri de hand daar
van opzoekingen heeft gedaan, zowel bij het 
Gemeentekrediet als bij de Generale Bank; 
dat haar vader volgens die lijst effecten ter 
waarde van 5.625.000 frank bezat; dat zij 
aan de hand van de stukken die het 
Gemeentekrediet haar heeft bezorgd, kon 
bewijzen dat haar vader eigenaar was van 
16 effecten ter waarde van 100.000 frank 
met de nummers 17.361.812 tot 17.361.827 
dus voor een totale waarde van 1.600.000 
frank, van 15 effecten waarvan de lijst in 
het strafdossier is opgenomen ( ... ), voor een 
waarde van 1.090.000 frank en dat val
gens de filiaalhouder van het Gemeente
krediet ( ... ) de kasbons die L. Huynen op 
naam had gekocht ongeveer 4.000.000 
frank waard waren; dat er, volgens de door 
de (eerste verweerster) teruggevonden 
afrekeningsstukken voor de effecten
Gemeentekrediet van Belgie op naam van 
L. Huynen, voor een waarde van 3.970.000 
frank effecten G.B. bestonden; dat de (eer
ste verweerster), toen ze zulks had ont
dekt, verzet aantekende op de effecten, 
waarvan ze op dat ogenblik de nummers 
kende, en aldus is gebleken dat de effec
ten in handen waren, of geweest waren, 
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enerzijds, van (Catherine Bollen) en, an
derzijds, van (eiser); dat (Catherine Bol
len) dan ook moest erkennen dat zij wel de
gelijk de effecten waartegen verzet was 
gedaan onder zich had gehad; dat volgens 
haar de overledene haar drie maand v66r 
zijn dood, toen hij zich bij haar had geves
tigd, een tas met kasbons had gegeven en 
gezegd : 'ziedaar, dat is voor jou, als er met 
mij iets gebeurt, kan je voort, maar ver
geet niet iets ervan te geven aan de heer 
Andre Culot die voor alles zorgt'; dat zij er
kent dat zij, bij het overlijden van de heer 
L. Huynen, de inventaris van de tas heeft 
opgemaakt en dat zij er voor ongeveer vier 
miljoen kasbons in gevonden had; dat zij er
aan toevoegt : 'ik kan niet duidelijker zijn, 
ik heb alles afgegeven (aan eiser) met de 
bedoeling dat hij de kasbons zou bewa
ren en verkopen naargelang van mijn be
hoeften. Ik heb hem gezegd dat er 
1.600.000 frank voor hem was, hij zou ook 
de coupons verkopen en mij het geld ge
ven; ik heb nooit uitgerekend hoeveel'; dat 
de onderzoekers (eiser) dan hebben onder
vraagd, die verklaart dat hij de heer L. 
Huynen in 1984 heeft leren kennen, toen 
deze C. Bollen ontmoette die hijzelf se
dert 25 jaar als vriendin van zijn moeder 
kende; dat hij zorgde voor C. Bollen en al
les voor haar regelde vooral in verband met 
de administratie en de bank; dat hij zich 
ook met de heer Huynen had beziggehou
den; dat net voordat L. Huynen bij C. Bol
len ging inwonen, hij hem een omslag heeft 
overhandigd met effecten ter waarde van 
400.000 frank, de effecten waartegen ver
zet was gedaan en die in beslag werden ge
nomen in het agentschap van de BEL te 
Beaufays, toen een van de vrienden (van ei
ser), een zekere Finet, ze voor hem wilde 
verhandelen; dat (eiser) verklaart dat Katty 
Bollen ongeveer 90 kasbons ter waarde van 
4.500.000 frank heeft ontvangen, nuL. 
Huynen haar die heeft gegeven, net voor hij 
in het ziekenhuis werd opgenomen; dat 
naar hij beweert L. Huynen ze hem had ge
geven omdat hij niet wilde dat zijn kinde
ren ze zouden ontvangen; dat de kinde
ren Huynen, aldus eiser, die schenking 
nooit te weten zijn gekomen; dat hij er
aan toevoegt dat hij totdantoe de effecten 
verhandelde; dat er volgens hem - die dus 
alle effecten in handen heeft gehad - ef
fecten bij waren van het Gemeentekrediet 
van Belgie en effecten van de Generale 
Bankmaatschappij, waaronder negen tien
den effecten van het Gemeentekrediet van 
Belgie; dat hij de verwijzingen geeft van 
twee G.B.-effecten ter waarde van 200.000 
frank; dat (Catherine Bollen), nadat zij 

eerst ontkende dat L. Huynen gespaard 
had, en verklaarde dat.de overledene de in
houd van zijn brandkast voor zijn zoon be
stemde, gezien de bewijzen van het be
staan van de aan de overledene 
toebehorende kasbons, erkende dat zij kas
bons van de overledene in haar bezit heeft 
ofheeft gehad; dat uit de verklaringen (van 
Catherine Bollen en van eiser) blijkt, dat 
van de effecten van de overledene er ter 
waarde 4.500.000 frank aan C. Bollen en 
van 400.000 frank (aan eiser) zijn over
handigd, dat is dus voor een totaal be
drag van 4.900.000 frank; ( ... ) in rechte : dat 
de rechtsvordering van (de ve:rweerders) 
een zakelijke eigendomsvorcl.ering is, ver
mits zij hun rechtsvordering doen steu
nen op het eigendomsrecht van hun rechts
voorganger, Leonard Huynen, en de 
teruggave in de nalatenschap van wijlen L. 
Huynen eisen van de effecten teneinde ze 
onder hen, de enige wettige erfgenamen, te 
verdelen; dat (Catherine Bollen) dus de 
rechtsvordering van de (verweerders) ten 
onrechte als een persoonlijke rechtsvorde
ring tot teruggave wil bestempelen; dat (de 
verweerders) hun rechtsvordering niet steu
nen op een misdrijfvan (Catherine Bol
len en eiser), maar aileen de door hen aan
gevoerde schenking betwisten en beweren 
dat die schenking onwaarschijnlijk is; dat 
overigens, geen der partijen zegt wat er op 
strafrechtelijk gebied met de klacht van de 
(eerste verweerster) is gebeurd; dat (de ver
weerders) in het kader van de zakelijke 
eigendomsvordering vooraf moeten bewij
zen dat hun rechtsvoorganger, te weten hun 
vader, eigenaar van de effecten was; dat zij 
dat bewijs leveren, enerzijds, door het over
leggen van de aankoopborderellen van de 
Gemeentekrediet-kasbons op naam van de 
heer L. Huynen voor een bedrag van 
3.970.000 frank zoals eerder is aangewe
zen, en anderzijds, door de bekentenissen 
(van Catherine Bollen en van eiser), waar
door wordt bewezen dat de effecten waar
van de overledene eigenaar was, ten min
ste een waarde vertegenwoordigden van 
4.900.000 frank zoals uit de stukken van de 
zaak blijkt; ( ... ) dat het verder aan de ei
sers (thans verweerders) staat om- door 
alle middelen van recht - te bewijzen dat 
de verweerders (Catherine Bollen en de 
huidige eiser) de litigieuze effecten in hun 
bezit hebben gehad; dat eiseres (in het 
bodemgeschil) evenwel dat bewijs niet moet 
leveren als de verweerders (in die vorde
ring) dat bezit niet betwisten en ervoor zijn 
uitgekomen; dat zulks te dezen duidelijk 
het geval is voor de kasbons ter waarde van 
4.900.000 frank; dat (Catherine Bollen en 
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eiser), zonder zich werkelijk achter arti
kel 2279 van het Burgerlijk Wetboek te ver
schuilen, aanvoeren dat die effecten een gift 
waren en betogen 'dat de geldigheid van 
een gift uit de hand van roerende zaken ai
leen vereist dat de schenker de eigendom 
van het geschonken goed afgeeft en dat de 
ontvanger die aanneemt, wat inhoudt dat 
de schenking is aangenomen' en 'dat alle 
omstandigheden van de zaak aantonen dat 
Leonard Huynen aileen wilde voorkomen 
dat zijn fortuin in handen van zijn kinde
ren zou vallen'; dat (Catherine Bollen) dan 
aanvoert dat de bedoeling van de overle
dene om haar te begiftigen uit een aantal 
door haar uiteengezette gegevens zou blij
ken; dat (eiser) dezelfde houding aanneemt 
en betoogt dat hij aileen een bedrag van 
400.000 frank als gift van de heer Huy
nen heeft ontvangen; (dat) hij voor het ove
rige zegt dat (Catherine Bollen) hem 
1.600.000 frank had geschonken die voort
kwam uit de verkoop van de effecten; dat 
hij dat bedrag van 1.600.000 frank op het 
ogenblik dat het geschil is ontstaan aan C. 
Bollen heeft teruggegeven, maar dat hij
zelf, als (zij) als wettige eigenaar van de ef
fecten wordt erkend omdat zij haar door de 
overledene waren geschonken, daarvan 
wettige eigenaar is geworden omdat C. Bol
len ze aan hem heeft geschonken, en dat 
(haar) in dat geval moet worden gevraagd 
hem het bedrag van 1.600.000 frank te
rug te geven; dat (eiser en Catherine Bol
len) een precieze eigendomstitel (de scherr
king) aanvoeren, en door daarvan het 
bewijs te willen leveren, zoals supra is aan
gewezen, het debat over de eigendom van 
het voorwerp (de kasbons) afbakenen; dat 
daaruit blijkt dat zij impliciet afzien van 
het voordeel van artikel 2279 van het Bur
gerlijk Wetboek, nu het debat niet duide
lijk en uitdrukkelijk op dat vlak is gevoerd; 
dat (eiser en Catherine Bollen), wanneer zij 
de gift uit de hand aanvoeren die ook moe
ten bewijzen (. .. ); dat de aangevoerde schen
kingen meer dan 15.000 frank bedragen; 
dat zij bijgevolg door een geschrift moe
ten worden bewezen (artikel1341); datal
vorens aan te voeren dat de schenking gel
dig is, eerst moet worden bewezen dat er 
een schenking is geweest, wat (eiser en Ca
therine Bollen) niet doen en geen enkel ge
schrift van de overledene dienaangaande 
overleggen; dat geen van (hen) aanvoert dat 
het voor hen moreel onmogelijk zou zijn ge
weest een geschreven bewijs van de scherr
king te verkrijgen noch dat er een begin 
van bewijs door geschrift van de schen
ker zou bestaan, zodat door getuigen ofver
moedens het bestaan van de schenking zou 

kunnen worden bewezen; dat evenwel, zelfs 
in de onderstelling dat zij een morele on
mogelijkheid om een bewijs door geschrift 
te verkrijgen zouden hebben aangevoerd, 
moet worden vastgesteld dat geen enkele 
concrete omstandigheid van de zaak die on
mogelijkheid bewijst: (zij) waren geen fa
milieleden van de overledene en hadden 
pas sedert drie jaar vriendschap met hem 
gesloten; dat de overledene, anderzijds, van 
beroep boekhouder was (. .. ) en dus de 
waarde van een geschrift in een derge
lijke materie goed moest beseffen; dat er 
geen begin van bewijs door geschrift is, het 
enige geschrift van de overledene inzake de 
effecten betreft een toestemming tot 'het 
ontvangen van de kasbons van 200.000 
frank waarop vroeger is ingeschreven', 
waarbij dat geschrift van 1 september 1987 
aan C. Bollen duidelijk een mandaat geeft 
(om de koffer bij de G.B. op te zeggen en de 
effecten te ontvangen) en niet doet blij
ken van enige andere wil tot schenking; dat 
geen van beide (. .. ) verweerders (in de oor
spronkelijke rechtsvordering) hetvereiste 
bewijs van een schenking levert; ( ... )", 

terwijl, eerste onderdeel, de eigendoms
vordering, die volgt uit de artikelen 544, 
546 en 549 van het Burgerlijk Wetboek, een 
zakelijke rechtsvordering is die een be
paald goed betreft en die door degene die 
beweert de eigenaar te zijn, wordt inge
steld tegen degene die de zaak in zijn be
zit heeft, dat wil zeggen degene die voor ei
gen rekening een feitelijke macht over die 
zaak uitoefent in de zin van de artikelen 
2228, 2229 en 2279, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, en die, bijgevolg, alleen op 
het eigendomsrecht is gegrond en niet op de 
fout van verweerder die met deze rechts
vordering niets te maken heeft; het ar
rest, nu het met overname van de motie
ven van de eerste rechter heeft beslist, "dat 
de rechtsvordering (van de verweerders) 
een zakelijke eigendomsvordering is, aan
gezien zij het eigendomsrecht van hun 
rechtsvoorganger als grondslag van (die 
vordering) hanteren (. .. ) en vragen dat de 
effecten in (zijn) nalatenschap worden te
ruggeplaatst (. .. ); dat (Catherine Bollen) de 
rechtsvordering van (de verweerders) dus 
ten onrechte als een persoonlijke vorde
ring tot teruggave wil doen omschrijven; (. .. ) 
dat (de verweerders) hun rechtsvordering 
niet doen steunen op een misdrijfvan (Ca
therine Bollen en van eiser), maar alleen de 
door hen aangevoerde schenking betwis
ten en betogen dat die schenking onwaar
schijnlijk is, dat bovendien geen van de par
tijen duidelijk maakt wat er van de klacht 
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van (de eerste verweerster) op strafrech
telijk gebied is geworden", eiser niet hoof
delijk met Catherine Bollen kan veroorde
len tot teruggave aan de verweerders "van 
de kasbons ter waarde van 4.500.000 frank, 
of hun tegenwaarde te weten 4.500.000 
frank, vermeerderd met de intrest van die 
effecten sedert 28 september 1987, en wan
neer het bedrag van de intrest van die ef
fecten niet kan worden vastgesteld, van de 
wettelijke intrest vanaf (dezelfde datum)", 
op grond dat die partijen een "gemeen
schappelijke fout" jegens de verweerders 
hebben begaan, zonder de gevolgen te mis
kennen van de eigendomsvordering die niet 
op een fout is gegrond (schending van de 
artikelen 544, 546, 549, 2228, 2229 en 2279, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek); het 
arrest althans, nu het heeft beslist dat de 
rechtsvordering van de verweerders te
gen eiser en Catherine Bollen geen per
soonlijke rechtsvordering was, niet zon
der schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, laatst
genoemden kan veroordelen op grond van 
een gemeenschappelijke fout die zij je
gens de verweerders zouden hebben be
gaan (schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de eigendomsvordering, 
die de uitoefening is van het volgrecht van 
de eigenaar van het goed, aileen kan wor
den aangenomen als is aangetoond dat het 
goed, in de zin van de artikelen 2228, 2229 
en 2279, eerste lid van het Burgerlijk Wet
hoek, in het bezit is van de verweerder in 
de rechtsvordering, zodat die voor eigen re
kening een feitelijke macht over dat goed 
uitoefent; daaruit volgt dat de eigendoms
vordering niet kan worden aangenomen te
gen degene die vroeger het goed in han
den had, ook al was dat voor eigen 
rekening, maar thans dat goed niet meer 
bezit; het arrest dat heeft beslist dat de 
rechtsvordering van de verweerders een za
kelijke eigendomsvordering was en vervol
gens oordeelt dat zij aileen moeten bewij
zen dat eiser en C. Bollen "de litigieuze 
effecten in handen hebben gehad", zowel de 
vereisten van de eigendomsvordering als 
het wettelijk begrip bezit miskent en bij
gevolg de artikelen 544, 546, 549, 2228, 
2229 en 2279, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek schendt; 

vierde onderdeel, noch de artikelen 544, 
546,549,1202,1218,1222,2228,2229, 
2279 van het Burgerlijk Wetboek noch 
enige andere wettelijke bepaling, de hoof
delijke veroordeling toestaan van twee ver
weerders in een eigendomsvordering tot te-

ruggave van het teruggevorderde goed, of 
zijn tegenwaarde, en van de opbrengst van 
dat goed, derwijze dat elke verweerder voor 
het geheel kan worden aangesproken en 
dat de betaling door de ene de andere be
vrijdt, als zij het teruggevorderde goed niet 
samen in bezit hebben en aldus heiden de 
ondeelbare verplichting hebben een ze
ker goed terug te geven; het arrest, als het 
oordeelt dat de verweerders het bezit niet 
hoefden te bewijzen omdat eiser dat niet 
betwistte inzake de effecten ten belope van 
400.000 frank, terwijl Catherine Bollen het 
niet betwistte inzake de effecten ten be
lope van 4.500.000 frank, aldus vaststelt 
dat eiser de effecten ten belope van 
4.500.000 frank niet samen met Catherine 
Bollen bezat; het bijgevolg eiser niet hoof
delijk met haar kon veroordelen tot terug
gave van die effecten en, bij ontstentenis, 
van hun tegenwaarde (schending van de ar
tikelen 544, 546, 549, 1202, 1218, 1222, 
2228, 2229, 2279 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vijfde onderdeel, het arrest althans, door 
enerzijds, met overname van de motie
ven van de eerste rechter, te oordelen dat 
de rechtsvordering van de verweerders een 
zakelijke eigendomsvordering is en dat men 
ten onrechte poogt ze als een persoonlijke 
vordering tot teruggave te omschrijven, dat 
de verweerders hun rechtsvordering niet 
hebben gegrond op een misdrijf van eiser 
en van Catherine Bollen, maar aileen de 
door laatstgenoemden aangevoerde schen
king betwisten door te beweren dat die 
schenking onwaarschijnlijk is, dat overi
gens geen van de partijen duidelijk maakt 
water op strafrechtelijk vlak is gebeurd 
met de klacht van de eerste verweerster en, 
anderzijds, in zijn eigen motieven, "met be
trekking tot de hoofdelijkheid tussen Ca
therine Bollen en (eiser) : ( ... )dat het be
staan van een 'gemeenschappelijke fout' 
van die partijen niet kan worden betwist" 
en dat die gemeenschappelijke fout "hen 
hoofdelijk aansprakelijk maakt ten aan
zien van de erfgenamen van Leonard Huy
nen (. .. )", aldus niet duidelijk maakt ofhet 
eiser hoofdelijk met Catherine Bollen ver
oordeelt tot teruggave van de kasbons ten 
belope van 4.500.000 frank, of hun tegen
waarde, vermeerderd met de intrest van die 
effecten, door het aannemen van een za
kelijke eigendomsvordering op grond van de 
artikelen 544, 546 en 549 van het Burger
lijk Wetboek, dan wel van een persoon
lijke vordering op grond van de artikelen 
1382 en 1383 van hetzelfde wetboek; in het 
tweede geval, de vaststelling dat eiser en 
Catherine Bollen een gemeenschappelijke 
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fout hebben begaan de beslissing om hen 
hoofdelijk te veroordelen verantwoordt; in 
het eerste geval daarentegen, waarin de 
aangenomen rechtsvordering een 
eigendomsvordering is, die beslissing niet 
naar recht is verantwoord, zoals in de eer
ste vier onderdelen wordt uiteengezet; de 
motieven van het arrest aldus aan dubbel
zinnigheid lijden, hetgeen gelijkstaat met 
het ontbreken van motieven, zodat het ar
rest niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet): 

Wat betreft het vijfde onderdeel: 
Overwegende dat de eigendoms

vordering een zakelijke rechtsvorde
ring is tot erkenning of bescherming 
van het eigendomsrecht dat recht
streeks betrekking heeft op een roe
rend of een onroerend goed; dat zij be
staat tegen elke derde-bezitter om hem 
ertoe te dwingen de zaak af te staan; 
dat de eiser derhalve niet optreedt in
gevolge een overeenkomst of een ver
plichting maar ingevolge het recht dat 
hij op de zaak heeft; 

Overwegende dat de gemeenschap
pelijke fout die aanleiding kan ge
ven tot hoofdelijke aansprakelijkheid, 
de fout is welke gezamenlijk wordt be
gaan door verscheidene personen die 
wetens bijdragen tot het ontstaan van 
een schadelijk feit, zowel inzake con
tractuele aansprakelijkheid als in
zake aansprakelijkheid buiten over
eenkomst; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het oordeelt, met overname 
van de motieven van de eerste rech
ter, enerzijds, dat de rechtsvordering 
van de verweerders een eigendoms
vordering is maar, anderzijds, dat ei
ser en C. Bollen een "gemeenschap
pelijke fout" hebben begaan, in het 
ongewisse laat of het de betrokke
nen hoofdelijk heeft veroordeeld op 
grond van een zakelijke vordering, in 
welk geval de beslissing niet naar 
recht is verantwoord, of op grond van 
contractuele aansprakelijkheid of aan
sprakelijkheid buiten overeenkomst; 
dat het arrest zijn beslissing derhalve 
niet regelmatig met redenen omkleedt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
hoofdelijk met Catherine Bollen ver
oordeelt "inzake de kasbons ten be
lope van 4.500.000 frank" en uitspraak 
doet over de kosten; 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 al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

3 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslagge
ver : mevr. Charlier - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 146 

1 e KAMER- 3 mei 1996 

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN - AANSPRAKELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- TOET
SING VAN HET HOF. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP, 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- TOET
SING VAN HET HOF. 

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP, 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER 

1 o en 2° De rechter stelt op onaantastbare 
wijze de feiten vast waaruit hij het al dan 
niet bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen schuld en schade afleidt; het 
Hof toetst evenwel of de rechter die be
slissing wettig heeft kunnen gronden op 
zijn vaststellingen (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(1) Cass., Ver.K., 23 mei 1990, A.R. nr. 8033 
(A.C., 1989-90, nr. 556). 
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3° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter, die elk oorzake
lijk verband tussen een door een bestuur
der begane overtreding van het Weg
verkeersreglement en een verkeersonge
val uitsluit, doch die beslissing grondt op 
redenen waaruit niet blijkt dat oak zon
der de fout van die bestuurder de schade 
zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft voor
gedaan (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(AXA BELGIUM N.V. T. BIZZOTTO) 

ARREST (vertaling) '' 

(A.R. nr. C.95.0256.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 februari 1995 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : sehending van de ar
tikelen 1349, 1353, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt "dat mevr. 
Debay, die 28 weken zwanger was, op de 
dag van de feiten een 'buggy' waarin zij 
haar tweeeneenhalfjaar oude zoon Ma
thias had gezet voortduwde op het trot
toir van de rue Appaumee te Ransart waar 
(verweerster),voor het pand nr. 66, haar 
voertuig had geparkeerd langs de stoep
rand waardoor tussen de reehterflank van 
het voertuig en de gevel van het pand een 
doorgang van 1,30 m overbleef; dat de ver
balisanten Fran~ois en Palmieri verkla
ren dat, ondanks de aanwezigheid van de 
wagen van (verweerster), een voetganger de 
op het trottoir vrijgelaten doorgang 'ge
makkelijk' kon passeren; dat evenwel de 
hoofdinspeeteur van politie Jean Defos
sez de door de politieagent Palmieri opge
maakte situatiesehets heeft verbeterd en in 
het geseponeerde strafdossier de volgende 
preeisering heeft aangebraeht : '( ... ) langs 
de panden 62-64 en 66 loopt een (tweede) 
trottoir van 1,07 m breed en vlak voor de 
wagen van (verweerster) bevindt zieh een 
opstap van 15 tot 25 em hoog. Het is dus 
niet gemakkelijk, ja zelfs zeer moeilijk om 
er met een kinderwagen te passeren. Voor
bij die opstap loopt een helling van een 
garage-uitrit; zij is 25 em hoog langs de ge
vel maar nul meter aan de rand van de 
weg'; dat Fran~oise Febay, ten einde om het 
voertuig van (verweerster) heen te gaan, de 

(2) Zie noot 1. 

rijbaan moest opgaan reehts in de riehc 
ting waarin ze stapte en daar werd aan
gereden door de wagen van Jean Cowez die 
er in dezelfde richting reed; ( ... ) dat de aan
rijding zieh heeft voorgedaan op het ogen
blik dat de voetganger met de kinderwa
gen het trottoir terug opging na om het 
voertuig van (verweerster) heen te zijn ge
stapt"; dat het arrest beslist dat de hr. Co
wez, verzekerde van eiseres, aansprake
lijk was voor het ongeval, en dat eiseres dus 
gehouden is tot vergoeding van de sehade 
van mevr. Debay en haar eehtgenoot, die 
optreden zowel in eigen naam als in hun 
hoedanigheid van bestuurders van de tus
sen hen bestaande huwelijksgemeensehap 
en in hun hoedanigheid van wettelijke be
heerders van de persoon en de goederen 
van hun minde:rjarige kinderen; dat het ar
rest daarna de door haar tegen verweerster 
ingestelde vordering tot tussenkomst en 
vrijwaring afwijst, op grond "dat uit de ver
klaringen van Jean Cowez en diens eeht
genote blijkt dat de voetganger duidelijk 
ziehtbaar was op de rijbaan en dat niets 
Jean Cowez belette voldoende afstand te 
houden ten einde elk gevaar voor ongeval
len te voorkomen; dat de fout van Jean Co
wez in een noodzakelijk oorzakelijk ver
band staat met het ongeval; dat uit de tekst 
van het strafdossier weliswaar blijkt dat 
(verweerster) haar voertuig geparkeerd had 
op het verhoogde trottoir, ofscboon geen en
kel plaatselijk reglement haar daartoe het 
reeht gaf; dat evenwel die overtreding van 
artikel 24.1 van het Wegverkeersregle
ment niet in een noodzakelijk oorzakelijk 
verband staat met het litigieuze ongeval, 
aangezien het onregelmatig geparkeerde 
voertuig en de voetganger die, teneinde er
omheen te gaan, de rijbaan moest opgaan, 
gelet op de bovenvermelde omstandighe
den van de zaak, voor Jean Cowez geen on
ziehtbare en onvoorzienbare hindernis kon
den opleveren en ook niet opleverden; dat 
het ongeval zieh zonder die fout toeh zou 
hebben voorgedaan zoals het gebeurd is", 

tweede onderdeel, uit de omstandigheid 
dat de fout van een autobestuurder de oor
zaak was van een ongeval niet wettig kan 
worden afgeleid dat het ongeval zieh zon
der de fout van een andere autobestuur
der niet zou hebben voorgedaan zoals het 
gebeurd is en dat de fout van die andere 
autobestuurder niet in oorzakelijk ver
band zou staan met het ongeval; het ar
rest te dezen vaststelt : 1. dat verweerster 
haar voertuig met overtreding van arti
kel24, 1", van het Wegverkeersreglement 
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op het trottoir heeft geparkeerd, waar
door op het trottoir voor een voetganger, 
die, zoals mevr. Debay, een kinderwagen 
voortduwde geen begaanbare doorgang 
overbleef, 2. dat mevr. Debay de rijbaan is 
opgegaan ten einde om dat voertuig heen 
te lopen en 3. dat de wagen van de hr. Co
wez mevr. Debay heeft aangereden op het 
ogenblik dat zij met de kinderwagen het 
trottoir terug opging na omheen het voer
tuig van verweerster te zijn gestapt; het ar
rest elk oorzakelijk verband tussen de fout 
van verweerster en het ongeval uitsluit op 
grond van het feit dat "het onregelmatig ge
parkeerde voertuig en de voetganger die, 
teneinde eromheen te lopen, de rijbaan 
moest opgaan voor Jean Cowez onbetwist
baar geen onzichtbare en onvoorzienbare 
hindernis konden opleveren en ook niet op
leverden"; dat die grond weliswaar de be
slissing dat de hr. Cowez aansprakelijk is 
naar recht verantwoordt maar niet de be
slissing dat verweerster niet aansprake
lijk is; het arrest, nu het de beslissing dat 
de door verweerster begane overtreding van 
artikel 24, 1°, van het Wegverkeersregle
ment "niet in oorzakelijk verband staat met 
het litigieuze ongeval", dat zich zonder die 
fout niet zou hebben voorgedaan, grondt op 
de fout van een andere bestuurder, de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechter welis

waar op onaantastbare wijze de fei
ten vaststelt waaruit hij het al dan 
niet bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen schuld en schade afleidt, 
maar dat het Hof toetst of de rechter 
die beslissing wettig heeft kunnen 
gronden op zijn vaststellingen; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat verweerster haar voertuig op 
het trottoir had geparkeerd, ofschoon 
geen enkel plaatselijk reglement haar 
daartoe het recht gaf en dat zij der
halve artikel 24, 1°, van het Wegver
keersreglement had overtreden; dat 
het arrest vaststelt dat het tussen het 
pand nr. 66 en de wagen van ver
weerster vrijgelaten stuk van het trot
toir niet begaanbaar was in de zin van 
artikel 42.2.1 van het Wegverkeers
reglement, zodat F. Debay zich ge
noodzaakt zag de rijbaan op te gaan 
ten einde om het voertuig van ver
weerster heen te lopen; dat het ar-

rest nochtans beslist dat de fout van 
verweerster niet in oorzakelijk ver
band staat met het ongeval op grond 
dat het onregelmatig geparkeerde 
voertuig en de voetganger die erom
heen ging voor de bestuurder Jean Co
wez geen onzichtbare en onvoorzien
bare hindernis konden opleveren en 
ook niet opleverden; 

Dat die grond uitsluitend betrek
king heeft op de tegen laatstgenoemde 
bestuurder bewezenverklaarde fout, 
doch dat daaruit niet blijkt dat ook 
zonder de tegen verweerster bewe
zen verklaarde fout de schade niette
min zou zijn ontstaan zoals ze zich 
heeft voorgedaan; 

Dat het arrest, nu het op die grond 
beslist dat de door verweerster be
gane overtreding van artikel 24, 1°, 
van het Wegverkeersreglement niet in 
oorzakelijk verband staat met het li
tigieuze ongeval, de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de door 
eiseres tegen verweerster ingestelde 
vordering tot tussenkomst en vrijwa
ring afwijst en in zoverre het, wat ei
seres betreft, haar eigen kosten te ha
ren laste laat en haar veroordeelt in de 
kosten van verweerster; 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 
daaromtrent over aan de feitenrechter; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

3 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Kirk
patrick. 
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Nr. 147 

36 KAMER - 6 mei 1996 

WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING 
- UITKERINGSAANVRAAG- BIJKOMSTIGE AC· 
TIVITEIT - UITOEFENING- PERI ODE - WERK
NEMER- 'IEWERKS'IELLING- DAGEN VAN TE
WERKSTELLING - BEGRIP - JAARLIJKSE 
VAKANTIE - BEEINDIGING VAN DE ARBEIDS
OVEREENKOMST. 

De werknemer die op bijkomstige wijze een 
activiteit uitoefent heeft geen recht op 
werkloosheidsuitkering dan indien hi} die 
activiteit reeds uitgeoefend heeft terwijl hi} 
tewerkgesteld was als werknemer, en wel 
ten minste gedurende de drie maanden 
voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag; 
de dagen jaarlijkse vakantie na het einde 
van de arbeidsovereenkomst zijn geen da
gen van tewerkstelling als werknemer in 
de zin van die bepaling. (Artt. 38, § 1, 
eerste lid, 1 o, en 48, § 1, 2°, 
Werkloosheidsbesluit 1991; art. 32, 2°, 
Arbeidsovereenkomstenwet.). 

(R.V.A. T. GRAEVEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0041.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1994 ge
wezen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 32-2°, 37 (inzonderheid eerste lid) 
van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de 
arbeidsovereenkomsten, 38, 45, 46 en 48 
(inzonderheid § 1, 2°) van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, 

doordat de directeur van het 
werkloosheidsbureau bij een op 8 oktober 
1992 ter kennis gebrachte beslissing ver
weerder en met toepassing van artikel 48, 
§ 1, 2°, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 van het recht op werkloos
heidsuitkeringen heeft uitgesloten met in
gang van 10 augustus 1992 op grond dat hij 
tijdens zijn tewerkstelling als werkne
mer, niet gedurende ten minste drie 
maanden voorafgaand aan zijn uitke
ringsaanvraag van 10 augustus 1992 op 

bijkomstige wijze en voor zichzelf de acti
viteit had uitgeoefend die hij bij zijn aan
vraag had aangegeven; dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, die 
beslissing teniet doet en zegt dat verweer
der zijn recht op uitkeringen moet terug
krijgen met ingang van 10 augustus 1992; 
dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat 
verweerder als werkman tewerkgesteld was 
tot 10 juli 1992, dag waarop de termijn van 
de hem door de werkgever gegeven opzeg
ging verstreek, dat hij toen zijn jaarlijkse 
vakantie heeft genomen tot 9 augustus 
1992 en zijn bijkomstige activiteit had aan
gevat op 1 mei 1992, als gronden voor zijn 
beslissing aanvoert dat de werknemer geen 
uitkering kon vorderen voor het einde van 
zijn betaalde vakantie, aangezien het va
kantiegeld volgens artikel 46 van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 als 
loon wordt beschouwd; dat, gelet op arti
kel 38 van voornoemd koninklijk besluit, 
met arbeidsdagen als werknemer worden 
gelijkgesteld de dagen die aanleiding heb
ben gegeven tot betaling van een uitke
ring; dat de vakantieperiode tijdens welke 
de werknemer geen uitkering kon krij
gen moet worden beschouwd als een pe
riode waarin hij als werknemer was te
werkgesteld; dat de werknemer, nu hij 
gedurende drie maanden voor zijn 
uitkeringsaanvraag zijn bijkomstige acti
viteit had uitgeoefend terwijl hij als werk
nemer tewerkgesteld was, voldoet aan de 
bij artikel48, § 1, 2°, van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 bepaalde voor
waarde, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
48, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 de werkloze die op bij
komstige wijze een activiteit uitoefent in de 
zin van artikel 45 en dus een activiteit voor 
zichzelfverricht slechts kan genieten van 
uitkeringen op voorwaarde "dat hij deze ac
tiviteit reeds uitoefende terwijl hij tewerk
gesteld was als werknemer en dit ten min
ste gedurende de drie maanden vooraf
gaand aan de uitkeringsaanvraag"; uit die 
bepaling blijkt dat de bijkomstige activi
teit gedurende ten minste drie maanden 
moet zijn uitgeoefend, terwijl de werk
loze tewerkgesteld was als werknemer; ver
weerder blijkens de vaststellingen van het 
arrest opgehouden heeft in die hoedanig
heid te werken op 10 juli 1992, dag waarop 
de termijn van de hem gegeven opzegging 
verstreek; het arrest overigens beslist dat 
hij zijn bijkomstige activiteit heeft aange
vat op 1 mei 1992; het dus uitgesloten was 
dat hij die bijkomstige activiteit gedu
rende de vereiste minimumtermijn van drie 
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maanden heeft uitgeoefend tijdens zijn te
werkstelling als werknemer; het arrest bij
gevolg, nu het niettemin beslist dat die 
voorwaarde vervuld was, artikel48, § 1, 
van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 schendt, het tevens de artikelen 
45 en 46 van dat koninklijk besluit schendt 
en de regel miskent volgens welke, wan
neer de arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde tijd is gesloten, ieder der partijen 
het recht heeft om die te beeindigen door 
opzegging aan de andere partij (scherr
ding van de artikelen 32 en 37 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten); 

tweede onderdeel' artikel 38 van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 uit
drukkelijk bepaalde dagen waarop niet ge
werkt wordt (onder meer die welke 
aanleiding hebben gegeven tot een uitke
ring bij toepassing van de wetgeving op de 
jaarlijkse vakantie) "voor de toepassing van 
de artikelen 30 tot 36" van het koninklijk 
besluit gelijkstelt met arbeidsdagen; de ar
tikelen 30 tot 36 de voorwaarden opsom
men waaraan de werknemer moet voldoen 
om toegelaten te worden tot het recht op 
werkloosheidsuitkeringen; de gelijkstel
ling bedoeld in artikel 38 dus uitsluitend 
betrekking heeft op de berekening van het 
aantal dagen dat de werknemermoet heb
ben gewerkt om toegelaten te worden tot 
het recht op werkloosheidsuitkeringen, 
maar niet tot gevolg kan hebben dat, wan
neer de arbeidsovereenkomst afloopt, de 
duur van de tewerkstelling als werkne
mer wordt verlengd; het arrest bijgevolg, nu 
het toegeeft dat de arbeidsovereenkomst 
van verweerder afliep op 10 juli 1992, maar 
niettemin de beslissing dat zijn tewerk
stelling als werknemer heeft voortgeduurd 
tijdens de door hem genomen betaalde va
kantie grondt op voornoemd artikel 38 en 
beslist dat verweerder aldus voldoet aan de 
voorwaarde die wordt gesteld voor het be
houd van het recht op werkloosheidsuit
keringen, ook al verrichtte hij een bijkom
stige activiteit, artikel 38 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering schendt, als
ook de artikelen 45, 46 en 48 van dat ko
ninklijk besluit en, andermaal, de artike
len 32 en 37 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 38, 
§ 1, 1", van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, voor de 

toepassing van de artikelen 30 tot 36 
met arbeidsdagen worden gelijkge
steld de dagen die aanleiding heb
ben gegeven tot betaling van een uit
kering bij toepassing van de wetgeving 
op de jaarlijkse vakantie; 

Dat bovengenoemd artikel 38 staat 
in hoofdstuk II van voormeld konink
lijk besluit betreffende de voorwaar
den om toegelaten te worden tot het 
recht op werkloosheidsuitkeringen; dat 
een van die in de artikelen 30 tot 36 
opgesomde voorwaarden het aantal 
dagen is die de werknemer moet heb
ben gewerkt om tot het recht op werk
loosheidsuitkeringen te worden toe
gelaten; 

Dat de gelijkstelling waarvan sprake 
is in artikel 38, § 1, eerste lid, bedoeld 
is om de werknemer in staat te stel
len om het volledige aantal arbeids
dagen te bereiken dat hij moet bewij
zen om in aanmerking te kunnen 
komen voor het recht op werkloos
heidsuitkeringen; dat uit die gelijk
stelling niet kan worden afgeleid dat, 
wanneer de arbeidsovereenkomst, zo
als te dezen, afloopt, de tewerkstel
ling als werknemer geacht wordt te 
blijven voortduren tijdens de na het 
einde van de overeenkomst genomen 
dagen jaarlijkse vakantie; 

Dat het arrest, nu het de periode 
waarin verweerder als werknemer te
werkgesteld was verlengt tot 9 augus
tus 1992 op grond van de in artikel 38, 
§ 1, eerste lid, 1", bedoelde gelijkstel
ling, de in het onderdeel aangegeven 
bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt, enerzijds, dat 
verweerder de bijkomstige activiteit 
heeft aangevat op 1 mei 1992, ander
zijds, dat de arbeidsovereenkomst van 
verweerder afliep op 10 juli 1992 bij 
het verstrijken van de hem ter ken
nis gebrachte opzegging; dat derhalve 
het arrest, nu het beslist dat verweer
der die activiteit op bijkomstige wijze 
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als werknemer had uitgeoefend gedu
rende ten minste drie maanden voor
afgaand aan zijn uitkeringsaanvraag, 
de in het onderdeel aangegeven bepa
lingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

6 mei 1996 - 3" kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Simont. 

Nr. 148 

3" KAMER- 6 mei 1996 

ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP, BESTAAN, 
BEWIJS __:_ ONGEV AL- PLOTSELINGE GEBEUR
TENIS - VERMOEDEN. 

Een letsel wordt slechts vermoed door een 
ongeval te zijn veroorzaakt, wanneer een 
plotselinge gebeurtenis als vaststaand en 
niet enkel als mogelijk wordt aangewe
zen (1). (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.) 

(AXABELGIUM N.V. T. CANTILLION) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0064.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1994 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 10 dec. 1990, A.R. nr. 7231 (A. C., 
1990-91, nr. 184). 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 7, 9 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, 1315 van het Burger
lijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 149 van de op 17 februari 1994 ge
coordineerde Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat "(ver
weerder) op 11 januari 1988 in het Wali
bipark attractiewagentjes schilderde, waar
van het onderstel moest beschermd worden 
tegen slechte weersomstandigheden en 
daartoe moest worden verplaatst", dat "hij 
samen met twee mede-arbeiders een trap, 
uit betonnen pijlers, zou hebben aange
bracht" en "dat het versjouwen van die pij
lers een hevige pijn onderaan de rug ver
oorzaakte"; dat het daarna, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, beslist dat aan 
verweerder op 11 januari 1988 een arbeids
ongeval is overkomen en een geneeskun
dig deskundigenonderzoek beveelt op grond, 
enerzijds, dat uit het dossier blijkt dat "de 
op 11 januari 1988 gemelde rugpijn niet als 
een ongeval, maar als een ziekte werd om
schreven", dat "het werk van de hr. Can
tillion 'het versjouwen van zware lasten 
vereiste'", dat "'het werk (van de getrof
fene) zeer gevarieerd is en vrij zware in
spanningen vereist in soms moeilijke hou
dingen'" en dat "'hij de week voor hij stopte 
met werken zware lasten had versjouwd, 
meer bepaald wagens had opgetild"' en, an
derzijds, "dat derhalve de versie volgens 
welke hij 'betonnen pijlers' zou hebben ver
plaatst klaarblijkelijk moet worden ver
vangen door die volgens welke hij 'wa
gens had opgetild"' en "dat het bewijs van 
de plotselinge gebeurtenis, dat aileen door 
(eiseres) in twijfel werd getrokken, te de
zen voldoende is geleverd (zie: 'omstreeks 
15 uur krampen kreeg')", 

terwijl, eerste onderdeel, het arbeidson
geval onder meer een plotselinge gebeur
tenis vereist die een letsel kan veroorza
ken en het bewijs van die gebeurtenis door 
de getroffene dient te worden geleverd; de 
rechter dat bewijs maar kan aanvaarden 
als hij vaststelt dat het bestaan van de door 
de getroffene aangevoerde plotselinge ge
beurtenis vaststaat; zijn beslissing daar
omtrent geen twijfel mag laten bestaan; het 
arrest bijgevolg, nu het vermeldt dat het 
werk van verweerder ''het versjouwen van 
zware lasten vereiste", dat zijn werk "zeer 
gevarieerd (was) en vrij zware inspannin
gen (vereiste) in soms moeilijke houdin
gen" en dat "(verweerder) de week v66r hij 
stopte met werken zware lasten had ver
sjouwd, meer bepaald wagens had opge
tild", en nu het uit die vermeldingen af
leidt dat "de versie volgens welke 'betonnen 
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pijlers' zouden zijn verplaatst 'klaarblijke
lijk' moest worden vervangen door "die vol
gens welke 'wagens werden opgetild'", niet 
naar behoren vaststelt dat het optillen van 
wagens door verweerder tijdens de week 
voor hij stopte met werken met de ver
eiste zekerheid vaststaat en, derhalve, niet 
wettig beslist dat het bewijs van de plot
selinge gebeurtenis te dezen voldoende is 
geleverd (schending van de artikelen 9 van 
de wet van 10 april 1971, 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek); het arrest althans, ge
let op het bestaan van de twijfel omtrent de 
grond dat de versie volgens welke "beton
nen Jlijlers werden verplaatst" klaarblij
kelijk moet worden vervangen door die vol
gens welke "wagens werden opgetild" niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de gebeurtenis die het 
letsel veroorzaakt het voor een arbeidson
geval vereiste karakter van een plotse
linge gebeurtenis vertoont wanneer ze zich 
binnen een korte tijdsspanne voordoet; niet 
als zodanig kan worden aangemerkt de ge
beurtenis die verschillende dagen duurt; uit 
de vermeldingen van het arrest volgt dat de 
gebeurtenis die het letsel van verweerder 
heeft veroorzaakt bestond in het versjou
wen van zware lasten, meer bepaald in het 
optillen van wagens, en dat genoemd feit 
zich heeft voorgedaan tijdens "de week v66r 
hij stopte met werken", namelijk op 11 ja
nuari 1988; de feitenrechters vervolgens het 
plotseling karakter van die gebeurtenis 
hieruit afleiden dat verweerder op 11 ja
nuari 1988 "omstreeks 15 uur krampen 
kreeg"; het arrest, nu het de beslissing dat 
aan verweerder op 11 januari 1988 een ar
beidsongeval is overkomen op die vermel
dingen en overwegingen grondt, het wet
telijk begrip arbeidsongeval miskent 
(schending van artikel 7 van de wet van 10 
april 1971) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat een letsel slechts 
wordt vermoed door een arbeidsonge
val veroorzaakt te zijn wanneer een 
plotselinge gebeurtenis als vaststaand 
en niet enkel als mogelijk wordt aan
gewezen; 

Overwegende dat eiseres, blijkens de 
vaststellingen van het arrest, voor het 
arbeidshof heeft betoogd dat het be
wijs van een plotselinge gebeurtenis 
niet was geleverd; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat het versjouwen van pijlers 
door verweerder een hevige pijn on
deraan de rug veroorzaakte; dat het 
arrest vervolgens overweegt dat uit het 
dossier blijkt "dat de versie volgens 
welke betonnen pijlers werden ver
plaatst (. .. ) klaarblijkelijk moet wor
den vervangen door die volgens welke 
wagens werden opgetild"; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
aldus gewag maakt van een plotse
linge gebeurtenis die het aileen maar 
als mogelijk beschouwt, artikel 9 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel 68 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, ver
oordeelt eiseres in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Ber
gen. 

6 mei 1996 - 3" kamer - Voorzitter en 
uerslaggever : de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal- Ad
uocaten : mrs. Gerard en Delahaye. 

Nr. 149 

38 KAMER- 6 mei 1996 

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING 
- SAMENWONING MET EEN ZELFSTANDIGE
AANGIFTE - GEEN AANGIFTE - SANCTIE -
UITZONDERING- AANMERKELIJKE HULP AAN 
DE ZELFSTANDIGE- HULP- GEEN HULP
BEGRIP. 

Wanneer een werkloze niet in staat is de 
zelfstandige met wie hij samenwoont aan
merkelijk te helpen, geeft het feit dat hij 
van dat samenwonen geen aangifte doet 
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geen aanleiding tot uitsluiting, sanctie en 
terugvordering; de werkloze kan die uit
zondering enkel inroepen wanneer hi} in 
de onmogelijkheid verkeert de zelfstan
dige aanmerkelijk te helpen en de werk
loze kan derhalve niet volstaan met te be
wijzen dat hi} een dergelijke hulp in feite 
niet verleent (1). [Art. 128, § 1, 1°, 
Werkloosheidsbesluit 1963 (2).] 

(R.V:A. 
T. BUTZIN TEGENWOORDIGHEID VAN HET A.C.V:) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0078.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1995 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 126 (inzonderheid eerste lid, 2", a en 
b), 128 (inzonderheid § 1) van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
he\d, wat artikel 126 betreft, gewijzigd bij 
de koninklijke besluiten van 22 juli 1975, 
5 oktober 1979 en 12 oktober 1982 en, wat 
artikel128 betreft, gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 28 april 1966 en 26 april 
1976, en schending van artikel149 van de 
Grondwet, 

doordat de gewestelijk werkloosheids
inspecteur, bij beslissing van 10 januari 
1985, met toepassing van artikel128 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, verweerster met ingang van 
1 februari 1978 heeft uitgesloten van het 
recht op werkloosheidsuitkeringen, op 
grond dat zij actief meewerkte met haar 
echtgenoot- die sinds die datum zelfstan
dige was - zonder ooit aangifte te heb
ben gedaan van het feit dat zij met een zelf
standige samenwoonde; dat het arrest het 
hoger beroep van verweerster tegen het 
vonnis waarbij haar beroep tegen de be
slissing van 10 januari 1985 wordt verwor
pen, ten dele gegrond verklaart en haar 
toestaat om door alle middelen rechtens, 
getuigenissen inbegrepen, te bewijzen dat 
"zij haar man geen enkele daadwerke
lijke hulp verleende in de uitoefening van 

(1) Zie concl. O.M. (Bull. en Pas., 1996, I, 149). 

(2) Zie art. 50, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 
1991. 

zijn zelfstandig beroep"; dat het arrest 
daartoe in hoofdzaak als gronden aan
voert dat de werkloze, om aanspraak te 
kunnen maken op werkloosheidsuitkerin
gen of om de aanspraak erop te behou
den, krachtens artikel128 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 moet 
aangeven dat hij met een zelfstandige sa
menwoont "ongeacht ofhij hemal dan niet 
helpt, behalve indien hij niet in staat is 
hem aanmerkelijk te helpen"; dat de werk
loze die met een zelfstandige samenwoont 
en "in staat is deze aanmerkelijk te hel
pen" maar die het juiste beroep van die 
zelfstandige niet aangeeft of een onjuist 
antwoord geeft op de vraag ofhij van plan 
is deze te helpen, geen aanspraak heeft op 
werkloosheidsuitkeringen; dat uitslui
tend moet worden nagegaan of de werk
loze "theoretisch in staat was hem te hel
pen"; dat die geschiktheid meer bepaald 
moet worden beoordeeld op basis van "de 
potentiele hulp die kan worden verleend" 
aan de zelfstandige; dat in casu verweerster 
de verklaringen betwist van de getuigen die 
door de controledienst van eiser werden ge
hoord; dat zij met name een attest van haar 
arts overlegt waaruit blijkt dat zij niet in 
staat was haar man aanmerkelijk te hel
pen en dat de arts haar had aangeraden om 
haar man, louter om medische redenen, te 
vergezellen tijdens zijn verplaatsingen; dat 
zij staande houdt dat zij, wegens het be
roep van haar man (leidekker-zinkwerker), 
haar zwakke gezondheid en de administra
tieve organisatie van het bedrijfvan haar 
man "kennelijk niet in staat was hem aan
merkelijk te helpen"; dat het enkele feit dat 
zij de telefoon opneemt terwijl er bij hen 
thuis maar een lijn is, niet volstaat als be
wijs dat zij hem voldoende heeft gehol
pen; dat, gelet op de tegenstrijdige gege
vens van het dossier en in het belang van 
een goede rechtsbedeling, een onderzoek no
dig is om het geschil te beslechten; 

terwijl artikel126, eerste lid, 2" van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
meer in het bijzonder bepaalt dat de werk
nemer, om aanspraak te maken op werk
loosheidsuitkering, gedurende zijn werk
loosheid, geen arbeid voor een derde, al dan 
niet in loondienst, mag verrichten waar
voor hij enig loon ofmaterieel voordeel ont
vangt, dat tot zijn levensonderhoud en dat 
van zijn gezin kan bijdragen; luidens ar
tikel128, § 1, van het koninklijk besluit de 
werkloze die met een zelfstandige samen
woont, om zijn aanspraak op uitkering te 
behouden daarvan moet aangifte doen bij 
zijn uitkeringsaanvraag ofbij de aanvang 
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van het samenwonen, maar dat hij, wan
neer hij die verplichting niet nakomt toch 
aan elke uitsluiting, sanctie of schorsing 
ontkomt "wanneer (hij) niet in staat is de 
zelfstandige met wie hij samenwoont, aan
merkelijk te helpen"; het arrest in de mo
tivering er terecht op wijst dat die voor
waarde inhoudt dat de werkloze het bewijs 
moet leveren dat hij niet in staat is de zelf
standige aanmerkelijk te helpen, maar niet 
dat hij het bewijs moet leveren dat hij hem, 
in werkelijkheid, niet helpt; daaruit volgt 
dat het arrest, nu het verweerster toe
staat te bewijzen dat zij haar man geen en
kele "daadwerkelijke" hulp verleende in de 
uitoefening van zijn zelfstandig beroep, ar
tikel 128, § 1, 1", van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 en bijgevolg ar
tikel 126, eerste lid, 2", van voornoemd 
koninklijk besluit schendt; het arrest voor 
het overige een tegenstrijdigheid bevat tus
sen zijn motivering en zijn dictum in zo
verre het verweerster toestaat te bewij
zen dat zij haar man geen enkele 
daadwerkelijke hulp verleende in de uit
oefening van zijn zelfstandig beroep na
dat het in de motivering had gezegd dat 
"moet worden nagegaan ... (of de werk
loze) theoretisch in staat waste helpen"; 
het arrest wegens die tegenstrijdigheid niet 
regelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding artikel149 van de Grondwet): 

Overwegende dat krachtens arti
kel128, § 1, 1", van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, zoals het in casu van 
toepassing is, het ontbreken van een 
aangifte geen uitsluiting, sanctie of te
rugvordering tot gevolg kan hebben 
wanneer de werkloze niet in staat is 
de zelfstandige met wie hij samen
woont, aanmerkelijk te helpen; 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen en de opzet van die verordenende 
bepaling blijkt dat de werkloze en
kel aanspraak kan maken op zijn uit
keringen wanneer hij in de onmoge
lijkheid verkeert om de zelfstandige 
aanmerkelijk te helpen en dat hij der
halve niet kan volstaan met te bewij
zen dat hij in feite een dergelijke hulp 
niet verleent; 

Overwegende dat het arrest welis
waar vermeldt dat "niet moet wor
den nagegaan of de werkloze werke
lijk in staat is geweest te helpen maar 

enkel of hij theoretisch daartoe in 
staat was"; dat het verweerster even
wei toestaat te bewijzen "dat zij haar 
man geen enkele daadwerkelijke hulp 
verleende in de uitoefening van zijn 
zelfstandig beroep"; 

Dat het arrest door aldus te beslis
sen voornoemd artikel 128 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 
schendt; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het ver
weerster toestaat te bewijzen dat zij 
haar man, die een zelfstandige was, 
geen enkele daadwerkelijke hulp ver
leende; beveelt dat van dit arrest mel- · 
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verklaart dit 
arrest bindend voor het Algemeen 
Christelijk Vakverbond; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

6 mei 1996 - 3e kamer - Voorzitter : de 
h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 150 

3e KAMER- 6 mei 1996 

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING 
- TOELATINGSVEREISTEN - WACHTTIJD -
ARBEIDSDAGEN- GELIJKGESTELDE DAGEN
ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZEKERING- AR
BEIDSONGESCIDKTHEIDSVERZEKERING- illT
KERING- BETALING. 

Voor de toepassing van art. 118 Werk
loosheidsbesluit 1963 worden met ar
beidsdagen gelijkgesteld de dagen die 
aanleiding hebben gegeuen tot betaling 
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van een uitkering bij toepassing van art. 
70, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet (1). [Artt. 188 
en 122, eerste lid, 1 o (2) Werkloosheids
besluit 1963; art. 70, § 2, derde lid, Z.I.V.
wet (3); art. 241, § 1, K.B. 4 nov. 1963 
(4).] 

(DONEUX T. R.V.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0113.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1995 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel, luidend als volgt: 
schending van de artikelen 118, eerste lid, 
4° en derde lid, 1° en 122, enig lid, 1°, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid (het derde lid van artikel118 
ingevoerd bij het koninklijk besluit van 13 
juli 1984; het eerste lid van artikel 122 ge
wijzigd bij het koninklijk besluit van 5 fe
bruari 1969) en, voor zoveel nodig, arti
kel 70, § 2, eerste lid (dat achteraf artikel 
76quater, § 2, eerste lid is geworden) van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte verzekering tegen ziekte en inva
liditeit (gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 
19 van 4 december 1978; artikel 76qua
ter ingevoegd bij de wet van 30 december 
1988), 

doordat het arrest, met wijziging van het 
bestreden vonnis, alle beschikkingen van de 
administratieve beslissing herstelt en der
halve eiser met ingang van 2 november 
1988 het recht op werkloosheidsuitkerin
gen ontzegt op de volgende gronden : ''het 
wordt niet betwist dat de hr. Doneux op de 
dag van zijn uitkeringsaanvraag niet vol-

(1) Zie Cass., 13 okt. 1976 (A.C., 1977, 190). 

(2) Art. 118 na de wijziging ervan bij K.B. 13 
juli 1984, en art. 122, eerste lid, 1 o, na de wijzi
ging ervan bij K.B. 5 feb. 1969; zie ook artt. 30 en 
38, § 1, 1 o, Werkloosheidsbesluit 1991. 

(3) Art. 70, § 2, derde lid, na de wijziging er
van bij K.B. nr. 19 van 4. dec. 1978; zie ook art. 
76quater, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet na de wijzi
ging ervan bij wet 30 december 1988; art. 136, 
§ 2, derde lid, Gec.W. 14 juli 1994. 

(4) Art. 241, § 1, voor en na de wijziging er
van bij K.B. 26 april 1989. 

doet aan de bij de artikelen 118 tot 120 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 bepaalde voorwaarden inzake wacht
tijd. Hij heeft evenmin de hoedanigheid van 
gerechtigde behouden in de zin van arti
kel123 van voormeld besluit. ( ... )Krach
tens artikel 122 van bovengenoemd ko
ninklijk besluit worden voor de berekening 
van de wachttijd met arbeidsdagen gelijk
gesteld de dagen die aanleiding hebben ge
geven tot betaling van een uitkering, bij 
toepassing van de wets- of reglements
bepalingen inzake verplichte verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit, schadeloosstel
ling voor arbeidsongevallen, ongevallen op 
de weg naar en van het werk en beroeps
ziekten, wer kloosheidsverzekering, j aar
lijkse vakantie en invaliditeitspensioenen 
voor mijnwerkers. De hr. Doneux heeft een 
tijdlang Z.I.V.-uitkeringen genoten. Die uit
keringen werden echter teruggevorderd, zo
dat die dagen niet kunnen worden geacht 
aanleiding te hebben gegeven tot de defi
nitieve betaling van een uitkering. Arti
kel 76quater van de wet van 9 augustus 
1963 bepaalt dat de Z.I.V.-prestaties wor
den geweigerd, indien voor de schade voort
vloeiend uit ziekte, letsels of functionele 
stoornissen krachtens het gemeen recht 
werkelijk schadeloossstelling is verleend. 
Belopen de bedragen welke krachtens het 
gemeen recht worden verleend evenwel 
minder dan de prestaties van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, dan heeft de recht
hebbende recht op het verschil ten laste 
van de verzekering. Daaruit volgt dat bij 
schadeloosstelling volgens het gemeen recht 
in beginsel geen Z.I.V.-uitkering verschul
digd is( ... ) Te dezen heeft de hr. Doneux 
nooit recht op Z.I.V.-uitkeringen gehad, zo
dat hij niet als rechthebbende op de Z.I.V.
prestaties kan worden beschouwd krach
tens artikel 76quater dat in beginsel elke 
cumulatie verbiedt, behalve in het geval dat 
de volgens het gemeen recht toegekende 
schadeloosstelling onder een bepaald be
drag ligt, wat te dezen niet het geval was. 
( ... ) Overigens bepaalt artikel 122 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
niet dat de werknemer als rechthebbende 
op Z.I.V.-prestaties moet worden beschouwd 
maar dat de met arbeidsdagen gelijk te 
stellen dagen aanleiding moeten hebben ge
geven tot betaling van een uitkering. De be
woordingen van het reglement zijn klaar en 
duidelijk en eisen dat werkelijk Z.I.V.
uitkeringen zijn betaald, wat niet het ge
val was( ... ). Artikel122 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 neemt 
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voor de berekening van de wachttijd, be
nevens de arbeidsdagen, onder meer de da
gen van arbeidsongeschiktheid in aanmer
king die door de ziekte- en invaliditeits
verzekering of de verzekeraar-arbeids
ongevallen worden vergoed en maakt ner
gens gewag van de overige periodes van ar
beidsongeschiktheid omdat de werkne
mer tijdens die periodes niet noodzakelijk 
sociale zekerheidsbijdragen betaalt. Daar 
de wachttijd impliceert dat de betrokkene 
in het verleden als werknemer heeft ge
werkt, valt het te begrijpen dat de dagen 
waarvoor krachtens het gemeen recht scha
deloosstelling is verleend niet in aanmer
king genomen worden", 

terwijl, volgens artikel118, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, op werkloosheidsuitkering 
gerechtigd zijn de werknemers die het vol
gende aantal arbeidsdagen in aanmer
king kunnen doen nemen: ( ... ) '4° 450, in de 
loop van de zevenentwintig maanden v66r 
die aanvraag, indien zij van 36 tot min
der dan 50 jaar zijn; volgens het derde lid, 
1°, van datzelfde artikel, de in het eerste lid 
vermelde referteperiode wordt verlengd met 
het aantal dagen van de periode (. .. ) waarin 
de werknemer door overmacht verhinderd 
was te arbeiden, zonder dat die periode 
evenwel met meer dan vijfjaar mag wor
den verlengd; volgens artikel122 van voor
noemde wet voor de toepassing van de ar
tikelen 118, 119, 120 en 124 met ar
beidsdagen worden gelijkgesteld: 1° de da
gen die aanleiding hebben gegeven tot be
taling van een uitkering, bij toepassing van 
de wets- of reglementsbepalingen inzake 
verplichte verzekering tegen ziekte en in
validiteit (. .. );.het niet werd betwist en zelfs 
door het arbeidshofwerd vastgesteld (ar
rest blz. 3) dat eiser voor zijn arbeidson
geschiktheid gedurende de periode van 16 
augustus 1981 tot 31 december 1984 ziekte
en invaliditeitsuitkeringen had gekregen; 
die dagen dus aanleiding hebben gegeven 
tot betaling van een uitkering bij toepas
sing van de wets- of reglementsbepalingen 
inzake verplichte verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit; uit de omstandigheid dat die 
uitkeringen achterafkrachtens artikel 70, 
§ 2, eerste lid, (dat artikel 76quater, § 2, 
eerste lid is geworden) van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte verze
kering tegen ziekte en invaliditeit door het 
Gemeenschappelijk waarborgfonds aan de 
zieke en invaliditeitsverzekeraar zijn te
rugbetaald geenszins volgt dat betrok
kene "nooit recht op Z.I.V.-uitkeringen heefi 

gehad"; artikel 70 (thans 76quater), zesde 
lid, van voornoemde wet van 9 augustus 
1963 trouwens bepaalt dat de verzeke
ringsinstelling tegenover het Gemeenschap
pelijk waarborgfonds een eigen recht van 
terugvordering heeft ... in de gevallen be
doeld bij artikel 50 van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der ver
zekeringsondernemingen; het arbeidshof 
dus niet wettig kon beslissen dat eiser niet 
als rechthebbende op de Z.I.V.-prestaties 
kon worden beschouwd en de bewering dat 
er werkelijk uitkeringen waren betaald niet 
steekboudend was; de dagen waarvoor de 
verzekeringsinstelling schadeloosstelling 
had verleend derhalve voor de toepassing 
van artikel 118 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 met arbeidsdagen 
moeten worden gelijkgesteld, ook al heeft 
de verzekeringsinstelling, nu ze krach
tens de wet in de rechten van de rechtheb
bende was getreden, de uitgekeerde bedra
gen kunnen terugvorderen van het 
Gemeenschappelijk waarborgfonds; het 
arbeidshof bijgevolg niet zonder de dagen 
van de periode van 16 augustus 1981 tot 31 
december 1984 waarvoor de verzekerings
instelling schadeloosstelling had toege
kend, in aanmerking te nemen wettig heefi 
kunnen beslissen dat eiser niet voldeed aan 
de bij artikel 118 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 bepaalde voor
waarden inzake wachttijd (schending van 
alle in het middel vermelde wettelijke be
palingen): 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt : 1° dat eiser het slachtoffer werd 
van een verkeersongeval op 15 augus
tus 1981; 2° dat hij voor zijn arbeids
ongeschiktheid gedurende een eerste 
periode die liep van 16 augustus 1981 
tot 31 december 1984 schadeloosstel
ling kreeg van zijn ziekenfonds; 3° dat 
hem nadien de Z.I.V.-prestaties wer
den geweigerd, omdat zijn schade ver
goed was krachtens het gemeen recht; 
4 ° dat tussen eiser en het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds een 
dading werd aangegaan waarbij de ar
beidsongeschiktheid van de getrof
fene voor de periode van 16 augus
tus 1981 tot 31 december 1983 op 100 
pet., voor de periode van 1 januari 
1984 tot 30 april 1984 op 80 pet. en 
vanaf 1 mei 1984 op 70 pet. werd vast
gesteld; 5° dat het ziekenfonds terug
betaling kreeg van de bedragen die 
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aan eiser waren betaald op grond van 
artikel 76quater van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
verzekering tegen ziekte en invalidi
teit; 6° dat eiser, na in mei 1988 door 
de medisch adviseur van zijn zieken
fonds arbeidsgeschikt te zijn bevon
den, een aanvraag om werkloosheids
uitkeringen indiende; T dat verweer
der hem het recht op die uitkeringen 
ontzegde, daar eiser niet voldeed aan 
de voorwaarden inzake wachttijd; 8° 
dat het arbeidshof de beslissing van 
verweerder heeft bevestigd op grond 
dat de periode van 16 augustus 1981 
tot 31 december 1984 krachtens arti
kel 122 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betre:ffende arbeids
voorziening en werkloosheid niet kon 
worden gelijkgesteld met arbeids
dagen, nu die dagen waarvoor betrok
kene uitkeringen ontving van zijn zie
kenfonds niet kunnen worden geacht 
aanleiding te hebben gegeven tot de
finitieve betaling van een uitkering, 
aangezien .die uitkeringen door het zie
kenfonds werden teruggevorderd van 
het Gemeenschappelijk Waarborg-· 
fonds; 

Overwegende dat artikel 122 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 voor de toepassing van arti
kel 118 van voornoemd besluit met 
arbeidsdagen gelijkstelt de dagen die 
aanleiding hebben gegeven tot beta
ling van een uitkering, bij toepassing 
van de wets- of reglementsbepalingen 
inzake verplichte verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit; 

Overwegende dat artikel 76qua
ter, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963 met name bepaalt : 

a) eerste en derde lid, dat de bij deze 
wet bepaalde prestaties worden ge
weigerd indien voor de schade voort
vloeiend uit ziekte, letsels of functio
nele stoornissen krachtens het gemeen 
recht werkelijk schadeloosstelling is 
verleend, met dien verstande dat de 
prestaties onder de door de Koning be
paalde voorwaarden, worden toege
kend in afWachting dat de schade ef-

fectief wordt vergoed krachtens het 
gemeen recht; 

b) vierde lid, dat de verzekeringsin
stelling in dit geval rechtens in de 
plaats van de rechthebbende treedt en 
dat deze indeplaatsstelling geldt tot 
beloop van het bedrag van de ver
leende prestaties, voor het geheel van 
de sommen die krachtens het gemeen 
recht verschuldigd zijn; 

c) zesde lid, dat de verzekeringsin
stelling een eigen recht van terugvor
dering van de verleende prestaties 
heeft tegenover het Gemeenschappe
lijk Waarborgfonds bedoeld in artikel 
49 van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings
ondernemingen, in de gevallen be
doeld bij artikel 50 van diezelfde wet; 

Dat uit die bepalingen volgt dat de
gene die, onder de door de Koning be
paalde voorwaarden, van zijn 
verzekeringsinstelling ziekte- en 
invaliditeitsprestaties heeft ontvan
gen in afwachting dat de schade ef
fectief wordt vergoed krachtens het ge
meen recht, die prestaties behoudt 
ongeacht de gunstige of ongunstige af
loop van de rechtsvordering die zijn 
verzekeringsinstelling heeft ingesteld 
op grond van het haar bij artikel 
76quater toegekende recht op inde
plaatsstelling of eigen recht; 

Dat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat eiser voor de periode 
van 16 augustus 1981 tot 31 decem
ber 1984 ziekte- en invaliditeits
uitkeringen had ontvangen, de gelijk
stelling van die periode met arbeids
dagen voor de toepassing van artikel 
118 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 niet heeft kunnen wei
geren zonder hierdoor de in het mid
del aangegeven wettelijke bepalin
gen te schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
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Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

6 mei 1996 - 3e kamer - Voorzitter : de 
h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Rappe- Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Butzler en Simont. 

Nr. 151 

26 KAMER- 7 mei 1996 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
DADER (VOOR EIGEN DAAD)- ARBEIDSOVER
EENKOMST- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
WERKNEMER- BEPERKING- UITVOERING 
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -ALLER
LEI -AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WERKNE
MER- BEPERKING- UITVOERING VAN DEAR
BEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP. 

1 o en 2° De aansprakelijkheid van de werk
nemer wordt door art. 18 Arbeidsover
eenkomstenwet slechts beperkt voor 
schade die hij bij de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst veroorzaakt; dat is 
niet het geval wanneer hij van zijn loon 
gebruik maakt, noch wanneer hij met toe
lating van zijn werkgeuer een firmawagen 
voor prive-doeleinden gebruikt. (Art. 18 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(DESMEDT T. C.B.C. ELECTRO N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0841.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 mei 1994 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk; 

Gelet op de namens eiseres inge
diende memorie waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

B. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissing over de door 
verweerster tegen eiseres ingestelde ci
vielrechtelijke vordering: 

Over alle grieven samen : 

Overwegende dat artikel 18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet de aan
sprakelijkheid van de werknemer 
slechts beperkt voor schade die hij bij 
de uitvoering van zijn arbeidsovereen
komst veroorzaakt; 

Dat de werknemer zijn arbeidsover
eenkomst niet uitvoert wanneer hij 
van zijn loon gebruik maakt, noch 
wanneer hij met toelating van zijn 
werkgever een firmawagen voor prive
doeleinden gebruikt; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiseres veroordelen tot het betalen van 
schadevergoeding wegens schade die 
zij toebracht aan het voertuig van ver
weerster, haar werkgeefster; 

Dat zij, nate hebben vastgesteld dat 
eiseres met het voertuig van ver
weerster "voor eigen rekening" reed, 
oordelen dat het ongeval een "louter 
prive" ongeval is dat niets met de ar
beidsovereenkomst te maken heeft; 

Dat zij aldus te kennen geven dat 
het ongeval niet bij de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst is gebeurd; 

Dat zij aldus wettig beslissen dat de 
dwingende bepalingen van de Arbeids
overeenkomstenwet niet toepasselijk 
zijn; 

Dat zij mitsdien niet meer dienden 
te antwoorden op aanvoeringen die 
geen verband houden met de aanspra
kelijkheid van de werknemer bij de 
uitvoering van zijn arbeidsovereen
komst; 

Dat de grieven niet kunnen wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 
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7 mei 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. F. Van Hoecke, 
Gent. 

Nr. 152 

2e KAMER - 7 mei 1996 

1 o STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VO
RIGE STAAT- lliTVOERING VAN AANPASSINGS
WERKEN- VORDERING VAN HET VLAAMSE 
GEWEST- ONTVANKELIJKHEID. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE PARTIJ- BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING- ONTV ANKELIJKHEID -BE
LANG- BEGRIP. 

1 o en 2° Aangezien het Vlaamse Gewest in
zake ruimtelijke ordening bij zijn herstel
vordering optreedt voor het algemeen be
lang en niet voor particuliere belangen, is 
zijn vordering tot uitvoering van 
aanpassingswerken, bij gebrek aan 
schade aan particuliere belangen van het 
Vlaamse Gewest, niet ontvankelijk. (Artt. 
3 en 4 V.T.Sv., artt. 65, §§ 1 en 2, en 67 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) (1) 

(DRIESEN E.A. T. VLAAMSE GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1243.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1994 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

(1) Zie Cass. 25 april1996, A.R. nr. P.94.1188.N 
en 27 feb. 1996, A.R. nr. P.95.0952.N (A. C., 1996, 
nrs. 129 en 86), en Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs. 
9672,9817 en 9894 (A.C., 1993, nrs. 39, 39bis en 
39ter, met noot 11). 

Overwegende dat het beroepen von
nis, zonder uitspraak te doen over de 
vordering van de gemachtigde amb
tenaar, de vordering van de burger
lijke partij het Vlaamse Gewest ont
vankelijk verklaart en alvorens er 
uitspraak over te doen, een deskun
dige benoemt met opdracht de beko
men meerwaarde wegens de onwet
tig uitgevoerde werken te bepalen; 

Overwegende dat de appelrechters, 
op het hager beroep van de burger
lijke partij tegen de bevolen maatre
gel, waarvan de eisers de ontvanke
lijkheid wegens gebrek aan persoonlijk 
nadeel betwisten, "beslissende bin
nen de perken van dit hager beroep", 
de uitvoering van aanpassingswerken 
bevelen binnen een bepaalde termijn, 
met machtiging aan het college van 
burgemeester en schepenen of de ge
machtigde ambtenaar om desnoods 
zelf op kosten van de eisers in de uit
voering van werken te voorzien, en een 
dwangsom opleggen; 

Dat de appelrechters aldus slechts 
uitspraak doen over de civielrechte
lijke vordering; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

het hager beroep van verweerder ont
vankelijk en gegrond verklaren om de 
reden dat het Vlaamse Gewest het
zelfde doel nastreeft als de gemach
tigde ambtenaar en zijn belang als 
derde erin bestaat het grondgebied op 
ruimtelijk ordenend gebied ook in het 
openbaar belang te vrijwaren, het
geen als een eigen belang is te aan
zien, en het aan de eerste rechter niet 
toekomt de opportuniteit van deze vor
dering te beoordelen; 

Overwegende dat de voor de straf
rechter ingestelde civielrechtelijke vor
dering slechts mag strekken tot her
stel van eigen schade, dit is schade die 
de burgerlijke partij door het mis
drijf persoonlijk heeft ondergaan we
gens aantasting in haar bestaan of 
haar materiele en morele goederen, in
zonderheid haar vermogen, eer en 
goede naam; dat dergelijke vordering 
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niet mag streven naar een vrijwaring 
van het algemeen belang wat, inzake 
ruimtelijke ordening, door het arti
kel 65 Stedebouwwet inzonderheid aan 
de gemachtigde ambtenaar en het col
lege van burgemeester en schepenen 
wordt toevertrouwd; 

Dat de appelrechters door op grond 
van deze motieven de vordering van 
het Vlaamse Gewest niettemin ont
vankelijk en gegrond te verklaren, hun 
beslissing niet naar recht verantwoor
den; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het tweede 
en het derde onderdeel van het eer
ste middel of van het tweede middel, 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

7 mei 1996 - 2e kamer- Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtkier. 

Nr. 153 

2e KAMER - 7 mei 1996 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR
RESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAFMAAT- BIJ
ZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING -
ZWAARTE VAN DE FElTEN- DRAAGWIJDTE. 

De rechter, die voor de bepaling van de op 
te leggen strafrnaat de zwaarte van de fei
ten in aanmerking neemt, vermag slechts 
rekening te houden met de feiten die het 
voorwerp van de strafvordering uitma
ken en die bewezen zijn verklaard. (Art. 
195, tweede lid, Sv.) 

(VAN AUDENHOVE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0120.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1994 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat de appelrechters, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, eiser tot straf veroordelen we
gens, onder meer, verkoop van een in 
de telastlegging niet bepaalde hoe
veelheid verdovende middelen (XTC en 
speed) van 6 oktober 1993 tot 12 ja
nuari 1994; 

Dat de rechters met betrekking tot 
de straf en de strafmaat considere
ren dat "de door de eerste rechter op
gelegde straf de passende en wetma
tige beteugeling (is) voor de aange
houden misdrijven op basis van 
terechte motieven, behoudens (het ef
fectief opgelegde gedeelte van de 
hoofdgevangenisstraf). De hoeveel
heid drugs immers welke door ( ei
ser) werden verkocht: 600 a 700 XTC 
pillen en 300 a 500 gram speed (zie 
map 3, stuk 3) wettigen een hogere be
stra:ffing dan deze opgelegd door de 
eerste rechter" en op grond daarvan 
het uitstel van tenuitvoerlegging van 
een gedeelte van de aan eiser opge
legde hoofdgevangenisstraf herlei
den van achttien maanden tot twaalf 
maanden gedurende vijf jaar, zonder 
de door de eerste rechter opgelegde 
probatievoorwaarden; dat de rech
ters de door de eerste rechter toege
paste bijzondere verbeurdverklaring op 
het vermogensvoordeel dat eiser uit 
het misdrijf he eft verkregen bevesti
gen; 

Overwegende dat de rechter die voor 
de bepaling van de op te leggen straf-
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maat de zwaarwicbtigbeid van de fei
ten in aanmerking neemt, slecbts re
kening vermag te bouden met de fei
ten die bet voorwerp van de 
strafvordering uitmaken en die bewe
zen zijn verklaard; 

Dat de appelrecbters door de duur 
van bet uitstel van tenuitvoerlegging 
van de aan eiser opgelegde boofd
gevangenisstraf te motiveren ui tsl ui
tend op grond van de totale boeveel
beid van de door eiser zowel v66r als 
na zijn meerderjarigbeid verkocbte 
verdovende middelen, noodzakelijker
wijze rekening bouden met feiten 
waarvoor eiser niet is vervolgd, mits
dien de beslissing waarbij zij bet ef
fectief gedeelte van de vermelde straf 
verzwaren niet regelmatig met rede
nen omkleden en niet naar recbt ver
antwoorden; 

Dat bet middel gegrond is; 

Overwegende dat bet uitstel van 
tenuitvoerlegging een bestanddeel van 
de boofdgevangenisstraf is, zodat de 
hiema uit te spreken vernietiging van 
de beslissing over bet uitstel de ver
nietiging van de volledige beslissing op 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring tot gevolg beeft; 

Om die redenen, ongeacbt bet 
tweede middel dat niet tot cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, vemie
tigt bet bestreden arrest in zoverre bet 
beslist op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van bet gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar bet Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

7 mei 1996 - 28 kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Frere - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal- Advocaat : mr. J. Veys, Gent. 

Nr. 154 

28 KAMER - 7 mei 1996 

STEDEBOUW- BOUWVERGUNNING- RE

CLAMEBORD - PLAATSING OP EEN MUUR 

Art. 44, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw dat een voorafgaande vergun
ning van het college van burgemeester en 
schepenen vereist voor iedere construe
tie of inrichting die in de grand is inge
bouwd, aan de grand is bevestigd of op de 
grand steun vindt ten behoeve van de sta
biliteit, is van toepassing op de reclame
borden die met de grand verbonden zijn 
door de muur waarop zij zijn aange
bracht (1). 

(HERMIA E.A. T. STAD ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.01ll.N) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 22 december 1994 door 
bet Hofvan Beroep teAntwerpen ge
wezen; 

Over bet middel : 
Overwegende dat bet artikel 44, § 1, 

van de wet van 29 maart 1962 bou
dende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw dat een 
voorafgaande schriftelijke en uitdruk
kelijke vergunning van bet college van 
burgemeester en scbepenen vereist 
voor elke constructie ofinricbting, die 
in de grond is ingebouwd, aan de 
grond is bevestigd of op de grond steun 
vindt ten beboeve van de stabiliteit, 
van toepassing is op de reclameborden 
die zoals te dezen - naar luid van de 
vaststelling in feite van de appel
recbters - met de grond verbonden 
zijn door de muur waarop zij zijn aan
gebracbt; 

Dat bet middel faalt naar recbt; 

(1) Cass., 12jan.1994,A.R. nr. P.93.1017.F 
(A.C., 1994, nr. 13). 
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En overwegende dat de substan
titHe of op stra:ffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen overeen
komstig de wet zijn gewezen; 

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

7 mei 1996 - 28 kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Gryse; F. 
Kenis en E. Vanden Brande, Brussel. 

Nr. 155 

28 KAMER - 7 mei 1996 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- BELASTINGPLICH
TIGE, RIJKSINWONER- WOONPLAATS IN BEL
GIE - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- INKOMSTEN illT ROE
RENDE GOEDEREN- BEGRIP. 

3° STRAFVORDERING- FISCALE MIS
DRIJVEN - ADVIES VAN DE GEWESTELIJKE DI
RECTEUR- VERPLICHTING. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN- AL
LERLEI- MISDRIJVEN- ADVIES VAN DE GE
WESTELIJKE DIRECTEUR - VERPLICHTING. 

5o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIES, BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD 
EN IN DE RUIMTE - TERUGWERKENDE 
KRACHT - INTERPRETATIEVE WET. 

1 o In de zin van art. 3 WI. B. (1964) is de 
woonplaats een feitelijke woonplaats die 
noodzakelijkerwijze wordt gekenmerkt 
door een bepaalde bestendigheid of con
tinui'teit, en is de zetel van het fortuin de 
plaats van waaruit het fortuin wordt be-

heerd en die door een bepaalde eenheid 
wordt gekenmerkt (1). 

2° Art. 11 WI.B. (1964) beschouwt als in
komsten of opbrengsten van roerende goe
deren en kapitalen alle opbrengsten van 
kapitalen welke ten voordele van een na
tuurlijk persoon en van vennootschap
pen zijn aangewend, ongeacht ten ge
volge van welke overeenkomst en op welke 
manier deze opbrengsten werden toege
kend (2). 

3° en 4° Vanaf 1 maart 1993 is de procu
reur des Konings niet meer gehouden 
vooraleer vervolgingen in te stellen we
gens feiten die naar luid van het W.I.B. 
of van de ter uitvoering ervan genomen 
besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, de 
gewestelijke directeur der directe belas
tingen om advies te vragen. (Art. 350 
W.I.B. 1964, thans 461 W.I.B. 1992.) 

5° Een ge'interpreteerde wetsbepaling wordt 
geacht steeds de betekenis te hebben ge
had welke door de interpretatieve wets
bepaling wordt vastgesteld (3). 

(D ... S ... T.V .. B ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0154.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 december 1994 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel ge

richt is tegen de schuldigverklaring 
van de eisers aan de feiten van de te
lastleggingen A; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens het ar

tikel 3, § 1, 1°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (coordinatie 
1964) aan de personenbelasting van de 
rijksinwoners onderworpen zijn : de 
natuurlijke personen die in Belgie hun 

(1) Cass., 15 nov. 1990,A.R. nr. F 1044 F (A. C., 
1990-91, nr. 150). 

(2) Cass., 12 nov. 1975 (A.C., 1976, 330). 

(3) Cass., 5 okt. 1962 (Bull. en Pas., 1963, I, 
157). 
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woonplaats of de zetel van hun for
tuin gevestigd hebben; dat krachtens 
§ 2, eerste lid, van het vermelde arti
kel de vestiging van de woonplaats of 
van de zetel van het fortuin in Bel
gie naar de omstandigheden wordt be
oordeeld; 

Dat in de betekenis van deze bepa
lingen de woonplaats een feitelijke 
woonplaats is die noodzakelijkerwijze 
wordt gekenmerkt door een bepaalde 
bestendigheid of continui:teit en de ze
tel van het fortuin de plaats is van 
waaruit het fortuin wordt beheerd en 
die door een bepaalde eenheid wordt 
gekenmerkt; 

Overwegende dat het artikel 4, § 3, 
van de Overeenkomst van 19 okto
ber 1970 tussen de Regering van het 
Koninkrijk Belgie en de Regering van 
het Koninkrijk der N ederlanden tot 
het vermijden van dubbele belastin
gen op het gebied van belastingen 
naar het inkomen en naar het vermo
gen en tot het vaststellen van enige 
andere regelen verband houdende met 
de belastingheffing, goedgekeurd bij 
wet van 16 augustus 1971, bepaalt 
dat, indien een natuurlijk persoon in
gevolge de bepaling van § 1 inwoner 
van de beide Staten is : 1' h:ij wordt ge
acht inwoner te zijn van de Staat waar 
hij een duurzaam tehuis tot zijn be
schikking heeft; indien hij in beide 
Staten een duurzaam tehuis tot zijn 
beschikking heeft, wordt hij geacht in
woner te zijn van de Staat waarmede 
zijn persoonlijke en economische be
trekkingen het nauwst zijn (middel
punt van de levensbelangen); 2' in
dien niet kan worden bepaald in welke 
Staat hij het middelpunt van zijn 
levensbelangen heeft, of indien hij in 
geen van de Staten een duurzaam te
huis tot zijn beschikking heeft, wordt 
hij geacht inwoner te zijn van de Staat 
waarin hij gewoonlijk verblijft; 

Overwegende dat de rechter op on
aantastbare wijze de feitelijke gege
vens beoordeelt waaruit kan worden 
afgeleid dat een natuurlijk persoon in 
Belgie zijn feitelijke woonplaats of de 
zetel van zijn fortuin heeft, eventueel 
hetzij dat de natuurlijke persoon in 

Belgie en in Nederland een duurzaam 
tehuis heeft en waar in dat geval zich 
het middelpunt van zijn levens
belangen bevindt, hetzij - bij onmo
gelijkheid het middelpunt van de 
levensbelangen te bepalen ofindien de 
natuurlijke persoon in Belgie of in Ne
derland geen duurzaam tehuis heeft 
-, waar hij gewoonlijk verblijft, op 
voorwaarde dat deze feitelijke gege
vens de eruit afgeleide gevolgtrekkin
gen naar recht kunnen verantwoor
den; 

Overwegende dat het onderdeel in 
zoverre het opkomt tegen de beoorde
ling van feiten door de rechter, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren : ''het is overduidelijk, ge
let op de in Belgie aangetroffen finan
ciele documenten ter gelegenheid van 
de huiszoekingen, dat de inkomsten 
uit dit vermogen, weliswaar gedeelte
lijk in Nederland belegd, vanuit Bel
gie werden beheerd, in de gemeen
schappelijke woonplaats"; 

Dat de eisers aanvoeren : "in tegen
stelling tot hetgeen het bestreden ar
rest voorhoudt, en kennelijk als es
sentieel beoordelingselement heeft 
weerhouden, in Belgie bij huiszoekin
gen geen financiele documenten in ver
band met de rekening van (eiseres) bij 
de Amro-bank zijn gevonden, maar 
dat, zoals uit stuk 2, eerste vervolg 
aan P.V. nr. DE.78.50.100902 dd. 
16.10.90, en uit stuk 13, tweede ver
volg aan P.V. nr. 100793 dd. 24.9.90, de 
stukken i.v.m. de rekening bij de 
Amro-bank werden gevonden te 
Rotterdam, Bergsingel, 77, zijnde dus 
in de eigendom van (eiseres) en te
vens haar woonadres in Nederland"; 

Dat het onderdeel, enerzijds, in zo
verre het op een onjuiste lezing van 
het arrest berust, feitelijke grand
slag mist, anderzijds, in zoverre het 
het Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet be
voegd is, niet ontvankelijk is; 
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Overwegende dat de appelrechters 
in het arrest onder de titel "tenlaste
leggingen A I, A II en A III" de feite
lijke gegevens vermelden waarop zij 
hun beslissing laten steunen dat ei
seres in de periode van deze telast
leggingen in Belgie een duurzaam te
huis tot haar beschikking had en dat 
haar persoonlijke en economische be
trekkingen het nauwst waren met Bel
gie; 

Dat de appelrechters dit oordeel af
leiden uit het feit dat, gelet op ter ge
legenheid van een in Belgie uitge
voerde huiszoeking aangetroffen do
cumenten, het overduidelijk is dat de 
inkomsten uit het vermogen van ei
seres, weliswaar gedeeltelijk in Ne
derland belegd, vanuit Belgie wer
den beheerd in de gemeenschappelijke 
woonplaats; dat zij eveneens vaststel
len dat uit de inlichtingenbulletins van 
de eisers blijkt dat ze heiden op het
zelfde adres waren gedomicilieerd, uit 
hun vaste relatie twee kinderen zijn 
geboren die bij hen zijn gedomicili
eerd en eiseres op 30 augustus 1991 
verklaarde sedert ongeveer tien jaar 
samen te wonen met eiser en met hem 
een gezin te hebben gevormd; dat de 
appelrechters oordelen dat een korte 
onderbreking in dit samenwonen met 
tijdelijk verblijfvan eiseres in Neder
land geen afbreuk doet aan het feit dat 
de beide eisers "fiscaal" onafgebro
ken een gezin vormden in Belgie en 
dat hierdoor ten overvloede is aange
toond dat de persoonlijke en economi
sche betrekkingen van eiseres het 
nauwst zijn met Belgie; 

Dat de appelrechters aan de ver
melde consideransen toevoegen dat ten 
zeerste kan worden betwijfeld dat ei
seres over de ganse in de telastleg
ging bedoelde periode wel in N eder
land een duurzaam tehuis tot haar 
beschikking had, maar dat alleszins 
vaststaat dat zij in die periode over 
een duurzaam tehuis in Belgie bij ei
ser beschikte en gewoonlijk in Bel
gie verbleef; 

Overwegende dat de appelrechters 
met deze motieven zonder dubbelzin
nigheid of tegenstrijdigheid of zon-

der miskenning van de regels van de 
bewijslast in fiscale zaken of in straf
zaken, oordelen dat eiseres in elk ge
val een rijksinwoner is, omdat zowel 
de voorwaarden van het artikel 4, § 3, 
r, als van het artikel4, § 3, 2° van de 
Overeenkomst van 19 oktober 1970 
vervuld zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
door deze motivering de feitelijke ge
gevens waarop zij hun beslissing la
ten steunen vermelden, zodoende de 
door de eisers aangevoerde strijdige of 
andere feitelijke gegevens verwer
pen, hierdoor hun conclusie beant

. woorden, en de beslissing regelmatig 
met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel in 

zoverre het opkomt tegen de beoorde
ling van feiten door de rechter, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het artikel 11 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (coordinatie 1964) beschouwt 
als inkomsten of opbrengsten van roe
rende goederen en kapitalen alle op
brengsten van kapitalen welke ten 
voordele van een natuurlijk persoon en 
van vennootschappen zijn aangewend, 
ongeacht ten gevolge van welke over
eenkomst en op welke marrier deze op
brengsten werden toegekend; 

Overwegende dat het onderdeel in 
zoverre het uit het vermelde artikel 11 
afieidt dat een aanwending van in
komsten of opbrengsten noodzakelij
kerwijze veronderstelt dat de genie
ter ervan, hetzij de eigenaar, hetzij de 
vruchtgebruiker van de roerende goe
deren of kapitalen is, faalt naar recht; 

Overwegende dat de appelrechters 
een passus uit de verklaring die eise
res op 30 augustus 1991 aan de B.O.B. 
Dendermonde a:flegde (stukken 43 en 
44 van het dossier), letterlijk citeren 
om er een bepaalde gevolgtrekking uit 
af te leiden, zonder hierdoor aan deze 
verklaring een interpretatie te ge
ven die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is en derhalve de be
wijskracht ervan niet miskennen; 
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Dat de appelrechters "de stukken 41 
en 39, als respectievelijk bijlage 5 en 
3 aan P.V. nr. 101365 (verklaring van 
(eiser))" aanhalen noch bespreken, 
mitsdien de bewijskracht ervan niet 
miskennen; 

Overwegende dat de appelrechters 
de eisers niet schuldig verklaren om 
ieder de totaliteit van de in de telast
leggingen vermelde buitenlandse roe
rende inkomsten niet te hebben aan
gegeven, maar om als mededaders 
deze inkomsten niet te hebben aan
gegeven; 

Dat de motivering: "Nu (de eisers) 
zelf, om welke reden ook, die inkom
sten hebben vermengd en gemeen
schappelijk hebben gemaakt, had
den zij heiden de verplichting tot 
aangifte, ten minste elk voor zijn deel", 
niet tegenstrijdig is met deze schul
digverklaring van de eisers; 

Dat het onderdeel in zoverre op een 
onjuiste lezing van het arrest berust, 
mitsdien feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het middel ge
richt is tegen de schuldigverklaring 
van de eisers aan de feiten van de te
lastleggingen B; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel aan
voert dat de procureur des Konings te 
Gent alvorens ten laste van de eisers 
vervolgingen in te stellen wegens de 
feiten van de telastleggingen B, welke 
niet begrepen waren in het advies van 
de gewestelijke directeur van dedi
recte belastingen te Gent van 19 fe
bruari 1991, in toepassing van arti
kel 350, § 3, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen ( coordinatie 
1964), de bevoegde gewestelijke direc
teur van de directe belastingen om een 
nieuw advies had moeten vragen, zo-

dat de ingestelde vervolgingen nietig 
en niet-toelaatbaar zijn; 

Overwegende dat sinds de vervan
ging van het artikel 350, § 3, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (coordinatie 1964)- thans het ar
tikel 461, § 1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 - door 
het artikel 24 van de wet van 28 de
cember 1992, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 31 decem
ber 1992, van toepassing de eerste dag 
van de derde maand die volgt op de 
maand waarin de wet in het Belgisch 
Staatsblad is bekendgemaakt, dit is 
vanaf 1 maart 1993, de procureur des 
Konings niet meer gehouden is voor
aleer vervolgingen in te stellen de ge
westelijke directeur om advies te vra
gen; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de ver
volgingen werden ingesteld door de 
vordering van de procureur des Ko
nings te Gent van 29 september 1993 
strekkende tot verwijzing van de beide 
eisers naar de correctionele recht
bank; 

Dat op deze grond de vervolgingen 
wegens de feiten van de telastleggin
gen B naar recht rechtsgeldig inge
steld en ontvankelijk werden ver
klaard; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hofvermag acht te slaan, 
onder meer de door de eisers bij de 
appelrechters op 15 juni 1994 geno
men conclusie, vijfde bladzijde, niet 
blijkt dat eiseres geconcludeerd heeft 
omtrent afwezigheid van bedrieglijk 
opzet of oogmerk om te schaden; 

Dat de appelrechters door het be
wezen verklaren van de in de bewoor
dingen van de wet gestelde telastleg
gingen BII, 5 en 6, het bestaan van het 
door de wet vereiste bijzondere opzet 
ten laste van eiseres wettig vaststel
len; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 
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Overwegende dat het middel ge
richt is tegen de schuldigverklaring 
van eiser aan de feiten van de telast
legging C; 

Overwegende dat het middel er
van uitgaat dat het artikel 38 van de 
wet van 7 december 1988 houdende 
hervorming van de inkomstenbelas
tingen en wijziging van de met het ze
gel gelijkgestelde taksen geen inter
pretatieve wet is; 

Overwegende dat het artikel 42 van 
de wet van 28 december 1983 hou
dende fiscale en begrotingsbepalingen 
inzake inkomstenbelastingen, uitslui
tend in het voordeel van de Staat een 
met de personenbelasting gelijkge
stelde bijzondere hefting heeft inge
voerd ten name van de aan die belas
ting onderworpen belastingplichtigen 
van wie het nettobedrag van de in
komsten uit roerende waarden en ka
pitalen als bedoeld in het artikel 11 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (coordinatie 1964), ver
meerderd met het nettobedrag van de 
inkomsten als bedoeld in het artikel 
67, 4 ° tot 6°, van hetzelfde Wet hoek, 
hoger is dan 1.110.000 frank; 

Dat het artikel 38 van de wet van 7 
december 1988 houdende hervorming 
van de inkomstenbelastingen en wij
ziging van de met het zegel gelijkge
stelde taksen deze bepalingen heeft 
vervangen door volgende nieuwe be
palingen : § 1. In geval van toepas
sing van artikel 93, § 1, rbis en 5°, of 
artikel 220bis, eerste en tweede lid, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (coordinatie 1964) wordt 
er, uitsluitend in het voordeel van de 
Staat, een met de personenbelasting 
gelijkgestelde bijzondere hefting ge
vestigd ten name van de aan die be
lasting onderworpen belastingplichti
gen van wie het nettobedrag van alle 
schuldvorderingen, leningen en in be
waring gegeven sommen als bedoeld in 
artikelll, r tot 3° en 7°, van hetzelfde 
Wetboek, hoger is dan 490.000 frank. 
Die heffing wordt bepaald op 25 pet.; 
§ 2. Onder nettobedrag van de in§ 1 
bedoelde inkomsten wordt verstaan 
het bedrag dat in enigerlei vorm is 

gei:nd ofverkregen na aftrek van de 
roerende voorhefting of, indien geen 
roerende voorhefting is geheven, van 
een som gelijk aan 25 pet. van de in
komsten, maar v66r aftrek van de 
innings- en bewaringskosten en van 
andere soortgelijke kosten of lasten. 
Het omvat niet de inkomsten bedoeld 
in de artikelen 19 en 17 4, tweede lid 
1°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (coordinatie 1964); 

Dat het artikel 38 door de wetge
ver werd aangenomen ten gevolge van 
een amendement van de regering; dat 
de regering stelde dat ze de bijzon
dere hefting wenste te behouden, doch 
de tarieven en de grondslagen van hef
fing moesten worden aangepast vol
gens het nieuwe belastingbarema en 
eraan toevoegde : "Tenslotte worden 
enkele technische wijzigingen aange
bracht die ertoe strekken:- de ad
ministratieve interpretatie ter zake te 
bevestigen en daardoor zowel de wil 
van de wetgever te eerbiedigen als ie
der misverstand uit te schakelen door 
uitdrukkelijk te bepalen dat de bij
zondere hefting verschuldigd is wan
neer roerende inkomsten niet in de 
personenbelasting worden aangege
ven bij toepassing van artikel 220bis, 
tweede lid, W.I.B."; 

Dat aldus het artikel 38 van de wet 
van 7 december 1988 in zoverre een 
interpretatieve wetsbepaling is van het 
artikel42 van de Wet van 28 decem
ber 1983, dat geacht moet worden voor 
iedereen steeds de betekenis te heb
ben gehad welke door de interpreta
tieve wetsbepaling wordt vastgesteld; 

Dat hieraan geen afbreuk wordt ge
daan doordat het artikel 39, 1°, van de 
wet van 7 december 1988 bepaalt dat 
het artikel 38 van toepassing is met 
ingang van het aanslagjaar 1990; dat 
deze overgangsbepaling alleen betrek
king heeft op de nieuwe tarieven en de 
nieuwe grondslagen van hefting; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substan
titile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 



Nr. 156 HOF VAN CASSATIE 415 

genomen en de beslissingen overeen
komstig de wet zijn gewezen; 

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

7 mei 1996 - 2• kamer - Voorzitte; : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Sutter, 
Gent; M. Legat, Dendermonde. 

Nr. 156 

2• KAMER - 7 mei 1996 

STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- STRAFZAKEN- VORDERING VAN 
DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR - VORM
VEREISTE. 

De vordering van de gemachtigde ambte
naar inzake ruimtelijke ordening om het 
herstel van de plaats in de vorige staat te 
bevelen en een dwangsom op te leggen 
vereist geen akkoord van het college van 
burgemeester en schepenen en is niet aan 
bepaalde vormen onderworpen (1). (Art. 
65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

(VAN DEN EYNDE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0234.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari 1995 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Zie cone!. mevr. Liekendael, toen adv.
gen., bij Cass., 26 april1989, A.R. nr. 5930 (Bull. 
en Pas., 1989, I, nr. 486), inz. biz. 895, nr. 24 en 
noot 11. 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen waar
bij de eisers tot straf worden veroor
deeld: 

Overwegende dat de eisers bij me
morie hun cassatieberoep beperken 
"tot de verbreking van het aangevoch
ten arrest in zoverre het de herstel
maatregel heeft bevolen"; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waarbij 
het herstel van de plaats in de vo
rige staat wordt bevolen, met veroor
deling van de eisers tot dwangsom 
voor het geval van vertraging in de 
uitvoering van de bevolen herstel
maatregel: 

Over de beide middelen samen : 
Overwegende dat de rechtbank over

eenkomstig artikel 65, § 1, van de 
Stedebouwwet, ingeval van vorde
ring van de gemachtigde ambtenaar of 
van het college van burgemeester en 
schepenen doch voor het bevelen van 
aanpassingswerken ofhet betalen van 
een geldsom met hun gezamenlijk ak
koord, ambtshalve, als verplichte aan
vulling van de strafrechtelijke veroor
deling en zonder dat daartoe een 
vordering van het openbaar ministe
rie is vereist, in de regel, de door haar 
op zijn externe en interne wettigheid 
beoordeelde maatregel client te beve
len; dat geen enkele wetsbepaling de 
vordering aan bepaalde vormen on
derwerpt; dat het voor het bevelen van 
herstel voldoende is dat een van de 
beide wettelijk bevoegde administra
tieve overheden haar wil duidelijk te 
kennen heeft gegeven; 

Overwegende dat te dezen de ge
machtigde ambtenaar, na aanvanke
lijk met brief van 17 december 1987-
niet 1986 zoals in de middelen ver
meld - aan de procureur des Konings 
te hebben medegedeeld dat voor even
tuele toepassing van artikel65, § 1, b, 
van de Stedebouwwet contact werd op
genomen met het college van burge
meester en schepenen, met brief van 
12 juni 1989 - niet 1988 zoals in de 
middelen vermeld - aan de procu
reur des Konings zijn vordering op 
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grand van artikel 65, § 1, a, van de 
Stedebouwwet overmaakte tot her
stel van de plaats in de vorige staat, 
met dwangsom van 1000 frank per 
dag vertraging in de uitvoering van 
deze herstelmaatregel; dat deze vor
dering, die geen akkoord van het col
lege van burgemeester en schepenen 
vereist, betrekking heeft op de volle
dige zonder voorafgaande schrifte
lijke en uitdrukkelijke vergunning van 
het college van burgemeester en sche
penen opgerichte hangar; dat het ak
koord van 23 september 1988 van het 
college van burgemeester en schepe
nen met de aanvankelijk door de ge
machtigde ambtenaar overwogen, doch 
niet gedane, vordering tot het uitvoe
ren van aanpassingswerken geen af
breuk doet aan de later door de ge
machtigde ambtenaar gedane en 
daarna niet meer gewijzigde vorde
ring tot herstel van de plaats in de vo
rige staat; 

Overwegende dat de vordering van 
de gemachtigde ambtenaar van het 
dossier en derhalve van de debatten 
deel uitmaakte zodat de eisers tegen 
deze vordering verweer hebben kun
nen voeren, waardoor hun recht van 
verdediging werd geeerbiedigd; 

Dat de appelrechters door hun mo
tivering hun beslissing naar recht ver
antwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Overwegende dat de vraag die de ei
sers in subsidiaire orde verzoeken te 
stellen aan het Arbitragehof meer be
paald of de organen van gemachtigde 
ambtenaar en college van burgemees
ter en schepenen, zoals geviseerd bij 
artikel 65, § 1, van de Stedebouwwet, 
hun vorderingsrechten kunnen dele
geren aan het openbaar ministerie 
en/of zij al dan niet in eigen naam die
nen te verschijnen en te vorderen ter 
correctionele zitting, niets uitstaande 

heeft met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet en geen vraag betreft 
waarop het artikel 26 van de Bijzon
dere Wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof toepassing vindt; 

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

7 mei 1996 - 2" kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Ad
vocaat: mr. J. De Wilde, Brussel. 

Nr. 157 

2" KAMER- 7 mei 1996 

1 o VERWlJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN

GEWETTIGDE VERDENKING- QEVOLG. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJ
DIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - OPENBAAR 
MINISTERIE - POLITIE. 

1 o Een arrest van verwijzing wegens ge
wettigde verdenking houdt geen oordeel 
in over de grand van de zaak, waarvan de 
aangewezen rechter onverkort kan kennis
nemen (1). (Art. 542 Sv.) 

2° Het recht op een onafhankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie heeft geen 
betrekking op het openbaar ministerie of 
op de politie (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

(1) Zie Cass., 15 april1987,A.R. nr. 5765 (A.C., 
1986-87, nr. 492). 

(2) Zie Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4289 (A. C., 
1985-86, nr. 97); 11 sept. 1990, A.R. nr. 3880 
(ibid., 1990-91, nr. 16). 
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(LAUWERS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0362.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1995 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over alle middelen samen : 
Overwegende dat eiser vooreerst op

komt tegen de considerans van het ar
rest met betrekking tot de interpre
tatie van de consideransen van het 
arrest van het Hofvan Cassatie van 
13 oktober 1993, waarbij de zaak we
gens gewettigde verdenking werd ont
trokken aan het Hof van Beroep te 
Gent en verwezen naar het Hofvan 
Beroep te Antwerpen; 

Overwegende dat een arrest van 
verwijzing we gens gewettigde verden
king geen oordeel over de grond van de 
zaak inhoudt en het Hofvan Beroep 
van Antwerpen derhalve onverkort 
was geadieerd van de kennisneming 
van de door eiser en het openbaar mi
nisterie ingestelde hogere beroepen; 

Dat deze grief niet tot cassatie kan 
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Wat voorts een eerste reeks grie
ven betreft : 

Overwegende dat de grieven aan
voeren dat eiser ingevolge het "par
tijdige gevoerde heterdaad-opspo
ringsonderzoek", wegens machtsaf
wending, bevoegdheidsoverschrijding 
en miskenning van het gewekt ver
trouwen ter gelegenheid van een bij 
hem met door list bekomen toestem
ming verrichte huiszoeking en nietig
heid van het erop volgend beslag op 
twee agenda's, en door het "verknip
pen" van het dossier door het open
baar ministerie, waardoor het opspo
ringsonderzoek en later het gerechte
lijk onderzoek in zijn nadeel werd 
bei:nvloed, geen eerlijke behandeling 
van zijn zaak door een onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke in
stantie meer kon krijgen, zijn recht 
van verdediging werd miskend en zijn 

schuldigverklaring niet naar recht is 
verantwoord; 

Overwegende dat het recht op een 
onathankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie, gewaarborgd door ar
tikel6.1 E.V.R.M., betrekking heeft op 
de rechters die oordelen over de ge
grondheid van de tegen een persoon 
ingestelde strafvervolging, niet op het 
openbaar ministerie of op de politie; 

Overwegende dat eiser geen gron
den voor een vermoeden van partij
digheid van de appelrechters opgeeft; 

Overwegende dat de grieven, in zo
verre het onderzoek ervan het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat de appelrechters, 
door hun motivering vermeld op de 
vierde tot de achtste bladzijde van het 
arrest, de feitelijke gegevens vermel
den waarop zij hun beslissing laten 
steunen, dat er geen reden is om te 
twijfelen aan de integriteit van de pro
cureur des Konings of van de officier 
van gerechtelijke politie, dat uit geen 
enkel gegeven is gebleken dat de toe
stemming tot huiszoeking van eiser 
werd verkregen door gebruik te rna
ken van drukkings- of dwangmidde
len, sluwe of listige of andere onregel
matige middelen die de vrije wil van 
eiser op dat ogenblik zouden hebben 
kunnen beperken, dat er van onrecht
matige "splitsing" ter benadeling van 
de beklaagde geen sprake is; dat zij zo
doende de door eiser aangevoerde strij
dige of andere feitelijke gegevens ver
werpen, daardoor zijn conclusie 
beantwoorden, en de beslissing regel
matig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Wat een laatste grief betreft : 

Overwegende dat de grief aanvoert 
dat het "verknippen" van het dossier 
door het openbaar ministerie tot ge
volg had dat eiser niet tijdig over alle 
gegevens en stukken heeft kunnen be
schikken voor zijn verdediging voor de 
vonnisgerechten, zodat zijn recht van 
verdediging werd miskend; 
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Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser bij de appel
rechters heeft aangevoerd dat zijn 
recht van verdediging werd miskend 
doordat bepaalde stukken slechts voor 
de terechtzitting van 22 december 
1994 bij het dossier werden gevoegd of 
dat het dossier melding maakt van an
dere niet gevoegde stukken die hem 
dienstig hadden kunnen zijn bij zijn 
verdediging; 

Dat hij dit niet voor het eerst voor 
het Hof kan aanvoeren; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
titHe of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

7 mei 1996 - ze kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaat : mr. P. Delafontaine, 
Kortrijk. 

Nr. 158 

ze KAMER- 7 mei 1996 

1° VREEMDE WET- STRAFZAKEN- MIS
DRIJF GEPLEEGD BUITEN HET GRONDGEBIED 
VAN HET RIJK- WET VAN HET LAND W AAR 
HET IS GEPLEEGD- RECHTER- RECHTSKEN
NIS. 

zo BEWIJS - STRAFZAKEN - ALGEMEEN -

VREEMD RECHT. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - BEGRIP. 

4° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT -ALGEMEEN 
- GEEN GESCIDL INZAKE BEVOEGDHEID- GE
VOLG. 

1 °en zo Nu in strafzaken het bewijs de fei
ten betreft en niet het recht, staat het aan 
de rechter bij wie vervolgingen aanhan
gig zijn wegens een buiten het grondge
bied van het Rijk gepleegd misdrijf, het 
nodige te doen wat de rechtskennis be
treft (1). (Art. 7, § 1, V.T.Sv.) 

3° Geen beslissing inzake bevoegdheid is de 
uitspraak van de correctionele recht
bank die zich, wegens het ontbreken van 
rechtskennis, onbevoegd verklaart om uit
spraak te doen over buiten het grondge
bied van het Rijk gepleegde feiten (2). 

4 o Wanneer de raadkamer de zaak naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen en 
deze rechtbank, ondanks de gebruikte be
woordingen, geen uitspraak doet inzake 
bevoegdheid maar vaststelt dat de zaak 
niet in staat van wijzen is, zegt het Hof 
dat er geen reden is tot regeling van 
rechtsgebied (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT 
T. VAN MULDERS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0356.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
gedagtekend 4 maart 1996 en ter grif
fie van het Hof ontvangen op 12 maart 
1996, van de procureur des Konings bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout, en waarvan een door de 
gri:ffi.er van het Hofvoor eensluidend 

(1) Zie Cass., 9 okt. 1980, A.R. nr. 6142 (AC., 
1980-81, nr. 90) met concl. van de h. Krings, toen 
adv.-gen. (Bull. en Pas., 1981, I, 160); 15 sept. 
1982, A.R. nr. 2323 (A. C., 1982-83, nr. 40); 3 dec. 
1990, A.R. nr. 8963 (ibid., 1990-91, nr. 175). 

(2) Zie Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371) met 
noot E.K. 

(3) Zie Cass., 7 jan. 1987,A.R. nr. 5368 (A.C., 
1986-87, nr. 268); 29 juni 1994, A.R. nr. 
P.94.0785.F (ibid.,1994, nr. 340); R. DECLERCQ, Be
ginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 1994, nr. 
2285, in fine. 



Nr. 159 HOF VAN CASSATIE 419 

verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
'furnhout bij beschikking van 10 de
cember 1993 Antony Van Mulders, ge
boren te Aalst op 7 februari 1966, naar 
de bevoegde correctionele rechtbank 
heeft verwezen wegens te Tanger, Ma
rokko, gesitueerde feiten van A.II. po
ging tot niet-vergunde invoer van ver
dovende middelen, B.II. niet-vergund 
bezit of verhandeling van verdovende 
middelen; 

Overwegende dat de rechter zijn be
voegdheid dient te onderzoeken; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Thrnhout, bij vonnis van 
28 januari 1994, bij verstek ten over
staan van de beklaagde Antony Van 
Mulders, zich onbevoegd verklaarde 
om van de feiten A. II en B. II kennis te 
nemen omwille van het ontbreken van 
het bewijs dat de aan beklaagde ten 
laste gelegde feiten naar Marokkaans 
recht strafbaar zijn; 

Overwegende dat de rechter zo
doende deze onbevoegdverklaring laat 
steunen, niet op de vaststelling dat 
niet voldaan is aan de voorwaarden 
van artikel 7, § 1, van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvor
dering, doch wel op de motivering "dat 
het te snel brengen voor de rechtbank 
van deze zaak tot gevolg heeft dat de 
rechtbank niet in kennis is gesteld van 
het al dan niet bestaan van een Ma
rokkaanse wetgeving ter zake, en ze 
alleszins nooit werd bijgevoegd; dat de 
bewijslast behoort bij het O.M. en 
evenzo de aanwijzing dat de Marok
kaanse wetgeving effectieve bestraf
fing voorziet; dat dit niet is geschied; 
dat zodoende juist door het ontbre
ken van concrete Marokkaanse wet
geving, deze rechtbank slechts kan 
vaststellen dat zij geenszins bevoegd 
is om te oordelen over feiten te Tan
ger of in Marokko gepleegd zijnde"; 

Overwegende dat het bewijs voor de 
strafrechter de feiten betreft en dat het 
nationaal, buitenlands, internatio
naal of supranationaal recht niet hoeft 

bewezen te worden; de strafrechter 
heeft tot taak op de concrete feiten het 
recht toe te passen; 

Overwegende dat het feit dat de 
rechter niet in kennis is van buiten
lands recht slechts betekent dat de 
zaak niet in staat van wijzen is, waar
voor de rechter wat de rechtskennis 
betreft het nodige dient te doen; 

Dat het vonnis, niettegenstaande de 
gebruikte bewoordingen, geen uit
spraak doet inzake bevoegdheid; 

Dat er geen aanleiding is tot rege
ling van rechtsgebied; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied. 

7 mei 1996 - 2• kamer - Voorzitter en 
verslaggever: de h. Holsters, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal. 

Nr. 159 

28 KAMER - 8 mei 1996 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN (DOUANE 
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL 
BEROEP, VORM, TERMIJN- VONNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK- HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE- VORM- TER
MIJN. 

Het hager beroep van de procureur des Ko
nings tegen een vonnis van de 
politierechtbank wordt regelmatig inge
steld door een verklaring ter griffie van de 
voornoemde rechtbank binnen de bij art. 
203, § 1, Sv. bepaalde termijn. (Artt. 174 
Sv. en 202, 5°, Sv., gew. bij art. 12 wet 11 
juli 1994.) 
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(PROCUREUR DES KONINGS 
TE MARCHE-EN-FAMENNE T. LEMBREE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1422.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 november 1995 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Marche-en
Famenne; 

Over het middel : schending van de 
artikelen 17 4, 202, 5', 203 van het 
Wetboek van StrafVordering : 

Overwegende dat uit de processtuk
ken blijkt dat het openbaar ministe
rie op 26 juli 1995 hoger beroep heeft 
ingesteld door een verklaring ter grif
fie van de Politierechtbank te Marche
en-Famenne en niet door de kennis
geving die gerechtsdeurwaarder 
Schmitz te Verviers aan beklaagde 
heeft gedaan; 

Overwegende dat het hoger beroep, 
daar het binnen de termijn en over
eenkomstig de bij artikel 203, § 1, van 
het Wetboek van Strafvordering be
paalde voorwaarden en vormen is in
gesteld, ontvankelijk is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Neufchateau, zit
ting houdende in hoger beroep; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

8 mei 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Yer
slaggever: mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaaL 

Nr. 160 

2e KAMER - 8 mei 1996 

1° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RINGVANDEJURY -AANDE JURYTE STEL
LEN VRAGEN- VOORWERP. 

2° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY -AAN DE JURY TE STEL
LEN VRAGEN- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
VAN ASSISEN. 

1 o en 2° De aan de jury te stellen vragen 
moeten de beschuldiging uitputten, d.w.z. 
dat zij alle punten van de beschuldi
ging dienen te behelzen waarop het ar
rest van verwijzing slaat, met alle - reele 
of persoonlijke - omstandigheden die het 
misdrijf uitmaken c.q. verzwaren; zij mo
gen uitsluitend betrekking hebben op fei
ten die daarmee verband houden; op ver
zoek van een partij moeten die vragen 
worden aangevuld met de vragen betref
fende de bij artt. 339 Sv. en 10 Wet Be
scherming Maatschappij bepaalde geval
len; voor het overige beslist de voorzitter 
van het hof van assisen en, in geval van 
betwisting, het hof zelf op onaantast
bare wijze welke andere vragen uit de de
batten volgen, mits aan de jury geen an
dere feiten worden onderworpen dan die 
waarvoor de verwijzing is uitgesproken 
(1). (Artt. 337 tot 339 Sv.) 

(GONDA, 'IDRELLI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.028l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1996 gewe
zen door het Hof van Assisen van de 
provincie Luik; 

II. Op de voorziening van Charles 
Torelli: 

(1) Cass., 27 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 383), 
en 11 mei 1994, A.R. nr. P.94.057.F (AC., 1994, 
nr. 233). 
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Overwegende dat de middelen en
kel opkomen tegen het op tussen
geschil gewezen arrest van 24 januari 
1996, waartegen eiser zich blijkbaar 
niet in cassatie heeft voorzien; dat die 
middelen enkel ontvankelijk zijn in zo
verre de aangeklaagde onwettigheid de 
nietigheid van het eindarrest tot ge
volg zou kunnen hebben; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de aan de jury te 

stellen vragen de beschuldiging moe
ten uitputten, d.w.z. dat zij alle pun
ten van de beschuldiging dienen te be
helzen waarop het arrest van 
verwijzing slaat, met alle- reele of 
persoonlijke - omstandigheden die 
het misdrijf uitmaken c.q. verzwa
ren; dat zij uitsluitend betrekking mo
gen hebben op feiten die verband hou
den met de bestanddelen van de aan 
beschuldigde verweten misdrijven en 

. op feiten die de voornoemde verzwa
rende omstandigheden kunnen ople
veren; dat, op verzoek van een par
tij, die vragen moe ten worden 
aangevuld met de vragen betreffende 
de bij artikelen 339 van het Wetboek 
van Strafvordering en 10 van de wet 
tot bescherming van de maatschap
pij bepaalde gevallen; dat, voor het 
overige, de voorzitter van het hofvan 
assisen en, in geval van betwisting, het 
hof zelf op onaantastbare wijze be
slist welke andere vragen uit de de
batten volgen, mits aan de jury geen 
andere feiten worden onderworpen 
dan die waarvoor de verwijzing is uit
gesproken; 

Overwegende dat de vraag over de 
ontvankelijkheid van de strafvorde
ring niet behoort tot de feiten waar
over de jury kan worden ondervraagd 
en een rechtsvraag behelst die door 
het hof van as sis en, zonder bijstand 
van de jury, moet worden opgelost op 
grond van de aan het hof voorgelegde 
feiten; · 

Dat het eerste onderdeel naar recht 
faalt; 

En overwegende dat de substan
tiele of op stra:ffe van nietigheid voor-

geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt alle eisers in de 
kosten. 

8 mei 1996- 2e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Janssens dEl Bisthoven, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Chr. Vander
linden, Bergen. 

Nr. 161 

2e KAMER - 8 mei 1996 

1° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY - TUSSENARREST -
OVERTUIGINGSSTUK- NIET VERTONEN VAN 
EEN OVERTUIGINGSSTUK- NIETIGHEID. 

2° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY - TUSSENARREST -
OVERTUIGINGSSTUK- NIET VERTONEN VAN 
EEN OVERTUIGINGSSTUK- RECHT VAN VER
DEDIGING. 

1 o en 2° Het vertonen van de overtuigings
stukken aan de beschuldigde is niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven; on
der voorbehoud dat het recht van verde
diging van de beschuldigde wordt geeer
biedigd, is naar recht verantwoord de 
beslissing waarbij de exceptie van nie
tigheid op grand van het niet vertonen 
van de overtuigingsstukken aan de be
schuldigde wordt verworpen doordat het 
hof van assisen in de onmogelijkheid ver
keert om voornoemde stukken over te leg
gen daar ze vernietigd zijn (1). (Art. 329 
Sv.). 

(1) Cass., 5 april1875 (Bull. en Pas., 1875, 
187). 
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ANTHONIS 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0414.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1996 gewe
zen door het Hof van Assisen van de 
provincie Waals-Brabant; 

Overwegende dat eiser, tot staving 
van zijn voorziening tegen het arrest 
dat hem tot achttien jaar dwangar
beid veroordeelt, twee middelen aan
voert waarvan het eerste opkomt te
gen het op tussengeschil gewezen 
arrest van 6 maart 1996, waartegen 
eiser zich blijkbaar niet in cassatie 
heeft voorzien, en het tweede de ter
ritoriale bevoegdheid van het Hof van 
Assisen van de provincie Waals
Brabant bekritiseert; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser opkomt te

gen het op tussengeschil gewezen ar
rest van 6 maart 1996, in zoverre het 
de exceptie van nietigheid van de 
rechtspleging heeft verworpen die ge
grond was op het feit dat de 
overtuigingsstukken niet werden ver
toond; dat die beslissing van het hof 
van assisen, gesteld dat ze onwettig 
was, de nietigheid van het eindarrest 
tot gevolg zou kunnen hebben; 

Dat, derhalve, het middel ontvan
kelijk is, hoewel tegen het op tussen
geschil gewezen arrest, dat de bekri
tiseerde beslissing bevat, geen 
voorziening was ingesteld; 

Overwegende dat het vertonen van 
de overtuigingsstukken aan de be
schuldigde niet op straffe van nietig
heid is voorgeschreven; 

Overwegende dat het arrest, in ant
woord op de conclusie waarin het ver
tonen van de overtuigingsstukken 
werd gevorderd, constateert dat het 
hof van assisen in de onmogelijkheid 
verkeert om voornoemde stukken over 
te leggen, daar ze werden vernietigd 
na het arrest van het Hofvan Assi
sen van Brabant van 18 september 

1990 waarbij drie andere beschuldig
den, die als mededaders van de aan ei
ser ten laste gelegde feiten werden 
aangemerkt, worden veroordeeld en 
"niemand redelijkerwijs kon verwach
ten dat vier jaar later, na de beeindi
ging van het onderzoek, een vierde be
schuldigde zou worden ontdekt"; 

Dat het arrest, aldus, zonder het 
recht van verdediging te schenden, zijn 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende, enerzijds, dat geen 
enkele wet bepaalt dat beschuldig
den die niet tegelijkertijd worden ver
volgd, voor het hofvan assisen van de
zelfde provincie moeten terechtstaan; 
dat, anderzijds, het Hofvan Assisen 
van de provincie Waals-Brabant, 
krachtens de artikelen 5 van de ge
coordineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994 en 114 van het Gerechte
lijk Wetboek, gewijzigd bij artikel 357 
van de wet van 16 juli 1993, territo
riaal bevoegd was om kennis te ne
men van de te Chaumont-Gistoux ge
pleegde feiten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

8 mei 1996 - ze kamer - Voorzitter : de 
h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Ver· 
slaggever : mevr. Jeanmart- Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
J. Vossen, Brussel. 
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Nr. 162 

2e KAMER- 8 mei 1996 

1° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- ONPARTIJDIGHEID
VERMOEDEN VAN ONSCHULD- MENINGSUI
TING VAN DE VOORZITTER- DISCRETIONAIRE 
MACHT- GRENZEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- ONPARTIJDIGHEID- HOF VAN AS
SISEN- MENINGSUITING VAN DE VOORZIT
TER 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- HOF 
VAN ASSISEN - MENINGSUITING VAN DE 
VOORZITTER 

1 o, 2° en 3° De discretionaire macht waar
over de voorzitter van het hof van assi
sen krachtens art. 258 Sv. beschikt, geeft 
hem niet het recht om o.m. in een aan de 
juryleden overhandigd stuk zijn mening 
te kennen te geven over de aan de be
schuldigden verweten feiten en aldus artt. 
6.1 en 6.2 E. VR.M. te schenden dat de 
onpartijdigheid van de hoven en recht
banken en het vermoeden van onschuld 
waarborgt (1). 

(MUSELLE, BOURGARD) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0183.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 12 december 1995 en 
18 december 1995 gewezen door het 
HofvanAssisen van de provincie Luik; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van artikel 6, § 1 en 6, § 2, 
van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden : . 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting d.d. 29 

(1) Cass., 11 mei 1983, A.R. nr. 2841 (A. C., 
1982-83, nr. 508). 

november 1995 van het hofvan assi
sen blijkt dat de voorzitter van dat hof 
krachtens zijn discretionaire macht de 
volgorde van de feiten heeft samen
gevat ten behoeve van de juryleden en 
hun een tabel met die inlichtingen 
heeft overhandigd na ze te hebben me
degedeeld aan de partijen die ze heb
ben goedgekeurd; 

Overwegende dat die tabel verschil
lende vermeldingen bevat waarin de 
voorzitter van het hofvan assisen zijn 
mening te kennen geeft over de aan de 
eisers ten laste gelegde feiten, meer 
bepaald de verklaring dat zij op een 
bepaalde datum een bepaald persoon, 
een bepaalde villa, een bepaald ben
zinestation hebben "overvallen"; 

Overwegende dat de voorzitter van 
het hof van assisen de discretionaire 
macht waarover hij krachtens arti
kel 268 van het Wetboek van Straf
vordering beschikt, niet mag uitoefe
nen in strijd met artikel 6, §§ 1 en 2, 
van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden; 

Dat de bestreden arresten zijn uit
gesproken tijdens en na afloop van een 
rechtspleging waarbij die bepalingen 
zijn geschonden, in zoverre ze de on
partijdigheid van de hoven en recht
banken alsook het vermoeden van on
schuld waarborgen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de tot 
staving van de voorziening van 
Thierry Muselle aangevoerde midde
len, die niet kunnen leiden tot cassa
tie zonder verwijzing, vernietigt de ar
resten van 12 december 1995 en het 
arrest van 18 december 1995 in zo
verre het de eisers veroordeelt; be
veelt dat dit arrest zal worden over
geschreven in de registers van het Hof 
van Assisen van de provincie Luik en 
dat melding ervan zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
arresten; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Assisen van de 
provincie Luxemburg. 
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8 mei 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslagge
ver : de h. Echement - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat : mr. M. Neve. 

Nr. 163 

1 e KAMER - 9 mei 1996 

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAAT
SELIJKE BELASTINGEN- GEMEEN
TEBELASTINGEN- BELASTINGSCHULDIGE
INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGSREGISTER 
- DRAAGWIJDTE. 

Wanneer een gemeentelijk belasting
reglement bepaalt dat een belasting ver
schuldigd is door de leden van ieder ge
zin, die op 1 januari van het belastingjaar 
ingeschreven zijn in de bevolkingsregis
ters, is niet de effectieve woonplaats maar 
de inschrijving in het bevolkingsregis
ter determinerend voor de vraag of de be
lasting verschuldigd is. 

(STAD HALLE T. DEVIS) 

ARREST 

(A.R. nr. F.93.0066.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre-

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat verweerster op 1 
januari 1992 ingeschreven was in het 
bevolkingsregister van eiseres, maar 
oordeelt dat verweerster geen belas
ting verschuldigd is omdat zij aldaar 
niet feitelijk verbleef; dat de besten
dige deputatie op die grond het be
zwaar van verweerster inwilligt en zo
doende de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing behalve in zoverre 
zij het bezwaar ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerst~r in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Oost-Vlaanderen. 

9 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr.· Ver
bist. 

den beslissing, op 27 april 1993 gewe- Nr. 164 
zen door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Brabant; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2 van het gemeentelijk reglement 
van 27 december 1990 betreffende het 
ophalen van huisvuil, de belasting op 
het ophalen van afvalstoffen hoofde
lijk verschuldigd is door de leden van 
ieder gezin, die op 1 januari van het 
belastingjaar ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters; 

Dat op grond van die bepaling niet 
de effectieve woonplaats maar de in
schrijving in het bevolkingsregister de
terminerend is voor de vraag of de be
lasting verschuldigd is; 

1 e KAMER - 9 mei 1996 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- AANSLAGTERMIJNEN 
- PERSONENBELASTING- NIET AANGEGE
VEN BELASTBARE INKOMSTEN- RECHTSVOR
DERING- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- AANSLAGTERMIJNEN 
- PERSONENBELASTING- NIET AANGEGE
VEN BELASTBARE INKOMSTEN- RECHTSVOR
DERING- DRAAGWIJDTE. 

1 o Onder rechtsvordering in de zin van ar
tikel263, § 1, 3', van het Wetboek van de 
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Inkomstenbelastingen (1964), die de ad
ministratie toelaat de belasting of de aan
vullende belasting te vestigen zelfs na
dat de in art. 259 W.I.B. (1964) bepaalde 
termijn is verstreken, wordt onder meer 
de strafvordering verstaan; die rechts· 
vordering is ingesteld in de zin van de
zelfde bepaling wanneer het openbaar mi
nisterie een opsporingsonderzoek instelt 
of de onderzoeksrechter vordert. (Art. 263, 
§ 1, 3°, W.I.B. 1964; art. 358, § 1, 3°, 
W.I.B. 1992.) (1) 

2° De mogelijkheid van de administratie 
om de belasting of de aanvullende belas
ting te vestigen, zelfs nadat de in art. 259 
W.I.B. (1964) bepaalde termijn verstre
ken is, wanneer een rechtsvordering uit
wijst dat belastbare inkomsten niet wer
den aangegeven in een der vijf jaren voor 
het jaar waarin de vordering is inge
steld, strekt zich niet uit tot de belast
bare inkomsten die niet werden aange
geven in het jaar waarin de rechtsvorde
ring werd ingesteld of in het 
daaropvolgendjaar. (Art. 262, § 1, 3°, 
W.I.B. 1964; art. 358, § 1, 3°, W.I.B. 
1992.) 

(KOXE.A. 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN) 

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1993 ge
wezen door het Hofvan Beroep te Ant
werpen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 251, in de ver
sie na de wijziging bij artikel41 van de wet 
van 3 november 1976, doch v66r de aan
vulling bij artikel 53 van de wet van 4 au
gustus 1986, 259, in de versie na de wij
ziging bij artikel 22 van de wet van 11 april 
1983, en 263, in de versie na de wijziging 
bij artikel 38 van de wet van 22 decem
ber 1977, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, zoals gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van 26 februari 1964 
houdende coordinatie van de wetsbepalin-

(1) Cass., 14 okt. 1987,A.R. nr. 5836 (A.C., 
1987-88, nr. 92). 

gen betreffende de inkomstenbelastin
gen, en 97 van de Grondwet, 

doordat het Hofvan Beroep te Antwer
pen de voorziening van eisers toelaatbaar 
doch ongegrond verklaart en zodoende im
pliciet maar zeker oordeelt dat de aanvul
lende aanslagen gevestigd voor de aanslag
jaren 1982 en 1983, rechtsgeldig werden 
gevestigd en in het bijzonder dat de ver
jaringstermijnen met betrekking tot de ves
tiging van de belasting voor de bedoelde 
aanslagjaren werden nageleefd, 

terwijl, eerste onderdeel, de appelrechters 
verplicht zijn ambtshalve te onderzoeken of 
de betreffende aanslagen binnen de fis
cale verjaringstermijnen werden geves
tigd; 

de aanslagen voor de aanslagjaren 1982 
en 1983 blijkens de in verband met deze 
aanslagen aan eisers verstuurde berich
ten van wijziging van aangifte gevestigd 
werden met toepassing van de bijzondere 
aanslagtermijn van artikel263 W.I.B.; 

de bijzondere aanslagtermijn van arti
kel 263, § 1, 3" W.I.B. enkel toepassing 
vindt ingeval een rechtsvordering uitwijst 
dat belastbare inkomsten door de belas
tingplichtige niet werden aangegeven in 
een van de vijf jaren voorafgaand aan het 
jaar waarin de rechtsvordering is inge
steld zodat deze bepaling niet toelaat om 
een belasting of aanvullende belasting te 
vestigen op inkomsten van het jaar dat het 
jaar voorafgaat waarin de rechtsvorde
ring is ingesteld en evenmin op inkom
sten van het jaar waarin de vordering is in
gesteld; 

artikel 263, § 1, 3" W.I.B. aldus te de
zen niet kon toegepast worden met betrek
king tot aanslagjaar 1982 (belastbare in
komsten van 1981) en aanslagjaar 1983 
(belastbare inkomsten van 1982) nu de 
rechtsvordering pas werd ingesteld in 1982, 

de appelrechters derhalve, voor het ge
val zij impliciet zouden beslist hebben dat 
voor de aanslagjaren 1982 en 1983 de aan
vullende belasting rechtsgeldig werd ge
vestigd overeenkomstig artikel263, § 1, 3" 
W.I.B., voormeld artikel263, § 1, misken
nen (schending van artikel 263 W.I.B.); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat onder rechtsvor

dering in de zin van artikel 263, § 1, 
3", van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) onder meer de 
strafvordering moet worden verstaan; 
dat die rechtsvordering is ingesteld in 
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de zin van dezelfde bepaling wanneer 
het openbaar ministerie dat de straf
vordering uitoefent krachtens arti
kel 1 van de wet van het Wetboek van 
Strafvordering, een opsporingsonder
zoek instelt of de onderzoeksrechter 
vordert; 

Dat uit de tekst zelf van het be
doelde artikel volgt dat de verlenging 
van termijn slechts kan worden toe
gepast mits de aanvullende aanslag 
betrekking heeft op belastbare inkoJ.?-
sten die niet werden aangegeven m 
een der vijf j aren v66r het jaar waarin 
de vordering is ingediend; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag a~ht te sla~n, 
blijkt dat de rechtsvordermg werd m
gesteld in het jaar 1982; dat de ver
lenging van termijn derl;talve geen b~
trekking kon hebben op mkomsten d1e 
niet werden aangegeven in de aanslag
jaren 1982 en 1983; 

Dat het arrest evenwel beslist dat de 
aanslag op grond van artikel 263 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) n~g geldig kon W?rden 
gevestigd voor die twee aanslagJaren; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het twe~de onde~
deel niet tot ruimere cassat~e kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de voor de aanslagjaren 1982 
en 1983 verschuldigde belastingen en 
toebehoren en over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

9 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h._ Verougstraete ----:- Ge
lijkluidende conclus~e van de h. Goemmne, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Ver
bist en Claeys Bouuaert. 

Nr. 165 

1 e KAMER- 9 mei 1996 

1° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN -
PROVlNCIALE RAAD VAN DE ORDE VAN GE
NEESHEREN- RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE- BEGRIP. 

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE 
VAN GENEESHEREN- RECHT OP EEN ONPAR
TIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - DRAAG
WIJDTE. 

3° GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN
PROVlNCIALE RAAD VAN DE ORDE VAN GE
NEESHEREN - NIETIGE BESLISSING - RAAD 
VAN BEROEP- REDENEN VAN DE NIETIGE BE
SLISSING- OVERNEMING- GEVOLG. 

p en 2° Uit de omstandigheid dat de ge
neesheer, die het bureau voorzat dat de 
zaak in onderzoek heeft gesteld, zelf een 
aantal onderzoeksdaden heeft verricht en 
vervolgens de vergadering heeft voorge
zeten waarbij beslist werd de betrokken 
geneesheer voor de raad te vervolgen en 
zelf deelnam aan de behandeling van de 
zaak, valt af te leiden dat de besl~ssing 
van de provinciale raad gewezen ~s met 
schending van artikel 6.1 van het 
E. V.R.M. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

3° Nietig is de beslissing van de ra_ad van 
beroep die niet alleen steunt op e-,gen ~e
denen maar oak op redenen van een me
tige beroepen beslissing. 

(B ... R. .. T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.94.000l.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 november 1993 
gewezen door de raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren, met het Ne
derlands als voertaal; 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat Dr. Vanderroost, nadat het 
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bureau dat hij voorzat, de zaak in on
derzoek heeft gesteld, zelf een aan
tal onderzoeksdaden heeft verricht en 
vervolgens de vergadering heeft voor
gezeten waarbij beslist werd eiser te 
vervolgen voor de raad en dat hij zelf 
heeft deelgenomen aan de behande
ling van de zaak; 

Overwegende dat dientengevolge de 
beslissing van de provinciale raad ge
wezen is met schendingvan artikel6.1 
van het E.V.R.M.; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing steunt op de toegeving ge
daan door eiser voor de provinciale 
raad dat h:ij in bepaalde gevallen geen 
fiche of dossier had aangelegd, waar
uit de bestreden beslissing afleidt dat 
eiser ten onrechte aanvoert dat aile 
prestaties en onderzoeken zoals hij die 
attesteerde, werden uitgevoerd; dat de 
bestreden beslissing eveneens steunt 
op de bekentenissen gedaan voor de 
provinciale raad betreffende de mate
rialiteit van de meeste feiten el). dat zij 
ten slotte vermeldt dat de provinciale 
raad "terecht aangenomen (had) dat 
(eiser) een echt systeem had ontwik
keld"; 

Overwegende dat de raad van be
roep zijn beslissing laat steunen, niet 
aileen op eigen redenen maar ook op 
redenen van de beroepen beslissing; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de zaak naar de raad van 
beroep van de Orde van Geneeshe
ren, met het Nederlands als voertaal, 
anders samengesteld. 

9 mei 1996 - 1" kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Forrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal-Advocaten: ms. Ver
bist en Biitzler. 

Nr. 166 

1 e KAMER - 9 mei 1996 

GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN- ORDE 
VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP
SAMENSTELLING- ONDERZOEK VAN DE ZAAK 
- MAGISTRAAT, PLAATSVERVANGEND LID
NIET BENOEMD ALS VERSLAGGEVER- GEL· 
DIGHEID DER PROCEDURE. 

De aanstelling door de raad van beroep in 
een bepaalde zaak van een plaatsvervan
gend lid van de raad van beroep, die 
raadsheer is in het hof van beroep maar 
niet benoemd is als verslaggever, heeft niet 
de nietigheid van de procedure tot ge
volg. (Art. 12, § 2, K.B. nr. 79 van 10 no
vember 1967.) 

(L ... P ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.95.0025.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 juni 1995 gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, met het N e
derlands als voertaal; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoordineerde grondwet, 20, 
§ 2 van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 
november 1967 betreffende de Orde der Ge
neesheren, 

doordat de Raad van Beroep de bestre
den beslissing heeft geveld "na verslag van 
Ere-Kamervoorzitter P. Devos", 

terwijl uit de zittingsbladen d.d. 
14.11.1994, 28.11.1994 en 19.12.1994, 
waarop de zaak is behandeld, blijkt dat de 
verslaggevers zijn : 

de Heren De Smet, Lebeer, De Buck, De 
Graeve en de Heer P. Devos enkel plaats
vervangend lid; Artikel 20 § 2 bepaalt dat 
verslag moet worden uitgebracht door een 
van de verslaggevers hiertoe belast door de 
Raad van Beroep, en hij trouwens, bijko
mende onderzoeksverrichtingen kan doen; 
Uit de hogergenoemde authentieke vast
stellingen van de zittingsbladen blijkt dat 
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de heer Devos geen verslaggever was zo
dat zijn verslag, zoals aangeduid op de be
streden beslissing, niet voldoet aan de wet
telijke vereiste verslag uit te brengen, en de 
bestreden beslissing bijgevolg niet over
eenkomstig de wet is gewezen (schendip.g 
van artikel20 § 2 van het K.B. nr. 79) min
stens een tegenstrijdigheid bestaat tus
sen de meldingen op de zittingsbladen en 
op de bestreden beslissing welke gelijkstaat 
met een gebrek aan motivering, waardoor 
Uw Hof niet in staat is de wettelijkheid van 
de bestreden beslissing te controleren 
(schending van artikel 149 van de Grand
wet): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 12, § 2, van het koninklijk besluit 
nummer 79 van 10 november 1967 be
treffende de Orde van Geneesheren, de 
verslaggevers benoemd worden door de 
Koning uit de leden van de raad van 
beroep, die magistraat zijn; 

Dat de raad van beroep, krachtens 
artikel 20, § 2, van hetzelfde konink
lijk besluit verplicht is een van die 
verslaggevers te belasten met het on
derzoek van de zaak en met het ver
slag; 

Overwegende dat de aanstelling 
in een bepaalde zaak van een plaats
vervangend lid van de raad van 
beroep, die raadsheer is in het hof 
van beroep, maar niet benoemd 
als verslaggever, niet tot gevolg 
heeft dat de procedure hierdoor nie
tig wordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

9 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Forrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
lahaye en Biitzler. 

Nr. 167 

1 e KAMER- 10 mei 1996 

GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN- ORDE 
VAN GENEESHEREN- TUCHTPROCEDURE
STRAFVERVOLGINGEN - INVLOED OP DE 
TUCHTVORDERING. 

Er bestaat geen regel volgens welke de straf
vordering de tuchtvordering opschort en 
die het tuchtgerecht, zoals de raad van be
roep van de Orde van Geneesheren, er
toe verplicht zijn beslissing uit te stel
len tot na de uitspraak over de 
strafvervolging (1). (Art. 4 V.T.Sv.) 

(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

(A.R. nr. D.95.0023.F) 

10 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn. 

Nr. 168 

1 e KAMER - 10 mei 1996 

. VENNOOTSCHAPPEN - HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN -ALGEMEEN- VERBINTE
NISSEN AANGEGAAN IN NAAM VAN EEN VEN
NOOTSCHAP IN OPRICHTING- OVERNAME 
VAN DE VERBINTENISSEN DOOR DE OPGE
RICHTE VENNOOTSCHAP- GEVOLGEN. 

Wanneer de appelrechter vaststelt dat een 
vennootschap verbintenissen heeft over
genomen die in haar naam werden aan
gegaan toen zij nog in oprichting was, en 
dat zij het geding in hoger beroep heeft 
hervat dat diegene had aangespannen 
door wie in haar naam de verbintenis
sen werden aangegaan, mag hi}, terwijl 
hi} die persoon buiten de zaak stelt, de te
gen diezelfde persoon door het beroepen 

Noot arrest nr. 167: 
(1) Cass., 15 okt. 1987, A.R. nr. 7907 (A. C., 

1987-88, nr. 94). 
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vonnis uitgesproken veroordelingen niet 
bevestigen (1). (Art. 13bis Vennoot
schappenwet.) 

(LIBOTIE, PRODIMAT N.V. 
T. MESTDAGH, BERGER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.029l.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 maart 1995 door de 
Rechtbank. van Eerste Aanleg te Char
leroi, in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste rriiddel : schend:ing van de 
artikelen 13bis van de op 30 november 
1935 gecoord:ineerde wetten op de handels
vennootschappen, 1120, 1134, 1165, 1371, 
1372, inzonderheid het tweede lid, 1375, 
1997, 1998 van het Burgerlijk Wetboek, 
815, 819 van het Gerechtelijk Wetboek en 
149 van de op 17 februari 1994 gecoordi
neerde Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na te heb
ben gezegd dat eiseres "is opgericht bij akte 
van Notaris(. .. ) van 16 maart 1992, die in 
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 
16 mei 1992 is bekendgemaakt, dat de akte 
bepaalt dat (eiseres) 'alle handelingen en 
vroeger aangegane verbintenissen ( ... ) over
neemt en met name de door de eerste ven
nootschap in oprichting gesloten overeen
komsten waarvoor de oprichter zich heeft 
sterk gemaakt', dat de bij artikel13bis van 
de gecoordineerde wetten voorgeschreven 
formaliteiten en termijnen zijn in acht ge
nomen" en na het door eiseres bij verzoek
schrift van 18 september 1992 ingestelde 
hoger beroep niet ontvankelijk te hebben 
verklaard, op grond dat "ofschoon de ver
bintenissen die in naam van de vennoot
schap in oprichting werden aangegaan, met 
name toen de litigieuze huurovereenkomst 
werd gesloten, krachtens de wet worden ge
acht van het begin af door haar te zijn aan
gegaan, (eiseres) evenwel, nadat zij rechts
persoonlijkheid had verkregen, toch het 
tegen of door (eiser en verweerder) aange
spannen geding diende te hervatten ten
einde partij te kunnen zijn in het proces", 
dat ''het ged:ing ( ... ) eerst in hoger beroep is 
hervat( ... )" en dat "nu (eiseres) in eerste 

(1) L. S!MONT, "La loi du 6 mars 1973 modi
fiant Ia legislation relative aux societes commer
ciales", Rev. prat. soc., 1974, nr. 5876, biz. 69. 

aanleg niet in het geding was opgetre
den, niet de hoedanigheid had om tegen (de 
bestreden vonnissen) in hoger beroep te ko
men", aan eiseres ervan akte verleent dat 
zij het op verzoek van eiser aangespan
nen geding hervat in de onder de num
mers 85548, 88652, en 90382 van de alge
mene rol ingeschreven zaken, beslist dat, 
door die hervatting van het geding eiser 
"als appellant'' buiten de zaak is gesteld en 
het vonnis van 22 juli 1992 bevestigt, waar
bij ontbinding van de huurovereenkomst 
ten nadele van eiser en van verweerder was 
uitgesproken en deze hoofdelijk werden ver
oordeeld tot betaling aan verweerster van 
1.059.590 frank als achterstallige huur, van 
1.239.060 frank als wederverhurings
vergoeding, van 10.000 frank per dag als 
vergoeding voor ingebruikneming van 15 
april1992 af en van 13.138 frank als huur
lasten, buiten de gedingkosten, 

terwijl artikel 13bis van de gecoordi
neerde wetten op de handelsvennootschap
pen bepaalt dat "zij die in naam van een 
vennootschap in oprichting en vooraleer 
deze rechtspersoonlijkheid heeft verkre
gen, in enigerlei hoedanigheid een verbin
tenis hebben aangegaan, zijn, tenzij an
ders is overeengekomen, persoonlijk en 
hoofdelijk aansprakelijk, indien de ven
nootschap die verbintenis niet heeft over
genomen binnen twee maanden na haar 
oprichting of indien de vennootschap niet 
tot stand is gekomen binnen twee jaar na 
het ontstaan van de verbintenis" en dat 
"wanneer de vennootschap de verbinte
nis heeft overgenomen, wordt deze geacht 
van het begin af door haar te zijn aange
gaan"; de overname van de verbintenis door 
de vennootschap binnen de wettelijke ter
mijnen terugwerkende kracht heeft en aan 
het ontstaan van de persoonlijke verbin
tenis van de aannemers in de weg staat; zo
wel uit artikel 13bis van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, als 
uit de artikelen 1120, 1371, 1372, inzon
derheid tweede lid, en 1375 van het Bur
gerlijk Wetboek volgt dat de bekrachti
ging door de vennootschap van de door de 
aannemer aangegane verbintenis terug
werkt tot op de datum van de akte en het
zelfde gevolg heeft als de v66r de overeen
komst tot stand gekomen lastgeving : 
ratihabitio mandata aequi paratur; de her
vatting van het geding degene die het ge
ding hervat in de toestand plaatst van de 
partij, die het initiatiefvan het proces heeft 
genomen, en waarvan hij in de plaats komt, 
zodat die partij voorgoed buiten de zaak 
wordt gesteld en zelf geen enkele veroor
deling meer kan oplopen; 
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eerste onderdeel, het bestreden vonnis, 
door aan eiseres akte te verlenen van haar 
hervatting van het door eiser aangespan
nen geding, in de onder de nummers 
85.548, 88652 en 90382 van de algemene 
rol ingeschreven zaken, door eiser enkel in 
zijn hoedanigheid van appellant buiten de 
zaak te stellen en de bestreden vonnis
sen te bevestigen, waarbij tegen eiser ver
schillende veroordelingen werden uitge
sproken, de artikelen 13bis van de op 30 
november 1935 gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, 1120, 1134, 
1165, 1371, 1372, inzonderheid tweede lid, 
1375, 1997, 1998 van het Burgerlijk Wet
hoek, 815 en 819 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 13bis van de gecoi:irdineerde wet
ten op de handelsvennootschappen, 
wanneer de vennootschap de verbin
tenissen heeft overgenomen, die in 
naam van een vennootschap in oprich
ting zijn aangegaan, deze worden ge
acht van het begin af door haar te zijn 
aangegaan; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser en verweerder, optre
dend in naam van eiseres in oprich
ting, met verweerster een huurover
eenkomst hebben gesloten; 

Dat het bestreden vonnis vaststelt 
dat eiseres is opgericht en dat de 
oprichtingsakte ''bepaalt dat de ven
nootschap 'alle handelingen en vroe
ger aangegane verbintenissen ( ... ) over
neemt en met name de door de huidige 
vennootschap in oprichting gesloten 
overeenkomsten waarvoor de oprich
ter zich heeft sterk gemaakt'; dat de bij 
artikel 13bis van de gecoordineerde 
wetten voorgeschreven formaliteiten 
en termijnen zijn in acht genomen"; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, nate hebben overwogen dat "de 
hervatting van het geding van de 
naamloze vennootschap Prodimat ( ... ) 
ipso facto meebrengt dat (eiser) als ap
pellant buiten de zaak is gesteld ( ... )'', 
aan eiseres ervan akte verleent dat "zij 
het op verzoek van ( eiser) aangespan
nen geding in hoger beroep hervat", 

"voor zoveel nodig vaststelt dat (ei
ser) door die hervatting van het ge
ding buiten de zaak is gesteld", "de te
gen de vonnissen van 16 juli 1991, 23 
januari 1992 en 22 juli 1992 gerichte 
hogere hoofdberoepen niet gegrond 
verklaart" en, met een wijziging zon
der verband met de te dezen opgewor
pen kwestie, de door die vonnissen te
gen eiser ui tgesproken veroordelingen 
bevestigt; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, dat de gevolgen van de bekrach
tiging door eiseres van de in haar 
naam door eiser aangegane verbinte
nissen aileen tot het geding in hoger 
beroep beperkt, artikel 13bis van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

10 mei 1996 - 1" kamer- Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. T'Kint en Simont. 

Nr. 169 

1" KAMER - 10 mei 1996 

CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN- TE VOEGEN STUKKEN (BIJ 
CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - STUKKEN 
ZONDER PARAAF VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET 
HOF VAN CASSATIE. 

De bij het cassatieverzoekschrift gevoegde 
stukken zonder de paraaf van de advo
caat bij het Hof van Cassatie die dat ver
zoekschrift heeft ondertekend, mogen in 
het proces niet worden aangewend (1). 
(Artt. 1098 en 1100 Ger.W.) 

(1) Cass., 20 feb. 1989, A.R. nr. 8481 (A. C., 
1988-89, nr. 344). 
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(A. G. 1824 N.V. T. DE BOSSCHER) 

(A.R. nr. C.95.0330.F) 

10 mei 1996 - 1 • kamer- Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Gerard, Van Omme
slaghe. 

Nr. 170 

39 KAMER- 13 mei 1996 

1 o VORDERING IN RECHTE - RECH
TER BIJ WIE EEN OP EEN BEPALING VAN 
VREEMD RECHT GEGRONDE VORDERING AAN
HANGIG IS- VERPLICHTING VAN DE RECH
TER OM DE INHOUD, DE BETEKENIS EN DE 
DRAAGWIJDTE VAN DAT RECHT NATE GAAN. 

2° VREEMDE WET - VORDERING IN 
RECHTE- RECHTER BIJ WIE EEN OP EEN BE
PALING VAN VREEMD RECHT GEGRONDE VOR
DERING AANHANGIG IS- VERPLICHTING VAN 
DE RECHTER OM DE INHOUD, DE BETEKENIS 
EN DE DRAAGWIJDTE VAN DAT RECHT NATE 
GAAN. 

3° VREEMDE WET- ZAlREES RECHT -

7o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - BE
WIJSKRACHT VAN DE AKTEN- VREEMDE WET. 

8° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GE
SCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- BEG RIP
VREEMDE WET. 

go CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN- OVEREENKOMST- AKTE -
UITLEGGING. 

10° CASSATIEMIDDELEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN -
SCHENDING VAN HET VREEMDE RECHT- ZAI
REES RECHT- NIEUWE ZAIRESE WET- ON
MIDDELLIJKE TOEPASSING- REGEL VAN ZAI
REES RECHT- PRECISERING. 

11° VREEMDE WET- CASSATIEMIDDEL
BURGERLIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMEL
DINGEN- SCHENDING VAN HET VREEMDE 
RECHT- ZAIREES RECHT- NIEUWE ZAIRESE 
WET- ONMIDDELLIJKE TOEPASSING- RE
GEL VAN ZAIREES RECHT- PRECISERING. 

12° VREEMDE WET- ZAIREES RECHT
ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN -ALGEMEEN 
RECHT,SBEGINSEL VOLGENS HETWELK DE WET 
GEEN TERUGWERKENDE KRACHT HEEFT. 

13° WETTEN, DECRETEN, ORDON
NANTIES, BESLUITEN- WERKING IN 
DE TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE 
TIJD - DRAAGWIJDTE - OVEREENKOMST. 

ZAlREES WETBOEKVAN ARBEIDSRECHT-AR- 14o OVEREENKOMST- ALGEMENE BE-
BEIDSOVEREENKOMST- RECHTSVORDERING GRIPPEN- WETTEN- WERKING IN DE TIJD. 
TOT BETALING VAN HET LOON- VERJARING-
LOON- BEGRIP. 15° VREEMDE WET- ZAIREES RECHT-

4 ° VERBINTENIS - NIET-NAKOMING- BE
VEL VAN HOGERHAND- BEGRIP- VERBIN
TENIS TOT BETALING VAN EEN GELDSOM. 

5° VREEMDE WET- ZAIREES RECHT -
ZAIREES B.W. - VERBINTENIS - NIET
NAKOMING- BEVEL VAN HOGERHAND- BE
GRIP- VERBINTENIS TOT BETALING VAN EEN 
GELDSOM. 

6° VREEMDE WET - ZAIREES RECHT -
ZAIREES WETBOEK VAN ARBEIDSRECHT - AR
BEIDSOVEREENKOMST- EINDE - ONTSLAG 
OM ECONOMISCHE REDENEN- PROCEDURE
TOEPASSINGSGEBIED- INSTELLING- AFGE
SCHAFTE CATEGORIE VAN BETREKKINGEN
ENIGE BETREKKING. 

WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE -
OVEREENKOMST. 

16° BORGTOCHT- TENIETGAAN- EXCEP
TIE - EXCEPTIE DIE TOT DE SCHULD ZELF BE
HOORT- EXCEPTIE DIE ALLEEN DE SCHUL
DENAAR PERSOONLIJK BETREFT- BEVEL VAN 
HOGERHAND. 

17° VREEMDE WET - ZAIREES RECHT -
ZAIREES BURGERLIJK WETBOEK - BORG
TOCHT- TENIETGAAN- EXCEPTIE ~ EXCEP
TIE DIE TOT DE SCHULD ZELF BEHOORT- EX
CEPTIE DIE ALLEEN DE SCHULDENAAR 
PERSOONLIJK BETREFT- BEVEL VAN HOGER
HAND. 

1 o en 2° Het staat in de regel aan de rech
ter, bij wie een op een bepaling van 
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vreemd recht gegronde vordering aan
hangig is, de inhoud, de betekenis en de 
draagwijdte van dat recht te bepalen, in 
voorkomend geval na daarover de no
dige inlichtingen te hebben ingewon
nen, met eerbiediging van het recht van 
verdediging (1). 

go Volgens het Zai"rese recht maken dele
vensduurtecoefficienten deel uit van het 
loon in de zin van artikel 152 van het 
Wetboek van Arbeidsrecht betreffende de 
verjaring van de rechtsvorderingen tot be
taling van het loon. (Artt. 4, h, en 152 
Zai:rees Wetboek van Arbeidsrecht.) 

4° en 5° Het bevel van hogerhand om be
paalde daden al dan niet te verrichten, 
kan slaan op de verbintenis tot betaling 
van een geldsom en kan een bevrijdende 
vreemde oorzaak opleveren (2). (Artt. 
1101,1134,1147,1148,1234,1245,1246 
en 1302 B.W.; artt. 1, 33, 45, 46, 132, 143, 
144 en 194 Boek III Zai:rees Burgerlijk 
Wetboek.) 

6° Naar Zai"rees recht veronderstelt het be
roep op de bij art. 64, tweede tot vijfde lid, 
Wetboek van Arbeidsrecht bepaalde pro
cedure in geval van ontslag om economi
sche redenen dat de werkgever kan hie
zen tussen verschillende werknemers uit 
de afgeschafte categorie van betrekkin
gen; die procedure hoeft derhalve niet te 
worden gevolgd wanneer de afgeschafte 
betrekking de enige van die categorie is in 
de instelling (3). (Art. 64, tweede tot 
vijfde lid, Zai:rees Wetboek van Arbeids
recht.) 

(1) Cass., 3 dec. 1990,A.R. nr. 8963 (AC., 1990-
91, nr. 175) en de verwijzingen in noot 1, blz. 366; 
zie Cass., 9 okt. 1980, A.R. nr. 6142 (A. C., 1980-
81, nr. 90) met concl. Krings, toen adv.-gen., in 
Bull. en Pas., 1981, I, 159. 

(2) Zie Cass., 13 maart 1947 (A.C., 1947, 327) 
met concl. Hayoit de Termicourt, toen eerste adv.
gen. (ibid., 1947, 327); 15 feb 1951 (ibid., 1951, 
327); 12 maart 1959 (ibid., 1959, 532); X. DrEux, 
Questions relatives aux effets de Ia contrainte eta
tique sur les contrats economiques internatio
naux. Un point de vue beige, Rev. b. dr. intern, 
1987, biz. 199 tot 202; cursus van professor P. Van 
Ommeslaghe, Droit des obligations, dl. 3, Brus
sel, 1987, blz. 598/1. 

(3) Zie M. KIRSCH, Le droit du travail afri
cain, dl. 1, Parijs, biz. 172 en 173. Uit de memo
rie van toe!ichting blijkt dat de stellers van het 
Za'irees Wetboek van Arbeidsrecht zich a.m. heb
ben laten inspireren door de wetboeken van ar
beidsrecht die van kracht waren in de andere 
Franssprekende Ianden van Afrika. 

7o en 8° Wanneer een cassatiemiddel de be
streden beslissing verwijt dat ze aan een · 
akte een draagwijdte geeft die met de be
woordingen ervan onverenigbaar is, om
dat die, volgens het middel, moeten wor
den uitgelegd in het licht van de 
bepalingen van een vreemde wet, levert de 
aldus aangeklaagde onwettigheid geen 
schending op van de artt. 1319, 1320 en 
1322 B. W (4). (Art. 1080 Ger.W.) 

go Het staat aan de feitenrechter en niet aan 
het Hofvan Cassatie de akten tot vast
stelling van een overeenkomst uit te leg
gen (5). [Art. 147, tweede lid, Gw. (1994).] 

10° en 11 o Wanneer een cassatiemiddel de 
schending van vreemd recht aanvoert, zo
als de regel van Zai"rees recht volgens 
welke de nieuwe Zai"rese wet onmiddel
lijk toepassing vindt, dient het hetzij de 
buitenlandse wetsbepaling, hetzij de over
eenkomstige rechtsbron te vermelden (6). 
(Art. 1080 Ger.W.) 

12° De regel dat de wet geen terugwer
kende kracht heeft is een algemeen rechts
beginsel in het Zai"rese recht (7). (Alge
meen rechtsbeginsel in het Zai:rese recht 
volgens hetwelk de wet geen terugwer
kende kracht heeft; ordonnantie van de 
administrateur-generaal van Kongo d. d. 
14 mei 1886, goedgekeurd bij decreet van 
12 nov. 1886, houdende de voorafgaande 
titel van het Zai:rese B.W., art. 1.) 

13°, 14° en 15° In de regel is de nieuwe wet 
niet enkel van toepassing op toestanden 
die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar oak op de toekomstige gevolgen van 
de onder de vroegere wet ontstane toe
standen, die zich voordoen of voortdu
ren onder vigeur van de nieuwe wet, voor 
zover daardoor geen afbreuk wordt ge
daan aan reeds onherroepelijk vastge
stelde rechten; in zake overeenkomsten 
blijft de oude wet van toepassing, tenzij 

(4) Zie Cass., 13 mei 1988, volt. terechtz., A.R. 
nr. 5690 (A C., 1987-88, nr. 571) met concl. Krings, 
proc.-gen (ibid., 1987-88, nr. 571). 

(5) Zie de rede : "De motivering van de von
nissen en arresten en de bewijskracht van de ak
ten", uitgesproken door de h. Duman, toen eer
ste adv.-gen., op de plechtige openingszitting van 
het Hof op 1 sept. 1978, A. C., 1978, nrs. 15 en 19. 

(6) Zie Cass., 7 dec. 1989, A.R. nr. 6527 (A. C., 
1989-90, nr. 227). 

(7) Zie Leopoldville, 8 sept. 1936, Revuejuri
dique du Congo belge, 1937, biz. 105. 
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de nieuwe wet van openbare orde is of uit
drukkelijk de toepassing voorschrijft op de 
lopende overeenkomsten (8). (Art. 2 B.W.; 
algemeen rechtsbeginsel in het Zai:rese 
recht volgens hetwelk de wet geen te
rugwerkende kracht heeft.) 

16° en 17° Ook al slaat het bevel van ho
gerhand op een verbintenis tot betaling 
van een geldsom, tach is dat bevel om be
paalde daden al dan niet te verrichten in 
de regel geen exceptie die alleen de schul
denaar persoonlijk betreft, zelfs als het een 
bevel is van een buitenlandse overheid (9). 
[Art. 2036 B.W.; art. 575 Boek III Zai:
rees B.W. (10).] 

(DESSART T. GECAMINES-EXPLOITATION - STAATS
VENNOOTSCHAP NAAR ZA1REES RECHT, UNION 

MINIERE N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0210.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Gelet op de beschikking d.d. 29 ja
nuari 1996 van de eerste voorzitter 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer verwezen wordt; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 4 h en 152 van het Zai:rese Wet
hoek van Arbeidsrecht, zijnde de bijlage bij 
de ordonnantie-wet nr. 67/310 van 9 au
gustus 1967 houdende het Wetboek van Ar
beidsrecht, 

doordat het arrest de door eiser tegen de 
eerste verweerster ingestelde rechtsvorde
ring tot betaling van achterstallige aan
passingen van de in Belgische frank here-

(8) Cass., 12 feb. 1993, A.R. nr. 7835 (AC., 
1993, nr. 88); zie concl. Ganshofvan der Meersch, 
proc.-gen., voor Cass., 22 okt. 1970 (Bull. en Pas., 
1971, I, biz. 155 en 156.) 

(9) Zie R.P.D.B., Aanvulling, dl. V, V° Caution
nement, opgemaakt door A. Meinertzhagen
Limpens, Brussel, 1977, nrs. 192 tot 197,258,293 
en 309. 

(10) Art. 575 v66r de opheffing ervan bij art. 
398/27 van de wet nr. 73/021 van 20 juli 1973 
houdende de algemene regels inzake goederen, 
gronden en onroerende goederen alsook de re
gels inzake zekerheden. 

kende bezoldigingen met de levens
duurtecoefficient verjaard verklaart wat de 
periode tot 15 april 1986 betreft en de 
rechtsvordering tot betaling van de ach
terstallige aanpassingen van de jaarlijkse 
pensioenpremies met de levensduurte
coefficient verjaard verklaart wat de tot 
1984 verschuldigde premies betreft en bij
gevolg diezelfde verjaring toepast op de 
rechtsvordering van eiser tegen de tweede 
verweerster die optreedt in haar hoeda
nigheid van borg voor de door de eerste ver
weerster aangegane verbintenissen, op 
grond dat " ... artikel152 van het Zai:rese 
Wetboek van Arbeidsrecht bepaalt dat de 
rechtsvorderingen die uit de arbeidsover
eenkomst ontstaan verjaren door verloop 
van drie jaar na het feit dat tot de rechts
vordering aanleiding heeft gegeven, met 
uitzondering: a) van de rechtsvorderin
gen tot betaling van het loon die verjaren 
door verloop van een jaar te rekenen van de 
dag waarop het loon verschuldigd is; b) van 
de rechtsvorderingen tot betaling van de 
reis- en vervoerkosten die verjaren door 
verloop van twee jaar na de beeindiging 
van het werk; ... dat, hoewel artikel 4 h van 
het Zai:rese Wetboek vanArbeidsrecht dat 
staat onder titel I, hoofdstuk III van dat 
wetboek waarin definities worden gege
ven, een onderscheid maakt tussen 'bezol
diging en 'loon of wedde' dat omschreven 
wordt als een van de bestanddelen of als 
een gedeelte van de bezoldiging zoals de 
commissies, de vergoedingen wegens le
vensduurte, de premies, enz., dat onder
scheid verderop in het Zai:rese Wetboek van 
Arbeidsrecht niet meer gemaakt wordt;. dat 
zo onder meer in titel VI, dat handelt over 
het loon, de woorden loon en bezoldiging 
dooreen worden gebruikt om een en de
zelfde zaak aan te duiden; dat de eerste 
rechter ten onrechte uit de artikelen 72, 73 
en 77 van het Zai:rese Wetboek van Ar
beidsrecht heeft afgeleid dat het wetboek 
een onderscheid maakte tussen loon en be
zoldiging; dat de verwijzing in artikel 77 
van het Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht 
naar artikel 73 van dat wetboek er daar
entegen eerder op lijkt te wijzen dat de be
grippen bezoldiging en loon met elkaar wor
den gelijkgesteld ... dat aldus artikel 76 bij 
wijze van voorbeeld vermeldt dat de bezol
diging derwijze moet worden berekend dat 
zij ... een loon oplevert dat ten minste ge
lijk is aan ... en dat in artikel 80 onder het 
hoofdstuk 'wijzen van betaling van het loon' 
ook sprake is van commissies en deelne
mingen in de winst; dat de opschriften van 
de hoofdstukken van voornoemde titel VI 
enkel de term loon vermelden, ofschoon de 
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artikelen doorlopend de term bezoldiging 
gebruiken; ... dat (eiser) de redenen niet 
aangeeft waarom de Zai:rese wetgever zon
der het te zeggen andere regels inzake ver
jaring zou hebben willen invoeren, ener
zijds, voor het basisloon, anderzijds, voor de 
commissies, premies of vergoedingen, die 
alle tach even periodiek zijn als het loon; ... 
dat uit de aan de tekst ontleende argu
menten en uit het feit dat geen gronden 
worden opgegeven waarom een onderscheid 
zou moeten worden gemaakt tussen het ba
sisloon en de overige bestanddelen van de 
bezoldiging volgt dat, de verjaringster
mijn van een jaar, die bedoeld is om de so
ciale vrede en de rechtszekerheid te hand
haven, van toepassing is op de schuld
vorderingen betreffende achterstallige aan
passingen met de levensduurtecoefficient; 
dat die korte verjaring ongetwijfeld ook be
doeld is om op lange termijn het voortbe
staan te verzekeren van de bedrijven waar
van de rekeningen jaarlijks worden 
opgemaakt en waarheidsgetrouw moeten 
zijn; dat die bedrijven jaarlijks hun be
leid moeten bepalen op basis van tal van 
factoren waaronder de kostprijs van de ar
beidskrachten en hun geldmiddelen", 

terwijl artikel 152 van het Zai:rese Wet
hoek van Arbeidsrecht (Z.W.A.) bepaalt dat 
"de rechtsvorderingen die uit de arbeids
overeenkomst ontstaan verjaren door ver
loop van drie jaar na het feit dat tot de 
rechtsvordering aanleiding heeft gege
ven, met uitzondering : a) van de rechts
vorderingen tot betaling van het loon die 
verjaren door verloop van een jaar te re
kenen van de dag waarop het loon ver
schuldigd is ... "; de verjaringstermijn van 
een jaar voor de rechtsvorderingen tot be
taling van het loon een uitzondering is en 
derhalve op beperkende wijze moet wor
den uitgelegd; artikel 4 van het Zai:rese 
Wetboek van Arbeidsrecht, dat de defini
ties bevat, bepaalt dat "in dit Wetboek on
der h) bezoldiging wordt verstaan : het be
drag dat overeenkomt met het geheel van 
de winsten die in specien kunnen worden 
gewaardeerd en bij overeenkomst of op 
grand van de wettelijke en reglementaire 
bepalingen worden vastgesteld en die 
krachtens een arbeidsovereenkomst door 
een werkgever verschuldigd zijn aan een 
werknemer. Zij met name bestaat uit : -
het loon of de wedde; - de commissies; -
de vergoeding wegens levensduurte; ... ";de 
regel van de beperkende uitlegging impli
ceert dat de term "loon" in artikel 152 a) 
van het Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht 
onmogelijk anders kan worden opgevat dan 
in de betekenis die eraan is gegeven in 

voornoemd artikel4 h, namelijk als het ba
sisloon sensu stricto; noch de in het ar
rest vermelde omstandigheid dat het tus
sen de woorden "loon" en "bezoldiging" 
gemaakte onderscheid niet zou terug te vin
den zijn in sommige andere bepalingen van 
het Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht noch 
het feit dat de verjaringstermijn van een 
jaar bedoeld is om de sociale vrede en de 
rechtszekerheid te vrijwaren alsook om op 
lange termijn het voortbestaan te verze
keren van de bedrijven, waarvan de reke
ningen jaarlijks worden opgemaakt en 
waarheidsgetrouw moeten zijn, geen rede
nen kunnen zijn om af te wijken van de 
verplichting om aan artikel 152 a) van het 
Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht een be
perkende uitlegging te geven daar de ver
jaringstermijn van een jaar de uitzonde
ring is; het arrest, nu het derhalve beslist 
dat de in artikel 152 a) van het Zai:rese 
wetboek van Arbeidsrecht bedoelde verja
ringstermijn van een jaar ook van toepas
sing is op de achterstallige aanpassingen 
met de levensduurtecoefficient die geen loon 
zijn in de zin van artikel 4 h van het Zai:
rese Wetboek van Arbeidsrecht, niet naar 
recht verantwoord is (schending van de ar
tikelen 4 h en 152 van het Zai:rese Wet
hoek van Arbeidsrecht, zijnde de bijlage bij 
de ordonnantie-wet nr. 67/310 van 9 au
gustus 1967 houdende het Wetboek van Ar
beidsrecht): 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest verwijt dat het geen beper
kende uitlegging geeft aan artikel152 
van het Zai:rese Wetboek van Arbeids
recht, in zoverre het een verja
ringstermijn van een jaar invoert voor 
de rechtsvorderingen tot betaling van 
loon; dat het middel betoogt dat de te 
dezen toepasselijke regel van de be
perkende uitlegging impliceert dat de 
"aanpassingen met de levensduurte
coefficient" niet gerekend kunnen wor
den tot het loon in de zin van die be
paling, daar die coefficient en het loon 
afzonderlijke bestanddelen zijn van de 
bezoldiging die wordt omschreven in 
artikel 4 h van voornoemd wetboek; 

Overwegende dat het hof van be
roep artikel 152 diende toe te passen 
zoals het in Zai:re wordt toegepast; 

Dat de in artikel 152 bedoelde ver
jaringstermijn van een j aar blijkens de 
toepassing die ervan wordt gemaakt in 
het Zai:rese recht niet op beperkende 
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wijze wordt uitgelegd zoals het mid
del aanvoert en met name geldt voor 
de '1evensduurtecoefficient"; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1, 33, 45, 46, 132, 143, 144 en 
194 van hoek III van het Za1rese Burger
lijk Wetboek en van de artikelen 1101, 
1134, 1147, 1148, 1234, 1245, 1246 en 1302 
van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest overweegt dat het be
sluit om de in Belgische frank uitgedrukte 
bezoldiging van de geexpatrieerde perso
neelsleden niet !anger te indexeren in 1982 
was genomen door de "Conseil executif on
der voorzitterschap van de President
Stichter van de M.P.R., President van de 
Republiek en dat dit besluit "een hande
ling van het openbaar gezag was die on
der de omschrijving bevel van hogerhand 
viel"; dat het arrest daarna beslist dat de 
eerste verweerster sedert 1982 ontslagen is 
van haar verplichting tot betaling van de 
levensduurtecoefficient en derhalve de 
rechtsvordering van eiser tot betaling van 
die achterstallige aanpassingen van het 
loon met de levensduurtecoefficient niet ge
grond verklaart op grond dat "wat het zo
genaamd absolute karakter van de over
macht betreft, die voorwaarde slechts een 
betrekkelijke gelding heeft in die zin dat er 
door omstandigheden een werkelijke on
mogelijkheid tot normale uitvoering voor
handen is; ... dat een juridische onmoge
lijkheid tot uitvoering voldoende grond 
oplevert om de leer van het bevel van ho
gerhand toe te passen; dat zij onder meer 
voortvloeit uit het aan de schuldenaar van 
geldsommen opgelegde verbod om zijn con
tractuele verbintenissen na te komen, ook 
al wordt de nakoming ervan in materieel 
opzicht hierdoor niet onmogelijk; ... dat de 
regel genera non pereunt niet van toepas
sing kan zijn op het geval dat de schulde
naar ingevolge een dwangmaatregel van de 
wettige of erkende autoriteiten zijn schuld
eiser niet kan betalen (zie Fr. Cass., 
26.3.70, J.C.P., 1970, IV, 99)", 

terwijl het bevel van hogerhand, dat 
slechts een bijzonder geval van overmacht 
is, de schuldenaar aileen bevrijdt als de uit
voering van de verbintenis daardoor on
mogelijk wordt; die onmogelijkheid niet 
voorhanden is wanneer de verbintenis ai
leen bestaat in de betaling van een geld
sam; het arrest, nu het vaststelt dat, te de
zen, de verbintenis van de eerste verweer
ster waarvan eiser de nakoming vorderde 
betrekking had op de betaling van de 

levensduurtecoefficient, derhalve niet wet
tig kon beslissen dat zij daarvan ontsla
gen was door een bevel van hogerhand 
(schending van de artikelen 1, 33, 45, 46, 
132, 143, 144 en 194 van Boek III van het 
Za1rese Burgerlijk Wetboek alsook van de 
artikelen 1101, 1134, 1147, 1148, 1234, 
1245, 1246 en 1302 van het Belgisch Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de indexatie van de in Bel
gische frank uitgedrukte bezoldiging 
van de in Zai:re geexpatrieerde perso
neelsleden, onder wie eiser, ten ge
volge van een besluit van de Zai:rese 
overheid werd verboden; dat het ar
rest beslist dat dit verbod "een han
deling van het openbaar gezag is die 
onder de omschrijving bevel van ho
gerhand valt"; 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest verwijt dat het beslist dat de 
eerste verweerster ten gevolge van het 
van hogerhand gegeven bevel bevrijd 
is van een verbintenis die bestaat in de 
betaling van geldsommen, ofschoon in 
dat geval geen sprake kan zijn van on
mogelijkheid tot nakoming van die 
verbintenis; 

Overwegende dat het bevel van ho
gerhand om bepaalde handelingen al 
dan niet te verrichten kan slaan op 
een verbintenis tot betaling van een 
geldsom en als een bevrijdende 
vreemde oorzaak kan worden aange
merkt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het bevel van de Zai:rese over
heid waarbij de eerste verweerster het 
verbod opgelegd kreeg om de krach
tens de indexatie verschuldigde be
dragen te betalen de nakoming van de 
verbintenis in rechte onmogelijk heeft 
gemaakt; dat het arrest aldus heeft 
kunnen beslissen dat dit bevel, dat 
door het arrest als een bevel van ho
gerhand wordt omschreven, de eer
ste verweerster van haar verbinte
nis had bevrijd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : schending van de 
artikelen 43, 48 (gewijzigd bij de ordon
nantie-wet nr. 73/007 van 5 januari 1973), 
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49 en 64 (gewijzigd bij de ordonnantie
wet nr. 73/007 van 5 januari 1973) van het 
Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht (Z.W.A.), 
zijnde de bijlage bij de ordonnantie-wet nr. 
67/310 van 9 augustus 1967 houdende het 
Wetboek van Arbeidsrecht en 6 van het de
partementaal besluit nr. 11174 van 19 sep
tember 197 4, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de voorafgaande procedure van 
ontslag om economische redenen slechts re
gelmatig is als de werkgever de sugges
ties van de vakbondsafvaardiging inwint 
over de vraag of de overeenkomstig arti
kel 64 van het Za!rese Wetboek van Ar
beidsrecht op te maken volgorde is nage
leefd en dat de desbetreffende lijst tevens 
moet worden voorgelegd aan de arbeids
inspecteur van het gebied die, overeen
komstig artikel 6 van het departemen
taal besluit nr. 11/7 4 met de zaak is belast, 
en na erop te hebben gewezen dat te de
zen voor het ontslag van eiser geen zoda
nige lijst is opgemaakt, niettemin beslist 
dat de ontslagprocedure regelmatig is ver
lopen en eisers vordering tot schadeloos
stelling wegens willekeurige afdanking af
wijst op grond dat "de volgorde van de 
ontslagen veronderstelt ... dat de werkge
ver kan kiezen tussen verschillende werk
nemers die tot dezelfde beroepscategorie be
horen en dezelfde functie vervullen; dat die 
volgorde geen zin heeft wanneer de afge
schafte betrekking de enige betrekking van 
dat soort is in de instelling; dat artikel 64 
van het Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht 
trouwens bepaalt dat voor ontslag in de eer
ste plaats in aanmerking komen de werk
nemers die minder geschikt zijn voor de be
trekkingen die worden behouden, wat 
impliceert dat er geen volgorde hoeft te 
worden opgemaakt voor de betrekkingen 
die volledig worden afgeschaft; ... dat ar
tikel 64 van het Zalrese Wetboek van Ar
beidsrecht tevens in verband moet wor
den gebracht met artikel 43 van het Zai:rese 
Wetboek van Arbeidsrecht dat de werkge
ver ertoe verplicht de werknemer een pas
sende dienstbetrekking aan te bieden on
der de overeengekomen voorwaarden, op 
het overeengekomen tijdstip en de over
eengekomen plaats; dat anders een een
zijdige wijziging wordt aangebracht in een 
wezenlijk bestanddeel van de overeen
komst wat de werknemer het recht geeft 
zich op beeindiging van de overeenkomst te 
beroepen; dat de werkgever aan de werk
nemer geen ander werk mag geven dan het 
werk dat met hem is overeengekomen het
zij krachtens de oorspronkelijke overeen
komst hetzij krachtens door hem aanvaarde 

overplaatsingen en bevorderingen; ... dat de 
uitlegging van artikel 64 van het Zai:rese 
Wetboek van Arbeidsrecht als zou er geen 
rekening hoeven te worden gehouden met 
de langs administratieve weg verleende 
functie en als zou artikel 43 van het Zai:
rese Wetboek van Arbeidsrecht volledig bui
ten beschouwing moeten worden gelaten, 
het ondenkbare gevolg zou hebben dat, bij 
afschaffing van een van de directeurs
posten, een directeur zou kunnen tewerk
gesteld worden in een ondergeschikte func
tie in dezelfde sector en/of dat een hoger 
kaderlid in een afgeschafte functie een la
gere kaderfunctie zou kunnen toegewe
zen krijgen; dat toch niet kan worden aan
genomen dat artikel 64 van het Za!rese 
Wetboek van Arbeidsrecht de werkgever er
toe zou hebben willen verplichten ieder per
soneelslid te behouden in een functie die 
strookt met zijn algemene theoretische 
beroepskwalificatie, ongeacht zijn graad en 
ongeacht de post die hij bekleedde tijdens 
de ontslagprocedure; ... dat (eiser) niet be
twist dat zijn functie, waarvoor slechts een 
post bestond, is afgeschaft; ... dat de volg
orde bedoeld in artikel 64 van het Za!
rese Wetboek van Arbeidsrecht slechts moet 
worden in acht genomen bij een vermin
dering van het aantal behouden dienstbe
trekkingen, aangezien aileen in dit geval 
een vergelijking mogelijk is tussen de 
beroepsbekwaamheid van de overblijvende 
werknemers; dat artikel 64 van het Zai:
rese Wetboek van Arbeidsrecht niet be
paalt dat een afte danken persoon tewerk
gesteld moet blijven in een eventueel 
andere of lagere functie, aangezien zulks 
niet in overeenstemming zou zijn met ar
tikel43 van het Zai:rese Wetboek van Ar
beidsrecht ... dat de volgorde van de af
dankingen zeker niet op het niveau van de 
dienst in zijn geheel moest worden nage
leefd aan de hand van criteria die niet eens 
bekend zijn"; 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 64 van 
het Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht be
paalt dat "de werkgever die voornemens is 
een of meer leden van zijn personeel te ont
slaan om economische redenen, zoals on
der meer de vermindering van het werk
volume van de instelling en de interne 
reorganisatie, zich moet houden aan de lijst 
met de volgorde van de afdankingen, die 
wordt opgemaakt met inaanmerkingne
ming van de beroepsbekwaamheid, de an
cienniteit in de instelling en de gezinsla
sten van de werknemer. De werkgever moet 
schriftelijk de vertegenwoordigers van de 
werknemers in het bedrijf op de hoogte 
brengen van de maatregelen die hij van 
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plan is te nemen ten einde hun sugges
ties in te winnen. Voor ontslag komen in de 
eerste plaats in aanmerking de werkne
mers die minder geschikt zijn voor de be
trekkingen die worden behouden en, bij ge
lijke beroepsbekwaamheid, de laatst 
aangeworven werknemers, met dien ver
stande dat de ancienniteit luidens artikel 
4 van dit wetboek wordt verhoogd met een 
jaar voor de gehuwde werknemer en met 
een jaar voor ieder kind ten laste ... "; die 
bepaling van toepassing is zodra het aan
tal betrekkingen in de instelling wordt ver
minderd; die bepaling niet vereist dat de 
volgordelijst onderworpen is aan de voor
waarde dat de behouden betrekkingen van 
hetzelfde type of van dezelfde categorie als 
de afgeschafte moeten zijn en bijgevolg het 
geval dat een bediende een functie uitoe
fent waarvan slechts een type bestaat 
geenszins van haar toepassingsgebied uit
sluit; het arrest, nu het derhalve aanneemt 
dat de volgordelijst enkel betrekking heeft 
op de gevallen dat er verschillende betrek
kingen worden behouden en dat die be
trekkingen tot dezelfde categorie en tot het
zelfde type moeten behoren, aan artikel 64 
een voorwaarde toevoegt die het niet be
vat, de draagwijdte ervan beperkt en der
halve een schending inhoudt van de arti
kelen 48 (gewijzigd bij de ordonnantie
wet nr. 73/007 van 5 januari 1973), 49 en 
64 (gewijzigd bij de ordonnantie-wet nr. 
73/007 van 5 januari 1973) van het Zai:
rese Wetboek van Arbeidsrecht, dat de bij
lage vormt bij de ordonnantie-wet nr. 67/ 
310 van 9 augustus 1967 houdende het 
Wetboek van Arbeidsrecht en 6 van het de
partementaal besluit nr. 11174 van 19 sep
tember 197 4; 

tweede onderdeel, het voor de beoorde
ling van de betekenis en de draagwijdte 
van het bepaalde in artikel 64 van het Zai:
rese Wetboek van Arbeidsrecht niet ter
zake doet dat de werkgever, ten einde zich 
aan de lijst te houden, de werknemer een 
niet afgeschafte betrekking van een an
dere categorie of type aanbiedt op straffe 
van eenzijdige wijziging van een wezen
lijk bestanddeel van de overeenkomst, aan
gezien de werknemer in dat geval de beein
diging van de overeenkomst kan aanvoeren, 
maar daartoe geenszins verplicht is en de 
arbeidsbetrekkingen even goed kan voort
zetten zonder zich op die wijziging te be
roepen en een ondergeschikte functie kan 
verkiezen hoven afdanking; het arrest der
halve, aoor de toevoeging dat artikel 64 
moet worden samengelezen met artikel 43 
van het Zalrese Wetboek van Arbeidsrecht 
en door hieruit af te leiden dat de werk-

gever geen lijst hoeft op te maken wan
neer de afgeschafte betrekking slechts uit 
een post bestaat, niet naar recht is ver
antwoord (schending van alle in het mid
del aangewezen bepalingen); 

derde onderdeel, het arrest, nu het be
slist dat de volgorde van de ontslagen ze
ker niet op het niveau van de dienst in zijn 
geheel moest worden opgemaakt op grond 
dat de criteria ervan onbekend zouden zijn, 
een schending inhoudt van artikel 64 van 
het Zalrese Wetboek van Arbeidsrecht dat 
de te hanteren criteria omschrijft en meer 
bepaald het criterium in verband met de 
bekwaamheid in het algemeen om de niet 
afgeschafte posten te bekleden (schen
ding van artikel 64 van het Zai:rese Wet
hoek van Arbeidsrecht (gewijzigd bij de 
ordonnantie-wet nr. 73/007 van 5 januari 
1973) en, voor zoveel nodig, van de artike
len 43, 48 (gewijzigd bij de ordonnantie
wet nr. 73/007 van 5 januari 1973), en 49 
van het Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht, 
dat de bijlage vormt bij de ordonnantie
wet nr. 67/310 van 9 augustus 1967 hou
dende het Wetboek van Arbeidsrecht) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het in het mid
del aangehaalde artikel 64 van het 
Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht 
volgt dat het artikel een regeling uit
werkt voor het geval dat verschillende 
werknemers van een zelfde instel
ling worden bedreigd met ontslag om 
economische redenen; dat, blijkens de 
toepassing die van die bepalingen 
wordt gemaakt in Zaire, de daarin 
voorgeschreven procedure niet dient te 
worden gevolgd wanneer de afge
schafte betrekking de enige betrek
king van die categorie is in de instel
ling; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
vaststelt dat de functie van eiser 
slechts uit een post bestond in de in
stelling waar hij tewerkgesteld was en 
dat ze was afgeschaft, wettig beslist 
dat de in bovengenoemd artikel 64 
voorgeschreven ontslagprocedure niet 
diende te worden gevolgd; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede en het derde onder
dee} betreft: 
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Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat die 
onderdelen kritiek uitoefenen op ten 
overvloede gegeven gronden van het 
arrest; 

Dat die onderdelen niet ontvanke
lijk zijn bij gebrek aan belang; 

Over het vierde middel : schending van de 
artikelen 4 h, 51, 52, 63 en 81 van het Zai:
rese Wetboek vanArbeidsrecht (Z.W.A.), dat 
de bijlage vormt bij de ordonnantie-wet nr. 
67/310 van 9 augustus 1967 houdende het 
Wetboek van Arbeidsrecht, 1134, 1319, 
1320 en 1322 van het Belgische Burger
lijk Wetboek, 33, 201, 202 en 204 van boek 
III van het Zai:rese Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat, overeenkomstig artikel51 van 
het Zai:rese Wetboek van Arbeidsrecht, de 
compensatoire opzeggingsvergoeding alle 
voordelen moet dekken die het personeels
lid zou ontvangen hebben indien hij wer
kelijk in dienst was gebleven, beslist dat 
voor de vaststelling van de grondslag voor 
de berekening van de opzeggingsvergoeding 
"de vergoedingen van het verblijfin Zai:re, 
de kosten voor opleiding, pensioen, genees
kundige verzorging, jaarlijkse reis, terug
reis en de jaarlijkse pensioenpremie" niet 
mogen meegerekend worden in het bevro
ren basisloon en " dat de grondslagen voor 
de berekening van de opzeggingsvergoeding 
op basis van het gemiddelde van de laat
ste 12 maanden tijdens de opzeggingster
mijn enkel worden bevroren voor de bezol
diging, de gratificaties en de voordelen die 
worden opgesomd in artikel 2.2.2 van deel 
2", op grand dat "volgens artikel 3.2.2.3. 
van deel 5 de opzeggingsvergoeding be
staat uit : - de bezoldiging verhoogd met 
het veranderlijk gedeelte, het gemiddelde 
van de voordelen die gedurende de 12 voor
gaande maanden aan het personeelslid zijn 
betaald (zie deel nr. 2, hoofdstuk 2), - de 
gratificatie die wordt berekend op basis van 
de laatste beoordeling en de totale, tij
dens het betrokken semester gepresteerde 
diensttijd, de opzeggingstermijn inbegre
pen; ... dat, wat het begrip gemiddelde van 
de voordelen betreft, deel2, artikel2.1° be
gint met te herinneren aan de beginselen 
en, met verwijzing naar de wet, de voor
delen omschrijft als de bedragen van de 
commissies, premies, gratificaties, bedra
gen die zijn betaald voor overuren en deel
nemingen in de winst; ... dat, blijkens ar
tikel 2.2.2 van deel 2 van het A.M.P.C., als 
voordelen die tijdens de laatste 12 maan
den zijn betaald worden aangemerkt : - de 

overuren, arbeid op zan- en feestdagen of op 
vrije dagen, nachtarbeid,- de fonograaf
premies, de chronometerpremies, - de pre
mies voor het personeel dat de computers 
bedient, - de begrafenispremies, - de ver
goedingen voor bewaargeving,- het ge
middelde van de voordelen dat gedurende 
de laatste 12 maanden aan het personeels
lid reeds zou zijn betaald; dat het zinloos is 
het gemiddelde van de voordelen die zijn 
betaald gedurende de 12 maanden voor de 
beeindiging in aanmerking te nemen om de 
grondslagen voor de berekening te bevrie
zen voor de duur van de opzeggingster
mijn als het voordelen betreft die in na
tura worden verstrekt (huisvesting), 
voordelen die eenmaal per jaar worden be
taald onder bepaalde voorwaarden (oplei
ding, pensioen), werkelijk gemaakte kos
ten die ten laste vielen van (de eerste 
verweerster), (reizen) en vergoedingen die 
vooruit zijn betaald (meubels, toelage voor 
verlenging van verlof); dat die voordelen af
zonderlijk moeten worden berekend en niet 
mogen begrepen worden in het bevroren 
basisloon; ... dat bij de bepaling van de ge
gevens die in de grondslag voor de bere
kening van de opzeggingsvergoeding moe
ten worden opgenomen, voor de gelijkstel
ling, ermee rekening client te worden 
gehouden dat de rechthebbende op de 
opzeggingsvergoeding niet mag worden be
voordeeld, enerzijds, door de cumulatie van 
voordelen ofvergoedingen waarop de niet 
ontslagen werknemer geen aanspraak zou 
kunnen maken, anderzijds, door zijn vrij
stelling van de contractuele voorwaarden 
voor de toekenning van bepaalde voorde
len; ... dat artikel81 van het Zai:rese Wet
hoek van Arbeidsrecht evenmin impliceert 
dat die bedragen die nag niet verschul
digd zijn bij de definitieve beeindiging van 
de effectieve dienst omdat de toekennings
voorwaarden nag niet vervuld zijn, moe
ten worden betaald binnen twee werkda
gen na de definitieve beeindiging van de 
effectieve dienst; dat op die datum in be
ginsel alleen de bestanddelen van het loon 
en het vakantiegeld verschuldigd zijn; ... 
dat (de eerste verweerster) terecht aan
voert dat krachtens artikel 4 h van het Zai:
rese Wetboek van Arbeidsrecht de genees
kundige verzorging, de wettelijke gezins
bijslagen, de reiskosten, alsook de voordelen 
die uitsluitend worden toegekend om de 
werknemer de uitoefening van zijn func
tie te vergemakkelijken geen bestandde
len zijn van de bezoldiging; dat met name 
de verplichting om allerlei kosten onder de 
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opgelegde voorwaarden terug te hetalen ai
leen hestaat als die kosten werkelijk ge
maakt zijn; dat hepaalde vergoedingen tij
dens de opzeggingstermijn enkel ver
schuldigd zijn als het personeelslid nog 
voldoet aan de opgelegde voorwaarden (hij
voorheeld scholing en levensonderhoud van 
de kinderen); dat andere vergoedingen en
kel verschuldigd zuilen zijn als ze zuilen 
kunnen herekend worden aan de hand van 
elementen die nog niet hekend zijn op de 
dag van het ontslag, zoals de jaarpremies 
voor rustpensioen die slechts eenmaal per 
jaar worden gestort en voor de hereke
ning waarvan het gemiddelde van de twaalf 
voorafgaande maanden niet als maatstaf 
kan dienen; dat hlijkens het Za'irese Wet
hoek van Arheidsrecht en deel 5, artikel 
3.2.2.3 van hetA.M.P.C. zelfs de kosten van 
de terugreis van het personeelslid en zijn 
gezin enkel verschuldigd zijn als de terug
reis werkelijk heeft plaatsgevonden en dat 
recht vervalt als daarvan geen gehruik is 
gemaakt hinnen twee jaar", 

terwijl artikel 81 van het Zai:rese Wet
hoek van Arbeidsrecht de verplichting om 
te hetalen hinnen twee werkdagen nadat 
het personeelslid definitief opgehouden 
heeft met werken niet heperkt tot de he
standdelen van het loon en het vakantie
geld; de opzeggingsvergoeding tevens 
krachtens voornoemde hepaling en krach
tens artikel 63 van het Za'irese Wetboek 
van Arheidsrecht hinnen dezelfde termijn 
moet worden hetaald en berekend wordt 
overeenkomstig de wettelijke en contrac
tuele hepalingen; de werkgever en de werk
nemer krachtens artikel 51 van het Zai:
rese Wethoek van Arheidsrecht tijdens de 
gehele duur van de opzeggingstermijn al 
hun verhintenissen over en weer moeten 
nakomen; artikel 3.2.2.3 van deel nr. 5 van 
het "memo ten behoeve van het kader
personeel" van de eerste verweerster het 
volgende bepaalt: "de opzegging kan wor
den vervangen door een afkoopsom gelijk 
aan de hezoldiging die overeenkomt met de 
opzeggingstermijn of met het nog reste
rende gedeelte ervan. Wanneer die vergoe
ding door de werkgever wordt hetaald, moet 
ze niet aileen het loon omvatten, maar ook 
aile voordelen die het personeelslid zou heb
hen ontvangen, indien hij gedurende de op
zeggingstermijn was hlijven doorwerken"; 
artikel 3.2.2.3.1 van hetzelfde deel preci
seert dat "de opzeggingsvergoeding he
staat uit het gemiddelde van de voorde
len die gedurende de 12 voorafgaande 
maanden aan het personeelslid zijn be
taald"; volgens artikel2.1 ("Beginselen) van 
deel nr. 2 van het "Memo ten hehoeve van 

het kaderpersoneel" van de eerste ver
weerster, " ... de personeelsleden ... gedu
rende de opzeggingstermijn ... recht heh
hen op het gemiddelde van de voordelen die 
hun voor de twaalf (aan de opzeggingster
mijn) voorgaande maanden zijn hetaald. 
Volgens de wet maken van die voordelen 
deel uit : de hedragen van de commissies, 
premies, gratificaties, hetaling van over
uren en deelnemingen in de winst."; arti
kel 2.2.2 ("Toepassing") van hetzelfde deel 
hepaalt dat "als voordelen die tijdens de 
laatste 12 maanden zijn hetaald worden 
aangemerkt. - De overuren, arheid op zon
en feestdagen of op vrije dagen, nachtar
beid - de fonograafpremies - de 
chronometerpremies - chronometer- de 
premies voor het personeel dat de compu
ters hedient (operatoren en programmeer
ders) - de hegrafenispremies - de ver
goedingen voor hewaargeving - het 
gemiddelde van de voordelen dat gedu
rende de laatste 12 maanden aan het per
soneelslid reeds zou zijn hetaald"; de om
standigheid dat laatstgenoemde hepaling 
die slechts een toepassing is van het in ar
tikel 2.1 uiteengezette beginsel vermeldt 
dat als hetaalde voordelen worden aange
merkt de voordelen die het op een trou
wens niet heperkende wijze opsomt, niet 
vermag uit te sluiten dat het gemiddelde 
van de voordelen waarop de personeelsle
den tijdens de opzeggingstermijn recht heh
ben ook aile andere voordelen moet om
vatten die zijn hetaald voor de aan het 
ontslag voorafgaande twaalf maanden als 
bedoeld in artikel2.1 en meer hepaald die 
welke uitdrukkelijk in die hepaling wor
den opgesomd en van die voordelen "dee! 
uitmaken"; het arrest in geen van de ove
rige overwegingen van die contractuele re
gel afwijkt; het arrest hijgevolg, nu het de 
"voordelen die zijn hetaald voor de twaalf 
aan (de opzeggingstermijn) voorafgaande 
twaalf maanden" heperkt tot de enkele 
voordelen die vermeld staan in artikel 2.2.2 
van deel nr. 2 dat slechts de toepassing 
vormt van het in artikel2.1 uiteengezette 
heginsel en, nu het weigert daarin de ver
goedingen op te nemen voor huisvesting in 
Zai:re, voor pensioenen, geneeskundige ver
zorging, jaarlijkse reis en de jaarlijkse pre
mie voor rustpensioenen, ofschoon het ar
rest niet vaststelt dat eiser die niet 
gekregen had tijdens de twaalf maanden 
die aan de heeindiging voorafgaan, aan de 
hovenstaande contractshepalingen waarin 
de wijze van de herekening van de 
opzeggingsvergoeding wordt geregeld een 
draagwijdte geeft die met de hewoordin
gen ervan onverenighaar is en derhalve de 
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bewijskracht ervan miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Belgisch Burgerlijk Wetboek en van de ar
tikelen 201, 202 en 204 van boek III van 
het Zai:rese Burgerlijk Wetboek), het be
ginsel miskent dat de overeenkomst geldt 
als wet doordat het aan de overeenkomst de 
gevolgen niet verbindt die ze tussen de par
tijen had (schending van artikel 33 van 
boek III van het Zai:rese Burgerlijk Wet
hoek en artikelll34 van het Belgisch Bur
gerlijk Wetboek) en door de bovengenoemde 
beperkingen inbreuk maakt op de regels in
zake de berekening en de termijnen voor de 
betaling van de opzeggingsvergoeding 
(schending van de artikelen 4 h, 51, 52, 63 
en 81 van het Zai:rese Wetboek van Ar
beidsrecht, dat de bijlage vormt bij be
schikking nr. 67/310 van 9 augustus 1967 
houdende het Wetboek van Arbeidsrecht) : 

Overwegende dat uit het middel 
blijkt dat het aan het arrest verwijt 
dat het aan de artikelen 2.1 en 2.2.2 
van deel nr. 2 een draagwijdte geeft 
die met de bewoordingen ervan on
verenigbaar is, daar ze, volgens het 
middel, moeten worden uitgelegd in 
het licht van de bepalingen van het 
Za'irese Wetboek van Arbeidsrecht en 
deel nr. 5 die het aangeeft; 

Dat de aldus aangeklaagde onwet
tigheid geen schending inhoudt van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek; · 

Overwegende voor het overige dat 
het middel, nu het ervan uitgaat dat 
artikel 2.2.2 van deel nr. 2 slechts Mm 
toepassi;ng en derhalve niet de enige 
toepassing vormt van het in artikel 2.1 
van dat deel uiteengezette beginsel, 
het Hof ertoe zou verplichten de akte 
waarin de overeenkomst vervat is uit 
te leggen, wat niet tot zijn bevoegd
heid behoort; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het zeuende middel : schending van 
de artikelen 398 en 399 van de Zai:rese wet 
nr. 73/021 van 20 juli 1973 "portant re
gime general des biens, regime foncier et 
immobilier et regime des suretes", 2, 2011 
en 2036 van het Belgisch Burgerlijk Wet
hoek, 552 en 575 van boek III van het Zai:
rese Burgerlijk Wetboek, zoals ze van toe
passing waren voor de opheffing ervan, 
alsook van artikel 1 van de ordonnantie 

van de administrateur-generaal van Kongo 
d. d. 1886, goedgekeurd bij het decreet van 
12 november 1866 houdende de vooraf
gaande titel van het Zai:rese Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben aange
nomen dat de tweede verweerster gehou
den was tot vrijwaring jegens de geexpa
trieerde personeelsleden, beslist dat die 
vrijwaringsverplichting moet worden be
schouwd als een borgtocht en de door ei
ser tegen de tweede verweerster ingestelde 
rechtsvordering die met name strekte tot 
betaling van achterstallige aanpassingen 
van de bezoldiging met de levensduurte
coefficient niet gegrond verklaart op grond 
dat "alle excepties die tot de schuld zelfbe
horen, d.w.z. alle middelen waaruit volgt 
dat de hoofdschuld door de schuldeiser niet 
meer kan worden geeist, door de borg kun
nen worden opgeworpen; dat de in arti
kel 575 van het Kongolese Burgerlijk Wet
hoek vervatte regel niet alleen van 
toepassing is op de oorzaken van het te
nietgaan van de hoofdverbintenis, maar ook 
op alle gebeurtenissen die het bestaan van 
die verbintenis in rechte aantasten; dat het 
dienaangaande niet relevant is dat (ei
ser) zich rechtstreeks tot de borg zou kun
nen wenden, aangezien diens verbintenis
sen hierdoor niet zwaarder kunnen worden 
dan die van de hoofdschuldenaar; dat alle 
eventualiteiten die een weerslag hebben op 
de hoofdverbintenis ook gevolgen hebben 
voor de borgtocht; ... dat het besluit van de 
Zai:rese overheid om de in Belgische frank 
uitgedrukte bezoldiging van de geexpatri
eerde personeelsleden vanaf 1982 niet lan
ger aan de index aan te passen eveneens 
een tot de schuld zelfbehorende exceptie is 
waarop de borg zich kan beroepen; dat, zo
als uit bepaalde brieven blijkt, bonder
den personeelsleden, die in 1982 of in 1987 
niet zijn ontslagen, ondanks de bijstand van 
vakverenigingen in feite altijd hebben 
geoordeeld, ook al hebben sommigen aan
vankelijk geprotesteerd, dat (de tweede ver
weerster) zich rechtsgeldig kon beroepen op 
dat bevel van hogerhand of op dat geval 
van overmacht dat alleen de ontslagen per
soneelsleden die dezelfde raadsman bad
den die kans hebben aangegrepen om van 
(de tweede verweerster) in rechte de ach
terstallige indexaanpassingen te vorde
ren; ... dat, indien (de tweede verweerster) 
reeds in 1982 als borg verplicht was de ach
terstallige indexaanpassingen te betalen, zij 
reeds in 1982 de betaalde bedragen had 
kunnen terugvorderen van (de eerste ver
weerster); dat zulks tot gevolg zou heb
ben gehad dat de politieke maatregelen van 
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de Zai:rese autoriteiten om geen index
aanpassingen meer toe te passen onge
daan zouden worden gemaakt, wat voor die 
autoriteiten onaanvaardbaar zou zijn ge
weest; ... dat de personeelsleden geen wet
tige redenen hadden om te geloven dat (de 
tweede verweerster) in staat was en ver
plicht was om hun een zekerheid te ver
strekken die hen tevens vrijwaarde tegen 
de beslissingen van de Zai':rese overheid om 
hun in deviezen uitgedrukte bezoldigin
gen niet langer te indexeren; dat de hon
derden niet ontslagen personeelsleden dat 
niet hebben geloofd; ... dat moet worden op
gemerkt dat voor een ander geval van over
macht, namelijk dat waarin de zaak bui
ten de schuld van de hoofdschuldenaar door 
toeval tenietgaat, wordt aangenomen dat de 
borg hierdoor bevrijd wordt, aangezien de 
hoofdschuldenaar bevrijd wordt", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel398 van 
de wet nr. 73/021 van 20 juli 1973 "por
tant regime general des biens, regime fan
cier et immobilier et regime des suretes" de 
titels IX en XI van hoek III van het Kon
golese Burgerlijk Wetboek, die betrek
king hadden op borgtocht en pand heeft op
geheven; luidens artikel 399 die wet van 
kracht is geworden op de dag van de af
kondiging ervan, namelijk op 20 juli 1973; 
het arrest de beslissing dat de tweede ver
weerster zich tegen eiser kan beroepen op 
de excepties die tot de schuld zelf beho
ren, meer bepaald de excepties gegrond op 
de vmjaring en op het besluit om de in Bel
gische frank uitgedrukte bezoldiging van de 
geexpatrieerde personeelsleden vanaf 1982 
niet langer te indexeren, welk besluit door 
het arrest wordt aangemerkt als een ex
ceptie die tot de schuld zelf behoort, uit
drukkelijk grondt op de in artikel575 van 
het Kongolese Burgerlijk Wetboek ver
vatte regel; het arrest aldus de opgehe
ven wetsbepalingen ten onrechte toepast 
(schending van de artikelen 398 en 399 van 
de wet nr. 73/021 van 20 juli 1973 "por
tant regime general des biens, regime fan
cier et immobilier et regime des suretes" 2 
van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, 1 van 
de ordonnantie van de administrateur
generaal van Kongo d.d. 14 mei 1886, die 
is goedgekeurd bij het decreet van 12 no
vember 1886 houdende de voorafgaande ti
tel van het Zai:rese Burgerlijk Wetboek, en 
voor zoveel nodig, van de artikelen 552 en 
575 van hoek III van het Za'irese Burger
lijk Wetboek, zoals ze van toepassing wa
ren voor de opheffing ervan); 

tweede onderdeel, de artikelen 2036, 
tweede lid, van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek en het oud artikel 575, tweede lid, 

van het Zai:rese Burgerlijk Wetboek (dat in 
dezelfde bewoordingen is gesteld), bepa
len dat de borg zich tegen de schuldeiser 
niet kan beroepen op de excepties die ai
leen de schuldenaar persoonlijk betref
fen; die bepaling niet alleen van toepas
sing is op de excepties in verband met de 
onbekwaamheid van de schuldenaar, maar 
ook op die in verband met diens onvermo
gen; wanneer de hoofdschuldenaar, krach
tens een bevel van een buitenlandse over
heid, de hoofdschuldenaar het verbod krijgt 
opgelegd om een verbintenis na te komen 
die bestaat in de betaling van een geld
sam, hij in een toestand verkeert die ge
lijkstaat met een staat van onvermogen; de 
borg zich derhalve niet op die exceptie mag 
beroepen, daar ze alleen de hoofdschulde
naar persoonlijk betreft; het arrest-der
halve niet wettig kon beslissen dat het be
sluit van de Zai:rese overheid om de in 
Belgische frank uitgedrukte bezoldiging van 
de geexpatrieerde personeelsleden vanaf 
1982 niet langer te indexeren een tot de 
schuld zelfbehorende excepti{) was waarop 
de tweede verweerster zich tegen eiser kon 
beroepen, en derhalve de rechtsvordering 
van laatstgenoemde, die met name strekte 
tot betaling van achterstallige aanpassin
gen van de bezoldiging met de levens
duurtecoefficient, niet kon afwijzen (scherr
ding van de artikelen 2011 en 2036 van het 
Belgisch Burgerlijk Wetboek en van dear
tikelen 552 en 575 van hoek III van het 
Zai:rese Burgerlijk Wetboek, zoals ze van 
toepassing waren voor de opheffing er
van): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel aan 
het arrest verwijt dat het op grond van 
artikel 575 van het Za!rese Burger
lijk Wetboek beslist dat de tweede ver
weerster, die zich hoofdelijk borg had 
gesteld voor bepaalde verbintenissen 
van de eerste verweerster, zich te
gen eiser kan beroepen op de excep
ties die tot de schuld zelf behoren; dat 
het betoogt dat die bepaling is opge
heven bij artikel 398 van de wet nr. 
73/021 van 20 juli 1973, die dezelfde 
dag in werking getreden is, en dat het 
arrest ten onrechte een opgeheven be
paling van Zai:rees recht toepast; 

Dat aldus het onderdeel gegrond is 
op het beginsel volgens hetwelk de 
nieuwe wet onmiddellijk toepassing 
vindt; dat voomoemd beginsel in Zai:re 
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van toepassing is krachtens artikel 1 
van de ordonnantie van de admini
strateur-generaal van Kongo van 14 
mei 1886, goedgekeurd bij het decreet 
van 12 november 1886 houdende de 
voorafgaande titel van het Zai:rese 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat de nieuwe wet in 
de regel niet enkel van toepassing is 
op toestanden die na haar inwerking
treding ontstaan, maar ook op de toe
komstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestanden, die 
zich voordoen ofvoortduren onder vi
geur van de nieuwe wet, voor zover 
daardoor geen afbreuk wordt gedaan 
aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten; dat evenwel inzake overeen
komsten de oude wet van toepassing 
blijft, tenzij de nieuwe wet van open
bare orde is of uitdrukkelijk de toe
passing voorschrijft op de lopende 
overeenkomsten; 

Overwegende dat uit de vermeldin
gen van het arrest blijkt dat de borg
tocht is aangegaan onder vigeur van 
het oude artikel 575 van het Za'irese 
Burgerlijk Wetboek; dat het middel de 
wetsbepaling niet aangeeft waaruit 
zou blijken dat de nieuwe wet van 
openbare orde is of onmiddellijk toe
passing vindt op de lopende overeen
komsten; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel aan 
het arrest verwijt dat het beslist dat 
het besluit van de Zai:rese overheid om 
de in Belgische frank uitgedrukte be
zoldiging van de geexpatrieerde per
soneelsleden vanaf 1982 niet meer te 
indexeren een tot de schuld zelf be
horende exceptie is waarop de tweede 
verweerster zich tegen eiser kan be
roepen; dat het middel daartoe aan
voert dat de eerste verweerster ten ge
volge van dat besluit in een toestand 
verkeert die gelijkstaat met een staat 
van onvermogen en dat het derhalve 
een exceptie is die alleen de schulde
naar persoonlijk betreft; 

Overwegende evenwel dat uit de be
slissing van het hof van beroep dat de 
eerste verweerster van haar schuld be
vrijd was, wat het tweede middel ver
geefs heeft bekritiseerd, volgt dat de 
toestand van die verweerster niet kan 
worden gelijkgesteld met de toestand 
van degene die het door hem verschul
digde niet kan betalen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

13 mei 1996- 3e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Grotendeels gelijkluidende con
clusie (11) van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en 
Gerard. 
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3e KAMER-13 mei 1996 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS)- WERKLOOSHEID
LANGDURIGE WERKLOOSHEID- PROCEDURE 
- BESLISSING TOT SCHORSING- BETWISTING 
- BEROEPSPROCEDURE- BEROEPSGRONDEN 
- OMV ANG- ARBEIDSRECHTBANK 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- PRO
CEDURE- VERWITTIGING TOT SCHORSING
BETWISTING - VERPLICHT ADMINISTRATIEF 
BEROEP- BEROEPSGRONDEN- OMVANG. 

3° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKE
RING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- PRO
CEDURE- VERWITTIGING TOT SCHORSING-

(11) Ret O.M. was van oordeel dat het vijfde en 
het zesde middel, die niet worden gepubliceerd, 
niet ontvankelijk waren. Ret geannoteerde ar
rest beslist dat die middelen niet kunnen wor
den aangenomen. 



- - ------~ ,--[ 

Nr. 171 HOF VAN CASSATIE 443 

NIET-NALEVING VERPLICHTE ADMINISTRA
TIEVE PROCEDURE- BESUSSING TOT SCHOR
SING- BETWISTING- BEROEPSPROCEDURE 
- BEROEPSGRONDEN - BEVOEGDHEID 
ARBEIDSRECHTBANK- OMVANG. 

1 o Art. 7, § 11, Besluitwet 28 dec. 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 

· der arbeiders en art. 580 Ger. W. bepa
len respectievelijk dat geschillen over reck
ten ontstaan uit de werkloosheidsregeling 
tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank behoren; die rechtbank is bevoegd 
om de wettigheid van de beslissing tot 
schorsing van de directeur, ten aanzien 
van de wetten en de verordeningen in
zake werkloosheid te toetsen en uitspraak 
te doen over de rechten die uit die wet
telijke bepalingen voortvloeien (1). (Art. 
7, § 1, Beslw. 28 dec. 1944, art. 580 
Ger.W.) 

2° De bepalingen van art. 8~, §§ 1 en 2, Vf!-~ 
het Werkloosheidsbeslult 1991 (gewlj
zigd K.B. 14 sept. 1992) hebben enkel be
trekking op het administratief beroep we
gens bepaalde gronden tegen de verwit
tiging tot schorsing. (Art. 82, §§ 1 en 2, 
Werkloosheidsbesluit 1991, gewijzigd 
K.B. 14 sept. 1992.) 

3° De werkloze die de beslissing tot schor
sing van de directeur voor het arbeids
gerecht betwist kan zich beroepen op gran
den bepaald in art. 82 van het 
Werkloosheidsbesluit 1991 zoals gewij
zigd bij KB. 14 sept. 1991 oak al heeft hij 
tegen de verwittiging tot schorsing geen 
verplicht administratief beroep inge
steld. (Art. 7, § 11, Beslw. 28 dec. 1944, 
art. 580 Ger.W., art. 82, §§ 1 en 2, 
Werkloosheidsbesluit 1991, gewijzigd 
K.B. 14 sept. 1992.) 

(ULIN 
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0071.N) 

RET HOF· - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 februari 1995 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 107, van de Grond-

(1) Cass., 15 jan. 1996, A.R. nr. S.94.0163.N 
(A.C., 1996, nr. 29). 

wet van 7 februari 1831, thans 159 van de 
gecoordineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 8, 9, 580, 1° en 2° en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
ten van 12 mei 1971, 28 juli 1971 en 4 au
gustus 1978, 7, § 11, van de Besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, ge
wijzigd bij de wet van 10 oktober 1967, 80, 
81, 82, 83, 142, van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 houdende de 
werk!oosheidsreglementering, gewijzigd bij 
de koninklijke bes!uiten van 22 juni 1992, 
26 juni 1992, 5 augustus 1992, 14 septem
ber 1992, 2 oktober 1992, 21 december 
1992, 25 mei 1993 en voor de wijziging bij 
de koninklijke besluiten van 27 decem
ber 1993, 10 mei 1994 en 8 maart 1995, 56 
en 57 van het Ministeriele Besluit van 26 
nove~ber 1991 houdende de toepassings
regelen van de werkloosheidsreg!e
mentering, gewijzigd bij de Ministeriele Be
sluiten van 30 juni 1992, 16 december 1992 
en 27 mei 1993, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de beslissing van de directeur van 
het Werkloosheidsbureau Vi!voorde van 5 
juli 1993 bevestigt op de volgende gran
den : "Bij koninklijk besluit van 14 sep
tember 1992 wordt met uitwerking op 23 
september 1992 de mogelijkheid van ad
ministratiefberoep vervangen door een ver
plichte administratieve beroepsprocedure 
... In casu werd geen beslissing na admi
nistratief beroep genomen door de admi
nistratieve overheid, daar eiseres nagela
ten heeft verplicht beroep in te diene!l 
tegen de verwittigingsbrief van 27 apnl 
1993. Met ingang van 23 september 1992 
is het administratief beroep verplicht ge
steld. De werkloze moet de verwittiging 
aanvechten bij de directeur en/of de nati~
nale administratieve commissie en zoals ei

seres terecht stelt niet voor de Arbeids
rechtbank; de verwittigingsbrief is inder
daad geen administratieve beslissing. De 
schorsingsbeslissing moet worden aange
vochten voor de Arbeidsrechtbank en kan 
niet via administratieve weg worden be
twist. Wanneer de administratieve beroeps
procedure tegen de verwittingsbriefwordt 
gevolgd (cfr. art. 82, § 1 en § 2 van het ko
nink!ijk bes!uit van 25 november 1991) kan 
de werkloze deze beroepsgronden opnieuw 
inroepen voor de Arbeidsrechtbank, die op 
haar beurt haar controlebevoegdheid zal 
uitoefenen en zal nagaan of de administra
tieve beslissing beantwoordt aan de rechts
regels terzake. De werkloze moet echter 
eerst de administratieve beroepsprocedure 
gevoerd hebben door binnen de maand de 
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verwittiging te betwisten bij de directeur 
en/of de nationale administratieve com
missie. De bevoegdheid van de Rechtbank 
om kennis te nemen van alle geschillen die 
voortvloeien uit de wetten en verordenin
gen inzake werkloosheid (art. 580 Ger.W.) 
wordt niet beperkt, wel dient de werk
loze een bepaalde administratieve proce
dure te volgen en bij niet-naleving bier
van, kan de schorsingsbeslissing niet 
aangevochten worden op dezelfde gron
den als deze voorzien door art. 82, § 1 en 
§ 2 van vorengenoemd koninklijk besluit. 
De verplichte administratieve beroeps
procedure voorzien door het koninklijk be
sluit van 14 september 1992 is niet in strijd 
met de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der werknemers en dient te worden 
toegepast daar de werkloze die zich aan de 
regels houdt de mogelijkheid heeft om de 
schorsingsbeslissing aan de rechterlijke 
macht voor te leggen met dezelfde argu
menten als voorzien door art. 82, § 1 en 
§ 2 van het koninklijk besluit van 25 no
vember 1991 en om de beslissingen van de 
administratie aan hun wettelijkheid tela
ten toetsen. Ret georganiseerd administra
tief beroep doet de gerechtelijke waarbor
gen niet teniet, daar tegen de beslissingen 
van de directeur en de nationale admini
stratieve commissie beroep kan worden 
aangetekend bij de Arbeidsrechtbank ... Ei
seres heeft de verwittigingsbriefvan 27 
april 1993, waarin uitdrukkelijk de ver
plichte procedure wordt vermeld, niet aan
gevochten binnen de voorziene termijn, zo
dat zij op straffe van verval de beroeps
gronden vermeld in art. 82, § 1 en § 2 van 
voormeld koninklijk besluit niet voor het 
eerst voor de Arbeidsrechtbank kan voor
leggen en dit laatste dient als sanctie op het 
niet volgen van de verplichte procedure te 
worden aanzien"; 

terwijl, eerste onderdeel, de directeur aan 
de werkloze, in de vorm van een verwitti
ging, kennis geeft van de datum waarop 
zijn werkloosheidsduur het dubbel zal over
schrijden van de gemiddelde gewestelijke 
werkloosheidsduur; dat de werkloze door 
deze kennisgeving ook verwittigd wordt dat 
zijn recht op uitkeringen geschorst zal wor
den en dat de werkloze door deze verwit
tiging gei:nformeerd wordt over de ver
plichte te volgen administratieve beroeps
procedure indien hij deze verwittiging tot 
schorsing wil betwisten; dat de werkloze, 
binnen de maand volgend op de dag van 
ontvangst van de verwittiging, een admi
nistratiefberoep moet indienen bij dedi-

recteur indien hij de verwittiging tot schor
sing wil betwisten op een van de gronden 
opgesomd in art. 82, § 1 van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 en dat 
hij dit administratiefberoep binnen dieter
mijn moet indienen bij de nationale admi
nistratieve commissie indien hij de verwit
tiging tot schorsing wil betwisten op een 
van de gronden opgesomd in art. 82, § 2 
van dit koninklijk besluit; dat wanneer de 
directeur een beslissing tot schorsing 
neemt, dan kan de werkloze tegen de be
slissing tot schorsing beroep indienen bij de 
Arbeidsrechtbank op een van de gronden 
opgesomd in art. 82, § 1 en § 2 van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991, ook 
al had de werkloze geen administratiefbe
roep ingediend tegen de verwittiging van de 
schorsing; dat de werkloze zijn recht om be
roep in te dienen tegen de eigenlijke be
slissing tot schorsing op de gronden voor
zien door art. 82, § §· 1 en 2 van voormeld 
koninklijk besluit inderdaad niet verliest 
door het louter feit dat hij geen admini
stratiefberoep ingediend heeft tegen de ver
wittiging van de schorsing; dat het bestre
den arrest dan ook ten onrechte beslist 
heeft dat eiseres de beroepsgronden ver
meld in art. 82, § 1 en § 2 van voormeld ko
ninklijk besluit niet voor het eerst voor de 
Arbeidsrechtbank kan voorleggen om de 
schorsingsbeslissing aan te vechten lou
ter omdat eiseres geen administratiefbe
roep had aangetekend tegen de ver
wittigingsbriefvan 27 april1993 (schen
dingvan art. 80, 81, 82, 83, 142 K.B. 25 no
vember 1991, 56 en 57 M.B. 26 november 
1991, 7, § 11 van de Besluitwet van 28 de
cember 1944, 8, c, 580, 1' en 2' en 1042 
Ger.W.), 

tweede onderdeel, de directeur aan de 
werkloze in de vorm van een verwittiging, 
kennis geeft van de datum waarop zijn 
werkloosheidsduur het dubbel zal over
schrijden van de gemiddelde gewestelijke 
werkloosheidsduur; dat de werkloze door 
deze kennisgeving ook verwittigd wordt dat 
zijn recht op uitkeringen geschorst zal wor
den en dat de werkloze door deze verwit
tiging gei:nformeerd wordt over de ver
plicht te volgen administratieve beroeps
procedure indien hij deze verwittiging tot 
schorsing wil betwisten; dat de werkloze, 
binnen de maand volgend op de dag van 
ontvangst van de verwittiging een admi
nistratiefberoep moet indienen bij dedi
recteur indien hij de verwittiging tot schor
sing wil betwisten op een van de gronden 
opgesomd in art. 82, § 1 van het konink
lijk besluit van 25 november 1991 en dat 
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hij dit administratiefberoep binnen dieter
mijn moet indienen bij de nationale admi
nistratieve commissie indien hij de veiWit
tiging tot schorsing wil betwisten op een 
van de gronden opgesomd in art. 82, § 2 
van dit koninklijk besluit; dat wanneer de 
directeur een beslissing tot schorsing 
neemt, dan kan de werkloze tegen de be
slissing tot schorsing beroep indienen bij de 
Arbeidsrechtbank op een van de gronden 
opgesomd in art. 82, § 1 en § 2 van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991, ook 
al had de werkloze geen administratiefbe
roep ingediend tegen de veiWittiging van de 
schorsing; dat de geschillen over rechten 
ontstaan uit de werkloosheidsregeling im
mers behoren tot de bevoegdheid van de 
Arbeidsrechtbank krachtens art. 7, § 11 van 
de Besluitwet van 28 december 1944 en 
krachtens art. 580, 1° en 2° van het Ge
rechtelijk Wetboek; dat indien de werk
loze krachtens de art. 81, 82 en 83 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 de 
beroepsgronden vermeld in voornoemd art. 
82, § 1 en § 2 niet voor de Arbeidsrecht
bank zou kunnen voorleggen ter bestrij
ding van de eigenlijke beslissing tot schor
sing als sanctie op het niet volgen van de 
verplichte administratieve procedure te
gen de veiWittiging van de schorsing, zo
als het bestreden arrest beslist, dan is dit 
een beperking van de bevoegdheid van de 
Arbeidsrechtbank om uitspraak te doen 
over de geschillen ontstaan uit de 
werkloosheidsregeling en dan stemmen die 
artikelen niet overeen met art. 7, § 11 van 
de Besluitwet van 28 december 1944 en art. 
580, 1° en 2° van het Gerechtelijk Wet
hoek; dat de appelrechters de art. 81, 82 en 
83 van het K.B. van 25 november 1991 der
halve niet hadden mogen toepassen in zo
verre de schorsingsbeslissing krachtens die 
artikelen niet voor de Arbeidsrechtbanken 
kan aangevochten worden op de gronden 
voorzien in art. 82, § 1 en § 2 (schending 
van art. 107 van de Grondwet van 7 fe
bruari 1831, thans art. 159 van de gecoor
dineerde Grondwet van 17 februari 1994); 
dat de appelrechters dan ook ten onrechte 
beslisten dat de schorsingsbeslissing voor 
de Arbeidsrechtbank niet kan aangevoch
ten worden op de gronden voorzien door 
art. 82, § 1 en § 2 van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991louter omdat 
eiseres geen administratiefberoep had aan
getekend tegen de veiWittigingsbriefvan 27 
april 1993 (schending van art. 7, § 11 van 
de Besluitwet van 28 december 1944, 8, 9, 
580, r en 2°, 1042, Ger. W) en op die gran
den de bestreden beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigden (schending van art. 80, 81, 

82, 83, 142, K.B. 25 november 1991, 56 en 
57, M.B. 26 november 1991), zodat het be
streden arrest de in het middel aangewe
zen bepalingen geschonden heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens de be

palingen van artikel82, §§ 1 en 2, van 
het Werkloosheidsbesluit (1991), ge
wijzigd bij koninklijk besluit van 14 
september 1992, de werkloze aan wie 
de directeur van het werkloosheids
bureau de in artikel 81 van dat be
sluit bedoelde verwittiging heeft ge
zonden, een administratief beroep 
moet instellen indien hij de verwitti
ging tot schorsing wil betwisten op de 
gronden die dat artikel vermeldt; 

Dat deze bepalingen enkel betrek
king hebben op het administratief be
roep wegens bepaalde gronden tegen 
de verwittiging tot schorsing; 

Overwegende dat de arbeids
gerechten, krachtens de artikelen 7, 
§ 11 van de Besluitwet van 28 decem
ber 1944 en 580, 2·, van het Gerech
telijk Wetboek, bevoegd zijn om de 
wettigheid van de beslissing tot schor
sing van de directeur, ten aanzien van 
de wetten en de vorderingen inzake 
werkloosheid te toetsen en uitspraak 
te doen over de rechten die uit die wet
telijke bepalingen voortvloeien; 

Dat uit de voornoemde wetsbepa
lingen volgt dat de werkloze die de be
slissing tot schorsing van de direc
teur voor het arbeidsgerecht betwist, 
zich daarbij kan beroepen op de gran
den, bepaald in voormeld artikel 82 
van het Werkloosheidsbesluit (1991), 
ook al heeft hij tegen de verwittiging 
tot schorsing geen administratief be
roep, als bedoeld in dat artikel, inge
steld; 

Dat het arrest, door anders te oor
delen, de voormelde bepalingen 
schendt; 

Overwegende dat het tweede onder
dee! niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
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het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikell017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

13 mei 1996 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- "Ver· 
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en 
Simont. 

Nr. 172 

38 KAMER - 13 mei 1996 

1 o INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE DE 
STATUS VAN VLUCHTELINGEN- BEPALIN
GEN MET RECHTSTREEKSE WERKING IN DE 
BELGISCHE INTERNE RECHTSORDE. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
RECHTSTREEKSE UITWERKING IN DE INTERNE 
RECHTSORDE -CONFLICT TUSSEN INTERNA
TIONALE RECHTSREGEL EN INTERNE RECHTS
REGEL - VOORRANG VAN DE VERDRAGS
REGEL. 

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE DE 
STATUS VANVLUCHTELINGEN -ART. 23-
DRAAGWIJDTE. 

4° VREEMDELINGEN- GEWAARBORGDE 
GEZINSBIJSLAG- GERECHTIGDE - GELIJK
HEJD VAN BEHANDELING MET BELGISCHE ON
DERDANEN- VOORW AARDEN- HOEDANIG
hEID VAN VLUCHTELING- CATEGORIEEN
ONDERSCHEID - GEVOLG. 

5° GEZINSBIJSLAG- GEWAARBORGDE 
GEZINSBIJSLAG- GERECHTIGDE- VREEM
DELING- GELIJKHEID VAN BEHANDELING 
MET BELGISCHE ONDERDANEN- VOORWAAR
DEN- VLUCHTELING- HOEDANIGHEID- CA
TEGORIEEN - ONDERSCHEID- GEVOLG. 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONAAL VERDRAG 19 DECEMBER 1966 
INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN OPGEMAAKT TE NEW YORK- ARTI
KEL 26- NIET-DISCRIMINATIEBEGINSEL
DRAAGWIJDTE. 

7° VREEMDELINGEN- TOEGANG TOT 
RET GRONDGEBIED, VERBLIJF, VESTIGING, 
VERWIJDERING- VLUCHTELING- HOEDA
NIGHEID - BEGRIP. 

1" Art. 23 Internationaal "Verdrag betref
fende de status van Vluchtelingen, on
dertekend te Geneve op 28 juli 1951 en 
goedgekeurd bij de wet van 26juni 1953, 
heeft rechtstreekse werking in de Bel
gische interne rechtsorde (1). (Art. 23 In
ternationaal Verdrag betreffende sta
tus van vluchtelingen ondertekend te 
Geneve op 28 juli 1951, goedgekeurd bij 
wet 26 juni 1953.) 

2° In geval van conflict tussen een inter
nationale verdragsregel, die rechtstreekse 
werking heeft in de interne rechtsorde, zo
als een regel die valt af te leiden uit art. 
23 van het Internationaal Verdrag be
treffende de status van vluchtelingen, en 
een interne rechtsregel heeft de door het 
verdrag vastgelegde regel voorrang (2). 
(Art. 23 Internationaal Verdrag betref
fende status van vluchtelingen onderte
kend te Geneve op 28 juli 1951, goedge
keurd bij wet 26 juni 1953.) 

3°, 4° en 5° De gelijkheid van behande
ling inzake ondersteuning en bi,jstand van 
overheidswege ter voorziening van levens
onderhoud, van de regelmatig op het 
grondgebied verblijvende vluchtelingen en 
van Belgische onderdanen geldt slechts, 
eventueel met terugwerkende kracht, voor 
de persoon die krachtens de toepasse
lijke wetgeving de hoedanigheid van 
vluchteling bezit en als dusdanig is er
kend (3). (Art. 23 Internationaal Ver
drag betreffende status van vluchtelin
gen ondertekend te Geneve op 28 juli 
1951, goedgekeurd bij wet 26 juni 1953; 
1 en 3 wet 20 juli 1971 tot instelling van 
een gewaarborgde gezinsbijslag; art. 48 
Vreemdelingenwet.) 

(1) Cass., 16 april1984, A.R. nr. 6848 (A. C., 
1983-84, nr. 477). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Cass., 25 sept. 1995, A.R. nrs. S.95.0043.N 
(A.C., 1995, nr. 398). 
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6° Art. 26 van het Verdrag van 19 decem
ber 1966 inzake burgerrechten en poli
tieke rechten, sluit niet uit dat de natio
nale wetgever een verschil in behandeling 
tussen categorieen van personen instelt, 
voor zover dat verschil op een objectief cri
terium berust en redelijk verantwoord is 
(4). (Art. 26 Verdrag 19 dec. 1996 in
zake burgerrechten en politieke rech
ten goedgekeurd bij wet 15 mei 1981.) 

7° Een vluchteling in de zin van de wet van 
15 december 1980 is de vreemdeling die 
als dusdanig is erkend en niet degene die 
zich slechts vluchteling heeft verklaard of 
gevraagd heeft om als dusdanig te wor
den erkend. (Artt. 48 en 49 Vreemdelin
genwet.) 

(ABALISA T. RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0118.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1995 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 1 en 3 van de wet 
van 20 juli 1971 tot instelling van een ge
waarborgde gezinsbijslag (artikel 1 zowel 
in de versie zoals het hestand na de wijzi
ging bij het koninklijk besluit nr. 242 van 
31 december 1983 en v66r de wijziging bij 
wet van 20 juli 1991, als in de versie zo
als het hestand na de wijziging bij wet van 
20 juli 1991), 6, zevende•lid, 2", van het ko
ninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uit
voering van de wet van 20 juli 1971 tot in
stelling van gewaarborgde gezinsbijslag, 48 
van de wet van 15 december 1980 betref
fende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
de vreemdelingen, 7 4 van het koninklijk be
sluit van 8 oktober 1981 betreffende de toe
gang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreem
delingen (zowel in de versie zoals het be
stand na de wijziging bij koninklijk be
sluit van 28 januari 1988 en v66r de 
wijziging bij koninklijk besluit van 19 mei 
1993, als in de versie zoals het bestond na 

(4) Cass., 5 okt. 1990, A.R. nr. F.1818.F (A. C., 
1990-91, nr. 61) met cone!. eerste adv.-gen. 
D'Hoore. 

de wijziging bij koninklijk besluit van 19 
mei 1993),1. A.2), l.C. en 23 van het Ver
drag van 28 juli 1951 betreffende de sta
tus van vluchteling, goedgekeurd bij wet 
van 26 juni 1953,1, tweede lid, van het pro
tocol van 31 januari 1967 betreffende de 
status van vluchteling, goedgekeurd bij wet 
van 27 februari 1967, en 2 en 26 van het 
verdrag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, goedge
keurd bij wet van 15 mei 1981, 

doordat het arbeidshof het hager be
roep van eiseres tegen het vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Brussel van 24 okto
ber 1994 ongegrond verklaart en aldus de 
beslissing van 20 januari 1992 bevestigt 
waarbij verweerder de aanvraag van eise
res tot toekenning van gewaarborgde 
gezinsbijslag ten behoeve van de heer 
Womba Konga heeft afgewezen, het 
arbeidshof aldus beslist op volgende gran
den (pag. 3 en 5 van het bestreden arrest) : 
"(Eiseres) stelt dat 'vluchteling' zowel er
kend ofkandidaat-vluchteling betekent. Er 
wordt niet betwist dat een vreemdeling die 
een aanvraag indient om als vluchteling te 
worden erkend, een voorlopig recht op ver
blijfheeft zoals in casu, evenmin dat een er
kenning als vluchteling een declaratiefka
rakter heeft ( ... ). De term 'vluchteling' is dus 
van toepassing op elke persoon die een ge
gronde vrees voor vervolging heeft we
gens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het 
behoren tot een bepaalde sociale groep of 
zijn politieke overtuiging, zich bevindt bui
ten het land waarvan hij de nationaliteit 
bezit en die de bescherming van dat land 
niet kan of niet wil inroepen. Wanneer de 
omstandigheden in verband waarmee een 
persoon was erkend als vluchteling heb
ben opgehouden te bestaan, kan hij niet 
langer blijven weigeren de bescherming van 
het land waarvan hij de nationaliteit be
zit in te roepen. Uit de samenlezing van ar
tikel 1. A 2) en C 5) blijkt dat het verdrag 
van 28 juli 1951 van toepassing is op elke 
persoon die erkend is als vluchteling m.a.w. 
elke persoon waarvan de aanvraag om asiel 
gegrond wordt verklaard. (Eiseres) levert 
het bewijs niet dat zij erkend vluchteling is 
m.a.w. ofhaar vrees voor vervolging ge
grond is en zij de bescherming van haar 
land niet kan of wil aanvragen zodat zij 
niet vrijgesteld is van de verblijfs
voorwaarde in Belgie gedurende tenmin
ste de laatste vijfjaar die de indiening van 
de aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag 
voorafgaan, zoals vereist door artikel 1, lid 
2 van de wet van 20 juli 1971 tot instel
ling van een gewaarborgde gezinsbijslag. 
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Aan (eiseres) wordt evenwel een steun toe
gekend gelijk aan het bestaansminimum 
verhoogd met een forfaitair bedrag per 
kind", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
1 van de wet van 20 juli 1971, gewaar
borgde gezinsbijslag onder de bij ofkrach
tens die wet bepaalde voorwaarden wordt 
toegekend ten behoeve van het kind dat 
uitsluitend ofhoofdzakelijk ten laste is van 
een natuurlijke persoon die in Belgie ver
blijft en, wanneer hij vreemdeling is, toe
gelaten of gemachtigd is in Belgie te ver
blijven of er zich te vestigen; de aldus 
bedoelde natuurlijke persoon die geen Belg, 
onderdaan van een Lid-Staat van de Eu
ropese Unie, staatloze of vluchteling in de 
zin van de Vreemdelingenwet van 15 de
cember 1980 is, luidens artikel1, tweede lid 
van de wet van 20 juli 1971, werkelijk en 
ononderbroken in Belgie moet hebben ver
bleven gedurende ten minste de laatste vijf 
jaar die de indiening van de aanvraag om 
gewaarborgde gezinsbijslag voorafgaan; lui
dens artikel 48 van de Vreemdelingenwet 
als vluchteling kan worden erkend de 
vreemdeling die voldoet aan de voorwaar
den die te dien einde worden gesteld door 
de internationale overeenkomsten die Bel
gie binden; de erkenning als vluchteling een 
declaratief karakter heeft en een vreem
deling derhalve vluchteling is vanaf zijn 
aanvraag om erkenning en niet vanaf de er
kenning; uit de samenlezing van artikel 1 
van de wet van 20 juli 1971 en artikel 48 
van de Vreemdelingenwet voortvloeit dat de 
voorwaarde van verblijf in Belgie gedu
rende de laatste vijfjaar die aan de aan
vraag om gewaarborgde gezinsbijslag voor
afgaan, niet mag worden tegengeworpen 
aan de vreemdeling die regelmatig in Bel
gie verblijft en een aanvraag tot erken
ning van zijn status als vluchteling heeft 
ingediend; luidens artikel 23 van het ver
drag van 28 juli 1951 de verdragsluitende 
Staten de regelmatig op hun grondgebied 
verblijvende vluchtelingen, wat de onder
steuning en bijstand van overheidswege ter 
voorziening in het levensonderhoud be
treft, op dezelfde wijze als hun onderda
nen dienen te behandelen; als vluchte
ling overeenkomstig art. 1. A. 2) van het 
verdrag van 28 juli 1951 en art. 1. 2. van 
het protocol van 31 januari 1967 wordt be
schouwd elk persoon die zich, uit gegronde 
vrees voor vervolging wegens bepaalde re
denen, bevindt buiten het land waarvan hij 
de nationaliteit bezit en die de bescher
ming van dat land niet kan of wil inroe
pen; de erkenning als vluchteling een de
claratiefkarakter heeft en een vreemdeling 

in de zin van artikel 23 van het verdrag 
van 28 juli 1951 derhalve vluchteling is 
vanaf de aanvraag en niet vanaf de erken
ning van zijn hoedanigheid als vluchte
ling; de situatie van de vreemdeling over 
wiens aanvraag tot erkenning van zijn sta
tus als vluchteling nog geen beslissing is 
genomen, niet behoort tot de. gevallen 
waarin overeenkomstig artikell. C. het 
verdrag ophoudt van toepassing te zijn op 
de bij artikell. A van het verdrag bedoelde 
personen; onder "regelmatig verblijf' in de 
zin van artikel 23 wordt verstaan een ver
blijf overeenkomstig de voorwaarden voor 
de toegang tot het Belgische grondgebied en 
niet een verblijfvan een zekere duur; een 
vreemdeling die een aanvraag indient om 
als vluchteling te worden erkend, overeen
komstig artikel 7 4 van het koninklijk be
sluit van 8 oktober 1981 een voorlopig recht 
op verblijfin Belgie heeft en bijgevolg vol
doet aan de bij artikel 23 van het verdrag 
gestelde verblijfsvoorwaarde; artikel 23 van 
het verdrag rechtstreekse gevolgen in de in
terne Belgische rechtsorde heeft en de bij 
wet van 20 juli 1971 ingevoerde gewaar
borgde gezinsbijslag onder de ondersteu
ning en bijstand in de zin van artikel 23 
ressorteert; de rechter die beslist dat over
eenkomstig artikel 1 van de wet van 20 juli 
1971 kandidaat-vluchtelingen slechts aan
spraak kunnen maken op gewaarborgde 
gezinsbijslag op voorwaarde dat zij in de 
vijf jaar die aan hun aanvraag om gewaar
borgde gezinsbijslag voorafgaan, in Bel
gie hebben verbleven, deze wetsbepaling 
bijgevolg wegens haar onverenigbaarheid 
met artikel 23 van het verdrag niet mag 
toepassen, nu die verblijfsvoorwaarde niet 
aan Belgen wordt opgelegd; de appel
rechters (pag. 1 en 3 van het bestreden ar
rest) vaststellen dat eiseres de Oegan
dese nationaliteit bezit, een aanvraag om 
als vluchteling te worden erkend heeft in
gediend en regelmatig in Belgie verblijft, 
het arbeidshof niettemin beslist dat eise
res niet vrijgesteld is van de voorwaarde ge
durende ten minste de laatste vijf jaar die 
haar aanvraag om gewaarborgde gezins
bijslag voorafgaan, daadwerkelijk in Bel
gie te hebben verbleven, op grond dat ei
seres niet bewijst erkend vluchteling te zijn, 
het arbeidshof derhalve de artikelen 1 van 
de wet van 20 juli 1971 en 48 van de wet 
van 15 december 1980 schendt door de bij 
artikel 1, tweede lid, van de wet van 20 juli 
1971 bedoelde verblijfsvoorwaarde op ei
seres toepasselijk te achten of ten minste 
de artikelen 1 van de wet van 20 juli 1971, 
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74 van het koninklijk besluit van 8 okto
ber 1981, l.A.2), l.C. en 23 van het ver
drag van 28 juli 1951 en 1, tweede lid, van 
het protocol van 27 februari 1967 schendt 
door te beslissen dat eiseres niet van die 
verblijfsvoorwaarde is vrijgesteld; 

en terwijl, tweede onderdeel, de artike
len 2 en 26 van het verdrag van 19 decem
ber 1966 bepalen dat ieder, ongeacht zijn 
nationaliteit, gelijk is voor de wet en de wet 
een ieder een gelijke en doeltreffende be
scherming tegen discriminatie op grond van 
nationaliteit garandeert; een verschil in be
handeling tussen Belgische onderdanen en 
vreemdelingen of tussen categorieen van 
vreemdelingen bijgevolg slechts kan wor
den ingesteld, in zoverre het criterium van 
onderscheid op een objectieve en rede
lijke verantwoording berust en geen one
venredigheid bestaat tussen de gevolgen die 
het onderscheid teweegbrengt en de doel
stellingen die het nastreeft; er mag wor
den aangenomen dat de Belgische wetge
ver om budgettaire redenen de toekenning 
van gewaarborgde gezinsbijslag mag voor
behouden aan degenen die een voldoende 
band met het Belgische grondgebied ver
tonen en te dien einde een verblijfsvoor
waarde mag opleggen aan het kind voor 
wie gewaarborgde gezinsbijslag wordt ge
vraagd en aan de natuurlijke persoon die 
het kind ten laste heeft; artikel 1 van de 
wet van 20 juli 1971 bovendien vereist dat 
de natuurlijke persoon die het kind ten 
laste heeft, werkelijk en ononderbroken ge
durende ten minste vijfjaar in Belgie heeft 
verbleven, wanneer hij geen Belg, onder
daan van een Lid-Staat van de Europese 
Unie, staatloze ofvluchteling is; deze wets
bepaling, indien zij aldus moet worden uit
gelegd dat deze bijkomende verblijfs
voorwaarde aan kandidaat-vluchtelingen 
kan worden tegengeworpen, een ongeoor
loofd onderscheid invoert tussen, ener
zijds, kandidaat-vluchtelingen en, ander
zijds, Belgen, onderdanen van een Lid
Staat van de Europese Unie, staatlozen en 
erkende vluchtelingen; dat onderscheid im
mers geenszins redelijk kan worden ge
acht, vermits kandidaat-vluchtelingen net 
als de onderdanen der Lid-Staten van de 
Europese Unie, staatlozen en erkende 
vluchtelingen overeenkomstig artikel 74 
van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981 worden toegelaten tot het verblijf in 
Belgie, maar aileen de kandidaat
vluchtelingen van het recht op gewaar
borgde gezinsbijslag zouden worden uitge
sloten, wanneer hun. verblijf in Belgie niet 
een bepaalde duur bereikt; er bovendien 
een kennelijke onevenredigheid bestaat tus-

sen de gevolgen van dat onderscheid en de 
verwezenlijking van de door de wetgever 
nagestreefde budgettaire doelstellingen, 
vermits de gewaarborgde gezinsbijslag 
slechts na een onderzoek van bestaans
middelen wordt toegekend en aan de be
trokken personen die kinderen ten laste 
hebben en zich in staat van behoefte be
vinden, een belangrijke bron van bestaans
zekerheid wordt ontzegd, terwijl kandidaat
vluchtelingen wier status als vluchteling 
niet wordt erkend, slechts gedurende een 
beperkte periode aanspraak op gewaar
borgde gezinsbijslag kunnen maken en bij
gevolg slechts tijdelijk en in beperkte mate 
een beroep doen op de openbare midde
len waarmee die uitkering wordt gefinan
cierd; de rechter de bepalingen van een 
internrechtelijke norm die in strijd zijn met 
de bepalingen van een bij verdrag vastge
stelde internationaalrechtelijke norm die 
rechtstreeks gevolgen heeft in de interne 
rechtsorde, niet mag toepassen; de appel
rechters (pag. 1 en 3 van het bestreden ar
rest) vaststellen dat eiseres de Oegan
dese nationaliteit bezit, een aanvraag om 
als vluchteling te worden erkend heeft in
gediend en regelmatig in Belgie verblijft; 
het arbeidshof niettemin beslist dat eise
res niet vrijgesteld is van de voorwaarde ge
durende ten minste de laatste vijfjaar die 
haar aanvraag om gewaarborgde gezins
bijslag voorafgaan, daadwerkelijk in Bel
gie te hebben verbleven, op grond dat ei
seres niet bewijst erkend vluchteling te zijn; 
het arbeidshof derhalve door te beslissen 
dat de bij artikel 1, tweede lid, van de wet 
van 20 juli 1971 vastgestelde verblijfs
voorwaarde aan eiseres kan worden tegen
geworpen, de artikelen 2 en 26 van het ver
drag van 19 december 1966 en 1 van de 
wet van 20 juli 1971 schendt; 

en terwijl, derde onderdeel, de gewaar
borgde gezinsbijslag overeenkomstig arti
kel 3 van de wet van 20 juli 1971 welis
waar na een onderzoek naar de bestaans
middelen wordt toegekend, doch luidens ar
tikel 6, zevende lid, 2", van het konink
lijk besluit van 25 oktober 1971 voor de ra
ming van de bestaansmiddelen geen 
rekening wordt gehouden met de uitkerin
gen die verband houden met de openbare 
bijstand; de appelrechters vaststellen dat 
aan eiseres een steun, gelijk aan het be
staansminimum, verhoogd met een for
faitair bedrag per kind, wordt toegekend, 
doch uit die vaststelling niet naar recht 
kunnen afieiden dat eiseres geen aanspraak 
op gewaarborgde gezinsbijslag kan rna
ken, het arbeidshof derhalve de artikelen 
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1 en 3 van de wet van 20 juli 1971 en 6, ze
vende lid, 2', van het koninklijk besluit van 
25 oktober 1971 schendt, in zoverre het be
streden arrest aldus client te worden uit
gelegd dat de beslissing van het arbeids
hof steunt op de vaststelling van de 
appelrechters dat aan eiseres een steun, ge
lijk aan het bestaansminimum, verhoogd 
met een forfaitair bedrag per kind, wordt 
toegekend: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 1, eerste lid, van de wet van 20 juli 
1971 tot instelling van een gewaar
borgde gezinsbijslag, gezinsbijslag toe
gekend kan worden ten behoeve van 
het kind dat uitsluitend of hoofdza
kelijk ten laste is van een natuur
lijke persoon die in Belgie verblijft; 
dat, krachtens het tweede lid van dit 
artikel, de natuurlijke persoon be
doeld in het eerste lid die geen Belg of 
onderdaan van een Lid-Staat van de 
Europese Gemeenschap is, en die geen 
staatloze ofvluchteling is in de zin van 
de vreemdelingenwet van 15 decem
ber 1980, werkelijk en ononderbro
ken verbleven moet hebben in Belgie 
gedurende ten minste de laatste vijf 
jaar die de indiening van de aanvraag 
om gewaarborgde gezinsbijslag voor
afgaan; 

Dat een vluchteling in de zin van de 
wet van 15 december 1980 de vreem
deling is die als dusdanig erkend is en 
niet degene die zich slechts vluchte
ling heeft verklaard of gevraagd heeft 
om als dusdanig te worden erkend; 

Dat de omstandigheid dat de erken
ning als vluchteling declaratoir is, niet 
tot gevolg heeft dat, v66r dat die er
kenning wordt verkregen, degene die 
enkel een aanvraag heeft gedaan de 
volledige rechten kan uitoefenen die 
aan de erkende vluchtelingen door de 
wet zijn gegeven; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 23 van het Verdrag van 28 juli 
1951 en artikel 1.2 van het Protocol 
van 31 januari 1967, de verdrag
sluitende Staten de regelmatig op hun 
grondgebied verblijvende vluchtelin
gen op dezelfde wijze als hun onder
danen zullen behandelen wat de on-

dersteuning en bijstand van over
heidswege ter voorziening van het 
levensonderhoud betreft; 

Dat die verdragsbepaling recht
streekse werking heeft in de Belgische 
interne rechtsorde en dat bij conflict de 
door het Verdrag bepaalde norm voor
rang heeft; 

Dat uit die verdragsbepaling volgt 
dat de in het Verdrag bedoelde gelijk
schakeling slechts geldt, eventueel met 
terugwerkende kracht, voor de per
soon die krachtens de toepasselijke 
wetgeving de hoedanigheid van vluch
teling bezit en als dusdanig erkend is; 

Overwegende dat het arrest dat 
vaststelt dat eiseres geen erkende 
vluchtelinge is en om die reden be
slist dat eiseres voorlopig geen aan
spraak kan maken op gezinsbijslag, de 
in het onderdeel aangewezen wetsbe
palingen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 26 van het Verdrag van 19 decem
ber 1966 inzake burgerrechten en po
litieke rechten, allen gelijk zijn voor de 
wet en zonder discriminatie aanspraak 
hebben op gelijke bescherming door de 
wet; 

Dat die regel niet uitsluit dat de na
tionale wetgever een verschil in be
handeling tussen categorieen van per
sonen instelt, voor zover dat verschil 
op een objectief criterium berust en re
delijk verantwoord is; 

Dat het onderscheid tussen wie en
kel de erkenning als vluchteling ge
vraagd heeft en degene die als dusda
nig na onderzoek erkend is, berust op 
een objectief criterium; 

Dat het redelijk verantwoord is dat 
de kandidaat-vluchteling van wie in 
het ongewisse blijft of hij effectief aan 
de door het Verdrag en de wet opge
legde vereisten voor het verkrijgen van 
de hoedanigheid van vluchteling be
antwoordt, tijdens de periode van on
derzoek van zijn toestand, met de er
kende vluchteling die een definitief 
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statuut heeft of met de Belgen niet 
wordt gelijkgeschakeld; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel ge

richt is tegen een overtollige reden, 
mitsdien niet tot cassatie kan leiden; 

Dat het onderdeel niet ontvanke-
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; gelet op artikel1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt verweerder in de kosten. 

13 mei 1996 - a• kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Ver
bist en Biitzler. 

Nr. 173 

3" KAMER - 13 mei 1996 

1 o INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE DE 
STATUS VAN VLUCHTELINGEN- BEPALIN
GEN MET RECHTSTREEKSE WERKING IN DE 
BELGISCHE INTERNE RECHTSORDE. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN
RECHTSTREEKSE UITWERKING IN DE INTERNE 
RECHTSORDE - CONFLICT TUSSEN INTERNA
TIONALE RECHTSREGEL EN INTERNE RECHTS
REGEL - VOORRANG VAN DE VERDRAGS
REGEL. 

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE DE 
STATUS VAN VLUCHTELINGEN -ARTIKEL 23-
DRAAGWIJDTE. 

4° VREEMDELINGEN- BESTAANSMINI
MUM- GERECHTIGDE- GELIJKHEID VAN BE
HANDELING MET BELGISCHE ONDERDANEN
VOORWAARDEN - HOEDANIGHEID VAN 
VLUCHTELING - CATEGORIEffiN - ONDER
SCHEID - GEVOLG. 

5° BESTAANSMINIMUM- GEWAARBORGD 
BESTAANSMINIMUM - GERECHTIGDE -
VREEMDELING- GELIJKHEID VAN BEHANDE
LING MET BELGISCHE ONDERDANEN- VOOR
WAARDEN - VLUCHTELING - HOEDANIG
HEID- CATEGORIEffiN- ONDERSCHEID- GE
VOLG. 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONAAL VERDRAG 19 DECEMBER 1966 
IN ZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN OPGEMAAKT TE NEW YORK- ARTI
KEL 26 - NIET-DISCRIMINATIEBEGINSEL
DRAAGWIJDTE. 

7° VREEMDELINGEN - TOEGANG TOT 
HET GRONDGEBIED, VERBLIJF, VESTIGING, 
VERWIJDERING- VLUCHTELING- HOEDA
NIGHEID- BEGRIP. 

1 o Art. 23 Internationaal Verdrag betref
fende de status van vluchtelingen, on
dertekend te Geneve op 28juli 1951 en 
goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953, 
heeft rechtstreekse werking in de Bel
gische interne rechtsorde (1). (Art. 23 In
ternationaal Verdrag betreffende sta
tus van vluchtelingen ondertekend te 
Geneve op 28 juli 1951 goedgekeurd bij 
wet 26 juni 1953.) 

2° In geval van conflict tussen een inter
nationale verdragsregel, die recht
streekse werking heeft in de interne 
rechtsorde, zoals een regel die valt af te 
leiden uit art. 23 van het Internationaal 
Verdrag betreffende de status van vluch
telingen, en een interne rechtsregel 
heeft de door het verdrag vastgelegde re
gel voorrang (2). (Art. 23 Internatio
naal Verdrag betreffende status van 
vluchtelingen ondertekend te Geneve op 
28 juli 1951 goedgekeurd bij wet 26 juni 
1953.) 

3°, 4° en 5° De gelijkheid van behande
ling inzake ondersteuning en bijstand van 
overheidswege ter voorziening van levens
onderhoud, van de regelmatig op het 
grondgebied verblijvende vluchtelingen en 
van Belgische onderdanen geldt slechts, 
eventueel met terugwerkende kracht, voor 
de persoon die krachtens de toepasse
lijke wetgeving de hoedanigheid van 

(1) Cass., 16 april 1984, A.R. nr. 6848 (A.C., 
1983-84, nr. 477). 

(2) Zie noot 1. 
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vluchteling bezit en als dusdanig is er
kend (3). (Art. 23 Internationaal Ver
drag betreffende status van vluchtelin
gen ondertekend te Geneve op 28 juli 
1951 goedgekeurd bij wet 26 juni 1953; 
art. 1, §§ 1 en 2, Bestaansminimum
wet; art. 1, 3°, K.B. 27 maart 1987; art. 
49 Vreemdelingenwet.) 

6° Art. 26 van het Verdrag van 19 decem
ber 1966 inzake burgerrechten en poli
tieke rechten, sluit niet uit dat de natio
nale wetgever een verschil in behandeling 
tussen categorieen van personen instelt, 
voor zover dat verschil op een objectief cri
terium berust en redelijk verantwoord is 
(4). (Art. 26 Verdrag 19 dec. 1966 in
zake burgerrechten en politieke rech
ten goedgekeurd bij wet 15 mei 1981.) 

7o Een vluchteling in de zin van de wet van 
15 december 1980 is de vreemdeling die 
als dusdanig is erkend en niet degene die 
zich slechts vluchteling heeft verklaard of 
gevraagd heeft om als dusdanig te wor
den erkend. (Artt. 48 en 49 Vreemdelin
genwet.) 

(GASHI T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAAT
SCHAPPELIJK WELZIJN VAN EVERE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0119.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1995 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 1 van de wet van 7 
augustus 197 4 tot instelling van het recht 
op het bestaansminimum, 1 van het ko
ninklijk besluit van 27 maart 1987 hou
dende uitbreiding van het toepassings
gebied van de wet van 7 augustus 1974 tot 
instelling van het recht op een bestaans
minimum tot personen die de Belgische na
tionaliteit niet bezitten, 48 en 49 van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van de vreem
delingen, 7 4 van het koninklijk besluit van 

(3) Cass., 25 sept. 1995, A.R. nr. S.95.0043.N 
(A.C., 1995-91, nr. 391). 

(4) Cass., 5 okt. 1990, A.R. nr. F.1818.F (A. C., 
1990-91, nr. 61) met concl. eerste adv.-gen. 
D'Hoore. 

8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen (zo
als gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 
mei 1993), 1. A.2), l.C. en 23 van het Ver
drag van 28 juli 1951 betreffende de sta
tus van vluchteling, goedgekeurd bij wet 
van 26 juni 1953, 1, tweede lid, van het 
protocol van 31januari 1967 betreffende de 
status van vluchteling, goedgekeurd bij wet 
van 27 februari 1967, en 2 en 26 van het 
verdrag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, goedge
keurd bij wet van 15 mei 1981, 

doordat het Arbeidshof het hager be
roep van verweerder tegen het vonnis van 
de Arbeidsrechtbank te Brussel van 2 sep
tember 1994 gegrond verklaart en aldus be
slist dat eiseres gerechtigd is op maat
schappelijke dienstverlening met ingang 
van 1 juni 1994, toegekend onder de vorm 
van leefgeld tot 1 juli 1995, dat verweer
der een sociaal onderzoek dient te verrich
ten ter bepaling van de vorm van de toe
gekende maatschappelijke dienstverlening 
met ingang van 1 juli 1995, en eiseres zo
doende geen recht heeft op toekenning van 
het bestaansminimum, het Arbeidshof al
dus beslist op volgende gronden (pag. 3 en 
5 van het bestreden arrest) : "[Eiseres] stelt 
dat 'vluchteling' zowel erkend ofkandidaat
vluchteling betekent. Er wordt niet be
twist dat een vreemdeling die een aan
vraag indient om als vluchteling te worden 
erkend, een voorlopig recht op verblijfheeft 
zoals in casu, evenmin dat een erkenning 
als vluchteling een declaratief karakter 
heeft [ ... 1. De term 'vluchteling' is dus van 
toepassing op elke persoon die een gegronde 
vrees voor vervolging heeft wegens zijn ras, 
godsdienst, nationaliteit, het behoren tot 
een bepaalde sociale groep of zijn poli
tieke overtuiging, zich bevindt buiten het 
land waarvan hij de nationaliteit bezit en 
die de bescherming van dat land niet kan 
of niet wil inroepen. Wanneer de omstan
digheden in verband waarmee een per
soon was erkend als vluchteling hebben op
gehouden te bestaan, kan hij niet langer 
blijven weigeren de bescherming van het 
land waarvan hij de nationaliteit bezit in 
te roepen. Uit de samenlezing van artikel 
1. A 2) en C 5) blijkt dat het verdrag van 28 
juli 1951 van toepassing is op elke per
soon die erkend is als vluchteling m.a.w. 
elke persoon waarvan de aanvraag om asiel 
gegrond wordt verklaard. [Eiseres)levert 
het bewijs niet dat zij erkend vluchteling is 
m.a.w. of haar vrees voor vervolging ge
grond is en zij de bescherming van haar 
land niet kan of wil aanvragen. [Eiseres] 
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kan als kandidaat vluchteling zich beroe
pen op de organieke wet van 8 juli 1976 be
treffende de Openbare Centra voor Maat
schappelijk Welzijn, doch niet op de wet 
van 7 augustus 1974 tot instelling van het 
recht op een bestaansminimum. Aan [ei
seres] werd tot op heden met ingang van 1 
juni 1994 een leefgeld toegekend, waar
van het bedrag gelijk is aan het equiva
lent van het bestaansminimum plus een 
forfait per kind. Ret Hof is van oordeel dat 
[eiseres] gerechtigd is op maatschappe
lijke dienstverlening tot op heden door [ver-· 
weerder] toegekend in de vorm van een 
leefgeld. Ret Hofis van mening dat regel
matig sociale onderzoeken dienen te wor
den verricht door [verweerder] teneinde de 
vorm van de maatschappelijke dienstver
lening accuraat te kunnen verlenen.", 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
1, § 1 van de wet van 7 augustus 1974 ie
dere Belg, die zijn burgerlijke meerderja
righeid heeft bereikt, die zijn werkelijke 
verblijfplaats in Belgie heeft en die geen 
toereikende bestaansmiddelen heeft, noch 
in staat is deze hetzij door eigen inspan
ningen, hetzij op een andere manier te ver
werven, recht heeft op een bestaansmini
mum; overeenkomstig artikel1, § 2 van 
deze wet de Koning, bij een in Minister
raad overlegd besluit, de toepassing van 
deze wet kan uitbreiden, onder de door 
Hem bepaalde voorwaarden, tot andere ca
tegorieen van minderjarigen en tot perso
nen die de Belgische nationaliteit niet be
zitten; luidens artikel 1, 3° van het 
koninklijk besluit van 27 maart 1987 het 
toepassingsgebied van de wet van 7 au
gustus 1974 wordt uitgebreid tot de vluch
telingen in de zin van artikel 49 van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toe
gang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreem
delingen; als vluchteling in de zin van voor
meld artikel 49 worden beschouwd onder 
meer de vreemdelingen die als vluchte
ling zijn erkend door de Minister van Bui
tenlandse Zaken of door de internatio
nale overheid waaraan de Minister zijn 
bevoegdheid heeft overgedragen of de 
vreemdelingen die als vluchteling wor
den erkend door de Commissaris-generaal 
voor de vluchtelingen en de staatlozen; lui
dens artikel 48 van de Vreemdelingenwet 
als vluchteling kan worden erkend de 
vreemdeling die voldoet aan de voorwaar
den die te dien einde worden gesteld door 
de internationale overeenkomsten die Bel
gie binden; de erkenning als vluchteling een 
declaratiefkarakter heeft en een vreem
deling derhalve vluchteling is vanaf zijn 

aanvraag tot erkenning en niet vanaf de er
kenning; uit de samenlezing van artikel1 
van de wet van 7 augustus 1974, artikel1 
van het koninklijk besluit van 27 maart 
1987 en artikel49 van de Vreemdelingen
wet voortvloeit dat enkel de erkende vluch
teling aanspraak kan maken op de toeken
ning van een bestaansminimum en niet de 
vreemdeling die regelmatig in Belgie ver
blijft en een aanvraag tot erkenning van 
flijn status als vluchteling heeft ingediend; 
luidens artikel 23 van het verdrag van 28 
juli 1951 de verdragsluitende Staten de re
gelmatig op hun grondgebied verblijvende 
vluchtelingen, wat de ondersteuning en bij
stand van overheidswege ter voorziening in 
het levensonderhoud betreft, op dezelfde 
wijze als hun onderdanen dienen te be
handelen; als vluchteling overeenkomstig 
art. 1. A. 2) van het verdrag van 28 juli 
1951 en art. 1. 2. van het protocol van 31 
januari 1967 wordt beschouwd elk per
soon die zich, uit gegronde vrees voor ver
volging wegens bepaalde redenen, bevindt 
buiten hetland waarvan hij de nationali
teit bezit en die de bescherming van dat 
land niet kan ofwil inroepen; de erken
ning als vluchteling een declaratief karak
ter heeft en een vreemdeling in de zin van 
artikel23 van het verdrag van 28 juli 1951 
derhalve vluchteling is vanaf de aanvraag 
tot erkenning en niet vanaf de erkenning 
van zijn hoedanigheid als vluchteling; de si
tuatie van de vreemdeling over wiens aan
vraag tot erkenning van zijn status als 
vluchteling nog geen beslissing is geno
men, niet behoort tot de gevallen waarin 
overeenkomstig artikel 1. C het verdrag op
houdt van toepassing te zijn op de bij ar
tikel 1. A van het verdrag bedoelde perso
nen; onder "regelmatig verblijf' in de zin 
van artikel 23 wordt verstaan een ver
blijf overeenkomstig de voorwaarden voor 
de toegang tot het Belgische grondgebied en 
niet een verblijfvan een zekere duur; een 
vreemdeling die een aanvraag indient om 
als vluchteling te worden erkend, overeen
komstig artikel 74 van het koninklijk be
sluit van 8 oktober 1981 een voorlopig recht 
op verblijf in Belgie heeft en bijgevolg vol
doet aan de bij artikel 23 van het verdrag 
gestelde verblijfsvoorwaarde; artikel 23 van 
het verdrag rechtstreekse gevolgen in de in
terne Belgische rechtsorde heeft en het bij 
wet van 7 augustus 1974 ingevoerde be
staansminimum onder de ondersteuning en 
bijstand in de zin van artikel 23 ressor
teert; de rechter die beslist dat, overeen
komstig artike11 van de wet van 7 augus
tus 197 4, artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 27 maart 1987 en artikel 49 
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van de vreemdelingenwet, kandidaat
vluchtelingen geen aanspraak kunnen rna
ken op toekenning van het bestaansmini
mum, deze wetsbepalingen wegens hun 
onverenigbaarheid met artikel 23 van het 
verdrag niet mag toepassen, nu een on
rechtmatig onderscheid werd tot stand ge
bracht tussen Belgen, erkende vluchtelin
gen en kandidaat-vluchtelingen; de 
appelrechters (pag. 1 en 3 van het bestre
den arrest) vaststellen dat eiseres de ex
Joegoslavische nationaliteit bezit, een aan
vraag om als vluchteling te worden erkend 
heeft ingediend en regelmatig in Belgie ver
blijft; het Arbeidshof niettemin beslist dat 
eiseres geen aanspraak maakt op toeken
ning van een bestaansminimum, op grond 
dat eiseres niet bewijst erkend vluchte
ling te zijn; het Arbeidshof derhalve de ar
tikelen 1 van de wet van 7 augustus 197 4, 
1 van het koninklijk besluit van 27 maart 
1987, 48 en 49 van de wet van 15 decem
ber 1980, 74 van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1981, l.A.2), l.C. en 23 van het 
verdrag van 28 juli 1951 en 1, tweede lid, 
van het protocol van 27 februari 1967 
schendt, door te beslissen dat eiseres geen 
aanspraak kan maken op toekenning van 
een bestaansminimum; 

en terwijl, tweede onderdeel, de artike
len 2 en 26 van het verdrag van 19 decem
ber 1966 bepalen dat ieder, ongeacht zijn 
nationaliteit, gelijk is voor de wet en de wet 
eenieder een gelijke en doeltre:ffende be
scherming tegen discriminatie op grond van 
nationaliteit garandeert; een verschil in be
handeling tussen Belgische onderdanen en 
vreemdelingen of tussen categorieen van 
vreemdelingen bijgevolg slechts kan wor
den ingesteld, in zoverre het criterium van 
onderscheid op een objectieve en rede
lijke verantwoording berust en geen one
venredigheid bestaat tussen de gevolgen die 
het onderscheid teweegbrengt en de doel
stellingen die het nastreeft : er mag wor
den aangenomen dat de Belgische wetge
ver om budgettaire redenen de toekenning 
van het bestaansminimum mag voorbe
houden aan degenen die een voldoende 
band met het Belgische grondgebied ver
tonen; artikelen 1 van de wet van 7 au
gustus 1974 en 1 van het koninklijk be
sluit van 27 maart 1987, inzoverre zij enkel 
een recht op bestaansminimum toeken
nen aan Belgen, onderdanen van een Lid
Staat van de Europese Unie, staatslozen en 
erkende vluchtelingen in de zin van arti
kel 49 van de vreemdelingenwet, een on
geoorloofd onderscheid invoert tussen, ener
zijds, kandidaat-vluchtelingen en, ander
zijds, Belgen,, onderdanen van een Lid-

Staat van de Europese Unie, staatlozen en 
erkende vluchtelingen; dat onderscheid im
mers geenszins redelijk kan worden ge
acht, vermits kandidaat-vluchtelingen net 
als de onderdanen der Lid-Staten van de 
Europese Unie, staatlozen en erkende 
vluchtelingen overeenkomstig artikel 74 
van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981 worden toegelaten tot het verblijf in 
Belgie, maar aileen de kandidaat
vluchtelingen van het recht op een be
staansminimum worden uitgesloten; er bo
vendien een kennelijke onevenredigheid 
bestaat tussen de gevolgen van dat onder
scheid en de verwezenlijking van de door de 
wetgever nagestreefde budgettaire doel
stellingen, vermits het bestaansminimum 
slechts na een onderzoek van bestaans
middelen wordt toegekend en aan de be
trokken personen die zich in staat van be
hoefte bevinden, een belangrijke bron van 
bestaanszekerheid wordt ontzegd, terwijl 
kandidaat-vluchtelingen wier status als 
vluchteling niet wordt erkend, slechts ge
durende een beperkte periode aanspraak op 
een bestaansminimum zouden maken en 
bijgevolg slechts tijdelijk en in beperkte 
mate een beroep doen op de openbare mid
delen waarmee die uitkering wordt gefi
nancierd; kandidaat-vluchtelingen wel recht 
hebben op sociale bijstand op grond van ar
tikelen 1 en 57 van de O.C.M.W.-wet van 8 
juli 1976; het recht op een bestaansmini
mum evenwel duidelijk en onbetwistbaar is 
omschreven in de wetgeving, terwijl de 
dienstverlening door de O.C.M.W. aan een 
ruime beoordelingsbevoegdheid van het 
plaatselijk O.C.M.W. onderworpen is; er 
geen objectieve en redelijke motieven voor
handen zijn om aan kandidaat-vluchte
lingen enkel een recht op O.C.M.W.
dienstverlening toe te kennen en hen het 
recht op een bestaansminimum te ontzeg
gen; de rechter de bepalingen van een 
internrechtelijke norm die in strijd zijn met 
de bepalingen van een bij verdrag vastge
stelde internationaalrechtelijke norm die 
rechtstreeks gevolgen heeft in de interne 
rechtsorde, niet mag toepassen; de appel
rechters (pag. 1 en 3 van het bestreden ar
rest) vaststellen dat eiseres de ex
Joegoslavische nationaliteit bezit, een 
aanvraag om als vluchteling te worden er
kend heeft ingediend en regelmatig in Bel
gie verblijft; het Arbeidshof niettemin be
slist dat eiseres geen aanspraak maakt op 
de toekenning van het bestaansminimum, 
op grond dat eiseres niet bewijst erkend 
vluchteling te zijn, het Arbeidshof der
halve, door te beslissen dat aan eiseres 



Nr. 173 HOF VAN CASSATIE 455 

geen bestaansminimum kan worden toe
gekend, de artikelen 2 en 26 van het ver
drag van 19 december 1966, 1 van de wet 
van 7 augustus 1974, 1 van het konink
lijk besluit van 27 maart 1987 en 49 van de 
wet van 15 december 1980 schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens artikel 1, 

§ 1, van de wet van 7 augustus 197 4 
tot ihstelling van het recht op het be
staansminimum, iedere Belg die zijn 
burgerlijke meerdmjarigheid heeft be
reikt, die zijn werkelijke verblijfplaats 
heeft in Belgie en geen toereikende be
staansmiddelen heeft, noch in staat is 
deze hetzij door eigen inspanningen, 
hetzij op een andere manier te ver
werven, het recht heeft op een be
staansminimum; dat, krachtens § 2 
van dit artikel, de Koning de toepas
sing van de wet kan uitbreiden, on
der de door Hem bepaalde voorwaar
den, tot personen die de Belgische 
nationaliteit niet bezitten; 

Dat de Koning bij besluit van 27 
maart 1987 het toepassingsgebied 
heeft uitgebreid tot de vluchtelingen in 
de zin van artikel 49 van de wet van 
15 december 1980; dat wie zich vluch
teling verklaart of een aanvraag in
client om als dusdanig te worden er
kend, geen vluchteling is in de zin van 
dit artikel 49; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 23 van het Verdrag van 28 juli 
1951 betreffende de status van vluch
teling, de verdragsluitende Staten de 
regelmatig op hun grondgebied ver
blijvende vluchtelingen op dezelfde 
wijze als hun onderdanen moeten be
handelen wat de ondersteuning en bij
stand van overheidswege ter voorzie
ning in het levensonderhoud betreft; 

Dat die verdragsbepaling recht
streekse werking heeft in de Belgische 
rechtsorde en dat bij conflict de door 
het Verdrag bepaalde norm voorrang 
heeft; 

Dat uit die verdragsbepaling volgt 
dat de in het Verdrag bedoelde gelijk
schakeling slechts geldt, eventueel met 
terugwerkende kracht, voor de per
soon die krachtens de toepasselijke 

wetgeving de hoedanigheid van vluch
teling bezit en als dusdanig erkend is; 

Overwegende dat het arrest dat 
vaststelt dat eiseres geen erkende 
vluchtelinge is en om die reden be
slist dat eiseres voorlopig geen aan
spraak kan maken op het bestaans
minimum, de in het onderdeel aan
gewezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 26 van het Verdrag van 19 decem
ber 1966 inzake burgerrechten en po
litieke rechten, allen gelijk zijn voor de 
wet en zonder discriminatie aanspraak 
hebben op gelijke bescherrning door de 
wet; 

Dat die regel niet uitsluit dat de na
tionale wetgever een verschil in be
handeling tussen categorieen van per
sonen instelt, voor zover dat verschil 
op een objectief criterium berust en re
delijk verantwoord is; 

Dat het onderscheid tussen wie en
kel de erkenning als vluchteling ge
vraagd heeft en degene die als dusda
nig na onderzoek erkend is, berust op 
een objectief criterium; 

Dat het redelijk verantwoord is dat 
de kandidaat-vluchteling van wie in 
het ongewisse blijft of hij effectief aan 
de door het Verdrag en de wet opge
legde vereisten voor het verkrijgen van 
de hoedanigheid van vluchteling be
antwoordt, tijdens de periode van on
derzoek van zijn toestand, met de er
kende vluchteling die een definitief 
statuut heeft of met de Belgen niet 
wordt gelijkgeschakeld en slechts bij
stand geniet en geen gewaarborgd in
komen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; gelet op artikel1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt verweerder in de kosten. 
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13 mei 1996 - 39 kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
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Nr. 174 

39 KAMER - 13 mei 1996 

ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS- BEWIJS- TEGENBEWIJS- VERMOE
DEN- OMVANG- INWENDIGE LICHAMELIJKE 
TOESTAND GETROFFENE - GEVOLG. 

Het vermoeden gevestigd door art. 7, tweede 
lid, Arbeidsongevallenwet 10 april1971, 
veronderstelt dat een ongeval is overko
men aan de werknemer; dit vermoeden 
betreft alleen de vraag of het ongeval een 
arbeidsongeval is (1). (Art. 7, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

(MERCATOR N.V. T. VELDEMAN) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0123.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1995 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 7 en 9, van de wet 
van 10 april 1971 betreffende de arbeids
ongevallen, 

doordat het bestreden arrest van ver
nietiging voor recht zegt dat verweerder op 
30 juli 1990 het slachtoffer was van een ar
beidsongeval en eiseres veroordeelt tot be
taling van alle vergoedingen overeenkom
stig de Arbeidsongevallenwet op grand "dat 
(eiseres) onder meer stelt, voortgaande op 
de verklaringen van de getuigen:- dat 
geen speciale lichamelijke inspanningen 
werden geleverd door (verweerder); dat het 
zogenaamd bestijgen van een container 

(1) Zie Cass., 7 jan. 1991, A.R. nr. 7263 (A. C., 
1990-91, nr. 229). 

door het slachtoffer een volstrekt fantas
tisch element is ... dat voor de toepassing 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, een arbeidsongeval vooreerst een 
schielijke gebeurtenis moet zijn die een li
chamelijk letsel teweegbrengt en waar
van de oorzaak of een van de oorzaken bui
ten het organisme van de getroffene ligt; 
dat tevens het ongeval een werknemer tij
dens en door het feit van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst moet overkomen; 
dat art. 7, tweede lid, van vermelde wet be
paalt dat het ongeval overkomen tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst, behou
dens tegenbewijs, geacht wordt als over
komen door het feit van de uitvoering van 
die overeenkomst; dat art. 9, steeds van de
zelfde wet, stelt dat wanneer de getrof
fene of zijn rechthebbende, benevens het 
bewijs van een letsel, een plotselinge ge
beurtenis aanwijst, het letsel, behoudens te
genbewijs, wordt vermoed door een onge
val te zijn veroorzaakt; dat aan de hand 
van de voorafgaande principes dient vast
gesteld te worden dat het slachtoffer of zijn 
rechthebbende het bewijs dient te leve
ren van een plotselinge gebeurtenis die zich 
voordoet tijdens de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst en van een letsel; dat 
het slachtoffer of de rechthebbende, mits 
het leveren van deze bewijsvoering en be
houdens de voorziene tegenbewijzen, ge
niet van de wettelijke vermoedens voorge
schreven bij de art. 7 en 9; dat de val ter 
zake niet kan betwist worden; dat de let
sels posttraumatisch zijn volgens de des
kundige, dit wil zeggen dat de letsels het 
gevolg zijn van de val van (verweerder); dat 
de deskundige uit de verklaringen van de 
getuigen afleidt dat (verweerder) naar alle 
waarschijnlijkheid een vagovagale reac
tie heeft gehad, die mogelijk in verband kan 
staan met de weersomstandigheden en het 
nuttigen van een koude drank; ... dat het 
niet relevant is te weten wat de oorzaak is 
van de val, daar het onomstootbaar vast
staat dat de letsels voortkomen van de val 
en niet van de waarschijnlijke vagova
gale reactie; dat de stelling van de deskun
dige dat de val veroorzaakt werd door zui
ver inwendige factoren, zodat hij geen 
plotselinge gebeurtenis meer zou zijn, dient 
verworpen te worden; dat de val op zich zelf 
de door de Arbeidsongevallenwet vereiste 
plotselinge gebeurtenis uitmaakt; dat uit de 
hiervoor vermelde art. 7 en 9 van de 
Arbeidsongevallenwet weliswaar volgt dat 
het letsel niet uitsluitend mag te wijten zijn 
aan de inwendige gesteldheid van de ge
troffene, maar dat die wetsbepalingen niet 
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vereisten dat de oorzaak of een van de oor
zaken van de plotselinge gebeurtenis bui
ten het organisme van de getroffene ligt; 
dat met name een val niet ophoudt een 
plotselinge gebeurtenis te zijn, in de zin van 
de vermelde artikels, doordat hij is teweeg
gebracht door een defect van het orga
nisme van de getro:ffene; dat terzake der
halve het bewijs voorhanden is van een 
plotselinge gebeurtenis tijdens de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst en dat 
ook een letsel wordt aangewezen, zodat 
(verweerder) geniet van wettelijke vermoe
dens ingesteld bij de art. 7 en 9; ... dat aile 
andere door partijen aangevoerde argu
menten dienen verworpen te worden; dat 
het ongeval van 30 juli 1990 van (verweer
der) aile constitutieve elementen bevat die 
door de wet worden vereist om het als ar
beidsongeval aan te nemen ... "; 

terwijl een arbeidsongeval in de zin van 
art. 7 van de Arbeidsongevallenwet on
der meer het bestaan vereist van een plot
selinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt; 
dat, volgens art. 9 van dezelfde wet, het 
door de getroffene of zijn rechthebbende 
aangewezen letsel vermoed wordt, tot het 
tegenbewijs, door een ongeval te zijn ver
oorzaakt, wanneer zij daarenboven een 
plotselinge gebeurtenis aanwijzen; daar
uit volgt dat het letsel niet uitsluitend mag 
te wijten zijn aan de inwendige gesteld
heid van het slachtoffer maar dat het niet 
vereist is dat de oorzaak of een van de oor
zaken van de plotselinge gebeurtenis bui
ten het organisme van de getroffene ligt; 
wanneer de letsels veroorzaakt worden door 
de plotselinge gebeurtenis, dan kan de ver
zekeraar het wettelijk vermoeden dat het 
ongeval overkomen is door het feit van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
weerleggen door te bewijzen dat de plot
selinge gebeurtenis zelfniet te wijten is aan 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
maar uitsluitend veroorzaakt werd door de 
inwendige lichamelijke toestand van de ge
troffene; dat eiseres volgens het bestre
den arrest aanvoerde dat verweerder geen 
speciale lichamelijke inspanningen le
verde, dat hij geen container moest bestij
gen en dat de val van verweerder volstrekt 
toe te schrijven is aan zijn slechte fysieke 
toestand, namelijk aan het feit dat hij on

. wel werd en dat eiser tenslotte aanvoerde 
dat er geen in ruimte en tijd aanduidbaar 
element is waaruit zou blijken dat de draai
nissen van verweerder door de werk
omstandigheden werden uitgelokt; dat het 
bestreden arrest ten onrechte beslist heeft 
dat het niet relevant is te weten wat de oor-

zaak van de val is en dat het bestreden ar
rest, zonder met het verweer van eiseres re
kening te houden en zonder de oorzaak van 
de val te onderzoeken, niet wettelijk kan 
beslissen dat verweerder geniet van de wet
telijke vermoedens ingesteld bij art. 7 van 
de Arbeidsongevallenwet; dat het door art. 
7, tweede lid, van die wet ingestelde ver
moeden immers weerlegd wordt wanneer 
de val uitsluitend te wijten is aan de in
wendige lichamelijke toestand van de ge
troffene zonder verband met het werk 
(schending van art. 7 en 9, wet 10 april 
1971), zodat het bestreden arrest de in het 
middel aangewezen bepalingen geschon
den heeft: 

Overwegende dat het middel stelt 
dat het door artikel 7, tweede lid, van 
de Arbeidsongevallenwet gevestigde 
vermoeden weerlegd wordt, wanneer 
wordt aangetoond dat de plotselinge 
gebeurtenis, bedoeld in artikel 9 van 
de wet, uitsluitend te wijten is aan de 
inwendige lichamelijke toestand van 
de getroffene; 

Overwegende dat het vermoeden, 
gevestigd door het voormelde artikel 7, 
tweede lid, veronderstelt dat een on
geval aan de werknemer overkomen is; 
dat dit vermoeden aileen de vraag be
treft of het ongeval een arbeidsonge
val is; 

Dat de inwendige lichamelijke toe
stand van de getroffene, bij de weer
legging van dat vermoeden niet in 
aanmerking kan komen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

13 mei 1996 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Niet-gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 
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Nr. 175 

2e KAMER - 14 mei 1996 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRlJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- ART. 195, 
TWEEDE LID, SV.- KEUZE -AFZONDERLIJKE 
MOTIVERING. 

2° STRAF - ALLERLEI -ART. 195, TWEEDE 
LID, SV. - REDENEN - KEUZE- AFZONDER
LIJKE MOTIVERING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRlJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF OF MAAT
REGEL- ART. 195, TWEEDE LID, SV. - KEUZE 
- AFZONDERLIJKE MOTIVERlNG. 

4° GENEESKUNDE- GENEESMIDDELEN 
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) -
WET 24 FEB. 1921-AANPLAKKING EN OPEN
BAARMAKING VAN DE RECHTERLIJKE BESLIS
SING- MOTIVERING. 

so CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- STRAF OF MAAT
REGEL - DRUGWET - AANP~NG EN 
OPENBAARMAKING VAN DE RECHTERLIJKE BE
SLISSING- GEEN AFZONDERLIJKE MOTIVE
RING - BEPERKTE VERNIETIGING. 

1 o en 2° Artikel195, tweede lid, Sv. schrijft 
voor dat de rechter de redenen moet ver
melden waarom hi} dergelijke straf of der
gelijke maatregel uitspreekt en de straf
maat voor elke uitgesproken straf of 
maatregel moet rechtvaardigen; de rech
ter is niet verplicht dit te doen in een af
zonderlijke motive ring wanneer de door 
hem aangegeven redenen zowel de keuze 
van de uitgesproken straffen als de straf
maat voor elk ervan betreffen (1). (Art. 
19S, tweede lid, Sv.) 

3° Nadat de rechter de keuze heeft gedaan 
bijkomende straffen of maatregelen die hi} 

(1) Cass., 13 jan. 1993, A.R. nr. 121, (A. C., 
1993, nr. 22); 7 sept. 1993, A.R. nr. 6617 (ibid., nr. 
332). 

wil uitspreken afzonderlijk te motive-. 
ren, moet hi} voor elk van deze straffen of 
maatregelen de redenen vermelden (2). 
(Art. 19S, tweede lid, Sv.) (lmpliciet.) 

4° Nadat de rechter de keuze heeft gedaan 
"maatregelen overeenkomstig art. 4, § 3, 
van de wet van 24 feb. 1921" afzonder
lijk te motiveren, moet hi} dit ook doen 
m.b.t. de door hem gelaste aanplakking 
en de openbaarmaking van zijn beslis
sing (3). (Art. 19S, tweede lid, Sv.) Clm
pliciet.) 

so Cassatie van een rechterlijke beslis
sing, op de enkele grand dat deze, on
danks de gedane keuze, een bijkomende 
straf of maatregel niet afzonderlijk mo
tiveert, is beperkt tot die straf of maat
regel (4). (Art. 19S, tweede lid, Sv.) 

(2) N adat ze, in tegenstelling tot de eerste rech
ter, ervoor kozen ook bijkomende, in art. 4, § 3, 
Drugwet voorziene (en door de rechter faculta
tief op te leggen) "maatregelen" te bevelen, maak
ten de appelrechters ook uitdrukkelijk de keuze, 
naast de strafmaat (m.b.t. de hoofd
gevangenisstraf en de geldboete) deze "maatre
gelen" afzonderlijk te motiveren. In werkelijk
heid zijn dit bijkomende straffen (Memorie van 
Toelichting bij het antwerp tot wijziging van de 
Drugwet, Gedr.St., Senaat, zitting 1970-71, 290, 
blz. 9; adv.-gen. W. Brosens, De wet en de drugs, 
rede uitgesproken op de plechtige openings
zitting van het hofvan beroep te Antwerpen op 
1 sept. 1976, R.W., 1976-77, blz. 1063, nr 38, en 
Drugs : de straffen, in Strafrecht en Strafuorde
ring, commentaar, nr. 16). Zij motiveerden hun 
bevel tot tijdelijke sluiting en de tijdelijke ont
zetting van het exploitatierecht, maar niet de 
aanplakking en de openbaarmaking van hun be
slissing, die zij nochtans gelastten. Gelet op hun 
keuze kon deze facultatieve en dus in elk geval 
bijzonder te motiveren publiciteit, die bijko
mende gevolgen voor de veroordeelde heeft, niet 
onder de noemer "de strafinaat" gelezen wor
den. En ook al zou enkel het gelasten van deze 
bijkomende publiciteit geen straf zijn, wil men 
voormelde parlementaire voorbereiding en com
mentaren aldus lezen en zou hij dus alleen be
doeld zijn als een maatregel ter beveiliging of 
voorlichting van de bevolking, dan nog moet der
gelijke beslissing gemotiveerd zijn, gelet op haar 
facultatiefkarakter. Het arrest spreekt zich niet 
uit over de aard van deze beslissing omdat dit 
niet het middel was. Tenslotte blijkt uit de wet 
niet of deze publiciteit slaat op de gehele beslis
sing dan enkel op de sluiting en!ofhet exploitatie
verbod. 

(3) Zie noot 2. 

(4) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van Straf
rechtspleging, 1994, nr. 2199 en de aldaar aan
gehaalde rechtspraak van het Hof. 
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(DE MAESSCHALCK) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0390.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1996 door 
het Hofvan Beroep te Gent gewezen; 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser tot 
straf is veroordeeld : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 195 van het Wetboek van Straf
vordering de rechter de redenen moet 
vermelden waarom hij dergelijke straf 
of dergelijke maatregel uitspreekt en 
de strafmaat voor elke uitgesproken 
straf of maatregel moet rechtvaardi
gen; dat hij niet verplicht is dat te 
doen in een afzonderlijke motivering 
wanneer de door hem aangegeven re
denen zowel de keuze van de uitge
sproken straf of straffen als de straf
maat voor elk ervan betreffen; 

Overwegende dat de appelrechters 
op bladzijde 9 van het arrest onder de 
rubriek "2. de strafmaat'', naast de in 
het middel aangehaalde motieven, met 
verwijzing naar concrete feitelijke ge
gevens de ernstige nadelige gevolgen 
voor de openbare gezondheid en het 
gevaar voor de openbare orde, ver
wekt door eisers gedragingen en diens 
houding desbetreffend in aanmerking 
nemen om zowel de hoofdgevan
genisstraf en de geldboete, als de op
gelegde strafmaat te bepalen; 

Dat zij zodoende voldoen aan de hen 
door het artikel195 van het Wetboek 
van Strafvordering opgelegde mo
tiveringsverplich ting; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

op bladzijde 10 van het arrest onder de 
rubriek "5. de maatregelen overeen
komstig art. 4, par. 3, van de wet van 
24 februari 1921" enkel het bevel tot 
tijdelijke sluiting en de tijdelijke ont-

zetting uit het exploitatierecht met re
denen omkleden; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat voor het ove

rige de substanWile of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij de on
middellijke aanhouding van eiser werd 
bevolen: 

Overwegende dat bij arrest van het 
Hofvan Beroep te Gent, kamer van in
beschuldigingstelling, van 29 maart 
1996, de voorlopige invrijheidstel
ling van eiser werd bevolen; 

Dat de voorziening geen bestaans
reden meer heeft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest wat de bevolen aan
plakking en openbaarmaking van de 
beslissing betreft; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt ei
ser in twee derde van de kosten en 
laat het overige derde ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 

14 mei 1996- 2e kamer- Voorzitter: 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ver
bist. 

Nr. 176 

2e KAMER - 15 mei 1996 

1° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING 
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTEL-
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LING VAN HET HOF -ASSESSOREN- RECH
TERS IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AAN
LEG- PLAATS - RECHTBANK IN DE ZETEL 
WAARVAN DE ASSISEN WORDEN GEHOUDEN
AANWIJZING- VERMOEDEN. 

2° HOF VAN ASSISEN - SAMENSTELLING 
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTEL
LING VAN HET HOF- ASSESSOREN- AANWIJ
ZING- "OUDSTBENOEMDE" RECHTERS- VER
HINDERING- VASTSTELLING. 

3° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING 
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTEL
LING VAN HET HOF- ASSESSOREN- AANWIJ
ZING- ANDERE DAN DE "OUDSTBENOEMDE" 
RECHTERS- RECHTEN VAN DE MENS- EER
LIJK PROCES. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- HOF VAN ASSISEN- SAMENSTEL
LING VAN HET HOF- ASSESSOREN- AANWIJ
ZING- ANDERE DAN DE "OUDSTBENOEMDE" 
RECHTERS - EERLIJK PROCES. 

5° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING 
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTEL
LING VAN DE JURY- LIJST VAN DE GEZWO
RENEN- KENNISGEVING AAN BESCHULDIGDE 
- DOEL VAN DE RECHTSVORM -AARD VAN DE 
RECHTSVORM. 

6° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING 
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTEL
LING VAN DE JURY- LIJST VAN DE GEZWO
RENEN- ONDERZOEK BETREFFENDE DE GE
ZWORENEN- STUKKEN VAN HET ONDERZOEK 
- VOEGING BIJ HET DOSSIER- VERZUIM OF 
ONREGELMATIGHEID - SANCTIE. 

7° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 
6.3.A, E.V:R.M.- ONDERRICHTING VAN DE BE
SCHULDIGDE- AARD EN RED EN VAN DE BE
SCHULDIGING. 

8° HQF VAN ASSJSEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.3.B, 
E.V:R.M. - VERDEDIGING VAN BESCHULDIGDE 
- VOORBEREIDING- TIJD- FACILITEITEN. 

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ART .. 6- ART. 6.3-
ART. 6.3.A E.V.R.M. - HOF VAN ASSISEN- BE
HANDELING TER ZITTING- ONDERRICHTING 

VAN DE BESCHULDIGDE - AARD EN RED EN 
VAN DE BESCHULDIGING. 

10° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS-ART. 6-ART. 
6.3-ART. 6.3.B E.V:R.M. -HOFVAN ASSISEN
BEHANDELING TER ZITTING- VERDEDIGING 
VAN BESCHULDIGDE- VOORBEREIDING
TIJD- FACILITEITEN. 

11° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- VRAAG AAN DE JURY- VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEID- OMSTANDIGHEID BLIJKT 
UIT DE DEBATTEN- RECHTEN VAN DE MENS. 

12° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6-ART. 
6.1- HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER 
ZITTING- VRAAG AAN DE JURY- VERZWA
RENDE OMSTANDIGHEID- OMSTANDIGHEID 
BLIJKT UIT DE DEBATTEN. 

13° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING- LIJST VAN GETUIGEN- KENNISGE
VING AAN BESCHULDIGDE- IDENTITEIT VAN 
EEN GETUIGE- VERGISSING- VERBETERING 
- VERHOOR TER ZITTING- GEEN VERZET
GEVOLG. 

1 o De rechters die behoren tot de recht
bank van eerste aanleg in de zetel waar
van de assisen worden gehouden en die 
als assessoren zitting hebben in het hof 
van assisen, moeten worden geacht door 
de voorzitter van de vorenvermelde recht
bank te zijn aangewezen (1). (Art. 121, 
eerste lid, Ger.W.) 

2° De voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg in de zetel waarvan de assi
sen worden gehouden, oordeelt welke aan
wijzingen van assessoren bij het hof van 
assisen, gelet op de behoeften van de 
dienst zowel in het hof van assisen als in 
de rechtbank, de rechtsbedeling het best 
zullen kunnen waarborgen; daaruit volgt 
dat de voorzitter van de rechtbank, wan
neer hij niet de oudstbenoemde magis
traten aanwijst, niet hoeft vast te stel
len dat ze verhinderd zijn (2). (Art. 121, 
eerste lid, Ger.W.) 

(1) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 737). 

(2) Zie Cass., 25 feb. 1987, A.R. nr. 5632 (A. C., 
1986-87, nr. 380). 
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3° en 4 o Uit de enkele omstandigheid dat 
de voorzitter van de rechtbank van eer· 
ste aanleg van de zetel waar de assisen 
worden gehouden niet de oudstbenoemde 
magistraten in zijn rechtbank als asses
soren bij het hof van assisen heeft aan
gewezen, kan niet worden afgeleid dat de 
beschuldigde geen recht heeft gehad op 
een eerlijk proces. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 
121, eerste lid, Ger.W.) 

5o Ten minste achtenveertig uren v66r de 
opening van de debatten wordt de lijst 
van de gezworenen door toedoen van het 
openbaar ministerie aan de beschuldigde 
ter kennis gebracht; die rechtsvorm strekt 
ertoe de beschuldigde de gelegenheid te 
geven zijn wrakingsrecht met kennis van 
zaken uit te oefenen en is substantieel (3). 
(Art. 241 Ger.W.) 

6° De stukken van het onderzoek die be
trekking hebben op de werkende gezwo
renen en op de toegevoegde gezworenen 
die geroepen zijn om zitting te nemen, 
worden bij het strafdossier gevoegd en 
blijven daarin liggen totdat de rechtspre
kende jury is samengesteld; die toevoe
ging is nochtans niet voorgeschreven op 
straffe van nietigheid (4). (Artt. 223 en 
241 Ger.W.) 

7°, 8°, go en 10° Het hofvan assisen dat in 
een op tussengeschil gewezen arrest erop 
wijst dat "(de verdediging), die in ken
nis was gesteld van de vorderingen van 
het openbaar ministerie bij de verschij
ning van de beschuldigden voor het 
vonnisgerecht, aldus de kans heeft ge
had om in pleidooien de vorderingen te 
betwisten en conclusie te nemen" en dat 
de beschuldigde geen gebruik heeft ge
maakt van de mogelijkheid om "te vra
gen dat bijkomende vragen worden ge
steld", stelt daardoor vast dat de 
beschuldigde tijdig op de hoogte is ge
bracht van de aard en de reden van de te
gen hem ingebrachte beschuldiging en dat 
hi} over voldoende tijd en faciliteiten heeft 
beschikt om zijn verdediging voor te be
reiden. (Artt. 6.3.a en 6.3.b E.V.R.M.) 

11 o en 12° Geen schending van de in art. 
6.1 E. V.R.M. vervatte regels kan hieruit 
worden afgeleid dat de voorzitter van het 
hof van assisen aan de jury een vraag 

(3) Cass., 16 nov. 1988, A.R. nr. 7095 (A. C., 
1988-89, nr. 156.) 

(4) Zie noot 3. 

heeft gesteld over een verzwarende om
standigheid betreffende een misdaad 
waarvan dat hof van assisen diende ken
nis te nemen, wanneer die omstandig
heid uit de debatten blijkt (5). (Art. 6.1 
E.V.R.M.; art. 338 Sv.) 

13° Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt dat, ter zitting van het hof van as
sisen, een getuige wordt gehoord wiens 
identiteit verkeerd is vermeld op de lijst 
van de getuigen die aan de beschuldigde 
ter kennis werd gebracht, wanneer de be
schuldigde, na verbetering van de ver
keerde identiteit, zich niet tegen dat ver
hoor heeft verzet (6). (Art. 315 Sv.) 

(BIMSON) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0266.N) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 31 januari 1996 gewe
zen door bet Hof van Assisen van bet 
administratief arrondissement 
Brussel-Hoofdstad; 

Gelet op de middelen : 

Over bet eerste middel in zijn ge
beel: 

Overwegende dat de rechters Sos
nowski en Velge als assessoren zit
ting bebben gebouden; 

Overwegende dat de recbters die be
boren tot de recbtbank van eerste aan
leg in de zetel waarvan de assisen wor
den gebouden en die als assessoren 
zitting bebben in bet bof van assi
sen, geacbt moeten worden te zijn aan
gewezen door de voorzitter van die 
recbtbank; 

Dat bet middel in dit opzicbt niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

(5) Cass., 19 juni 1991, A.R. nr. 9122 (A. C., 
1990-91, nr. 543). 

(6) Zie Cass., 22 juni 1953 (A. C., 1953, 728) en 
9 aug. 1989, A.R. nr. 7635 (ibid., 1988-89, nr. 646). 
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Overwegende dat, voor het overige, 
artikel 121 van het Gerechtelijk Wet
hoek, dat enkel bepaalt dat de asses
soren voor iedere zaak door de voor
zitter van de rechtbank van eerste 
aanleg worden aangewezen ... "on
der de oudstbenoemde ondervoorzit
ters en rechters in die rechtbank", aan 
de beoordeling van de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg in de 
zetel waarvan de assisen worden ge
houden, overlaat om de aanwijzin
gen te verrichten die, gelet op de be
hoeften van de dienst zowel in het hof 
van assisen als in de rechtbank, de 
rechtsbedeling het best zullen waar
borgen; 

Dat daaruit volgt dat de voorzitter 
van de rechtbank, wanneer hij niet de 
oudstbenoemde magistraten aanwijst, 
niet hoeft vast te stellen dat ze ver
hinderd zijn; 

Dat het middel in dit opzicht faalt 
naar recht; 

Overwegende, ten slotte, dat uit de 
enkele omstandigheid dat de voorzit
ter van de rechtbank van eerste aan
leg niet de oudstbenoemde magistra
ten in zijn rechtbank als assessoren 
heeft aangewezen, niet kan worden af
geleid dat eiser geen recht heeft ge
had op een eerlijk proces in de zin van 
artikel 6 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden; 

Dat het middel in dit opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat artikel 241 van 

het Gerechtelijk Wetboek, enerzijds, 
bepaalt dat de lijst van de gezwore
nen, door toedoen van het openbaar 
ministerie, ten minste achtenveertig 
uren v66r de opening van de debat
ten aan de beschuldigde ter kennis 
wordt gebracht; dat die rechtsvorm er
toe strekt hem de gelegenheid te ge
ven zijn wrakingsrecht met kennis van 
zaken uit te oefenen en substantieel is; 

Dat uit de processtukken blijkt dat 
die kennisgeving aan eiser heeft 
plaatsgevonden op 26 december 1995 

en dat de opening van de de batten op 
15 januari 1996 is vastgesteld; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel, anderzijds, bepaalt dat de stuk
ken van het in artikel 223 bedoelde 
onderzoek betreffende de werkende en 
de toegevoegde gezworenen die geroe
pen zijn om zitting te nemen, bij het 
strafdossier worden gevoegd, zonder 
dat die toevoeging op straffe van nie
tigheid is voorgeschreven, en daarin 
blijven liggen totdat de rechtspre
kende jury samengesteld is; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 15 januari 
1996, zonder op dit punt te worden be
kritiseerd, vaststelt dat meester Guy 
Franc;ois, die ermee gelast was de wra
kingen in naam van de verdediging te 
verrichten, acht gezworenen heeft ge
wraakt; dat hij evenwel niet is opge
komen tegen de wijze waarop de ge
zworenen waren gekozen; 

Dat, derhalve, eiser geen enkele on
regelmatigheid van de rechtspleging 
dienaangaande kan aanvoeren daar hij 
er niet tegen is opgekomen, dat hij van 
de stukken inzage heeft gekregen v66r 
de samenstelling van de jury en zon
der bezwaar te maken zijn wrakings
recht ten voile heeft uitgeoefend; 

Dat het middel in dit opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende voor het overige, dat 
het Hof, i.v.m. de "o:fficieuze onderzoe
kingen betreffende de gezworenen", bij 
ontstentenis van enige vaststelling 
dienaangaande door de feitenrechter, 
niet vermag na te gaan of te toetsen of 
zij werkelijk hebben plaatsgevonden 
en of zij het openbaar ministerie in 
staat hebben gesteld bepaalde gezwo
renen uit te sluiten; dat een derge
lijk onderzoek het Hof ertoe zou ver
plichten feitelijke gegevens te toetsen, 
wat niet tot zijn bevoegdheid behoort; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat uit het proces

verbaal van de terechtzitting van 25 
januari 1996 blijkt, enerzijds, dat het 
openbaar ministerie gevorderd heeft 
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dat aan de jury de vraag zou worden 
gesteld of de verzwarende omstandig
heid van de voorbedachtheid met 
name bij eiser voorhanden was wat de 
tenlastelegging A betreft en dat, an
derzijds, de voorzitter heeft bevolen de 
twee in het middel vermelde stuk
ken bij de processtukken te voegen na
dat hij ze aan de verdediging ter ken
nis had gebracht en haar een afschrift 
ervan had bezorgd; 

Dat de raadsman van eiser gepleit 
heeft na de vordering van het open
baar ministerie te hebben gehoord en 
dat geen van de bij de zaak betrok
ken partijen een opmerking heeft ge
maakt aangaande de voeging van 
voornoemde stukken bij het dossier; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 29 
januari 1996 blijkt dat de raadslie
den van eiser conclusies hebben neer
gelegd, met name over de miskenning 
van het recht van verdediging van ei
ser en dat ze dienaangaande door het 
hof van assisen zijn gehoord; 

Dat het hof van assisen in zijn op 
tussengeschil gewezen arrest heeft 
vastgesteld dat (de verdediging) "ten 
laatste op 24 en 25 januari 1996 in 
kennis was gesteld van de vorderin
gen van het openbaar ministerie bij de 
verschijning van de beschuldigden voor 
het vonnisgerecht en zij dus de kans 
heeft gehad om in haar pleidooien de 
vorderingen te betwisten en conclu
sie te nemen" en dat eiser geen ge
bruik heeft gemaakt van de mogelijk
heid om "te vragen dat bijkomende 
vragen worden gesteld"; 

Dat het hofvan assisen aldus heeft 
vastgesteld dat eiser tijdig op de hoog
te is gebracht van de aard en de re
den van de tegen hem ingebrachte be
schuldiging en over voldoende tijd en 
faciliteiten heeft beschikt om zijn ver
dediging voor te bereiden; dat uit die 
vaststellingen blijkt dat artikel 6.3, a 
en b, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden niet is ge
schonden; 

Overwegende dat, voor het overige, 
een schending van de in artikel 6.1. 
van voornoemd verdrag vervatte re
gels niet kan worden afgeleid uit het 
feit dat de voorzitter van het hofvan 
assisen, overeenkomstig artikel 338 
van het Wetboek van Strafvordering, 
een vraag heeft gesteld over een ver
zwarende omstandigheid betreffende 
een misdaad waarvan dat hof van as
sisen diende kennis te nemen, wan
neer die omstandigheid uit de debat
ten blijkt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat de in het middel 

vermelde getuigen op de terechtzit
ting zijn gehoord, na verbetering van 
hun identiteit en zonder dat enig ver
zet van eiser tegen dat verhoor wordt 
aangetoond; 

Dat de vermelde wetsbepalingen 
derhalve niet zijn geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de substantiele of 
op stra:ffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

15 mei 1996 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 177 

2e KAMER - 15 mei 1996 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALLERLEI- INTERNATIONAAL TRIBUNAAL 
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VOOR RUANDA- MISDRlJVEN BEHOREND TOT 
DE BEVOEGDHEID VAN HET INTERNATIONAAL 
TRIBUNAAL- AANHANGIGMAKING BIJ DENA
TIONALE GERECHTEN- VERZOEK VAN HET IN
TERNATIONAAL TRIBUNAAL- VOORWERP
ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE NATIO
N ALE GERECHTEN- BEVOEGDHEID - HOF 
VAN CASSATIE- PROCEDURE- OPDRACHT 
VANHETHOF. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONALE VERBINTENISSEN -HAND
VEST VAN DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK 
VII - VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE 
NATIES, RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL 
TRIBUNAAL VOOR RUANDA- VERPLICHTIN
GEN VOOR BELGIE- GERECHTELIJKE SAMEN
WERKING- MISDRIJVEN BEHOREND TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN HET INTERNATIONAAL TRI
BUNAAL -AANHANGIGMAKING BIJ DE NATIO
N ALE GERECHTEN- VERZOEK VAN HET IN
TERNATIONAAL TRIBUNAAL- VOORWERP
ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE NATIO
NALE GERECHTEN - BEVOEGDHEID - HOF 
VAN CASSATIE- PROCEDURE- OPDRACHT 
VANHETHOF. 

1 o en 2° Wanneer het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda, naar aanlei
ding van een feit dat tot zijn bevoegd
heid behoort, vraagt dat een zaak aan de 
nationale gerechten wordt onttrokken, be
slist het Hof van Cassatie, op vordering 
van de procureur-generaal en na de be
trokkene te hebben gehoord, tot onttrek
king van de zaak aan het Belgisch ge
recht waarbij hetzelfde feit aanhangig is 
gemaakt, na te hebben nagegaan of er 
geen dwaling in de persoon bestaat; het 
Hof gaat ook na of het in het verzoek tot 
onttrekking aangegeven feit behoort tot de 
bevoegdheid "ratione materiae", "ratione 
personae", "ratione loci" en "temporis" van 
het Internationaal Tribunaal voor Rua
nda overeenkomstig respectievelijk de artt. 
1, 5 en 7 van het statuut van dat tribu
naal. (Artt. 2, 4, 5 en 6 wet 22 maart 
1996; artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 
Statuut Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda.) (1) 

(1) Ret Statuut van het Internationaal Tribu
naal voor Ruanda is als bijlage gevoegd bij de re
solutie 955 (1994) die door de Veiligheidsraad van 
de Verenigde N aties op zijn 3453ste zitting op 8 
nov. 1994 is goedgekeurd. Die resolutie en het bij
gevoegde statuut zijn, met de wet van 22 maart 
1996 betreffende de erkenning van en de samen
werking met het Internationaal Tribunaal voor 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SA TIE INZAKE NDAYAMBAJE, KANYABASHI, HI

GANIRO) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0640.F) 

HET HOF; - Gelet op de vorde
ring van de heer procureur-generaal 
luidend als volgt : 

Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zet
ten dat de kamer van eerste aanleg 
van het Internationaal Straftribunaal 
voor Ruanda, zitting houdend te 
Arusha, bij beslissing van lljanuari 
1996 rechtdoende op een verzoek d.d. 
10 januari 1996 van de procureur van 
voornoemd tribunaal dat gegrond is op 
artikel 8.2 van het statuut van dat tri
bunaal "officieel aan het Koninkrijk 
Belgie (heeft gevraagd) om de straf
vervolgingen die thans door de natio
nale gerechten zijn ingesteld tegen 
Elie Ndayambaje, Joseph Kanyabashi, 
Alphonse Higaniro te verwijzen naar 
het Internationaal Tribunaal". 

Uit voornoemde beslissing blijkt, 
enerzijds, dat tegen die drie perso
nen, namelijk: 1) Elie Ndayambaje, 
"een vooraanstaand inwoner van de 
gemeente Muganza, in de prefectuur 
Butare, die in juni 1994 tot burge
meester van Muganza was benoemd", 
2) Joseph Kanyabashi, "burgemees
ter van de gemeente Goma, in de pre
fectuur Butare" en 3) Alphonse Higa
niro, "voormalig minister en directeur 
van de semi-overheidsinstelling Sor
wal in de gemeente Butare, in de pre
fectuur Butare", een onderzoek loopt 
i.v.m. "ernstige schendingen van het 
internationaal humanitair recht op het 
grondgebied van de Republiek 
Ruanda en meer bepaald de slacht
partijen die tussen april 1994 en juni 

voormalig Joegoslavie en het Internationaal Tri
bunaal voor Ruanda, bekendgemaakt in het Bel
gisch Staatsblad van 27 april 1996. 
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1994 in de voornoemde prefectuur Bu
tare hebben plaatsgevonden en waar
bij de drie personen vermoedelijk be
trokken waren", anderzijds, dat 
de heer onderzoeksrechter Vander
meersch te Brussel voor dezelfde fei
ten het dossier 37/95 heeft geopend 
(nummer 30.97.1558/95 van de noti
ties van het parket te Brussel). 

Uit die uiteenzetting volgt ook dat 
de feiten, die het voorwerp uitmaken 
van het verzoek tot onttrekking, be
horen tot de bevoegdheid van het In
ternationaal Tribunaal voor Ruanda, 
zoals ze wordt omschreven in de ar
tikelen 1 tot en met 7 van het statuut 
van het voornoemde Tribunaal, dat als 
bijlage gevoegd is bij de resolutie 955 
(1994) die op 8 november 1994 door de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Na
ties is goedgekeurd op grond van 
hoofdstuk VII van het Handvest van 
de Verenigde Naties; die feiten beho
ren meer bepaald tot de bevoegdheid 
"ratione materiae", "ratione perso
nae", "ratione loci" en "temporis" van 
het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda overeenkomstig, respectieve
lijk de artikelen 1, 5 en 7 van het voor
noemde statuut. 

De dag zelf waarop het voornoemde 
verzoek tot onttrekking werd gesteld, 
namelijk op 11 januari 1996, werd het 
door de gri:ffier van het Internatio
naal Straftribunaal voor Ruanda toe
gezonden aan de Belgische minister 
van Justitie die op 16 februari 1996 
een afschrift ervan bezorgde aan de 
procureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Brussel, met de kanttekening 
"Bestuur Strafwetgeving, Dienst al
gemeen en internationaal strafrecht, 
kenmerk 6/5212-5213/LL-27". 

In die brief wijst de minister van 
Justitie erop dat het verzoek tot ont
trekking waarvan hij een afschrift 
overlegt "pas zal kunnen worden on
derzocht wanneer de wet betreffende 
de gerechtelijke samenwerking met 
het Internationaal Tribunaal voor 
voormalig Joegoslavie en het Interna
tionaal Tribunaal voor Ruanda in ons 
land in werking zal zijn getreden". 

Die wet is thans van kracht. Het be
treft de wet van 22 maart 1996 be
treffende de erkenning van en de sa
menwerking met het Internationaal 
Tribunaal voor voormalig Joegosla
vie en het Internationaal Tribunaal 
voor Ruanda, die op 27 april 1996 in 
het Belgisch Staatsblad is bekendge
maakt en overeenkomstig artikel 15 
van die wet op die datum in werking 
is getreden. 

Artikel 2 van die wet bepaalt: "Bel
gie zal ( ... ) zijn verplichting tot samen
werking ( ... ) nakomen" die voortvloeit 
uit met name de door de Veiligheids
raad van de Verenigde N a ties aange
nomen resolutie 955 (1994). 

Artikel 6 van voornoemde wet, dat 
de naleving van die samenwerking re
gelt, bepaalt: "wanneer het Tribu
naal, naar aanleiding van een feit dat 
tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt 
dat een zaak aan de nationale gerech
ten wordt onttrokken, beslist het Hof 
van Cassatie, op vordering van de 
procureur-generaal en na de betrok
kene te hebben gehoord, tot onttrek
king van de zaak aan het Belgisch ge
recht waarbij hetzelfde feit aanhangig 
is gemaakt, na te hebben nagegaan of 
er geen dwaling in de persoon be
staat". 

Met het oog op de toepassing van 
voornoemd artikel 6 heeft de procu
reur-generaal bij het Hof van Beroep 
te Brussel, bij brief van 7 mei 1996, 
met de kanttekening "1e Bureau - nr. 
PEN 1265/94" aan de ondergetekende 
procureur-generaal de stukken over
gelegd van het dossier van de heer on
derzoeksrechter Vandermeersch te 
Brussel, Vandermeersch in zake 1) 
Elie Ndayambaje, geboren te Muganza 
(Ruanda) op 8 maart 1958, 2) Joseph 
Kanyabashi, geboren te Mpare Huye 
(Ruanda) in 1937, en Alphonse Higa
niro, geboren te Gaseke (Ruanda) in 
1949, allen van Ruandese nationali
teit. 

Om die redenen, gelet op de voor
noemde wet van 22 maart 1996, in
zonderheid de artikelen 2, 4, 5 en 6, op 
het bij de resolutie 995 (1994) van de 



466 HOF VAN CASSATIE Nr. 178 

Veiligheidsraad van de Verenigde Na
ties gevoegde statuut van het Inter
nationaal Tribunaal voor Ruanda, ar
tikelen 1 tot en met 8, inzonderheid 1, 
5, 7 en 8.2., vraagt dat het den Hove 
behage om, na de betrokkenen te heb
ben gehoord en te hebben nagegaan of 
er voor ieder van hen geen dwaling in 
de persoon bestaat, het dossier 37/95 
te onttrekken aan de heer Vander
meersch, onderzoeksrechter te Brus
sel, in zoverre dit dossier betrekking 
heeft op Elie Ndayambaje, Joseph Ka
nyabashi en Alphonse Higaniro, wier 
identiteit hierboven nader wordt om
schreven. 

Brussel, 8 mei 1996 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get) Liekendael." 

N a verhoor van de betrokken per
sonen en na toetsing blijkt uit de pro
cesstukken niet dat er een dwaling in 
de betrokken personen zou bestaan, 
Met aanneming van de gronden van 
de vordering met inbegrip van de 
daarin aangegeven wetsbepalingen, 
beveelt de onttrekking van het dos
sier 37/95 aan de heer Vandermeersch, 
onderzoeksrechter te Brussel, in zo
verre het betrekking heeft op Elie 
Ndayambaje, Joseph Kanyabashi en 
Alphonse Higaniro, wier identiteit 
hierboven nader wordt omschreven. 

15 mei 1996 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal. 

Nr. 178 

1 • KAMER - 17 mei 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING- BEDRJJFSJNKOMSTEN
ANDERE AFTREKBARE POSTEN -AFLOSSING 
VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING- ONROE
REND GOED TOEBEHOREND AAN EEN ECHT
GENOOT. 

Wanneer een hypothecaire lening hoofde
lijk en ondeelbaar door twee echtgeno
ten is aangegaan voor de aankoop en het 
verbouwen van een gebouwd onroerend 
goed waarvan een echtgenoot alleen ei
genaar is, han, ingevolge art. 54, 3", 
WI.B. (1964), de andere echtgenoot "de 
sommen besteed tot aflossing van de le
ning" niet van zijn belastbare inkom
sten aftrekken (1). 

(BELGJSCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN 
T. 'IERACHE, LEFRANC) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0093.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1995 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, 3, 6, 54, 3", (v66r zijn opheffing bij 
artikel35, § 1, 6", van de wet van 7 de
cember 1988 houdende hervorming van de 
inkomstenbelasting en wijziging van de met 
het zegel gelijkgestelde taksen (B.S. 16 de
cember 1988) en 56, § 1, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen (1964), 

doordat het arrest vaststelt "dat de (ver
weerders) kritiek uitoefenen op (de beslis
sing van 15 april1991), doordat er voor het 
aanslagjaar 1988 verzuimd werd van de be
lastbare grondslag de kapitaalaflossingen 
af te trekken van de door beide echtgeno
ten hoofdelijk en ondeelbaar gesloten hy
pothecaire leningen, (en) dat het vast
staat dat de (verweerders) hoofdelijk en 
ondeelbaar diverse hypothecaire lenin
gen gesloten hebben voor het verwerven en 
verbouwen van een onroerend goed ( ... ) 
waarvan echter enkel de eerste (verweer
der) de enige eigenaar is", en vervolgens be
slist dat, "in tegenstelling tot de motive
ring van de bestreden beslissing van de 
directeur, uit geen enkele wettelijke bepa
ling, inzonderheid noch uit artikel 54, 3", 
( ... ) noch uit de in artikel 56, § 1, (van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
1964) vermelde voorwaarden blijkt dat de 
door (verweerders) gevorderde aftrek 
slechts toegelaten is als bovendien het ge
hypothekeerde bezwaarde onroerend goed 
aan de gemeenschap of onverdeeld aan 

(1) Zie Cass., 22 sept. 1983, A.R. nr. F.589.F 
(A.C., 1983-84, nr. 44). 
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beide echtgenoten toebehoort, nu die arti
kelen niet de eigendom van het onroerend 
goed betreffen, maar aileen 'de sommen be
steed tot aflossing of herstelling van hy
pothecaire leningen gesloten voor het bou
wen, het verwerven of het verbouwen van 
een gebouwd onroerend goed en gewaar
borgd door een tijdelijke verzekering bij 
overlijden met afnemend kapitaal'; dat 
zulks het gevallijkt voor de door beide ver
zoekers gezamenlijk gesloten leningen voor 

• 'het bouwen ofhet verbouwen' van het on
roerend goed dat ze gezamenlijk bewo
nen; dat aldus blijkt dat het belasting
bestuur aan de wet een voorwaarde 
toevoegt die daarin niet voorkomt, zodat het 
alleen om die reden ten onrechte de des
betreffende vorderingen van de (verweer
ders) verwerpt", en bijgevolg "de beslis
sing van de directeur teniet doet, de 
litigieuze aanslag van het belastingjaar 
1988 nietig verklaart en de outlasting er
van beveelt, in zoverre verzuimd werd om 
kapitaalaflossingen van de door beide echt
genoten hoofdelijk en ondeelbaar geslo
ten hypothecaire leningen van de belast
bare grondslag af te trekken ", 

terwijl, niettegenstaande het feit dat ar
tikel 73 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) een juridische fie
tie invoert volgens welke de inkomsten van 
de echtgenoten worden samengevoegd, uit 
de artikelen 1, 3 en 6 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen (1964) blijkt dat de 
personenbelasting wordt vastgesteld ten 
laste van het globaal inkomen van elke 
rijksinwoner, dat bestaat uit de gezamen
lijke netto-inkomsten van de in artikel 6 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) opgesomde categorieen, en in
zonderheid uit de netto-inkomsten van de 
categorie van de bedrijfsinkomsten, wat in
houdt dat, teneinde het netto-bedrijfs
inkomen van elke echtgenoot afzonder
lijk te bepalen in zijn hoedanigheid van 
rijksinwoner die aan de personenbelas
ting onderworpen is, van het bruto
bedrijfsinkomen van de betrokkene de door 
hemzelf gedragen bedrijfsuitgaven of 

__... •• ._,da~sten om zijn eigen bedrijfsinkomsten te 
C- ~rkrijgen, moeten worden afgetrokken, als

ook de niet-bedrijfsuitgaven die hij zelf 
heeft gedaan en die, zoals de in de artike
len 54, 3° en 56 van het Wetboek van In
komstenbelastingen (1964) bedoelde uit
gaven, van het totaal bedrag van zijn 
bedrijfsinkomen kunnen worden afgetrok
ken, op voorwaarde dat het sommen be
treft besteed tot aflossing of herstelling van 
hypothecaire leningen gesloten voor het 
bouwen, het verwerven of het verbouwen 

van een gebouwd onroerend goed dat hij 
verwerft of verworven he eft als eigendom 
of mede-eigendom, zodat het arrest, door 
het voordeel van de aftrek van de sam
men besteed door verweerster tot aflos
sing van de hypothecaire leningen toe te 
kennen, na eerst te hebben vastgesteld dat 
verweerder de enige eigenaar is van het ge
hypothekeerd onroerend goed, het inzicht 
van de wettelijke bepalingen miskent die 
een personenbelasting op een globaal in
komen invoeren dat voor elke rijksinwoner 
afzonderlijk moet worden vastgesteld [ar
tikelen 1, 3 en 6 van het Wetboek van In
komstenbelastingen (1964)] en, bijgevolg, 
die wettelijke bepalingen schendt, even
als de artikelen 54, 3° en 56, § 1 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), die de aftrek niet toestaan van af
lossingen van leningen, gesloten voor het 
bouwen, het verwerven of het verbouwen 
van een gebouwd onroerend goed dat ei
gendom van een andere belastingplich
tige is : 

Overwegende dat ingevolge artikel 
54, 3°, van het Wetboek van Inkom
stenbelastingen (1964), zoals het te de
zen van toepassing is, van het totale 
bedrijfsinkomen de sommen worden 
afgetrokken, besteed tot aflossing of 
herstelling van hypothecaire lenin
gen gesloten voor het bouwen, het ver
werven of het verbouwen van een ge
bouwd onroerend goed en gewaarborgd 
door een tijdelijke verzekering bij over
lijden met afnemend kapitaal; 

Overwegende dat die aftrek enkel 
aan de eigenaar van het onroerend 
goed kan worden toegekend; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verweerders gezamenlijk 
hypothecaire leningen gesloten heb
ben voor het verwerven en het verbe
teren van een onroerend goed waar
van verweerder de enige eigenaar is; 

Dat het arrest, dat beslist om aan 
verweerster het voordeel van de af
trek van de door haar aan de aflos
sing van hypothecaire leningen be
stede sommen toe te kennen, terwijl zij 
geen eigenaar van het gehypothe
keerde onroerend goed is, artikel 54, 
3°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het het be
roep van de verweerders met betrek
king tot het aanslagjaar 1988 gegrond 
verklaart en beslist om aan ver
weerster het voordeel van de aftrek 
van de door haar aan de afiossing van 
hypothecaire leningen bestede som
men toe te kennen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 

. feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

17 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal. 

Nr. 179 

3e KAMER - 20 mei 1996 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIE
BEROEP EN VERMELDINGEN - UITEENZET
TING VAN DE MIDDELEN- DRAAGWIJDTE. 

2° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZA
KEN- CASSATIEGEDING- VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
ONTVANKELIJKHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- BELANG- BESTREDEN BESLISSING 
-DICTUM- GRONDSLAG- REDENEN- KRI
TIEK- KRITIEK SLAAT NIET OP DE REDENEN 
- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o In burgerlijke zaken moet de uiteenzet
ting van de middelen, die het verzoek
schrift tot cassatie op straffe van nietig
heid moet bevatten, een precieze en 
volledige vermelding geven van de door de 
eiser tegen de bestreden beslissing aan
gevoerde grieven van onwettigheid; die 
verplichting vereist inzonderheid, op 
straffe van niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep, dat iedere partij waarte-

gen het is gericht, moet kunnen bepalen 
of het haar betreft (1). (Art. 1080 Ger.W) 

2° Niet ontvankelijk is een door de eiser tot 
cassatie ingediende vordering tot 
bindendverklaring van het arrest, wan
neer niet blijkt dat die eiser enig belang 
erbij kan hebben dat het arrest van het 
Hof wordt bindend verklaard voor de 
daartoe in de zaak opgeroepen partijen 
(2). (Artt. 15 en 16 Ger.W) 

3° In burgerlijke zaken is, wegens gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk het mid
del dat niet opkomt tegen de redenen die 
de grondslag van het dictum van de be
streden beslissing vormen (3). 

(LEROY E.A. T. ESTIENNE E.A.) 

(A.R. nr. C.95.0055.F) 

20 mei 1996 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van· de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Bruyn, Draps, heiden voor de verweer
ders. 

Nr. 180 

3e KAMER- 20 mei 1996 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING- BEROEPSOPLEIDING- STOPZETTING 
- LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID - GESCHIL 
- TOEPASSELIJKE PROCEDURE. 

2° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE
RING- BEROEPSOPLEIDING- STOPZETTING 
- LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID - GESCHIL 
-PROCEDURE - TOEPASSINGSVEREISTEN. 

(1) Zie Cass., 4 april1974 (A. C., 1974, 861),_r:e-
denen, blz. 862. · 

(2) Cass., 9 sept. 1993, A.R. nr. 9608 (AC., 
1993, nr. 339); zie Cass., 9 nov. 1993, A.R. nr. 9476 
(ibid., 1991-92, nr. 721), en noot 1, blz. 1287; 9 
sept. 1993, A.R. nr. C.93.0055.F (ibid., 1993, nr. 
338bis); zie evenwel Cass., 15 maart 1995, A.R. 
nr. P.94.1403.F (ibid., 1995, nr. 148). 

(3) Zie Cass., 12jan. 1965 (Bull. en Pas., 1965, 
I, 467). 
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1 o De artt. 86 en 133, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit 1963 impliceren dat 
de toepassing van voormeld art. 133, 
derde lid, en derhalve van de artt. 37 en 
38 M.B. van 4 juni 1964 inzake werk
loosheid wordt uitgebreid tot de uitke
ringsgerechtigde werklozen die hun be
roepsopleiding stopzetten (1). [Artt. 86 en 
133, eerste en derde lid, Werkloosheids
besluit 1963; artt. 37 en 38 M.B. van 4 
juni 1964 (2).] 

2° De werkloze moet, om te voldoen aan de 
hem bij art. 37 M.B. van 4 juni 1964 in
zake werkloosheid opgelegde verplich
ting, verklaren van oordeel te zijn dat hij 
lichamelijk niet geschikt is om de stop
gezette opleiding te volgen; hij kan niet 
volstaan met de verklaring dat hij met die 
opleiding gestopt is omdat hij psychisch 
volledig aan de grand zat; laatstgenoemde 
verklaring verplicht derhalve de R. V.A. 
niet ertoe de uitkeringsgerechtigde werk
loze te onderwerpen aan het bij art. 38 
van hetzelfde M.B. voorgeschreven me
disch onderzoek. [Artt. 86 en 133, eer
ste en derde lid, Werkloosheidsbesluit 
1963; artt. 37 en 38 M.B. van 4 juni 1964 
(3).] 

(R.VA. T. CROIBIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0010.F) 

HET HOF; - Gelet op het be
. streden arrest, op 17 oktober 1994 
door het Arbeidshof te Luik ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 84, eerste lid, 86 (inzonderheid 
derde lid), 133 (inzonderheid eerste en 
derde lid), 134 (inzonderheid eerste en 
tweede lid), 135 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, waar
van de artikelen 84, 86, 133 zijn gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 7 december 
1§!73 en waarvan artikel 135 is gewijzigd 

(1) Zie B. GRAULICH en M. NEVE, Les droits et 
obligations du chOmeur, Parijs-Brussel, 1980, blz. 
133 en 134. 

(2) Zie artt. 51 en 177, 1°, Werkloosheids
besluit 1991; art. 33 M.B. van 26 nov. 1991. 

(3) Zie noot 2. 

bij het koninklijk besluit van 25 juni 1976, 
37 en 38 van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 inzake werkloosheid, 

doordat de gewestelijk inspecteur bij be
slissing van 8 augustus 1991 verweerder 
met toepassing van artikel135 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 zijn 
recht op werkloosheidsuitkeringen heeft 
ontzegd gedurende zes weken op grond dat 
hij op 24 oktober 1990 zijn op 1 oktober 
1990 begonnen beroepsopleiding had stop
gezet en, zoals het arbeidshofvaststelt, tij
dens zijn verhoor door de inspecteur had 
verklaard : "Ik kamp al jaren met tal van 
financiele moeilijkheden. Ik moet onge
veer 500.000 frank terugbetalen aan de 
R.V.A.; er zijn beslagen gelegd voor 
onderhoudsuitkeringen en ik heb herhaal
delijk gepoogd mij als zelfstandige te ves
tigen, evenwel zonder succes. Dat alles te
zamen heeft mij ontmoedigd. Ik ben een 
algemene opleiding beginnen te volgen. Ik 
heb opnieuw problemen gehad en dat al
les heeft me alle moed ontnomen en ik ben 
met die opleiding gestopt"; dat het arrest, 
met bevestiging van het bestreden von
nis, de beslissing van 8 augustus 1991 te
nietdoet en daartoe de volgende gronden 
aanvoert : "Onder lichamelijk moet met 
name worden verstaan datgene wat te rna
ken heeft met het menselijk lichaam ( ... ) 
Psychologische factoren die tot totale ont
moediging leiden kunnen worden gelijkge
steld met zuiver lichamelijke, dat zijn ma
teriele, aandoeningen, omdat ze de persoon 
verhinderen bepaalde inspanningen te le
veren. Een psychische ongeschiktheid is 
dus wel degelijk een lichamelijke onge
schiktheid in de zin van de artikelen 37 en 
38 van het ministerieel besluit (van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid). Die interpre
tatie wordt bevestigd door de tekst zelfvan 
het besluit volgens welke de werkloze, die 
aanvoert ongeschikt te zijn, door een ge
neesheer moet worden onderzocht en een 
geneesheer te dezen ongetwijfeld de meest 
aangewezen persoon is om de aangevoerde 
ongeschiktheid te controleren. Aangezien de 
werkloze niet aan een geneeskundig on
derzoek is onderworpen, zoals door de re
glementering wordt vereist, moet de be
slissing worden vernietigd.( ... ). Bovendien 
moet erop worden gewezen dat de werk
nemer op het ogenblik dat hij met zijn op
leiding begon allang geen werkloze was en 
dat hij in het verleden herhaaldelijk had 
gepoogd om zich als zelfstandige te vesti
gen ten einde niet langer van werkloos
heidsuitkeringen te moeten leven. Tevens 
blijkt dat hij financiele moeilijkheden had. 
Het past derhalve dat de verklaringen van 
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die moedige werknemer serieus worden ge
nomen, waar hij zegt dat hij zijn oplei
ding heeft stopgezet omdat hij psychisch 
volledig aan de grond zat. Gezien zijn toe
stand kon de opleiding niet meer worden 
beschouwd als passend in de zin van arti
kel45 van voormeld ministerieel besluit", 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 86, 
tweede lid, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 blijkt dat de werkloos
heidsuitkeringen van de uitkeringsgerech
tigde werkloze worden beperkt overeen
komstig de artikelen 134 tot 145 van het 
koninklijk besluit, wanneer hij, zoals ver
weerder, de door hem gevolgde beroepsop
leiding stopzet; betrokkene krachtens ar
tikel 134 door eigen toedoen werkloos wordt 
-en, overeenkomstig artikel135 alle aan
spraken op werkloosheidsuitkeringen ver
liest gedurende 4 tot 26 weken - onder 
meer in het geval dat hij het werk zonder 
wettige reden verlaat; de wettigheid van die 
reden wordt beoordeeld aan de hand van de 
criteria, die met toepassing van artikel 133 
voor een passende dienstbetrekking zijn be
paald; die criteria zijn vastgesteld in het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 in
zake werkloosheid; blijkens artikel 37, 
tweede lid, van het ministerieel besluit, de 
werknemer die zijn dienstbetrekking heeft 
verlaten wegens lichamelijke ongeschikt
heid zulks moet verklaren op het ogen
blik dat hij door het gewestelijk bureau 
wordt opgeroepen om uitleg te verschaf
fen over de redenen van die verlating; uit 
artikel 38 van het ministerieel besluit blijkt 
dat de werknemer alleen aan een medisch 
onderzoek moet worden onderworpen in het 
geval dat hij lichamelijk ongeschikt wordt 
bevonden om de verlaten dienstbetrek
king uit te oefenen; die artikelen 37 en 38 
blijkens het opschrift waaronder zij staan 
enkel van toepassing zijn in het geval van 
lichamelijke ongeschiktheid om een acti
viteit uit te oefenen ofvoort te zetten en 
dus niet in het geval dat de werkloze om 
}outer psychologische redenen, zoals ont
moediging te wijten aan financiele moei
lijkheden en de mislukking van zijn po
gingen om zich als zelfstandige te vestigen, 
zijn opleiding stopzet; het arrest bijge
volg, nu het daarentegen verklaart dat 
"psychologische factoren die tot totale ont
moediging leiden kunnen worden gelijkge
steld met zuiver lichamelijke aandoenin
gen, omdat ze de persoon verhinderen 
bepaalde inspanningen te leveren", en dat 
"een psychische ongeschiktheid dus wel de
gelijk een lichamelijke ongeschiktheid is in 
de zin van de artikelen 37 en 38 (van het 
ministerieel besluit)", en nu het daaruit af-

leidt dat eiser verweerder aan een me
disch onderzoek had moeten onderwer
pen en dat, bij ontstentenis hiervan, de 
beslissing van 8 augustus 1991 moet wor
den vernietigd, de artikelen 37 en 38 van 
het ministerieel besluit van 4 juni 1964 in
zake werkloosheid schendt alsook, bijge
volg, de in de aanhefvan het middel ver
melde bepalingen van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betre:lfende arbeids
voorziening en werkloosheid; 

tweede onderdeel, de artikelen 37 en 38 
van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 
geen medisch onderzoek voorschrijven voor 
de werkloze die, wanneer hij wordt uitge
nodigd om uitleg te verscha:lfen over de re
denen waarom hij zijn beroepsopleiding 
heeft stopgezet, niet aanvoert dat hij daar
toe ongeschikt is; uit de door het arbeids
hof weergegeven verklaringen van ver
weerder blijkt dat hij alleen maar heeft 
aangevoerd dat hij ontmoedigd was ten ge
volge van financiele moeilijkheden en van 
de mislukking van zijn pogingen om zich 
als zelfstandige te vestigen, maar zich niet 
heeft beroepen op zijn ongeschiktheid om 
de hem gegeven opleiding te volgen; de om
standigheid dat verweerder de uitleg heeft 
verschaft waarom hij die opleiding heeft 
stopgezet, aan de zijde van eiser geen ver
plichting deed ontstaan om hem aan een 
medisch onderzoek te onderwerpen; het ar
rest bijgevolg, nu het beslist dat verweer
der aan dat onderzoek had moeten wor
den onderworpen, ook al had hij niet 
verklaard ongeschikt te zijn om de door 
hem stopgezette beroepsopleiding te vol
gen, bovendien de artikelen 37 en 38 van 
voormeld ministerieel besluit, alsook de in 
de aanhefvan het middel vermelde bepa
lingen van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 schendt : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 86 en 

133, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid impliceren dat de toepassing van 
voormeld artikel 133, derde lid, en der
halve van de artikelen 37 en 38 van 
het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid wordt uit
gebreid tot de uitkeringsgerechtigde 
werklozen die hun beroepsopleiding 
stopzetten; 

Overwegende dat de werkloze, om te 
voldoen aan de hem bij artikel 37 van 
het ministerieel besluit van 4 juni 
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1964 opgelegde verplichting, moet ver
klaren van oordeel te zijn dat hij li
chamelijk niet geschikt is om de stop
gezette opleiding te volgen en niet kan 
volstaan met de verklaring dat hij met 
die opleiding gestopt is omdat hij psy
chisch volledig aan de grond zat; dat 
laatstgenoemde verklaring derhalve ei
ser niet ertoe verplicht om de uitke
ringsgerechtigde werkloze te onder
werpen aan het bij artikel 38 van het 
ministerieel besluit voorgeschreven 
medisch onderzoek; 

Overwegende dat het arrest, door er 
anders over te beslissen, de in het mid
del opgegeven bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

20 mei 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 181 

3e KAMER - 20 mei 1996 

PENSIOEN - WERKNEMERS - RUST
PENSIOEN - LOOPBAAN - EENHEID VAN 
LOOPBAAN- BREUK- TELLER- VASTSTEL
LING- BED RAG VAN HET TOEGEKENDE PEN
SIOEN. 

Er mag geen rekening worden gehouden 
met het bedrag van het toegekende pen
sioen bij de vaststelling van de teller van 
de breuk bepaald bij art. lObis, tweede 

lid, Pensioenwet Werknemers (1). (Art. 
10bis, tweede lid, Pensioenwet Werkne
mers.) 

(DEBREYNE T. R.V.P.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0052.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 27 juni 1991 en 22 
december 1994 door het Arbeidshof te 
Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen voor werknemers, 
ingevoegd bij artikel 2 van het koninklijk 
besluit nr. 205 van 29 augustus 1983, 

doordat het bestreden arrest van 27 juni 
1991 zegt dat : "volgens het (arbeids)hof de 
bewoordingen van dat artikel uitsluiten dat 
het in het tweede lid aangewezen percen
tage het bedrag van het in een bepaalde 
pensioenregeling toegekende pensioen be
treft; het gaat om het 'percentage' of 
pensioengedeelte dat in een bepaalde re
geling kan worden erkend. De opzet van de 
wettelijke bepaling is dat de onder ver
schillende regelingen gepresteerde jaren ai
leen in aanmerking kunnen worden gena
men als zij samen niet meer dan 45/45 
bedragen; het bedrag dat als grondslag 
dient voor de vereffening van het pensioen 
voor de prestaties in die bepaalde rege
ling mag niet in aanmerking worden ge
nomen" en het bestreden arrest van 22 de
cember 1994 "voor recht zegt dat het aan 
(eiser) toegekende militaire pensioen 
27,5/45 van het volledig pensioen bedraagt 
en het pensioen als werknemer 18/45 en 
(verweerder) veroordeelt tot betaling van 
het achterstal op de vorenvermelde grand
slag en van de verwijlintrest vanaf 1 april 
1986" en zulks op grond dat "de vermin
dering van het bedrag van het militair pen
sioen waarover (eiser) klaagt, te wijten is 
aan het feit dat hij het vervroegd heeft ge
nomen. Het 'beperkte' pensioen dat hij in 
die sector geniet leidt niet tot een pro rata 
vermindering van de in aanmerking te ne
men militaire loopbaan", 

(1) Zie concl. O.M., in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 
181. 
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terwijl ingevolge artikel lObis, tweede lid, 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok
tober 1967, "de brenk waarvan sprake in 
vorig lid de verhouding uitdrukt tussen de 
duur der tijdvakken, het percentage of ie
dere andere maatstaf met uitsluiting van 
het bedrag die voor de vaststelling van het 
toegekende pensioen in aanmerking werd 
genomen en het maximum van die duur, 
van dat percentage of van een andere 
maatstaf op grond waarvan een volledig 
pensioen kan worden toegekend"; eiser, om
dat hij als o:fficier op zijn verzoek is gepen
sioneerd, een pensioen geniet waarvan het 
bedrag beperkt is tot twee vijfden van het 
voor zijn militaire loopbaan vastgestelde 
volledig pensioen : hij ontvangt daarvan dus 
60 pet.; het arbeidshof niet zonder schen
ding van de voormelde verordenende be
paling kon beslissen dat dat perc~ntage 
"niet leidt tot vermindering van de m aan
merking te nemen militaire loopbaan", nu 
die bepaling het percentage als criterium 
voor het vaststellen van het pensioen han
teert: 

Overwegende dat artikel10bis, eer
ste lid, van het koninklijk besluit nr. 
50 van 24 oktober 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers bepaalt dat "wanneer de 
werknemer aanspraak kan maken op 
een rustpensioen krachtens dit be
sluit en op een rustpensioen of een als 
zodanig geldend voordeel krachtens 
een of meer andere regelingen en wan
neer het totaal van die breuken die 
voor elk van die pensioenen de be
langrijkheid ervan uitdrukken de een
heid overschrijdt, de beroepsloopbaan 
die voor de berekening van het rust
pensioen als werknemer in aanmer
king wordt genomen, wordt vermin
derd met zoveel jaren als nodig om 
genoemd totaal tot de eenheid te her
leiden"; 

Overwegende dat, naar luid van het 
tweede lid van dat artikel, "de breuk 
waarvan sprake in vorig lid de ver
houding uitdrukt tussen de duur der 
tijdvakken, het percentage of iedere 
andere maatstaf met uitsluiting van 
het bedrag die voor de vaststelling van 
het toegekende pensioen in aanmer
king werd genomen en het maximum 
van die duur, van dat percentage of 
van een andere maatstaf op grond 

waarvan een volledig pensioen kan 
worden toegekend"; dat ingevolge die 
bepaling voor de toepassing van voor
noemd artikel 10bis geen rekening 
mag worden gehouden met het be
drag van de toegekende pensioenen; 

Overwegende dat eiser een rust
pensioen als oud-militair geniet en 
recht heeft op een rustpensioen krach
tens de regeling voor werknemers; dat 
uit de stukken waarop het Hofver
mag acht te slaan, blijkt dat het mi
litair pensioen, wegens vervroeging, 
met twee vijfden is verminderd, met 
toepassing van de artikelen 27, A, 2·, 
en 3, A, 6·, van de wetten op de mili
taire pensioenen, gecoordineerd bij het 
koninklijk besluit van 11 augustus 
1923 en gewijzigd bij de wet van 13 
juli 1934; dat uit die bepalingen volgt 
dat in het bedoelde geval van vervroe
ging het bedrag, dat wil zeggen het be
drag van het pensioen, met twee vijfde 
wordt verminderd; 

Dat het arbeidshof, door te beslis
sen dat die vermindering van het be
drag van dat pensioen niet tot gevolg 
heeft dat de in aanmerking te nemen 
militaire loopbaan vermindert en dat 
daarmee geen rekening dient te wor
den gehouden bij de berekening van 
het rustpensioen krachtens de rege
ling voor werknemers, artikel10bis ·. 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 heeft toepast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt verweerder in de kosten. 

20 mei 1996 - 3e kamer- Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Biitzler en Si
mont. 
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Nr. 182 

3e KAMER - 20 mei 1996 

1 o BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- GERECHTSBRIEF- RECHTER
LIJKE BESLISSING- KENNISGEVING- DA
TUM - KENNISGEVING DOOR TOEZENDING 
VAN DE BESLISSING. 

2° CASSATIEBEROEP- BUBGERLIJKE ZA
KEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BE
GIN- SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
RECHTERLIJKE BESLISSING- KENNISGEVING. 

1 o De kennisgeving van een vonnis of ar
rest geschiedt op de datum van toezen
ding van die rechterlijke beslissing en niet 
op de datum van ontvangst (1). (Artt. 32, 
2°, en 792, tweede den derde lid, Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 24 jan 1974 {A. C., 1974, 581); 5 
jan. 1984, A.R. nr. 4055 (ibid., 1983-84, nr. 233); 
noot J.F.L., Cass., 3 april 1995, A.R. nr. 
S.94.0159.F (ibid., 1005, nr. 183); A. F'ETrwEis, Ma
nuel de procedure civile, 2e ed., Luik, 1987, blz. 
207, noot 4. Zie in administratieve zaken : Cass., 
16 sept. 1991,A.R. nr. 7473 {A.C., 1991-92, nr. 27); 
B. R.v.St., 26 nov. 1970, Piret, nr. 14.372, "\krz. An: 
R.v.St., 1048; A. BUTTGENBACH, Manuel de droit 
administratif, Brussel, 1959, nr. 379; J. DEM
BOUR, Droit administratif, 3e ed., Luik, 1978, nr. 
217 en noot 4, blz. 302 en 303. Behoudens uit
drukkelijke andersluidende bepaling telt voor de 
kennisgeving in administratieve zaken niet de da
tum van toezending van de aangetekende brief, 
maar de datum van ontvangst van die brief. Die 
oplossing kan hierdoor worden verantwoord dat 
de kennisgeving van de administratieve rechts
handeling geen verbend houdt met het bestaan 
van die rechtshandeling, maar met de inwer
kingtreding ervan, die afhangt van de kennis van 
die handeling. De administratieve rechtshande
ling treedt immers in werking vanaf de bekend
making ervan, als het een verordenend besluit be
treft, ofvanaf de kennisgeving, als het gaat om 
een administratieve rechtshandeling met indi
viduele draagwijdte. Die onderscheiden regels 
vloeien op hun berut voort uit het algemeen 
rechtsbeginsel dat de administratieve rechtshan
delingen geen terugwerkende kracht hebben. 
Krachtens dat beginsel kunnen, behoudens uit
zondering, de administratieve rechtshandelin
gen geen gevolgen teweegbrengen voor de da
tum van de inwerkingtreding ervan, dat is, naar 
gelang van het geval, zoals gezegd, de datum van 
bekendmaking ofkennisgeving (zie over datal
gemeen rechtsbeginsel, concl. O.M., Cass., 22 jan. 
1996, A.R. nr. S.95.0011.F, supra, nr. 44). Aan de 
in administratieve zaken geldende regel vol
gens welke, behoudens andersluidende bepa
ling, de kennisgeving niet geschiedt op de da
tum van toezending van de administratieve 

2° Laattijdig en derhalve niet ontvanke
lijk is het cassatieberoep dat tegen een in
zake sluiting van ondernemingen gewe
zen arrest wordt ingesteld meer dan drie 
maanden na de kennisgeving van de be
slissing door de griffier overeenkomstig 
art. 792, tweede en derde lid, Ger. W. (2). 
[Artt. 32, 2°, 580, 1 o en 2o, 704, eerste lid, 
792, tweede en derde lid, 1073, eerste lid 
(3), 1078 en 1079, eerste lid, Ger.W.] 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN 

WERKNEMERS T. CARON) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0087.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1995 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het door het openbaar minis
terie tegen de voorziening opgewor
pen en overeenkomstig artikel 1097 
van het Gerechtelijk Wetboek ter ken
nis gebrachte middel van niet
ontvankelijkheid, dat hieruit is afge
leid dat de voorziening te laat is 
ingesteld: 

Overwegende dat krachtens arti
kel1073, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek de termijn van drie 
maanden om zich in cassatie te voor
zien in de in artikel 704, eerste lid, ge
noemde zaken begint te lopen vanaf de 
dag van de overeenkomstig artikel 
792, tweede en derde lid, gedane ken
nisgeving van de bestreden beslis
sing; 

Dat luidens artikel 32, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek in dit wetboek 
onder kennisgeving wordt verstaan: 
de toezending van een akte van rechts
pleging in origineel of in afschrift, 

beslissing, maar op de datum van de ontvangst 
ervan, ligt dus niet een wettekst, maar een al
gemeen rechtsbeginsel ten grondslag. 

(2) Zie Cass., 6 jan. 1989, A.R. nr. 5743, en 24 
april1989,A.R. nr. 8550 {A.C., 1988-89, nrs. 263 
en 481); 12 feb. 1990, A.R. nrs. 6866-6974, en 28 
mei 1990, A.R. nr. 7079 (ibid., 1989-90, nrs. 362 
en 573). 

(3) Zie ook te dezen art. 53 Ger.W. 
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langs de post of, in de gevallen die de 
wet bepaalt, in de vormen die deze 
voorschrijft; 

Dat artikel 52, eerste lid, van ge
noemd wetboek preciseert dat deter
mijn wordt gerekend van middernacht 
tot middernacht en dat hij wordt ge
rekend vanaf de dag na die van de 
akte of van de gebeurtenis welke hem 
doet ingaan; 

Dat artikel 53 van hetzelfde wet
hoek bepaalt dat, wanneer de verval
dag een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag is, de vervaldag 
verplaatst wordt op de eerstvolgende 
werkdag; 

Dat krachtens artikel 54 de in 
maanden bepaalde termijn wordt ge
rekend van de zoveelste tot de dag 
voor de zoveelste; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat het bestreden arrest, nu het 
is gewezen in een in artikel 704, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
genoemde zaak, overeenkomstig arti
kel 792, tweede en derde lid, van dat 
wetboek, aan eiser op 17 maart 1995 
ter kennis is gebracht door toezen
ding langs de post, en dat het cassatie
verzoekschrift op 20 juni 1995 op de 
griffie van het Hof is ingediend; dat uit 
die stukken niet blijkt dat eiser zich 
bevindt in een van de in artikel1073, 
tweede en derde lid, van het Gerech
telijk Wetboek vermelde gevallen; 

Dat de termijn om zich in cassatie te 
voorzien dus verstreek op 17 juni 1995. 
Dat evenwel 17 juni 1995 een zater
dag was, zodat de vervaldag met toe
passing van artikel 53 van het Ge
rechtelijk Wetboek verplaatst werd op 
maandag 19 juni 1995, dat is de dag 
voor die waarop het verzoekschrift op 
de griffie van het Hof werd ingediend; 

Dat het cassatieberoep, nu het op 20 
juni 1995 is ingesteld, laattijdig is en 
naar het vereiste van artikel1078 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet-toe
laatbaar moet worden verklaard; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

20 mei 1996 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 183 

2e KAMER - 21 mei 1996 

1 o AANRANDING VAN EERBAARHEID 
EN VERKRACHTING- VERKRACHTING 
-KIND MINDER DAN 10 JAAR- MISDAAD
CORRECTIONALISERING. 

2° STRAF - VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN, VERSCHONINGSGRONDEN- VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN- VERKRACHTING 
-KIND MINDER DAN 10 JAAR- CORRECTIO
NALISERING. 

1 o en 2° Krachtens art. 2, derde lid, T, van 
de wet van 4 oktober 1867 op de verzach
tende omstandigheden, aan de wet toe
gevoegd bij art. 5 wet van 13 april 1995, 
betreffende het seksueel misbruik van 
minderjarigen, en in werking getreden op 
5 mei 1995, mag de raadkamer een per
soon die verdacht wordt van de misdaad 
bedoeld in art. 375, laatste lid, Sw. we
gens verzachtende omstandigheden naar 
de correctionele rechtbank verwijzen of 
mag het openbaar ministerie hem recht
streeks dagvaarden of oproepen. 

(VAEREWYCK) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0418.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser tot 
straf wordt veroordeeld : 
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Over het middel : 
Overwegende dat eiser ingevolge een 

beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Den
dermonde van 9 juni 1995, na aanne
ming van verzachtende omstandighe
den, naar de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde werd verwezen we
gens onder meer ( telastlegging A) het 
misdrijf omschreven in het artikel 375, 
laatste lid, van het StrafWetboek, met 
name verkrachting door elke daad van 
seksuele penetratie van welke aard en 
met welk middel ook, gepleegd op een 
persoon die daar niet in toestemt, deze 
persoon een kind zijnde dat geen voile 
tien jaar oud is; 

Dat eiser aanvoert dat de raadka
mer niet wettig vermocht voor de ver
melde misdaad verzachtende omstan
digheden aan te nemen en de 
correctionele rechtbank onbevoegd is 
om ervan kennis te nemen; 

Overwegende dat ingevolge het ar
tikel 2, derde lid, 7', van de wet van 4 
oktober 1867 op de verzachtende om
standigheden, aan de wet toegevoegd 
bij het artikel 5 van de wet van 13 
april 1995 betre:f:fende seksueel mis
bruik van minderjarigen, bekendge
maakt in het Belgisch Staatsblad van 
25 april 1995, in werking getreden op 
5 mei 1995, de raadkamer de ver
dachte wegens verzachtende omstan
digheden naar de correctionele recht
bank mag verwijzen, of het openbaar 
ministerie hem rechtstreeks dagvaar
den of oproepen: "als het gaat om een 
misdaad bedoeld in artikel 375, laat
ste lid, van het StrafWetboek"; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

tii.\le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijri 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eisers 
onmiddellijke aanhouding wordt be
volen: 

Overwegende dat de veroordelende 
beslissing ten gevolge van de hierna 
ui t te spreken verwerping van de er-

tegen gerichte voorziening in kracht 
van gewijsde gaat; dat de voorziening 
derhalve geen bestaansreden meer 
heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

21 mei 1996- 2" kamer- Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Huybrechts- Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, eerste 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Dela
haye. 

Nr. 184 

2" KAMER- 22 mei 1996 

1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12.4-
'IDEPASSING SLillT DIE VAN ARTIKEL 19.1 illT. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 19 -ARTIKEL 19.1-
'IDEPASSING SLillT DIE VAN ARTIKEL 12.4 UIT. 

1 o en 2° De toepassing van artikel 12.4 
Wegverkeersreglement, betreffende ma
neuvers, sluit de toepassing op dezelfde 
feiten uit van artikel19.1 van dat regle
ment, betreffende de richtingsverande
ring, en omgekeerd (1). 

(BERNAERTS T. HORRION; 
HORRION T. BERNAERTS, DOOMS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1233.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 september 1995 in 
hoger beroep gewezen door Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

(1) Zie Cass., 6 mei 1968 (A.C., 1969, 1111). 
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I. Op de voorziening van Raymond 
Bernaerts: 

A In zoverre ze gericht is tegen de 
beslissing die eiser vrijspreekt van de 
overtredingen van de artikelen 7.1 en 
3 van het Wegverkeersreglement : 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 
B. In zoverre ze gericht is tegen de be
slissing op de strafvordering die te
gen eiser is ingesteld wegens overtre
ding van de artikelen 12.4 en 19.1 van 
het Wegverkeersreglement; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 
12.4 en 19.1 van het Wegverkeersre
glement: 

Overwegende dat het vonnis, nu het 
eiser veroordeelt tot een enkele straf 
wegens overtreding van de artikelen 
12.4 en 19.1 van het Wegverkeersre
glement, ofschoon de toepassing van 
een van die bepalingen de toepassing 
van de andere uitsluit, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

C. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de niet beperkte voorziening van ei
ser, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafVordering de vernieti
ging tot gevolg heeft van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde ci
vielrechtelijke vordering die uit de 
eerstgenoemde beslissing voortvloeit 
en waartegen eiser zich regelmatig 
heeft voorzien; 

II. Op de voorziening van Thierry 
Horrion, beklaagde : 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde strafVordering : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel regelmatig aanvoert; 

III. Op de voorziening van Thierry 
Horrion, burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser, burgerlijke par
tij, zijn voorziening aan verweerder 
heeft doen betekenen; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de middelen van eiser Ber
naerts die niet kunnen lei den tot rui
mere cassatie noch op het verzoek
schrift van eiser Thierry Horrion dat 
op 20 oktober 1995 is ingediend, d.i. 
buiten de bij artikel 422 van het Wet
hoek van StrafVordering bepaalde ter
mijn, vernietigt het bestreden von
nis in zoverre het uitspraak doet over 
de strafVordering die tegen Raymond 
Bernaerts is ingesteld wegens over
treding van de artikelen 19.1 en 12.4 
van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 en over de tegen hem in
gestelde civielrechtelijke vordering; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, zit
ting houdende in hoger beroep; ver
oordeelt verweerder Raymond Ber
naerts in een derde van de kosten van 
zijn voorziening, verweerder Thierry 
Horrion in een derde van die kosten en 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat; verwerpt de voorziening van 
Thierry Horrion; veroordeelt eiser in 
de kosten van zijn voorziening. 

22 mei 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. V. 
Melot en H. Godin, Luik. 
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Nr. 185 

2e KAMER - 22 mei 1996 

VERZET- STRAFZAKEN- ONTVANGEN VER
ZET- AFSTAND VAN VERZET- GEVOLGEN. 

Het vonnis dat, zelfs na het verzet van de 
beklaagde tegen een bij verstek gewezen 
vonnis te hebben ontvangen, akte ver
leent van diens afstand, wordt verbon
den en gei"dentificeerd met de verstek
beslissing en doet ze herleven; het dient de 
veroordelingen dat het beoogt te hand
haven, niet te vermelden (1). 

(KWONG KIN CHAU) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0421.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 februari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 65 
van het Strafwetboek, 187 van het 
Wetboek voor Strafvordering en 6 van 
de wet van 16 februari 1961 tot wij
ziging van de wetgeving inzake de ver
tegenwoordiging van de beklaagden, 
de burgerlijk aansprakelijke partijen 
en de burgerlijke partijen voor de 
strafrechtbanken; 

Overwegende dat aan eiser ten laste 
wordt gelegd in mei 1994 een vereni
ging te hebben geleid die zich inliet 
met hero'inehandel zonder vooraf
gaande vergunning van de bevoegde 
minister; 

Dat hij staande houdt dat, krach
tens artikel 65 van het Strafwetboek, 
de strafvordering tegen hem niet ont
vankelijk is aangezien de feiten dag
tekenen van v66r het op 7 december 
1995 op tegenspraak gewezen en in 
kracht van gewijsde gegane vonnis van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

(1) Zie Cass., 19 feb. 1985 (A.C., 1984-85, nr. 
369). 

Antwerpen waarbij hem akte is ver
leend van zijn afstand van het ont
vankelijk verklaard verzet tegen 
het vonnis van die rechtbank waar
bij hij op 16 maart 1994 bij verstek 
was veroordeeld tot met name vijfjaar 
gevangenisstraf we gens overtreding 
van de wet op de verdovende mid
delen; 

Overwegende dat het arrest dat be
toog verwerpt op grond dat het ont
vankelijk verklaarde verzet van ei
ser het bij verstek gewezen vonnis van 
16 maart 1994 ongedaan heeft ge
maakt en dat, aangezien de correctio
nele rechtbank geen uitspraak heeft 
gedaan over de feiten, het hof van be
roep de vervolgingen die bij dat hof 
aanhangig zijn gemaakt, niet onont
vankelijk kan verklaren op grond van 
dat vonnis; 

Overwegende dat de heropening van 
de debatten in dezelfde aanleg het 
voornaamste gevolg is van het ver
zet; 

Dat de beklaagde afstand kan doen 
van die aanleg en aldus te kennen kan 
geven dat hij de voorkeur geeft aan de 
beslissing waartegen hij dat rechts
middel heeft ingesteld; 

Dat het vonnis, dat de beklaagde, na 
het verzet te hebben ontvangen, 
akte verleent van diens afstand, zich 
bindt en vereenzelvigt met de ver
stekbeslissing en ze doet herleven, 
en de veroordelingen dat het beoogt 
te handhaven, niet dient te vermel
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hofvan Be
roep te Bergen. 

22 mei 1996 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal. 
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Nr. 186 

2e KAMER- 22 mei 1996 

1 o REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- AARD VAN 
HET MISDRIJF - NIET GECORRECTIONALI
SEERDE MISDAAD - VERWIJZINGS
BESCHIKKING- ARREST HOUDENDE ONBE
VOEGDVERKLARING- VERNIETIGING VAN DE 
BESCIDKKING- VERDACHTE IN HECHTENIS
VERWIJZING NAAR DE ANDERS SAMENGE
STELDE RAADKAMER 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
GERECHT EN VONNISGERECHT- ALLERLEI
VONNISGERECHT -AANHANGIGMAKING- AF
ZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN- FElTEN
GERECHT BEVOEGD VOOR DE ENE EN NIET 
VOOR DE ANDERE - SAMENHANG- ONBE
VOEGDVERKLARING VOOR DE GEHELE ZAAK
GEEN OPGAVE VAN DE VERZACHTENDE OM
STANDIGHEDEN- VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING- ONBEVOEGDVERKLARING- GE
DEELTELIJKE VERNIETIGING. 

1 o Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank heeft ver
wezen wegens een niet gecorrectionali
seerde misdaad, en het vonnisgerecht zich 
onbevoegd heeft verklaard, regelt het Hof 
het rechtsgebied, vernietigt het de be
schikking van de raadkamer en, wan
neer het vaststelt dat de verdachte nag al
tijd in hechtenis is, verwijst het de zaak 
naar dezelfqe, doch anders samenge
stelde raadkamer (1). 

2° Wanneer de raadkamer bij afzonder
lijke beschikkingen een verdachte naar 
een correctionele rechtbank verwezen 
heeft, enerzijds, wegens als misdaad om
schreven feiten waarvoor zij geen ver
zachtende omstandigheden heeft aange
nomen, en, anderzijds, wegens feiten 
waarvoor de rechtbank bevoegd is, en de 
rechtbank zich voor het geheel onbevoegd 
verklaart wegens het bestaan van samen
hang, vernietigt het Hof, op een verzoek 
tot regeling van het rechtsgebied, de be
schikking van de raadkamer waarin de 
verzachtende omstandigheden niet wer
den aangenomen, alsook het vonnis van 
de correctionele rechtbank, in zoverre de 

(1) Cass., 27 april1994, A.R. nr. P.94.0360.F 
(A.C., 1994, nr. 204). 

rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard 
t.a.v. de misdrijven waarvan ze regelma
tig kennis genomen had (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
IN ZAKE YAYOUS M., YAYOUS F.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0475.F) 

HET HOF;- Gelet op de bescbik
king van 19 januari 1996, door de 
raadkamer van de Recbtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel gewezen, en ge
let op bet vonnis van 6 maart 1996 
door de Correctionele Recbtbank te 
Brussel gewezen; 

Gelet op bet verzoekscbrift tot re
geling van recbtsgebied, op 2 april 
1996 ingediend door de procureur des 
Konings te Brussel ... ; 

Overwegende dat vooralsnog geen 
recbtsmiddel openstaat tegen de be
scbikking van de raadkamer en dat 
bet vonnis van de Correctionele Recbt
bank te Brussel in kracbt van gewijsde 
is gegaan; 

Overwegende dat uit de strijdig
beid tussen beide beslissingen een ge
scbil over recbtsmacbt is ontstaan dat 
de procesgang belemmert; 

Dat er grond bestaat tot regeling 
van recbtsgebied; 

Wat de zaak I betreft : 
Overwegende dat de aan de be

klaagden sub A1 en 2 ten laste ge
legde feiten, zoals ze worden omschre
ven door de correctionele recbtbank 
met toepassing van de artikelen 66 
van bet StrafWetboek, 2bis, §§ 1 en 3b, 
van de wet van 24 februari 1921, ge
wijzigd bij artikel 2 van de wet van 9 
juli 1975 met criminele straffen wor
den gestraft; 

Overwegende dat de op 19 januari 
1996 door de raadkamer van de Recbt
bank van Eerste Aanleg te Brussel ge
wezen beschikking geen verzacbtende 

(2) Cass., 17 jan. 1996, A.R. nr. P.95.1396.F (su
pra, 1996, nr. 38). 
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omstandigheden heeft opgegeven in 
verband met de tenlasteleggingen A1 
en 2; 

Overwegende dat de in de tenlaste
legging B bedoelde feiten samenhan
gend schijnen te zijn met die van de 
tenlasteleggingen Al en 2; dat de cor
rectionele rechtbank niet bevoegd was 
om van het geheel van die feiten ken
nis te nemen; 

Overwegende dat blijkt dat Moh
sin Yayous nog altijd in hechtenis is; 

Overwegende dat, ten gevolge van 
de vernietiging van de beschikking tot 
verwijzing van de beklaagden naar de 
correctionele rechtbank, de op dezelfde 
dag gewezen beschikking waarbij de 
voorlopige hechtenis van Mohsin 
Yayous wordt gehandhaafd, geen 
bestaansreden meer heeft; 

Wat zaak II betreft : 
Overwegende dat, wanneer bij een 

vonnisgerecht door afzonderlijke 
verwijzingsbeslissingen feiten aan
hangig zijn gemaakt waarvan som
mige wel en andere niet tot zijn be
voegdheid behoren, dat gerecht zich 
niet wettig onbevoegd kan verklaren 
voor het geheel terwijl het zelf vast
stelt dat de verschillende feiten sa
menhangend zijn; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank regelmatig kennis heeft ge
nomen van de tenlasteleggingen A, B, 
C, die in de beschikking van 16 fe
bruari 1996 van de raadkamer zijn 
vermeld; 

Overwegende dat de rechtbank, na 
te hebben vastgesteld dat het vonnis
gerecht niet regelmatig kennis had ge
nomen van de feiten waarop de in 
zaak I gewezen beschikking van de 
raadkamer betrekking had, geen sa
menhang kan vaststellen tussen deze 
feiten en die waarop de in zaak II ge
wezen beschikking van de raadka
mer betrekking had; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
op 19 januari 1996 gewezen beschik
king van de raadkamer van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Brussel in 
zoverre zij de beklaagden naar de cor
rectionele rechtbank verwijst wegens 
de sub A1 en 2 van zaak I ten laste ge
legde feiten; zegt dat de door de raad
kamer op dezelfde dag gewezen be
schikking waarbij beslist wordt dat 
Mohsin Yayoul' in hechtenis zal blij
ven, geen bestaansreden meer heeft; 
vernietigt het op 6 maart 1996 gewe
zen vonnis van de Correctionele Recht
bank te Brussel, in zoverre ze zich on
bevoegd verklaart om uitspraak te 
doen over zaak II; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beschik
kingen in zoverre het daarop be trek
king heeft; verwijst de aldus beperkte 
zaak I naar de anders samengestelde 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel en zaak II naar 
de, in verband met zaak II, anders sa
mengestelde Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel. 

22 mei 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Jeanmart - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 187 

1 e KAMER - 23 mei 1996 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - BEVOORRECHTE EN HYPOTHE
CAIRE SCIDJLDEISERS- FAILLIETVERKLARING 
VAN DE WERIWEVER - BEVOORRECHTE 
SCHULDVORDERING VAN DE WERKNEMER ~ 
BEREKENING DOOR DE CURATOR 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- BIJZONDER VOORRECHT- FAILLIETVER
KLARING VAN DE WERKGEVER - BEVOOR
RECHTE SCHULDVORDERING VAN DE WERK
NEMER- BEREKENING DOOR DE CURATOR 
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1 o en 2° Nu in de regel het bij art. 19, 
3°bis, Hypotheekwet gevestigde voor
recht niet van toepassing is op de so
ciale-zekerheidsbijdragen van de werk
nemer en de bedrijfsvoorheffing die 
betrekking hebben op het loon waarop de 
werknemer recht had ingevolge presta
ties geleverd v66r het faillissement, volgt 
hieruit dat de curator ,de schuldvorde
ring van de werknemer met betrekking tot 
v66r het faillissement ontstane vorderin
gen dient te berekenen op grand van het 
brutoloon, verminderd met de sociale
zekerheidsbijdrage van de werknemer en 
met de forfaitair berekende bedri;fs
voorheffing, vastgesteld op grondslag van 
de bruto-inkomsten verminderd met de 
verplichte sociale inhoudingen en de in
gehouden bedrijfsvoorheffing doorstort 
aan het bestuur als de rang van de res
pectieve voorrechten dit toestaat (1). (Art. 
270, 6°, e, 272 W.I.B. 1992, gew. wet 22 
juli 1993, 273 W.I.B. 1992 en 88 KB. 27 
aug. 1997 tot uitvoering W.I.B. 1992 en 
bijlage III.) 

(FAILLISSEMENT IMPRIVER-MADE N.V. T. FONDS 
TOT v.ERGOEDING VAN IN GEV ALVAN SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE-

MERS) 

Advocaat-generaal De Swaef heeft in sub
stantie gezegd : 

1. Het bestreden arreste oordeelt m.b.t. de 
door verweerder betwiste afrekening van de 
curator dat deze laatste twee berekenin
gen moet maken : "Vooreerst dient hij het 
zadel van het voorrecht te berekenen, waar
bij hij het brutoloon moet verminderen met 
de werknemersbijdrage inzake sociale ze
kerheid en met de bedrijfsvoorheffing, die 
hij berekent met inachtneming van de 
gemeenrechtelijke schalen, toepasselijk op 
opzeggingsvergoedingen enz. ten gevolge 
van stopzetting van arbeid ofverbreking 
van de arbeidsovereenkomst. 

De voorheffing die in de berekening op
duikt is fictief en moet niet aan de fiscus 
doorgestort worden. 

Daarnaast dient hij, met inachtneming 
van de eenvormige schaal van het KB. van 
30 juli 1994, op het bedrag van de schuld
vorderingen die hij zal honoreren de 
bedrijfsvoorheffing van 27,25 % te bereke
nen, die voorheffing in te houden en ze aan 
de fiscus door te storten." 

(1) Zie concl. O.M. 

De appelrechters steunen die zienswijze, 
benevens op art. 19, 3°bis Hypotheekwet, 
op art. 8 wet 22 juli 1993 en op voornoemd 
KB. van 30 juli 1994. Wat houden die wets
bepalingen in ? 

2. Luidens de memorie van toelichting 
van het wetsontwerp houdende fiscale en fi
nanciele bepalingen was gebleken dat, wat 
de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing 
betreft, "in geval van faillissement, gerech
telijk akkoord en vereffening de curato
ren en de vereffenaars stelden dat zij geen 
belastingschuld hadden inzake bedrijfs
voorheffing aangezien ze geen brutolonen 
uitbetalen, doch schuldvorderingen hono
reren ten bedrage van het nettoloon. 

Ten einde de effectieve inning van de 
bedrijfsvoorheffing te verzekeren, wordt 
voorgesteld artikel270 W.I.B. 1992 aan te 
pas·sen zodat de curatoren en de vereffe
naars in de voormelde gevallen aan de
zelfde verplichtingen zijn onderworpen als 
de werkgever." (Gedr. St., Senaat, 1992-
1993, 762-1, Memorie van toelichting, blz. 
9.) 

- Artikel 270 W.I.B./92 werd alsdan ge
wijzigd door de wet van 22 juli 1993 door 
toevoeging van een alinea 6 waarbij de 
bedrijfsvoorheffing ook verschuldigd is 
door : "6° diegenen die als curatoren in fail
lissementen, vereffenaars van vennoot
schappen of als personen die gelijkaardige 
functies uitoefenen, schuldvorderingen heb
ben te honoreren met de hoedanigheid van 
bezoldigingen als bedoeld in artikel 30." 

- Artikel 272, 1 o, W.I.B./92 werd gewij
zigd in die zin dat : ''Behoudens strijdig be
ding : 1 o hebben de in artikel 270 (1 o, 3° en) 
6°, vermelde belastingschuldigen het recht 
op belastbare inkomsten de desbetreffende 
voorheffing in te houden"; 

Deze bepalingen zijn van toepassing op 
de inkomsten toegekend of betaalbaar ge
steld vanaf 1 juli 1993. (Art. 23, § 3, wet 22 
juli 1993.) 

3. Voor wat de berekening van de 
bedrijfsvoorheffing betreft, bepaalt het art. 
88 KB. van 27 augustus 1993 tot uitvoe
ring van het W.I.B. 1992 dat het bedrag 
van de aan de bron verschuldigde bedrijfs
voorheffing wordt vastgesteld volgens de 
schalen en de erbij horende regels vermeld 
in bijlage III. Volgens de bijlage wordt de 
bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten 
vastgesteld op grondslag van de werke
lijk betaalde of toegekende bruto
inkomsten, verminderd met de verplich
ten inhoudingen ter uitvoering van de 
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sociale wetgeving of van een ermede ge
lijkgesteld wettelijk of reglementair sta
tuut. 

Als daarbij te hanteren tarief voor de 
schuldvorderingen met de hoedanigheid 
van bezoldingen (als bedoeld in artikel 30 
van het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen 1992) die worden gehonoreerd door 
curatoren in faillissementen, vereffenaars 
van gerechtelijke akkoorden, vereffenaars 
van vennootschappen ofpersonen die gelijk
aardige functies uitoefenen, wordt de 
bedrijfsvoorheffing eenvormig (zonder ver
mindering) vastgesteld op 27,25 pet. (Bij
lage III, hoofdstuk II, afdeling 3.) 

4. Met betrekking tot de wettelijke voor
rechten is niet in betwisting tussen de par
tijen de vaststelling dat de werknemer ten 
aanzien van de werkgever en, in geval van 
diens faillissement, van de gezamenlijke 
schuldeisers, geen vorderingsrecht heeft, 
om in eigen handen betaling te verkrij
gen van die bedragen, die door de belasting
schuldige of de schuldenaar op het loon zijn 
ingehouden om aan het Bestuur der be
lastingen en aan de betrokken instellin
gen te storten. 

Daarbij kan verwezen worden naar uw 
arrest van 23 november 1992, A.R. nr. 9325 
(A. C., 1991-92, nr. 746) dat oordeelt dat het 
bij art. 19, 3°bis, Hypotheekwet geves
tigde voorrecht niet van toepassing is op 
voornoemde bedragen, daar deze verschul
digd zijn aan de directe belastingen en aan 
de instellingen voor sociale zekerheid. 

Na faillietverklaring heeft de aldus be
voorrechte schuldvordering enkel betrek
king op het nettoloon van de werknemer. 

5. Ter bepaling van het voorwerp van het 
bij art. 19, 3°bis, Hypotheekwet erkende 
voorrecht, berekent de curator zodoende de 
schuldvordering van de werknemer op ba
sis van het brutoloon, verminderd met 
diens sociale-zekerheidsbijdrage en met de 
bedrijfsvoorheffing. Die bedrijfsvoorheffing 
wordt vastgesteld op de bruto-inkomsten 
van de werknemer waarvan de verplichte 
sociale inhoudingen worden afgetrokken. 
Het betreft hier logischerwijze en con
form de hoger beschreven doorgevoerde 
wetswijziging de forfaitaire bedrijfs
voorheffing die de curator zal moeten over
maken aan de directe belastingen. 

Uit het voorafgaande blijkt m.a.w. dat de 
door het bestreden arrest aan de curator 
opgelegde afrekeningswijze, met name een 
dubbele berekening zijnde een fictieve 
gemeenrechtelijke voorheffing enerzijds om 
het nettoloon vast te stellen ter begroting 
van de bevoorrechte schuldvordering en an-

derzijds een conform het K.B. van 30 juli 
1994 ingehouden voorhe:ffing die zal wor
den doorgestort, onvoldoende steun vindt in 
de wettelijke bepalingen ter zake. 

Dit door de appelrechters doorgevoerde 
onderscheid lijkt mij dan ook niet in over
eenstemming met de in het eerste onder
dee! van het enig middel tot cassatie aan
gestipte wetsbepalingen. 

Die grief is mitsdien gegrond. 

6. Waar verweerder tenslotte tegen het 
eerste onderdeel aanvoert dat dit niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang, kan ik 
die zienswijze niet bijtreden. 

De in de memorie van antwoord aange
wezen considerans van het arrest waarte
gen eiser geen kritiek voert, lees ik inder
daad niet als een zelfstandige reden die de 
beslissing zou kunnen dragen, maar wel als 
een der bouwstenen van de gedachten
gang van de rechters die bijdraagt tot hun 
eindoordeel dat door eiser, zoals gezegd, te
recht wordt bestreden. 

Conclusie : vernietiging met verwijzing. 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0392.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van de artikelen 533 van de wet van 
18 april1851 houdende herziening van de 
wetgeving op het faillissement, het bank
roet en het uitstel van betaling, 23 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers, 15 
en 19, 3'bis, van de Hypotheekwet van 16 
december 1851, 270, 6', 272, 273, 275, 422 
en 423 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992 en 88 van het ko
ninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen 1992, en van de bepalin
gen van hoofdstuk I, afdeling I, l.A., en B., 
en hoofdstuk II, afdeling III, 22., van bij
lage III bij het koninklijk besluit van 27 au
gustus 1993 tot uitvoering van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen 1992, 

doordat het hof van beroep verweerders 
hoger beroep tegen het vonnis van de recht
bank van koophandel te Gent van 27 ja
nuari 1994 ontvankelijk verklaart en, al
vorens definitief om trent de gegrondheid 
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ervan te beslissen, eiser verzoekt om de re
kening volgens de door het hof van be
roep uiteengezette berekeningswijze op te 
stellen, 

het hofvan beroep aldus beslist op vol
gende gronden : 

"(Verweerders) stelling werd door de eer
ste rechter verworpen op grond van de 
overweging dat ze "ertoe zou leiden dat het 
loon van de werknemer tweemaal belast 
wordt." 

Die zienswijze kan het Hof niet bijtre
den, omdat inmiddels rekening moet ge
houden worden met het Koninklijk be-
sluit van 30 juli 1994 ( ... ). 

Naar sociaal recht ( ... ) omvat het loon 
niet enkel het loon in geld, maar ook de in 
geld waardeerbare voordelen waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbetrek
king recht heeft ten laste van de werkge
ver. Dit loon moet door de curator in het · 
passiefvan het faillissement aanvaard wor
den, doch de rangorde ervan wordt door ar
tikel19, 3obis Hyp.W. bepaald. 

Uit de omstandigheid dat de werkne
mer geen vorderingsrecht heeft om in ei
gen handen betaling te verkrijgen van de 
sociale-zekerheidsbijdragen en de bedrijfs
voorheffing die op het loon moeten inge
houden en aan het bestuur en de betrok
ken instellingen gestort moeten worden 
volgt inderdaad, zoals door beide partijen' 
benadrukt, dat het bij artikel19, 3obis 
Hyp.W. gevestigd voorrecht niet van toe
passing kan zijn op die bedragen, die im
mers aan het Bestuur der direkte belas
tingen en aan de instellingen van sociale 
zekerheid verschuldigd zijn. 

Daartegenover staat dat brutoloon, net
toloon en bedrijfsvoorheffing fiskaal
rechtelijke begrippen zijn, die vreemd zijn 
aan de hypotheekwet. 

N aar fiskaal recht betreft de bedrijfs
voorheffing een vervroegde effektieve hef
fing van de personenbelasting die, als reeds 
gei:nd voorschot, op die belasting aangere
kend zal worden op het ogenblik dat deze 
ingekohierd wordt. 

Nu het voorrecht dat aan het loon kleeft 
niet van toepassing is op de bedrijfs
voorheffing, dient de curator om het be
voorrecht gedeelte van het loon te kun
nen bepalen, die voorheffing te berekenen. 

De aldus gemaakte berekening betreft 
een fiktieve voorheffing, die immers niet ge
schiedt ter gelegenheid van een echte be
taling van loon en niet gepaard gaat met 
daadwerkelijke hefting van de belasting 
door inhouding op loon en doorstorting aan 

de fiskus. Ze kan niet gelijkgesteld wor
den met daadwerkelijke bedrijfsvoorheffing 
in fiskaalrechtelijke zin, maar betreft een 
loutere berekening van het voorrecht, met 
het oog op naderhandse begroting van het 
uit te keren dividend. 

Ret artikel 8 van de Wet van 22 juli 1993 
(nieuw artikel270, sexto W.I.B.) beoogt nu 
juist de effektieve hefting van de bedrijfs
voorheffing ter gelegenheid van de uitke
ring van dividenden, die dan ook moeten 
aangezien worden als fiskale brutobedragen 
waarop de curator de voorheffing moet in
houden om ze meteen daadwerkelijk aan 
het Bestuur der direkte belastingen door te 
storten. De tekst laat er geen de minste 
twijfel over bestaan : vermits hij schuld
vorderingen honoreert die de hoedanig
heid bezitten van bezoldigingen is hij de 
bedrijfsvoorheffing verschuldigd. 

Bij afrekening zal de curator hoe dan ook 
het Koninklijk besluit van 30 juli 1994 "tot 
wijziging, op het stuk van de bedrijfs
voorheffing, van het K.B./W.I.B. 92" in acht 
moeten nemen, hetgeen partijen blijk
baar ontgaan is. 

Luidens zijn aanhef stelt dit K.B. de 
bedrijfsvoorheffing vast op het bedrag van 
de gehonoreerde schuldvorderingen die ver
meld zijn in artikel 270, 6" van het Wet
hoek van Inkomstenbelastingen 1992 en 
houdt het vereenvoudiging in van de wijze 
van berekening van de bedrijfsvoorheffing 
op voormelde schuldvorderingen. Door dit 
K.B. wordt voor die schuldvorderingen (on
der meer deze met de hoedanigheid van be
zoldigingen die gehonoreerd worden door 
curatoren in faillissementen) "de bedrijfs
voorheffing eenvormig (zonder verminde
ring) vastgesteld op 27,25%". 

Uit dit alles volgt dat de curator twee be
rekeningen moet maken. 

Vooreerst client hij het zadel van het 
voorrecht te berekenen, waarbij hij het bru
toloon moet verminderen met de werkne
mersbijdrage inzake sociale zekerheid en 
met de bedrijfsvoorhe:ffing, die hij here
kent met inachtneming van de gemeen
;,echtelijke schale;n, toepasselijk op 
opzeggmgsvergoedmgen enz. ten gevolge 

van stopzetting van arbeid of verbreking 
van de arbeidsovereenkomst." 

De voorheffing die in die berekening op
duikt is fiktief en moet niet aan de fiskus 
doorgestort worden. 

Daarnaast dient hij, met inachtneming 
van de eenvormige schaal van het KB. van 
30 juli 1994, op het bedrag van de schuld
vorderingen die hij zal honoreren de 
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bedrijfsvoorheffing van 27,25 % te bereke
nen, die voorheffing in te houden en ze aan 
de fiskus door te storten. Op die wijze 
wordt de werknemer geenszins tweemaal 
belast. 

Ret komt aangewezen voor dat (eiser) 
q.q. zijn voorstel tot afrekening in die zin 
wijzigt en overlegt", 

terwijl, eerste onderdeel, de bedrijfs
voorheffing luidens artikel275 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992 
wordt vastgesteld volgens de aanduidin
gen van de schalen, opgesteld door de Ko
ning, 

het bedrag van de aan de bron verschul
digde bedrijfsvoorhe:ffing krachtens arti
kel 88 van het koninklijk besluit tot uit
voering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 wordt vastge
steld volgens de schalen en de erbij ho
rende regels vermeld in bijlage III van dat 
koninklijk besluit, 

de bedrijfsvoorhe:ffing op beroeps
inkomsten wordt vastgesteld op grand
slag van de werkelijk betaalde of toege
kende brutoinkomsten, verminderd met de 
verplichte inhoudingen ter uitvoering van 
de sociale wetgeving en, wat de brutobe
zoldingen van werknemers betreft, met de 
buitengewone beroepskosten (hoofdstuk I, 
afdeling I, 1. A. en B. van bijlage III bij het 
koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992), 

de bedrijfsvoorhe:ffing op de schuldvor
deringen met de hoedanigheid van bezol
digingen, gehonoreerd door curatoren in 
faillissementen, eenvormig (zonder ver
mindering) wordt vastgesteld op 27,25 pro
cent van de aldus bepaalde grondslag 
(hoofdstuk II, afdeling III, 22., van bij
lage III bij het koninklijk besluit van 27 au
gustus 1993 tot uitvoering van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen 1992), 

de vermindering waarvan geen toepas
sing mag worden gemaakt, geen betrek
king heeft op de vermindering van de 
grondslag op basis waarvan de bedrijfs
voorheffing wordt vastgesteld, maar wel op 
de vermindering van de tarieven van de 
bedrijfsvoorheffing, vastgesteld bij Hoofd
stuk I, afdeling I en II, van bijlage III, 

de appelrechters beslissen dat eiser twee 
berekeningen moet maken en, behoudens 
de berekening van het zadel van het bij ar
tikel19, 3obis van de Hypotheekwet van 16 
december 1851 bedoelde voorrecht, de wer
kelijk in te houden en door te storten 
bedrijfsvoorheffing van 27,25 % moet be
rekenen op het bedrag van de schuldvor-

deringen die hij zal honoreren, en zodoende 
een verkeerde uitlegging geven van de 
wetsbepalingen die de grondslag en de be
rekening van de verschuldigde bedrijfs
voorheffing betreffen, 

het hof van beroep derhalve de artike
len 533 van de wet van 18 april1851 hou
dende herziening van de wetgeving op het 
faillissement, het bankroet en het uitstel 
van betaling, 23 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers, 270, 6", 272, 273 en 
275 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992 en 88 van het konink
lijk besluit van 27 augustus 1993 tot uit
voering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, en de bepa
lingen van hoofdstuk I, afdeling I, l.A., en 
B., en hoofdstuk II, afdeling III, 22., van bij
lage III bij het koninklijk besluit van 27 au
gustus 1993 tot uitvoering van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen 1992 
schendt door eiser te verzoeken de afreke
ning in het faillissement der N.V. Impriver
Made volgens de in het arrest uiteenge
zette berekeningswijze op te stellen, 

terwijl, tweede onderdeel, de schuldvor
deringen der werknemers tot betaling van 
achterstallige lonen bevoorrecht zijn op alle 
roerende goederen van de werkgever en 
worden verhaald in de bij artikel19, 3obis, 
van de Hypotheekwet van 16 december 
1851 vastgestelde orde, 

het voorrecht van de werknemer over
eenkomstig artikel 19, 3obis, van de 
Hypotheekwet slaat op het aan de werk
nemer verschuldigde nettoloon dat wordt 
bekomen door op zijn brutoloon de ver
schuldigde sociale-zekerheidsbijdragen en 
bedrijfsvoorheffing in mindering te bren
gen, 

de administratie der directe belastin
gen zich niet op het bij artikel19, 3obis, van 
de Hypotheekwet bedoelde voorrecht kan 
beroepen, omdat dit voorrecht niet op de in 
de lonen begrepen bedrijfsvoorheffing slaat 
en slechts de werknemers ten goede komt, 

luidens artikel 15 van de Hypotheek
wet het voorrecht, verbonden aan de rech
ten van de Staatskas, en de orde waarin 
het wordt uitgeoefend, worden geregeld bij 
afzonderlijke wetten, 

luidens artikel 422 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 de Open
bare Schatkist voor de invordering van de 
directe belastingen en van de voorheffin
gen in hoofdsom en opcentiemen, van de 
intresten en van de kosten een algemeen 
voorrecht heeft op de inkomsten en op de 
roerende goederen van alle aard van de 
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belastingschuldige, met uitzondering van de 
schepen en vaartuigen, 

het voorrecht van de Openbare Schat
kist inzake bedrijfsvoorheffing, overeen
komstig artikel 423 van het wetboek, de
zelfde rang heeft als het voorrecht vermeld 
in artikel19, 4•ter, van de Hypotheek
wet, 

het hof van beroep beslist dat eiser eerst 
met inachtneming van de gebruikelijke 
schalen een fictieve en niet aan de fiscus 
door te storten voorheffing dient te bere
kenen ten einde het bevoorrecht gedeelte 
van het loon te kunnen bepalen en dat het 
aldus berekende en aan de werknemers uit 
te keren dividend moet worden beschouwd 
als een fiscaal brutobedrag waarop eiser de 
voorheffing die hij overeenkomstig het ko
ninklijk besluit van 30 juli 1994 moet be
rekenen en aan de fiscus moet doorstorten, 
dient in te houden, 

de door de appelrechters aan eiser op
gelegde berekeningswijze erop neerkomt 
dat de werknemers van de failliet
verklaarde vennootschap een kleiner be
drag dan het hun verschuldigde en bevoor
rechte nettoloon zullen ontvangen en dat de 
administratie der directe belastingen een 
groter dan het verschuldigde bedrag aan 
bedrijfsvoorheffing zal ontvangen, 

de appelrechters derhalve daardoor in 
wezen aan het voorrecht van de fiscus een 
hogere rang toekennen dan aan het voor
recht van de werknemers en aldus de ar
tikelen 422 en 423 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 en 15 en 19, 
3·bis, van de Hypotheekwet van 16 decem
ber 1851 schenden : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Over de door verweerder opgewor

pen grond van niet-ontvankelijkheid 
van het onderdeel : het onderdeel be
strijdt niet de reden dat de door de cu
rator aan de werknemer betaalde be
dragen fiscale brutobedragen zijn : 

Overwegende dat die reden geen 
zelfstandige reden is maar een deel 
van de redenering gevolgd door de 
appelrechters en die door het onder
dee! wordt bestreden; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid moet worden verworpen; 

Wat het onderdeel zelf betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 270, 6·, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, zoals ge-

wijzigd bij wet van 22 juli 1993, de 
bedrijfsvoorheffing verschuldigd is door 
diegenen die als curators in faillisse
menten, schuldvorderingen hebben te 
honoreren met de hoedanigheid van 
bezoldigingen a1s bedoeld in artikel 30 
van het Wetboek; 

Dat, krachtens artikel 272 van het
zelfde Wetboek, de curators het recht 
hebben op de belastbare inkomsten de 
desbetreffende voorheffing in te hou
den; dat, krachtens artikel 273 van dat 
Wetboek, de bedrijfsvoorheffing ver
schuldigd is uit hoofde van het beta
len of toekennen van belastbare be
zoldigingen; 

Dat, met toepassing van artikel 88 
van het koninklijk besluit van 27 au
gustus 1993 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992, en van zijn bijlage III, num
mers 1 tot 3, de bedrijfsvoorheffing op 
beroepsinkomsten wordt vastgesteld 
op grondslag van de werkelijk betaalde 
of toegekende bruto-inkomsten, ver
minderd met de verplichte inhoudin
gen ter uitvoering van de sociale wet
geving; dat, krachtens de te dezen 
toepasselijke bepalingen van bijlage 
III, hoofdstuk II, afdeling 3, voor de 
schuldvorderingen met de hoedanig
heid van bezoldigingen die worden ge
honoreerd door curators in faillisse
menten, de bedrijfsvoorheffing een
vormig zonder vermindering wordt 
vastgesteld op 27,25 percent; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 22 
juli 1993 blijkt dat de wetgever de ef
fectieve inning van de bedrijfs
voorheffing heeft willen bevorderen zo
wel wat betreft schuldvorderingen van 
werknemers, ontstaan v66r het fail
lissement van hun werkgever, als wat 
betreft loon uitbetaald door een cura
tor na het faillissement; dat het voor
meld uitvoeringsbesluit ertoe strekt de 
taak van de curators te vereenvoudi
gen door de vaststelling van een een
vormig tarief; 

Dat uit diezelfde parlementaire 
voorbereiding blijkt dat de wetgever de 
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rangorde van de bestaande voorrech
ten en de door de wet opgelegde re
gels voor de verdeling bij samenloop 
niet heeft willen wijzigen; 

Overwegende dat, in de regel, het bij 
artikel 19, 3'bis, van de Hypotheek
wet gevestigde voorrecht niet van toe
passing is op de sociale zekerheids
bijdragen van de werknemer en de 
bedrijfsvoorheffing die betrekking heb
ben op het loon waarop de werkne
mer recht had ingevolge prestaties ge
leverd v66r bet faillissement; dat de 
werknemer immers geen vorderings
recht heeft om in eigen handen beta
ling te verkrijgen van de bedragen die 
op bet loon zijn ingehouden om te wor
den overgemaakt aan bet bestuur en 
aan de betrokken instellingen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de curator de schuldvordering van de 
werknemer voor vorderingen ontstaan 
v66r het faillissement moet bereke
nen op grond van het brutoloon, ver
minderd met de sociale-zekerheids
bijdrage van de werknemer en met de 
forfaitair berekende bedrijfsvoor
heffing; 

Dat de curator de forfaitaire 
bedrijfsvoorheffing vaststelt op grand
slag van de bruto-inkomsten vermin
derd met de verplichte sociale inhou
dingen; 

Dat hij de ingehouden bedrijfs
voorheffing doorstort aan bet bestuur, 
als de rang van de respectieve voor
rechten dit toestaat; 

Overwegende dat bet arrest beslist 
dat de curator, voor de bepaling van de 
omvang van het voorrecht, van het 
brutoloon de werknemersbijdrage voor 
de sociale zekerheid moet aftrekken en 
ook de bedrijfsvoorheffing, berekend 
volgens de gemeenrechtelijke scha
len, zonder evenwel die bedrijfs
voorheffing aan bet bestuur over te 
maken, en dat hij daamaast op het al
dus berekende nettobedrag de for
faitair te berekenen bedrijfsvoorheffing 
van 27,25 percent moet inhouden en 
doorstorten aan het bestuur; 

Dat bet arrest aldus de in bet on
derdeel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat bet onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat bet tweede onder

dee! niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vemietigt bet be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
het boger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar bet Hof van Beroep 
te Brussel. 

23 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Ne
lissen Grade en Geinger. 

Nr. 188 

1 e KAMER - 24 mei 1996 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- RECH
TEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST- VERVOLGING- ON
RECHTSTREEKSE VERVOLGING- K.B. 4 MAART 
1965 TOT UITVOERING VAN HET W.I.B.- ARTI
KEL 215, § 5 - WETTIGHEID. 

2o ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE 
VRAAG- HOF VAN CASSATIE- VERPLICH
TING. 

3o PREJUDICIEEL GESCHIL- CASSATIE
MIDDEL- VRAAG BEDOELD IN ARTIKEL 26 BIJ
ZONDERE WET ARBITRAGEHOF. 

4 o INKOMSTENBELASTINGEN- RECH
TEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST- VERVOLGING- ON
RECHTSTREEKSE VERVOLGING- WETBOEK 
VOOR INKOMSTENBELASTINGEN (1964) -AR
TIKEL 208, § 1, 1' - VERENIGBAARHEID MET DE 
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OUDE ARTIKELEN 6 EN 6BIS GW.- PREJUDI
CIELE VRAAG- ARBITRAGEHOF. 

1 o Door in art. 215, § 5, K.B. 4 maart 1965 
tot uitvoering van het W.I.B. (1964) te be
palen dat, ingeval de derden-houders niet 
voldoen aan de verplichtingen welke uit 
de voorgaande paragrafen voortvloeien, 
zij vervolgd worden alsof zij rechtstreekse 
schuldenaars waren, heeft de Koning de 
hem bij art. 208, § 1, 1°, van dat wet
hoek toegekende bevoegdheden niet over
schreden (1). 

2°, 3° en 4° Wanneer een middel de vraag 
opwerpt omtrent de verenigbaarheid van 
art. 208, § 1, 1", W.I.B. (1964) met de 
oude artt. 6 en 6bis Gw., in zoverre het de 
Koning machtigt te bepalen dat de derde, 
die schuldenaar is van een belasting
schuldige, automatisch rechtstreekse 
schuldenaar voor het totaalbedrag van de 
door die belastingschuldige verschul
digde belastingen is in alle gevallen 
waarin de derde niet voldoet aan de ver
plichtingen om een verklaring te doen die 
hem worden opgelegd in het kader van de 
tegen de belastingschuldige ingestelde 
invorderingsprocedures, schort het Hof de 
uitspraak op tot het Arbitragehof bij wijze 
van prejudiciele beslissing uitspraak zal 
hebben gedaan over de vraag. 

(MEUBLES DU CIRCUIT B.V.B.A. T. BELGISCHE 
STAAT- MIN. V. FINANCIEN, ONTV ANGER DER DI

RECTE BELASTINGEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0004.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
rechtdoende op verwijzing; 

Gelet op het arrest van het Hof d. d. 
19 december 1988; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 107 (oud) van de Grondwet, 159 
van de op 17 februari 1994 gecotirdineerde 
Grondwet en 208, inzonderheid § 1, van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, ge
cotirdineerd bij het koninklijk besluit van 
26 februari 1964, als gewijzigd bij de wet 
van 30 mei 1972, 

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. (Bull. en 
Pas., 1996, I, nr. 188). 

doordat bet arrest vaststelt dat de 
tweede verweerder "met toepassing van ar
tikel 215 van het koninklijk besluit van 4 
maart 1965 tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, op 8 
april1981 aan (eiseres) een kennisgeving 
heeft gestuurd, die geldt als vereenvou
digd derdenbeslag dat in haar handen is ge
legd tegen haar zaakvoerder B. Coibion, die 
een belastingschuld had van 3.197.658 
frank (intrest afgesloten op 30 april1981), 
dat (eiseres) niet had geantwoord binnen de 
bij artikel215, § 4, van voornoemd konink
lijk besluit bepaalde termijn van vijftien da
gen, zodat (de tweede verweerder) (eise
res) beschouwd heeft als rechtstreekse 
schuldenares van alle door B. Coibion ver
schuldigde belastingen en tegen (genoemde 
eiseres) op 7 mei 1981 een dwangbevel 
heeft uitgevaardigd en haar bij exploot van 
20 mei 1981 een bevel tot betaling heeft be
tekend, dat (de tweede verweerder) op 7 
mei 1981 tevens een fiscale kennisgeving 
heeft gezonden aan de n.v. Credit General 
die geldt als derdenbeslag dat in haar han
den is gelegd tegen (eiseres) in haar hoe
danigheid van rechtstreekse schuldena
res van de door de heer Coibion 
verschuldigde belastingen, dat het uitvoe
rend beslag onder derden op 23 juni 1981 
werd betekend aan de n.v. Credit General 
en bij exploot van 29 juni 1981 aan (eise
res) werd aangezegd"; dat het arrest daarna 
de rechtsvorderingen van eiseres die er
toe strekten (a) voor recht te doen zeggen 
dat eiseres geen rechtstreekse schuldena
res is van de belastingen waarop de ken
nisgeving van 8 april1981 betrekking heeft 
en, bijgevolg, het op 7 mei 1981 tegen haar 
uitgevaardigde dwangbevel, het haar op 20 
mei 1981 betekende bevel alsook elk even
tueel daaropvolgend beslag op roerend goed 
van onwaarde en zonder gevolg te doen ver
klaren (rechtsvordering die bij exploot van 
22 mei 1981 tegen de eerste verweerder 
was ingesteld) en (b) de opheffing te doen 
bevelen van bet uitvoerend beslag onder 
derden dat in handen van de n.v. Credit 
General is gelegd (rechtsvordering die bij 
exploot van 8 juli 1981 tegen de tweede ver
weerder was ingesteld), niet gegrond ver
klaart op grand dat ''hoewel krachtens ar
tikel1542 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
beslagrechter bevoegd is om de omstan
digheden te beoordelen waarin de recht
vaardiging te vinden is voor de te late ver
klaring door de derde-beslagene of voor de 
feitelijke dwaling die daarin zou kunnen 
schuilen, artikel215, § 5, van het konink
lijk uitvoeringsbesluit van bet Wetboek van 
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de Inkomstenbelastingen van 4 maart 1965 
bepaalt dat, indien de derden-houders niet 
binnen vijftien dagen voldoen aan bet ver
zoek tot betaling dat hun bij ter post aan
getekende brief door de ontvanger der be
lastingen is toegezonden, die derden
houders van inkomsten, sommen en zaken 
die zij verschuldigd zijn of aan een 
belastingschuldige toebehoren 'worden ver
volgd alsof zij rechtstreekse schuldenaars 
waren'; dat, indien die derden weigeren of 
verzuimen aan die verplichting te voldoen, 
de ontvanger tegen hen een dwangbevel 
mag uitvaardigen en uitvoerend beslag on
der derden mag doen leggen, daar zij we
gens hun verzuim of nalatigheid 'vervolgd 
worden alsof zij rechtstreekse schulde
naars waren"', 

terwijl artikel 215 van bet koninklijk be
sluit tot uitvoering van bet Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen is vastgesteld op ba
sis van artikel 208, § 1, van voornoemd 
wetboek naar luid waarvan "de Koning re
gelt : 1° de wijze waarop men dient te han
delen voor de aangiften, de opmaking en de 
kennisgeving der kohieren, de betalin
gen, de kwijtschriften en de vervolgin
gen; 2° bet tariefvan de vervolgingskosten"; 
artikel 215, § 5, van bet koninklijk be
sluit tot uitvoering van bet Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, nu bet bepaalt dat 
de derden schuldenaars of derden-houders 
van aan de belastingschuldige verschul
digde sommen en zaken "vervolgd wor
den alsof zij rechtstreekse schuldenaars wa
ren" indien zij niet voldoen aan de hun bij 
de vorige paragrafen opgelegde verplich
tingen, niet aileen een maatregel van ver
volging of invordering van de belasting be
veelt, maar tevens aan een derde, die 
buiten de belastingrechtelijke betrekking 
tussen de Staat en de belastingschuldige 
staat een buitensporige sanctie van ge
meen recht oplegt die buiten aile verhou
ding kan blijken te staan tot bet nadeel dat 
door bet ontbreken of de laattijdigheid van 
de verklaring van de derde-beslagene kan 
berokkend worden aan de Staat; de Ko
ning noch door artikel 208, § 1, van bet 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen noch 
door enige andere wetsbepaling gemach
tigd is een dergelijke sanctie op te leg
gen; artikel215, § 5, van bet uitvoerings
besluit bijgevolg elke wettelijke grondslag 
mist en geen toepassing kan vinden; bet ar
rest bijgevolg niet wettig artikel215, § 5, 
van het besluit tot uitvoering van bet Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, zoals 
bet van kracht was ten tijde van de liti
gieuze kennisgeving, heeft kunnen toepas
sen op eiseres : 

Overwegende dat de Koning krach
tens artikel 208 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) on
der meer de wijze moet regelen 
waarop men client te handelen voor de 
aangiften, de opmaking en de kennis
geving der kohieren, de betalingen, de 
kwijtschriften en de vervolgingen; 

Overwegende dat de Koning door 
die wetsbepaling gemachtigd is om, 
ten einde de invordering van de be
lasting te verzekeren, tegen de derden
houders van inkomsten, sommen en 
zaken die zij aan een belasting
schuldige verschuldigd zijn of hem toe
behoren, onrechtstreekse vervolgin
gen in te stellen waarvan de regels 
kunnen afwijken van het gemeen recht 
inzake gedwongen tenuitvoerlegging in 
zoverre het openbaar belang, zoals het 
door de belastingwet wordt beschermd, 
zulks vereist; 

Dat de Koning, door in artikel 215, 
§ 5, van het koninklijk besluit van 4 
maart 1965 te bepalen dat, ingeval de 
derden-houders niet voldoen aan de 
verplichtingen welke uit de voor
gaande paragrafen voortvloeien, zij 
vervolgd worden alsof zij rechtstreekse 
schuldenaars waren, de hem bij voor
meld artikel208 toegekende bevoegd
heden niet heeft overschreden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending van 
de oude artikelen 6, 6bis, 107 en 107ter, § 
2, van de Grondwet (artikel107ter, § 2, als 
gewijzigd bij de grondwetsherziening van 
15 juli 1988), 10, 11, 142 en 159 van de op 
17 februari 1994 gecoordineerde Grand
wet, 208, inzonderheid § 1, van bet bij ko
ninklijk besluit van 26 februari 1964 ge
cotirdineerde Wetboek van de Inkomsten
belastingen, als gewijzigd bij de wet van 30 
mei 1972, 26 van de Bijzondere Wet op bet 
Arbitragehofvan 6 januari 1989 en, voor 
zoveel nodig, schending van de artikelen 
1456 en 1542 van bet Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat bet arrest vaststelt dat de 
tweede verweerder "met toepassing van ar
tikel 215 van bet koninklijk besluit van 4 
maart 1965 tot uitvoering van bet Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen op 8 
april 1981 aan (eiseres) een kennisgeving 

_--c-l _-_--:r:= 
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heeft gestuurd, die geldt als vereenvou
digd derdenbeslag dat in haar handen is ge
legd tegen haar zaakvoerder B. Coibion, die 
een belastingschuld had van 3.917.658 
frank (intrest afgesloten op 30 april1981), 
dat (eiseres niet had geantwoord binnen de 
bij artikel215, § 4, van voornoemd konink
lijk besluit bepaalde termijn van vijftien da
gen, zodat (de tweede verweerder) (eise
res) heeft beschouwd als rechtstreekse 
schuldenares van alle door B. Coibion ver
schuldigde belastingen en tegen (genoemde 
eiseres) op 7 mei 1981 een dwangbevel 
heeft uitgevaardigd en haar bij exploot van 
20 mei 1981 een bevel tot betaling heeft be
tekend, dat (de tweede verweerder) op 7 
mei 1981 tevens een kennisgeving heeft ge
zonden aan de n.v. Credit General die geldt 
als derdenbeslag dat in haar handen is ge
legd tegen (eiseres) in haar hoedanigheid 
van rechtstreekse schuldenares van de door 
de heer Coibion verschuldigde belastin
gen, dat het uitvoerend beslag onder der
den op 23 juni 1981 werd betekend aan de 
n.v. Credit General en bij exploot van 29 
juni 1981 aan (eiseres) werd aangezegd"; 
dat het arrest vervolgens de rechtsvorde
ringen van eiseres die ertoe strekten (a) 
voor recht te doen zeggen dat eiseres geen 
rechtstreekse schuldenares is van de be
lastingen waarop de kennisgeving van 8 
april1981 betrekking had en, bijgevolg, het 
op 7 mei 1981 tegen haar uitgevaardigde 
dwangbevel, het haar op 20 mei 1981 be
tekende bevel alsook elk eventueel daar
opvolgend beslag op roerend goed van on
waarde en zonder gevolg te doen verklaren 
(rechtsvordering die bij exploot van 22 mei 
1981 tegen de eerste verweerder was in
gesteld) en (b) de opheffing te doen beve
len van het uitvoerend beslag onder der
den dat in handen van de naamloze 
vennootschap Credit General is gelegd 
(rechtsvordering die bij exploot van 8 juli 
1981 tegen de tweede verweerder was in
gesteld) ontvankelijk doch niet gegrond ver
klaart, op grond "dat (eiseres) vergeefs aan
voert dat voormeld artikel 215 artikel6 van 
de Grondwet schendt, waarbij elke discri
minatie wordt verboden die niet in een re
delijke verhouding van evenredigheid staat 
tot het beoogde doel, aangezien te dezen die 
belastingbepaling tot gevolg zou hebben dat 
'de derde houder' in het kader van een 
derdenbeslag in belastingzaken niet op de
zelfde wijze zou worden behandeld als de 
'derde-beslagene' in het kader van het 
derdenbeslag naar gemeen recht; de schuld
vordering die een derdenbeslag naar ge
meen recht rechtvaardigt immers niet te 
vergelijken is met een schuldvordering die 

voortvloeit uit de toepassing van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen, dat de 
openbare orde raakt; dat het beroep op een 
bijzondere invorderingsprocedure voor dat 
soort van schuldvorderingen vereist is ten
einde de Staat de mogelijkheid te geven een 
degelijk beleid te voeren en zijn verbinte
nissen jegens de gemeenschap na te ko
men; er bijgevolg geen wanverhouding be
staat tussen het gebruikte middel en het 
beoogde doel", 

terwijl de grondwettelijke regels inzake 
gelijkheid en non-discriminatie niet uit
sluiten dat een onderscheid in behande
ling wordt gemaakt tussen verschillende ca
tegorieen van personen, voor zover dat 
onderscheid op een objectieve maatstafbe
rust en naar redelijkheid gerechtvaar
digd is; het bestaan van een dergelijke 
rechtvaardiging moet worden beoordeeld in 
het licht van het doel en de gevolgen van de 
bekritiseerde maatregel alsook in het licht 
van het beginsel waarover het gaat; het 
gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als 
vaststaat dater geen redelijke verhou
ding van evenredigheid bestaat tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel; 

tweede onderdeel, zo artikel208, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, zoals het van kracht was ten tijde van 
de litigieuze kennisgeving, aldus moet wor
den uitgelegd dat het de Koning het recht 
geeft te bepalen dat de derde schuldenaar 
van een belastingschuldige automatisch zal 
worden vervolgd alsof hij rechtstreekse 
schuldenaar was van het totaalbedrag van 
de betrokken belasting in alle gevallen 
waarin hij niet voldoet aan de verplichtin
gen om een verklaring te doen, die hem zijn 
opgelegd in het kader van tegen de belas
tingplichtige ingestelde invorderings
procedures, en zulks ongeacht de zwaar
wichtigheid van de fout van de derde, de 
omvang van de door de Staat geleden 
schade en de mogelijke wanverhouding tus
sen het bedrag van de belastingschuld en 
het bedrag waartoe de derde jegens de 
belastingschuldige gehouden is, dat arti
kel 208, § 1, zelf in strijd is met de grond
wettelijke regels inzake gelijkheid en non
discriminatie; de hoven en rechtbanken, als 
ze die uitlegging volgen die wetsbepaling 
niet mogen toepassen zonder eerst aan het 
Arbitragehof de prejudiciele vraag te stel
len of die bepaling verenigbaar is met de 
grondwettelijke regels inzake gelijkheid en 
non-discriminatie; het arrest bijgevolg, nu 
het beslist dat artikel 215, § 5, van het be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen de verweerders het 
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recht gaf eiseres te vervolgen alsof zij recht
streekse schuldenares was van de belas
tingen waarop de kennisgeving van 8 april 
1981 betrekking had, zonder aan het 
Arbitragehof de prejudiciele vraag te stel
len of artikel 208, § 1, van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen krachtens het
welk de litigieuze regeling door de Ko
ning is vastgesteld verenigbaar is met de 
grondwettelijke regels inzake gelijkheid en 
non-discriminatie, de regel schendt vol
gens welke hetArbitragehofbij wijze van 
prejudiciele beslissing uitspraak doet op 
vragen omtrent de schending door een wet 
van de oude artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet, thans de artikelen 10 en 11 van 
de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde 
Grondwet (schending van het oud 
artikel107ter, § 2, van de Grondwet, als ge
wijzigd bij de grondwetsherziening van 15 
juli 1988, 142 van de op 17 februari 1994 
gecoi:irdineerde Grondwet en 26 van de Bij
zondere Wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof); het arrest bovendien de 
grondwettelijke regels inzake gelijkheid en 
non-discriminatie miskent (schending van 
de oude artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet, 10 en 11 van de op 17 februari 
1994 gecoi:irdineerde Grondwet, en, voor zo
veel nodig, schending van de artikelen 
1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wet
hoek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel de 
vraag opwerpt naar de verenigbaar
heid van artikel 208, § 1, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) met de oude artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet; dat krachtens arti
kel 26 van de Bijzondere Wet van 6 ja
nuari 1989 op het Arbitragehof, het 
Hof ertoe verplicht is die vraag aan 
dat rechtscollege te stellen; 

Om die redenen, schort de uitspraak 
op tot het Arbitragehof bij wijze van 
prejudiciele beslissing uitspraak zal 
hebben gedaan over de volgende 
vraag : "Is artikel 208, § 1, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, gewijzigd bij de wet van 3 juni 
1972 tot aanpassing van dat wetboek 
aan het Gerechtelijk Wetboek in strijd 
met het gelijkheidsbeginsel dat is vast
gelegd in de oude artikelen 6 en 6bis 

van de Grondwet, thans de artikelen 
10 en 11 van de op 17 februari 1994 
gecoordineerde Grondwet, in zoverre 
het de Koning machtigt te bepalen dat 
de derde, die schuldenaar is van een 
belastingschuldige, automatisch recht
streekse schuldenaar voor het totaal
bedrag van de door die belasting
schuldige verschuldigde belastingen is, 
in aile gevallen waarin de derde niet 
voldoet aan de verplichtingen om een 
verklaring te doen die hem worden op
gelegd in het kader van tegen de 
belastingschuldige ingestelde 
invorderingsprocedures". 

24 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirk
patrick en De Bruyn. 

Nr. 189 

1 e KAMER - 24 mei 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN - RECH
TEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECH
TEN VAN DE SCHATKIST- VERVOLGINGEN
ONRECHTSTREEKSE VERVOLGINGEN - K.B. 4 
MAART 1965 TOT IDTVOERING VAN HET W.I.B. -
ARTIKEL 215, § 5- WETTIGHEID. 

Door in art. 215, § 5, K.B. 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het W.I.B. (1964) te bepa
len dat, ingeval de derden-houders niet 
voldoen aan de verplichtingen welke uit 
de voorgaande paragrafen voortvloeien, 
zij vervolgd worden also{ zij rechtstreekse 
schuldenaars waren, heeft de Koning de 
hem bij art. 208, § 1, 1 °, van dat wet
hoek toegekende bevoegdheden niet over
schreden (1). 

(1) Zie cone!. O.M., Bull. en Pas., 1996, I, nr. 
188, A.R; nr. C.95.0004.F, supra. 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. "PROP NET CLEAN" C.V IN VEREFFENING) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0320.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1994 door 
het Hofvan Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 159 van de op 17 februari 1994 ge
coiirdineerde Grondwet (artikel107 van de 
Grondwet van 7 februari 1831), 208, § 1, r, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, ingevoerd bij het koninklijk be
sluit van 26 februari 1964 tot coiirdinatie 
van de wetsbepalingen betre:ffende de in
komstenbelastingen, gewijzigd bij de wet 
van 30 mei 1972, thans artikel 300, § 1, 1', 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1992 (koninklijk besluit van 10 april 
1992 tot coiirdinatie van de wettelijke be
palingen inzake inkomstenbelastingen, be
krachtigd bij de wet van 12 juni 1992 en 
van toepassing met ingang van het 
aanslagjaar 1992), 195, 196, 215 en 216 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 8 juli en 19 november 
1970, thans de artikelen 146, 147, 164 en 
165 van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van het Wetboek van de lnkomsten
belastingen 1992, zijnde de bijlage bij het 
koninldijk besluit van 27 augustus 1993 tot 
uitvoering van dat wetboek, welke bij
lage het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen met ingang van het 
aanslagjaar 1992 heeft opgeheven, door
dat het arrest, bij de uitspraak op het ver
zet tegen een bevel tot betaling van het te
gen R.P. en C.A. ten kohiere gebrachte 
belastingbedrag van 3.115.515 frank, welk 
bevel aan de c.v. Prop Net Clean is gege
ven op grond van artikel215, § 5, van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uit
voering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, dat de Staat het recht 
geeft om de derde die aan de belasting
schuldige sommen verschuldigd is, te ver
volgen alsof hij de rechtstreekse schulde
naar was van de ten kohiere gebrachte 
bedragen, ingeval de derde-beslagene niet 
binnen 15 dagen na het door de bevoegde 
ontvanger aan hem gerichte verzoek tot be
taling een verklaring doet, vaststelt dat 
voornoemd verzoek overeenkomstig arti
kel215, § 1, van voormeld koninklijk be-

sluit aan de c.v. Prop Net Clean was ge
richt, dat die vennootschap niet binnen de 
termijn van 15 dagen de bij artikel 1452 
van het Gerechtelijk Wetboek en voor
noemd artikel 215, § 4 voorgeschreven ver
klaring had gedaan, en dat alleen een na
latigheid van die vennootschap de reden 
was van de niet-naleving van die termijn en 
aanleiding gaf tot de in artikel215, § 5, be
doelde sanctie; dat het arrest vervolgens 
"vaststelt dat artikel215, § 5, van het ko
ninklijk besluit van 4 maart 1965 onwet
tig is doordat het in het kader van een pro
cedure tot invordering van de belasting, bij 
ontstentenis van een verklaring van de 
derde-beslagene, enerzijds aan de Staat een 
subjectiefvorderingsrecht toekent en aan 
een derde een correlatieve verplichting op
legt, welk recht en welke verplichting ove
rigens geen verband houden met de tus
sen de Staat en de belastingschuldige 
bestaande fi.scaalrechtelijke verhouding, en, 
anderzijds, een onweerlegbaar wettelijk ver
moeden invoert dat de derde-beslagene je
gens de belastingschuldige geacht wordt 
schuldenaar te zijn tot beloop van een be
drag gelijk aan het door laatstgenoemde 
verschuldigde belastingbedrag", 

doordat het arrest "bijgevolg het bevel tot 
betaling van 3 juni 1992 vernietigt" en, met 
bevestiging van het beroepen vonnis "voor 
recht (zegt) dat de vennootschap Prop Net 
clean niet als rechtstreekse schuldenares 
van de door P.A. aan (eiser) verschuldigde 
belastingen kan worden beschouwd; bijge
volg (eiser beveelt) "tegen de c.v. Prop Net 
Clean geen vervolging in te stellen uit 
hoofde van de belastingschuld van de li
tiskonsoorten P.A.; ( ... ) (eiser) veroordeelt 
in alle kosten van het geding'', op grond dat 
" ... de wet de Koning niet bevoegd maakt 
om ten voordele van de Staat regels vast te 
stellen die het recht zelf raken; dat zulks 
nochtans te dezen het geval is, aangezien 
artikel 215, § 5, van het koninklijk be
sluit van 4 maart 1965 de Staat het recht 
geeft om de derden 'die gelden onder zich 
houden' of vermoed worden dat te doen te 
vervolgen ter invordering niet alleen van de 
door de belastingschuldige niet betaalde be
lastingen tot beloop van de sommen die 
voornoemde derden onder zich houden ... 
maar daarenboven tot beloop van het to
taalbedrag van de door de belasting
schuldige verschuldigde belastinggelden; 
dat artikel215, § 5, van het koninklijk be
sluit aldus ... aan de Staat een subjectief 
vorderingsrecht toekent tegen een derde die 
buiten de fiscaalrechtelijke verhouding tus
sen Staat en belastingschuldige staat en 
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aan een derde een correlatieve verplich
ting oplegt die niet de aard van een belas
ting kan hebben, aangezien er te zijnen 
name geen kohier is opgemaakt ... ; dat de 
aard van de schuld van de derde veeleer 
een schadeloosstelling schijnt te zijn voor 
het feit dat de derde-beslagene nagelaten 
heeft een verklaring te doen ... ; dat boven
dien dat vorderingsrecht sui generis ge
lijk is aan het bedrag van de door de 
belastingschuldige verschuldigde belas
ting; dat bijgevolg het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 ten voordele van het 
belastingbestuur een wettelijk en voor het 
overige onweerlegbaar vermoeden invoert 
dat de derde niet aileen vermoed wordt een 
bedrag verschuldigd te zijn aan de 
belastingschuldige, maar bovendien ver
moed wordt een bedrag verschuldigd te zijn 
dat ten minste gelijk is aan het bedrag van 
de verschuldigde belasting; ( ... ) dat om die 
redenen de in artikel215, § 5, van het ko
ninklijk besluit van 4 maart 1965 vervatte 
regel niet valt binnen de door de wet tot in
voering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen aan de Koning toegekende 
bevoegdheid en dus onwettig is", 

terwijl artikel 208 (oud) van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (arti
kel300 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992), § 1, bepaalt dat "de 
Koning regelt : 1° de wijze waarop men 
dient te handelen voor de aangiften, de op
making en de kennisgeving der kohieren, 
de betalingen, de kwijtschriften en de ver
volgingen"; "die bepaling", zoals het ar
rest opmerkt "een algemene strekking heeft 
en de Koning bevoegd maakt om elke 
invorderingsprocedure in te voeren die hij 
dienstig acht"; het ter uitvoering van die 
wetsbepaling is dat het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (ko
ninklijk besluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992, af
gekort KB/WIB 92) in hoofdstuk III 
"Vestiging en invordering van de belastin
gen", afdeling 5, "Vervolgingen", de re
gels vaststelt betreffende de vervolgingen 
met het oog op de invordering van de be
lastingen (artikel195- artikel146 KB/ 
WIB 92); artikel 196 van dat koninklijk be
sluit (artikel147 KB/WIB 92) bepaalt dat 
"de vervolgingen rechtstreeks of onrecht
streeks zijn : de eerste zijn gericht tegen de 
belastingschuldigen die bij name in het ko
hier vermeld zijn of hun vertegenwoordi
ger; de tweede worden krachtens het bij de 
wet toegelaten verhaal tegen derden inge
steld ... "; het koninklijk besluit "de recht
streekse vervolgingen" regelt in onderaf-

deling 3, die, sub "A) Vervolgingen tegen 
derden-houders", de artikelen 215 en 216 
van het koninklijk uitvoeringsbesluit (de ar
tikelen 164 en 165 van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992) bevat; arti
kel 215, § 1, met name bepaalt dat " ... alle 
... schuldenaars van aan een belasting
schuldige verschuldigde oftoebehorende in
komsten, sommen en zaken, op het hun 
door de bevoegde ontvanger gedane ver
zoek, gehouden zijn ... te be tal en met het 
voor beslag vatbare gedeelte van de in
komsten, sommen en zaken die zij ver
schuldigd zijn of die zij onder zich hou
den, en met kwijting insluitend gevolg voor 
de belastingschuldige, tot beloop van het 
bedrag, geheel of gedeeltelijk, dat door deze 
laatste verschuldigd is uit hoofde van be
lastingen, belastingverhogingen, 
nalatigheidsinteresten, boeten en kosten 
van vervolging of tenuitvoerlegging"; dat
zelfde artikel, § 3, bepaalt dat "het in § 1 
bedoelde verzoek geldt als aanmaning met 
verzet tegen afgifte van de inkomsten, sam
men en zaken" en "aanleiding geeft tot de 
opmaking van het bericht van beslag, in
gevoerd door artikel 1390 van het Gerech
telijk Wetboek ... "; § 4 bepaalt dat "in
dien de derden-houders niet aan het in § 1 
bedoelde verzoek kunnen voldoen binnen 
vijftien dagen na het neerleggen ter post 
van dit verzoek, zij binnen deze termijn, bij 
ter post aangetekende brief gericht aan de 
ontvanger, gehouden zijn de verklaring te 
doen welke voorzien is in artikel 1452 van 
het Gerechtelijk Wetboek (. .. )"; het arrest 
niet de wettigheid van de voorgaande be
palingen betwist, maar wel die van arti
kel 215, § 5, volgens hetwelk "ingeval de 
derden-houders niet voldoen aan de ver
plichtingen welke uit de voorgaande para
grafen voortvloeien, zij vervolgd worden 
alsof zij rechtstreekse schuldenaars wa
ren"; deze bepalingvan § 5, van artikel215 
de aan de Koning bij artikel 208, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen toegekende bevoegdheid niet te bui
ten gaat; de in die § 5 vastgelegde regel be
doeld is als sanctie wegens het verzuim of 
de nalatigheid van de derde-houder die niet 
voldaan heeft aan de verplichting tot be
taling of aan de verplichting van de derde
beslagene om binnen 15 dagen na het ver
zoek van de ontvanger een verklaring te 
doen, en laatstgenoemde verplichting zelfs 
bestaat als de derde geen enkel aan de 
belastingschuldige toebehorend bedrag on
der zich houdt; die regel aldus deel uit
maakt van de wijze van vervolging die, 
krachtens voornoemd artikel208, § 1, door 
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de Koning moet worden geregeld; de te
gen de derde-houder ingestelde vervolgin
gen strekken tot betaling van de belasting
schuld van de belastingschuldige; artikel 
215, § 5, van het uitvoeringsbesluit dus de 
aard van de schuld niet wijzigt; die schuld 
geenszins een schadeloosstelling is en even
min gegrond is op het vermoeden dat de 
derde aan de belastingschuldige een be
drag verschuldigd zou zijn dat ten min
ste gelijk zou zijn aan het door laatstge
noemde verschuldigde belastingbedrag; de 
bij de belastingwet ingevoerde sanctie 
waarbij de derde wordt vervolgd alsof hij 
rechtstreekse schuldenaar was en de mo
gelijkheid om nadien overeenkomstig het 
oud artikel 216 van het uitvoeringsbesluit 
(artikel 165 van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 92) uitvoerend beslag on
der derden te leggen dus geen nieuwe 
schuld doet ontstaan en het recht zelf niet 
raakt; de sanctie die naar gemeen recht 
kan worden opgelegd aan de derde
beslagene die verzuimt de voorgeschre
ven verklaring te doen, namelijk de sane
tie waarbij hij schuldenaar wordt verklaard 
van de oorzaken van het beslag (artike
len 1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wet
hoek) al evenmin een nieuwe schuld doet 
ontstaan en al evenmin het recht zelfraakt; 
artikel 215, § 5, van het koninklijk be
sluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen (artikel164, § 5, van het besluit tot uit
voering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 92) bijgevolg de vervolging 
regelt tot invordering van de belasting, en 
dus deel uitmaakt van de "wijze waarop 
men dient te handelen voor de vervolgin
gen" die krachtens de wet (artikel208, § 1, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen van 26 februari 1964 - artikel 300 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 92) door de Koning wordt geregeld, 
en de appelrechters, nu ze geweigerd heh
ben die bepaling toe te passen op grand dat 
ze niet met de wet in overeenstemming is, 
de artikelen 159 van de Grondwet en voor
noemd artikel 208, § 1, schenden alsook de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen betref
fende de onrechtstreekse vervolgingen van 
de derden-houders (artikelen 195, 196, 215 
en 216 van dat koninklijk hesluit- artike
len 146, 147, 164 en 165 van het konink
lijk besluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 1992, 
dat als bijlage is gevoegd hij het konink
lijk hesluit van 27 augustus 1993 tot uit-

voering van dat wetboek) en meer bepaald 
artikel 215, § 5, van het koninklijk be
sluit van 4 maart 1965 (artikel 164, § 5, 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 92): 

Overwegende dat artikel 208 van 
bet Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) de Koning opdracht geeft 
om onder meer de wijze te regelen 
waarop men client te handelen voor de 
aangiften, de opmaking en c1e kennis
geving der kohieren, de betalingon, de 
kwijtschriften en de vervolgingen; 

Overwegende dat de Koning door 
die wetsbepaling is gemachtigd om, 
teneinde de invordering van de be
lasting te verzekeren, tegen de derden
houders van inkomsten, sommen en 
zaken die zij aan een belastingplich
tige verschuldigd zijn of hem toebe
horen, onrechtstreekse vervolgingen te 
voorzien waarvan de regels kunnen af
wijken van bet gemeen recht inzake 
gedwongen tenuitvoerlegging in zo
verre het algemeen belang, zoals bet 
door de belastingwet wordt beschermd, 
zulks vereist; 

Dat de Koning, door in artikel 215, 
§ 5, van bet koninklijk besluit van 4 
maart 1965 te bepalen dat, ingeval de 
derden-houders niet voldoen aan de 
verplichtingen welke uit de voor
gaande paragrafen voortvloeien, zij 
vervolgd worden alsof zij rechtstreekse 
schuldenaars waren, de hem bij voor
meld artikel 208 toegekende bevoegd
heden niet heeft overschreden; 

Overwegende dat derhalve het ar
rest niet wettig beslist dat de in arti
kel 215, § 5, van voormeld konink
lijk besluit vervatte regel niet binnen 
de door de wet aan de Koning toege
kende bevoegdheid valt; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre bet 
uitspraak doet over het incidenteel bo
ger beroep; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat de 
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beslissing daaromtrent over aan de 
feitenrechter; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Brussel. 

24 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
DeBruyn. 

Nr. 190 

1 e KAMER- 24 mei 1996 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - ALLERLEI - FAILLISSEMENT
INTREKKING- KOSTEN. 

2° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE 
ZAiiliN -ALLERLEI- FAILLISSEMENT- IN
TREKKING- KOSTEN. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- ALLERLEI- FAILLISSEMENT
INTREKKING- KOSTEN VAN TENUITVOERLEG
GING -KOSTEN EN SALARIS VAN DE CURA
TOR 

4 ° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- ALLERLEI- FAILLISSEMENT- IN
TREKKING- KOSTEN VAN TENUITVOERLEG
GING- KOSTEN EN SALARIS VAN DE CURA
TOR 

1 o en 2° Wanneer het faillissement ambts
halve wordt uitgesproken en vervolgens 
wordt ingetrokken, komen de kosten ten 
laste van de Staat, in zoverre de failliet
verklaring geenszins aan een {out van de 
faillietverklaarde handelaar te wijten is. 
(Art. 1017, eerste lid, Ger.W.) 

3° en 4 o Wanneer het faillissement ambts
halve wordt uitgesproken en vervolgens 
wordt ingetrokken, komen de kosten van 
tenuitvoerlegging, inclusief de kosten en 
het salaris van de curator, ten laste van 
de Staat, in zoverre de {aillietverkla
ring geenszins aan een {out van de 

faillietverklaarde handelaar te wijten is 
(1). (Art. 1398, tweede lid, Ger.W.) 

(EUROPEAN BUSINESS SERVICES C.V. IN VEREF
FENING T. CORNEZ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0081.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1994 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 33, 40 van de Grondwet, 138, 801, 
1017 van het Gerechtelijk Wetboek, 442, 
465, 473 van het Wetboek van Koophan
del, 93 en 99 van het koninklijk besluit van 
28 december 1950 betreffende het alge
meen reglement inzake gerechtskosten toe
passelijk in strafzaken, 

doordat het arrest de vordering van de 
eisende partij verwerpt, volgens welke de 
door haar gedane kosten voor de eerste 
rechter en voor de rechter in hoger be
roep ten laste van de Staat moeten wor
den gelegd en doordat het de verweerder 
q.q. ambtshalve in de kosten van de ge
dingen veroordeelt, op grond dat "een ar
rest, dat de kosten van een ingetrokken 
procedure van ambtshalve faillissement ten 
laste van de Staat legt, op grond dat de 
schuldenaar geen enkele fout of nalatig
heid heeft begaan die tot zijn ambtshalve 
faillietverklaring kon leiden, in die zin uit
gelegd zou kunnen worden dat het impli
ciet doch zeker beslist dat die faillietver
klaring te wijten is aan een fout van de 
rechter in handelszaken en waarvoor de 
Staat aansprakelijk is; dat de daarmee ver
bonden argumentatie van het gezag van ge
wijsde aan de Belgische Staat zou kun
nen worden tegengeworpen in het kader 
van een later aansprakelijkheidsgeding 
over de vergoeding van de eventuele schade 
van die schuldenaar ten gevolge van die 
ambtshalve faillietverklaring; (. .. ) dat dit 
gevaar des te minder aanvaardbaar is daar, 
in werkelijkheid, over de omschrijving 'fout' 
in de beoordeling van de eerste rechter, voor 
het hof geen tegenspraak is gevoerd; (. .. ) dat 
ook moet worden herhaald dat (het Hof van 
cassatie) met kracht de voorrang van het 

(1) Zie Cass., 7 juni 1988 (Bull. en Pas., 1888, 
I, 256). 
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beginsel van het recht van eenieder op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak, zoals 
vastgelegd in artikel 6.1 van het Euro
pees Verdrag van de Rechten van de Mens, 
op elke interne rechtsregel heeft beves
tigd; dat het recht op een eerlijke behan
deling inzonderheid de eerbiediging van het 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging inhoudt; ( ... ) dat dit laatste be
ginsel te dezen ernstig zou worden mis
kend indien de Belgische Staat in de 
gevorderde kosten zou worden veroordeeld 
zonder dat hij enig middel van verdedi
ging heeft kunnen doen gelden, nu hij in 
het huidige proces geen partij is geweest; 
dat het incoherent zou zijn de imperatie
ven van het recht van verdediging van de 
Staat te miskennen bij de beoordeling van 
de gevolgen van een procedure van ambts
halve faillietverklaring waarbij de proble
men precies zijn ontstaan omdat de 'schul
denaar' geen 'partij' in de oorspronkelijke 
procedure is geweest; ( ... ) dat een ana
loge toepassing van artikel 801 van het Ge
rechtelijk Wetboek niet denkbaar is, daar 
deze bepaling een uitzonderlijk karakter 
heeft door toe te staan dat de kosten van de 
procedure ter uitlegging of verbetering van 
een rechterlijke beslissing ten laste van de 
Staat, niet aanwezige partij, gelegd wor
den; dat het al te snel is dat als een toe
passing te zien van een algemeen begin
sel, volgens hetwelk de door een 
beoordelingsfout van een rechter veroor
zaakte kosten ipso facto ten laste van de 
Staat komen; ( ... ) dat luidens artikel 1017 
van het Gerechtelijk Wetboek, 'tenzij bij
zondere wetten anders bepalen, verwijst ie
der eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het 
ongelijk gestelde partij in de kosten, on
verminderd de overeenkomst tussen par
tijen, die het eventueel bekrachtigt'; ( ... ) dat 
de algemene regel dus moet worden toe
gepast : dat de kosten ten laste van de ge'in
timeerde q.q., de in het ongelijk gestelde 
partij, moeten komen," en "dat enkel in het 
kader van een hypothetisch later 
aansprakelijkheidsgeding tegen de Bel
gische Staat dergelijke kosten zouden kun
nen worden gevorderd, als een deel van de 
eventuele schade ten gevolge van een fout 
of de fouten van een lid van de rechter
lijke orde, waarvoor de Staat aansprake
lijk is"; 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, krach
tens artikel1017 van het Gerechtelijk Wet
hoek het in de regel de in het ongelijk ge
stelde partij is die in de kosten wordt 
verwezen; deze regel van toepassing is als 
de Staat partij in het geding is en hij in het 
ongelijk gesteld wordt of nog, in burger-

lijke zaken, als de vordering door het open
baar ministerie wordt ingesteld volgens ar
tikel 138 van hetzelfde Wetboek; in dat 
geval, als de door het openbaar ministe
rie ingestelde rechtsvordering niet ontvan
kelijk of niet gegrond wordt verklaard, de 
kosten ten laste van de Staat komen; an
derzijds, met uitzondering op de regel val
gens welke de rechter gewoonlijk enkel 
kennis neemt van de door de partijen bij 
hem aanhangig gemaakte geschillen, ar
tikel442 van het Wetboek van Koophan
del de rechter toestaat ambtshalve een han
delaar failliet te verklaren nadat hij hem, 
op eigen initiatief, verzocht heeft voor hem 
te verschijnen en hem zijn middelen van 
verweer mede te delen; de rechter in dat 
kader de tegenpartij van de handelaar is 
die hij verzocht heeft zich te verdedigen; uit 
de vergelijking van de aldus vermelde re
gels en uit het feit dat de rechter krach
tens artikelen 33 en 40 van de Grondwet de 
hoedanigheid van Staatsorgaan heeft, volgt 
dat, als de rechter ambtshalve een hande
laar in staat van faillissement verklaart en 
het faillissement vervolgens ingetrokken 
wordt, hetzij op verzet, hetzij in hager be
roep, de kosten van die gedingen ten laste 
van de Staat moeten worden gelegd, al
thans in alle gevallen waarin de ambts
halve faillietverklaring, die aan de oar
sprang van de succesvol ingestelde 
beroepen ligt, geenszins aan een fout van 
de faillietverklaarde handelaar te wijten is 
(schending van de artikelen 33, 40 van de 
Grondwet, 138, 1017 van het Gerechte
lijk Wetboek en 442 van het Wetboek van 
Koophandel); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter krach
tens artikel442 van het Wetboek van 
Koophandel een handelaar ambts
halve failliet kan verklaren; dat de 
rechtsvordering in dat geval ingesteld 
wordt op initiatiefvan de rechter, die 
een Staatsorgaan is, zodat, met toe
passing van artikel 1017, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, de kos
ten ten laste van de Staat worden ge
legd indien het faillissement later in
getrokken wordt, op voorwaarde dat de 
faillietverklaring geenszins aan een 
fout van de faillietverklaarde hande
laar te wijten is; 
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Overwegende dat het arrest, dat 
niet vaststelt dat de faillietverkla
ring te wijten is aan een fout van de 
handelaar en dat de curator quali
tate qua in de kosten veroordeelt, ar
tikel 1017 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 1017, 1018, 1024, 1398 van het 
Gerechtelijk Wethoek, 442, 461, 465, 473, 
561 van het Wethoek van Koophandel, 
1999, 2000 en 2001 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest de conclusie van de ei
sende partij verwerpt, die ertoe strekte voor 
recht te doen zeggen "dat de kosten en het 
ereloon van de curator, zoals zij definitief 
vastgesteld zullen worden, tevens ten laste 
van de Belgische Staat moeten worden ge
legd" en doordat ''het voor recht zegt dat de 
kostenstaat en het ereloon van de cura
tor, zoals zij door de feitenrechter worden 
hegroot, een schuld van (de eisende par
tij) vormen die de curator op de ophrengst 
van de tegeldemaking van de activa mag 
afhouden", op grond "dat geen enkele par
tij hetwist dat de curator recht heeft op de 
terughetaling van zijn kosten en op de he
taling van zijn ereloon (artikel461 van de 
Faillissementswet), zelfs al wordt het fail
Iissement ingetrokken; ( ... ) dat immers, al
hoewel in heginsel moet worden gesteld dat 
'het faillissement tot gevolg heeft dat aile 
zaken in staat worden gehracht, alsofhet 
faillissement nooit heeft hestaan' ( .. .), niet 
wegneemt dat de door de curator in het ka
der van zijn rechterlijk mandaat verrichte 
handelingen en krachtens de voorlopige 
tenuitvoerlegging die ipso facto aan het 
vonnis van faillietverklaring verhonden 
was, niet vernietigd zullen kunnen wor
den, in zoverre zij onomkeerhare gevol
gen hehhen gehad; dat dit wei degelijk het 
geval is voor het geheel van de door de cu
rator gestelde handelingen in het kader van 
zijn rechterlijk mandaat, dat een wette
lijk georganiseerde opdracht is en heheers
en vereffeningsplichten omvat waaraan de 
curator zich niet kan onttrekken; ( ... ) dat de 
kosten werden gemaakt en het ereloon 
werd verdiend, terwijl (de eisende partij) in 
staat van faillissement was; dat zijn hoe
del dus de schuldenaar van die schuldvor
deringen van de curator was op het ogen
hlik dat zij ontstaan zijn, nu de wet het 
voorrecht van de gerechtskosten zelfs voor 
de vemoemde schuldvorderingen doet gel
den (artikelen 561 van het Wethoek van 

Koophandel en 17 van de Hypotheekwet); 
dat men niet 'hevoorrecht' kan zijn zon
der eerst 'schuldeiser' te zijn; ( ... ) dat het in
trekken van het faillissement weliswaar tot 
gevolg heeft dat er een einde wordt ge
steld aan de samenloop ten gevolge van het 
faillissement, maar niet leidt tot wijzi
ging van de identiteit van de schuldenaar 
van de reeds ontstane schuldvorderin
gen; dat hijgevolg de ex-gefailleerde, die te
rug aan het hoofd van zijn zaak wordt ge
steld en aan wie de curator· zijn hoedel moet 
teruggeven, de schuldenaar hlijft van die 
kosten en dat ereloon; dat, nu de Belgische 
Staat in dit geding afwezig is, de vraag 
thans niet kan worden gesteld of die kos
ten en dat ereloon uiteindelijk ten laste van 
de Staat zouden kunnen worden gelegd, 
hetzij omdat hij verantwoordelijk zou moe
ten worden gesteld voor het hestaan van 
die uitgaven, hetzij om welke reden dan ook 
die het hof (van heroep) niet mag opwer
pen, noch onderzoeken; (. .. ) dat hijgevolg de 
vordering van (de eisende partij) om de kos
ten en het ereloon ten laste van de Bel
gische Staat te doen leggen, moet worden 
afgewezen", maar dat "niets helet dat de cu
rator de toestemming zou krijgen om, na 
hegroting door de hevoegde rechthank van 
koophandel, het hedrag van zijn kosten en 
ereloon af te houden van de ophrengst van 
de aan de ex-gefailleerde terug te geven ac
tiva, wat neerkomt op loutere schuld
vergelijking tussen wat hem verschul
digd is en wat hij verschuldigd is", 

terwijl elk vonnis van faillietverkla
ring, krachtens artikel 465 van het Wet
hoek van Koophandel uitvoerhaar is hij 
voorraad; die regel ook van toepassing is op 
het vonnis dat een handelaar amhtshalve 
failliet verklaart; de kosten en het ere
loon van de curator die hetrekking heh
hen op de tijdens de voorlopige tenuitvoer
legging van het vonnis van faillietverkla
ring verrichte taken, kosten van 
tenuitvoerlegging van dat vonnis zijn in de 
zin van artikel 1024 van het Gerechtelijk 
Wethoek, die ten laste komen van de par
tij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt ge
vorderd, dat is de gefailleerde, ofheter, de 
hoedel van de goederen die aan de gefail
leerde ontnomen worden en die de wet aan 
het heheer van de curator toevertrouwt; de 
voorlopige tenuitvoerlegging volgens arti
kel 1398, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wethoek, evenwel aileen geschiedt op 
risico van de partij die daartoe last geeft; 
de regel inzonderheid hetekent dat de kos
ten van tenuitvoerlegging, hedoeld in ar
tikel 1024 van datzelfde wethoek, ten laste 
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worden gelegd van de partij die tot de voor
lopige tenuitvoerlegging last geeft, indien 
het vonnis tenietgedaan of gewijzigd wordt; 
artikel 1398, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek van toepassing is op de voor
lopige tenuitvoerlegging van het vonnis van 
faillietverklaring; als een faillietverkla
ring ambtshalve uitgesproken wordt, en
kel en aileen de Staat last geeft en kan ge
ven tot de voorlopige tenuitvoerlegging; 
indien die faillietver klaring op verzet of in 
hager beroep ingetroklcen wordt, de voor
lopige tenuitvoerlegging van het vonnis op 
risico van de Staat is geschied, zodat de 
kosten van de tenuitvoerlegging, met in
begrip van de kosten en het ereloon van de 
curator, ten laste moeten komen van de 
Staat, die de werkelijke lastgever van de 
curator is en deswege, volgens artikel 1999 
van het Burgerlijk Wetboek, de voorschot
ten en kosten moet vergoeden, die deze tot 
uitvoering van de lastgeving gedaan heeft, 
en hem zijn vergoeding moet betalen; daar
uit volgt dat het arrest niet wettig beslist 
dat de kosten en het ereloon van de cura
tor, zoals zij door de feitenrechter begroot 
zullen worden, een schuld van de eisende 
partij jegens de curator vormen, die ge
machtigd is, door middel van schuld
vergelijking, afhoudingen te verrichten op 
de opbrengst van de tegeldemaking van de 
activa die hij aan die partij moet terugge
ven: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 465 van het Wetboek van Koop
handel ieder vonnis inzake faillisse
ment uitvoerbaar bij voorraad is; dat 
uit artikel 1398, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat de 
voorlopige tenuitvoerlegging van het 
vonnis alleen geschiedt op risico van 
de partij die daartoe last geeft; 

Dat de voorlopige tenuitvoerleg
ging van het vonnis, in geval van 
ambtshalve faillietverklaring, door de 
curator verricht wordt krachtens het 
mandaat dat hem door de rechtbank 
van koophandel is gegeven, zodat de 
kosten van tenuitvoerlegging, met in
begrip van de kosten en het ereloon 
van de curator, als de faillietverkla
ring later wordt ingetrokken, in de re
gel ten laste van de Staat komen, voor 
zover de faillietverklaring geenszins 
aan een fout van de faillietverklaarde 
handelaar te wijten is; 

Da t het arrest, dat er anders over 
beslist, niet naar recht verantwoord is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
Houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

24 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter - "\kr
slaggever : de h. Parmentier - Gedeelte
lijk andersluidende conclusie (2) van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal 
- Advocaat : mrs. Gerard. 

Nr. 191 

1 e KAMER - 24 mei 1996 

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)
OVEREENGEKOMEN INTERESTEN - VIJF
JARIGE VERJARING - ARTIKEL 2277 BW -
TOEP ASSINGSGEBIED. 

2° INTERESTEN - ALLERLEI- OVEREEN
GEKOMEN INTERESTEN- VIJFJARIGE VERJA
RING- ARTIKEL 2277 B.W.- TOEPASSINGS
GEBIED. 

1 o en 2° Art. 2277 B. W. is van toepassing 
op de overeengekomen interest van om het 
even welke gewone schuldvordering (1). 

(2) Het O.M. had, op grond van de rechtsleer 
van het in de hoger vermelde noot 1 genoemde ar
rest van het Hofvan 7 juni 1888, geconcludeerd 
tot verwerping van het tweede middel. 

(1) Zie Cass., 27 mei 1892 (Bull. en Pas., 1892, 
I, 274) en cone!. proc.-gen. Mesdach deter Kiele; 
DE PAGE, Traite, d. VII, blz. 1173, nr. 1322. 
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(VALCKE PREFAB BETON N.V. T. DELPLAN) 

(A.R. nr. C.95.0126.F) 

24 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert en Geinger. 

Nr. 192 

2e KAMER - 28 mei 1996 

(VOLTALLIGE TERECHTZITTING) 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST SCHADE 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, FElL
DATUM - RAMING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE- BEGRIP. 
VORMEN- BEGRIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE -MATE
RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE
VERNIELD VOERTUIG - BELASTING OVER DE 
TOEGEVOEGDE WAARDE- BENADEELDE NIET 
BTW-PLICHTIG. 

4o BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- VERNIELD VOER
TUIG- OMVANG VAN DE SCHADE- VERVAN
GINGSWAARDE- BENADEELDE NIET BTW
PLICHTIG. 

1 o en 2° De schade van de persoon aan wie 
ten gevolge van een onrechtmatige daad 
een zaak is ontnomen waarvan terug
gave niet mogelijk is, komt overeen met de 
vervangingswaarde van die zaak, d. w.z. 
met het bedrag dat nodig is om zich een 
gelijkaardige zaak aan te schaffen (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Cass., 9 jan. 1996, A.R. nr. P.94.1424.N, 
A. C., 1996, nr. 15); Cass., 15 nov. 1995, A.R. nr. 
P.95.448.F (A. C., 1995, nr. 497); Cass., 28 sept. 

3° en 4° Wanneer een voertuig in een on
geval is vernield en de benadeelde geen 
BTW-plichtige is en dus, overeenkom
stig het Wetboek betreffende de belas
ting over de toegevoegde waarde, de be
lasting niet kan aftrekken of van de Staat 
kan terugkrijgen, omvat de schadever
goeding waarop hij recht heeft de BTW op 
de aankoopprijs van een gelijkaardige 
zaak, ten deze een voertuig; hierbij is on
verschillig of de benadeelde, ingevolge zijn 
vrije beschikking over de hem toekomende 
schadevergoeding, deze gebruikt voor de 
vervanging van de vernielde auto door 
een nieuw voertuig dan wel door een twee
dehands voertuig waarvoor bij de aan
koop geen BTW of slechts een BTW over 
het verschil tussen de verkoopprijs en de 
inkoopprijs van de garagist verschul
digd is. (Artt. 2 en 26 W.B.T.W. en artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

(STEYAERT T. VAN DE WIELE) 

Advocaat-generaal Goeminne heeft in 
substantie gezegd : 

1. Ingevolge een verkeersongeval (te 
Assenede op 12/6/1994) werd het voer
tuig van verweerder volledig vernield. De 
appelrechters bevestigden de veroorde
ling van eiser tot betaling van de schade 
aan het voertuig - welke op zichzelf niet 
werd betwist -, vermeerderd met de BTW 
op het vervangingsvoertuig. 

2. De betwisting is thans herleid tot de 
vraag of de appelrechters de gevraagde 
BTW op het vervangingsvoertuig konden 
toekennen. 

Aldus wordt een discussie heropend, 
waaraan het arrest van het Hof van 13 
april 1988 (A.C., 1987-88, nr. 489) een op
lossing had gegeven, welke blijkbaar en 
door de rechtspraak (Cass., 28 sept. 1994, 
A.C., nr. 405; Cass. 15 nov. 1995,A.R. nr. 
P.95.0448.F; Burg.Rb.Hasselt, 22 nov. 1994, 
R. W., 95-96, 678, en recent nog in niet ge
publiceerde vonnissen van C.Rb.Brugge van 
4 en 8 dec. 1995) en door de rechtsleer (Van 
Oevelen, Liber Amicorum E.Krings, nrs. 21 
en 22; A. van Oevelen, Chr. Persijn, Ph. 
Ernst en J.L. Schuermans, << Overzicht van 
rechtspraak. Onrechtmatige daad. Schade 
en schadeloosstelling, 1983-1992",T..P.R., 
1994, nr. 2, 1408) werd aanvaard (zie Fis
koloog 553, 7 feb. 1996, 4). 

1994,A.R. nr. P.94.61l.F (A.C., 1994, nr. 405); 
Cass., 13 april1988, A.R. nr. 5674 (A. C., 1987-
88, nr. 489), met concl. van adv.-gen. Lieken
dael. 
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1) Niet-betwiste principes zijn : 
a) Artt. 1382 en 1383 B.W. verplichten 

degene door wiens fout aan een andere 
schade is veroorzaakt, die schade in te
graal te vergoeden, wat impliceert dat de 
benadeelde teruggeplaatst wordt in de toe
stand waarin hij zou zijn gebleven, in
dien de fout waarover hij zich beklaagt, niet 
was gepleegd (Cass., 23. dec. 1992, A. C., 
1992, nr. 812, met verwijzing naar Cass., 20 
sept. 1988, A. C., 1988-89, nr. 34); 

b) De persoon aan wie ten gevolge van 
een onrechtmatige daad een zaak is ant
nomen, heeft recht op hers tel van zijn ver
mogen door teruggave van de zaak die hem 
is ontnomen : wanneer derhalve terug
gave niet mogelijk is, heeft het slachtof
fer recht op de vervangingswaarde van de 
zaak,dat is op het bedrag dat nodig is om 
zich een gelijk(w)aardige zaak aan te schaf
fen (Cass., 13 aprill988, Volt. Zitting, A.R. 
nr. 5674, concl. adv-gen E. Liekendael, A.R. 
nr. 489;Cass., 28 sept. 1994, A.R. nr. 
P.94.0611.F, A. C., 1994, nr. 405; Cass., 25 
nov. 1995, A.R. nr. P.95.448.F en Cass., 9 
jan. 1996, A.R. nr. P.94.1424.N). 

2) Wat meer bepaald de BTW op het 
vervangingsvoertuig aangaat,werd na het 
arrest van 13.4.1988 algemeen aanvaard 
dat, als de benadeelde niet-BTW-plichtige 
is, hij de door hem betaalde BTW op het 
vervangingsvoertuig niet kan aftrekken of 
van de Staat terugkrijgen. 

De door hem betaalde ofte betalen BTW 
moet derhalve door degene die de schade 
veroorzaakte, eveneens vergoed worden. 

Zij maakt inderdaad deel uit van het be
drag dat voor de aankoop van het 
vervangingsvoertuig nodig is (Cass., 13 
april 1988, zie hoger). 

3) A contrario : 
Als de benadeelde wel BTW-plichtige is, 

mag hij in principe de belasting, geheven 
van de aan hem geleverde goederen, in af
trek brengen (in de mate hij die goederen 
gebruikt voor het verrichten van belaste 
handelingen. 

(T.a.v. levering ... van automobielen voor 
personenvervoer, is die aftrek in beginsel 
beperkt tot 50 %, tenzij het gaat over voer
tuigen bestemd voor verkoop ofverhuur 
door een belastingplichtige die een speci
fieke economische activiteit uitoefent die be
staat in de verkoop of de verhuur van au
tomobielen : art. 45 W.B.T.W., zoals 
vervangen bij art. 51 wet 28 dec. 1992, in 
werking 1 jan. 1993). 

In dergelijk geval heeft hij t.o.v. de 
schadeverwekker geen recht op het be-

drag van de BTW op het (eventueel) aan te 
kopen voertuig. (Zie conclusie E.L. bij ar
rest Cass., 13 april1988, Pas., 940.) 

4) Uit het geciteerde arrest van het Hof 
van 13 april 1988 blijkt dat het zonder be
lang is of de benadeelde al dan niet over
gaat tot het aanschaffen van een 
vervangingsvoertuig; de BTW maakt im
mers hoe dan ook deel uit van het bedrag 
dat nodig is om de benadeelde toe te la
ten zijn vermogen te herstellen zoals het 
voor het ongeval was, ofm.a.w. nodig om 
zich een gelijkaardige zaak aan te schaf
fen. 

5) Sindsdien is de BTW-regeling met be
trekking tot tweedehandsvoertuigen gron
dig gewijzigd. 

Verschillende gevallen kunnen zich voor
doen bij het aanschaffen van een 
tweedehandsvoertuig door een "niet-BTW
belastingplichtige" (in de zin van art. 4 
W.B.T.W.). Aldus : 

a) aankoop bij een BTW-belasting
plichtige, die het voertuig aankocht bij een 
andere BTW-plichtige : 

BTW te betalen op de aankoopprijs (artt. 
2 en 26 W.B.T.W.); 

b) aankoop bij een "BTW-belastingplich
tige-garagist", die het voertuig zelfvan een 
niet-BTW-plichtige kocht: 

BTW te betalen op de winstmarge (art. 
58, § 4, W.B.T.W. en K.B. nr. 53 van 23 dec. 
1994 m.b.t. de bijzondere regeling van be
lastingheffing over de winstmarge voor ge
bruikte goederen, kunstvoorwerpen, voor
werpen voor verzamelingen en antikwi
teiten); 

c) aankoop bij een niet-BTW-belasting
plichtige: 

Geen BTW verschuldigd (wel zal hij een 
belasting op de inverkeerstelling betalen) 
(K.B. nr. 17 van 20 dec. 1984 werd opge
heven bij art. 1 K.B. 1 juni 1993 met in
werkingtreding op 1 juni 1993). 

6) Uit deze wetswijzigingen leidt het mid
del af dat de voormelde rechtspraak van 
het Hof niet meer zonder enige nuance
ring kan worden bevestigd, nu het bedrag 
dat nodig is om het patrimonium te her
stellen niet langer noodzakelijk een BTW 
omvat of niet langer noodzakelijk een BTW 
op de gehele vervangingswaarde omvat. 
(Cfr. toelichting bij het middel.) 

N u ten deze de aankoopfaktuur van het 
vervangingsvoertuig geen aanrekening van 
BTW vermeldt - hetgeen blijkbaar niet 
wordt betwist - besluit het middel dat het 

.--
' 
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aangevochten vonnis de toekenning van 
schadevergoeding voor BTW niet wettig 
rechtvaardigt. 

7) Ret middel kan niet worden aange
nomen. 

In de lijn van de aangehaalde recht
spraak van het Rof moet inderdaad wor
den aanvaard dat de benadeelde recht heeft 
op herstel van zijn vermogen, hetzij door te
ruggave van de zaak, hetzij door het be
komen van het bedrag dat nodig is om zich 
een gelijkaardige zaak aan te schaffen. 

Rij moet in werkelijkheid hersteld wor
den in de toestand waarin hij zich zou be
vinden, indien de fout waarover hij zich be
klaagt, niet was gepleegd (Cass., 23 dec. 
1992, reeds gee.). 

Rierbij is hij niet verplicht de schade zo
voel mogelijk te beperken (Cass.,14 mei 
1992) en is het, zoals gezegd, niet eens no
dig dat hij zich een vervangingswagen zou 
aanschaffen (cfr. nr. 4). 

Retzelfde geldt overigens wanneer de wa
gen alleen beschadigd werd : ook in der
gelijk geval heeft hij recht op de betaling 
van het BTW-bedrag, zelfs allaat hij de 
herstelling niet uitvoeren (Cass., 20 sept. 
1988 en 23 dec. 1992). 

8) Deze stelling werd blijkbaar ook aan
gekleefd door de wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringovereenkomst dat in zijn 
art. 83 uitdrukkelijk voorziet :"De bena
deelde beschikt vrij over de door de verze
keraar verschuldigde schadevergoeding. 
Ret bedrag van de schadevergoeding mag 
niet verschillen naargelang het gebruik dat 
de benadeelde ervan zal maken" (De Me
morie van toelichting verwijst trouwens in 
verband met art. 83 van voormelde wet uit
drukkelijk naar het reeds geciteerde ar
rest van 13 april1988 van het Rof en stelt 
dat de bedoeling van dit artikel is : "De 
vergoeding ten laste van de schadetoebren
ger of van zijn verzekeraar moet de bena
deelde toelaten zijn vermogen terug op te 
bouwen zoals het bestond voor het schade
geval... ,, (Mem.v.Toel., p. 75.) 

9) Nude benadeelde dus hoe dan ook 
recht heeft op de BTW, zelfs als hij zich 
geen ander voertuig meer zou aanschaf
fen (cfr. hoger) behoudt hij dit recht ook als 
hij zich een ander voertuig aanschaft, en dit 
zelfs ingeval hij bij die nieuwe aankoop 
geen BTW moet betalen, dus bvb. wan
neer hij een tweedehandsvoertuig van een 
partikulier aankoopt. 

10) Deze zienswijze wordt door de sinds 
voormelde wetswijzigingen gepubliceerde 
rechtspraak niet op de helling gezet (zie 

Cass.,15 nov. 1995, A.R. nr. P.95.0448.F, 
Corr.Rb.Tongeren, 16 dec. 1993, en 
Burg.rb.Rasselt 22 nov. 1994). Wel werd 
door het Rof benadrukt dat de te herstel
len schade voor de schadelijder niet be
staat in het verlies van de prijs van de 
zaak,maar in het verlies van de zaak zelf, 
en dat het toegekende bedrag hem in staat 
moet stellen om een gelijkaardige zaak aan 
te kopen en de belasting op die uitgave te 
betalen (Cass., 28 sept. 1994, A.R. nr. 
P.94.061l.F, A. C., 1994, nr. 405). 

11) In een recent arrest (Cass., 9 jan. 
1996, A.R. nr. 94.1424 N) herhaalde het Rof 
dat de persoon aan wie ten gevolge van een 
onrechtmatige daad een zaak is ontno
men, recht heeft op herstel van zijn ver
mogen door terugave van deze zaak en dat 
de benadeelde, wanneer teruggave niet mo
gelijk is, recht heeft op de vervangings
waarde van deze zaak, dat is op het be
drag dat nodig is om zich een 
gelijkwaardige zaak aan te schaffen, even
tueel verhoogd met de BTW indien hij geen 
BTW-plichtige is en dus overeenkomstig het 
W.B.T.W. die belasting niet kan aftrek
ken of kan terugkrijgen. 

Ret vernietigde evenwel de bestreden be
slissing wegens gebrek aan antwoord op het 
op feitelijke gegevens gegrond verweer dat 
de kans zeer groot was dat verweerder een 
tweedehandsvoertuig zou aankopen waarop 
geen BTW of slechts BTW op de winst
marge van de garagist verschuldigd is. 

12) Bedoeld arrest gaf onmiddellijk aan
leiding tot de commentaar dat het Rof, 
blijkbaar zijn sinds begin 1988 gevestigde 
rechtspraak niet Ianger meer handhaafde 
(Fiskoloog 553, 7 feb. 1996, 3). 

13) Ret aangehaalde arrest laat m.i. der
gelijke gevolgtrekking niet toe, maar illus
treert wel de noodzaak voor het Rof om, 
naar aanleiding van het thans aan zijn oor
deel voorgelegde middel, no pens de a an
gehaalde problematiek een definitief stand
punt in te nemen. 

14) Er is naar mijn oordeel geen reden 
om de sinds voormeld arrest van 
13 april1988 gevestigde rechtspraak te wij
zigen. 

Wei moet het door bedoeld arrest inge
nomen stand punt verder worden doorge
trokken, wanneer de benadeelde zelfbij het 
aanschaffen van zijn ingevolge het onge
val vernielde wagen geen BTW heeft be
taald. Evenmin als hij die BTW kan vor
deren als hij zelf BTW-plichtige is - en 
bedoelde BTW derhalve kan aftrekken of 
terugbetaald krijgen, - moet worden aan
genomen dat hij, bij totaal verlies van zijn 
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voertuig, ook geen BTW kan eisen wan
neer hij voor het aanschaffen van zijn wa
gen zelf geen BTW betaalde, zoals bvb. als 
hij na 1 juni 1993 een tweedehandsvoertuig 
aankocht van een partikulier. - Hem in 
dergelijk geval BTW toekennen, zou hem 
immers niet in zijn vermogen herstellen, zo
als het was voor het ongeval, maar hem in
tegendeel een meerwaarde opleveren, het
geen strijdig zou zijn met art.1382 B.W. 

15) Alhoewel dit ten deze niet aan de 
orde is, kan men zich uiteraard ook de 
vraag stellen of bij beschadiging van een 
tweedehands aangekocht voertuig, de 
schadelijder ook recht zou hebben op een 
schadebedrag dat, met inbegrip van de 
BTW, nodig is voor de hers telling van het 
voertuig. 

Ook deze vraag zou m.i. positief moe
ten beantwoord worden. 

Om zijn vermogen, nl. een rijklare wa
gen, te kunnen herstellen in de vorige 
staat, zal hij inderdaad principieel BTW op 
het bedrag van de herstellingsfaktuur moe
ten betalen: de te betalen B.T.W., voor zo
ver de schadelijder geen BTW-plichtige is, 
is derhalve begrepen in het bedrag dat voor 
die herstelling nodig is, ongeacht of de be
nadeelde al dan niet de herstelling heeft 
uitgevoerd oflaten uitvoeren (Cass., 23 dec. 
1992). 

In tegenstelling met een totaal verlies, 
waarbij hij zijn vermogen - een occasie
voertuig - kan herstellen door zich een an
der occasievoertuig aan te schaffen, heeft 
hij bij herstelling van zijn voertuig - nieuw 
of tweedehands - geen keuze : zijn ver
mogen kan inderdaad principieel alleen 
mits betaling van BTW hersteld worden in 
zijn vorige staat. 

16) Resumerend kan dus worden ge
steld dat een schadelijder, bij vemieling van 
zijn wagen, recht heeft op het bedrag dat 
nodig is om zich een soortgelijk voertuig 
aan te schaffen en de B:T.W. op die uit
gave te betalen. Daar deze schadevergoe
ding ertoe strekt hem in zijn voorheen be
staande vermogen te herstellen, is het 
zonder belang ofhij zich aldan niet een an
der voertuig in vervanging aanschaft of in
dien hij, wegens de aard van het aange
schafte voertuig (nieuw oftweedehands), al 
dan niet BTW op het vervangingsvoertuig 
zal moeten betalen. 

Wel zal hij, zoals voorheen, het bewijs 
moeten leveren dat hij zelf niet BTW
plichtig is en de gevraagde BTW, inge
volge die hoedanigheid, niet kan aftrek
ken of terugkrijgen. 

Bovendien zal hij, sinds de aangehaalde 
wetswijzigingen, ook het bewijs moeten le
veren dat hij bij de aankoop van het ver
nielde voertuig de BTW geheel of gedeel
telijk heeft betaald. 

Hem een bedrag van belasting toeken
nen dat hij zelfniet zal moeten dragen (om
dat hij het als BTW-plichtige kan recupe
reren), of dat hij zelf niet heeft gedragen 
(omdat hij na de wetswijziging, een 
tweedehandsvoertuig van een particulier 
aankocht) zou inderdaad neerkomen op het 
hem toekennen van een hogere vergoe
ding dan de geleden schade en schending 
inhouden van art. 1382 B.W. 

* 
* * 

17) Nu uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat : 

- het voertuig van verweerder, inge
volge de fout van eiser volledig vernield 
werd, 

- niet aangevochten wordt dat verweer
der niet BTW-plichtige was; 

- en tenslotte niet voorgehouden wordt 
dat verweerder het vernielde voertuig zon
der betaling van de BTW aankocht, 

moet worden aanvaard dat de beslissing 
van de appelrechters, die eiser tot beta
ling van BTW op het vervangingsvoertuig 
veroordeelden, wettig verantwoord is. Ver
weerder kon inderdaad slechts in zijn ver
mogen hersteld worden door hem een be
drag toe te kennen dat, benevens de 
schadevergoeding, het op nieuwe voertui
gen verschuldigde BTW-bedrag omvatte. 

Besluit : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0909.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 mei 1995 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

Gelet op de beschikking van 19 fe
bruari 1996 van de eerste voorzitter 
van het Hof, beslissende dat de zaak 
in voltallige zitting zal behandeld wor
den; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, § 1, 2, eerste lid, 4, § 1, 9, 10, 
§ 1, en 58, § 4, van het Wetboek op de be
lasting op de toegevoegde waarde (Wet van 
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek 
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op de belasting op de toegevoegde waarde, 
zoals gewijzigd bij wet van 28 december 
1992) en 1, eerste lid, van het koninklijk be
sluit nummer 20 van 20 juli 1970 tot vast
s telling van de tarieven van de belasting 
over de toegevoegde waarde en tot inde
ling van de goederen en de diensten bij die 
tarieven (zoals gewijzigd bij koninklijk be
sluit van 17 maart 1992 en bij koninklijk 
besluit van 21 december 1993), 

doordat de correctionele rechtbank in de 
bestreden beslissing eiser veroordeelt tot 
betaling van een schadevergoeding van, on
der meer, 52.750 frank (hetzij 25% van 
211.000 frank), verhoogd met vergoed
ende intresten en met de gerechtelijke int
resten vanaf 11 mei 1995, als belasting op 
de toegevoegde waarde, op volgende gran
den : "Om de B.T.W. terug te vorderen moet 
de benadeelde geenszins het bewijs leve
ren dat hij op het vervangingsvoertuig 
B.T.W. heeft betaald, vermits de bena
deelde recht heeft op herstel van zijn ver
mogen. Indien deze zaak hem niet kan wor
den teruggegeven, heeft de benadeelde 
recht op de vervangingswaarde van die 
zaak. Ret gevorderde bedrag is toewijs
baar (. .. )" (vonnis p. 2, punt 2 van de mo
tivering), 

terwijl een persoon aan wie ten gevolge 
van een onrechtmatige daad een zaak of 
het nuttig gebruik van deze zaak wordt 
ontnomen nu deze zaak onherstelbaar werd 
vernield, krachtens de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, recht 
heeft op het herstel van zijn vermogen door 
teruggave van de zaak die hem is ontno
men, of, wanneer deze niet mogelijk is, door 
het toekennen van een vergoeding gelijk 
aan de vervangingswaarde van die zaak, 
dat is het bedrag dat nodig is om zich een 
gelijkaardige zaak aan te schaffen; wan
neer het slachtoffer geen B.T.W.-plichtige is 
en dus die belasting niet kan aftrekken of 
van de Staat kan terugkrijgen overeen
komstig het Wetboek betreffende de belas
ting over de toegevoegde waarde, het be
drag dat voor die aankoop nodig is die 
belasting omvat, voor zover deze verschul
digd is; eiser in conclusie voor de appel
rechter aanvoerde dat "uit de factuur die ze 
zelfm.b.t. de aankoop van een andere auto 
(een tweedehandsvoertuig) neerlegt, blijkt 
dat de burgerlijke partij geen B.T.W. be
taalde. In het geval haar in die omstan
digheden toch B.T.W. zou worden toege
kend, komt dat neer op een onrechtmatige 
verrijking zonder oorzaak (. .. ).De B.T.W. 
kan dus maar vergoed worden wanneer en 
in de mate dat ze verschuldigd is" (appel
conclusie p. 1, punt 1); bij vervanging 

van het vernielde voertuig door een 
tweedehandsvoertuig niet steeds B.T.W. 
verschuldigd is om het patrimonium te her
stellen, en met name geen B.T.W. verschul
digd zal zijn wanneer een vervangings
voertuig wordt aangekocht bij een 
partikulier (zie de artikelen 1, § 1, 2, eer
ste lid, 4, § 1, 9 en 10, § 1, van het Wet
hoek op de belasting op de toegevoegde 
waarde); overigens ook in andere omstan
digheden niet steeds belasting op de toe
gevoegde waarde op de volledige koop
som verschuldigd is; aldus bij aankoop van 
een tweedehandsvoertuig bij een garagist 
die het op zijn beurt aankocht van een niet
belastingplichtige de belasting op de toe
gevoegde waarde immers aileen verschul
digd is op de door de garagist gerealiseerde 
winst, die zelfs onbestaande kan zijn (zie de 
artikelen 1, § 1, 2, eerste lid, 4, § 1, 9, 10, 
§ 1, en 58,§ 4, van het Wetboek op de be
lasting op de toegevoegde waarde); zoals 
door eiser aangevoerd en noch door ver
weerder noch door de correctionele recht
bank werd betwist, de door verweerder 
voorgelegde factuur van aankoop van een 
vervangingsvoertuig geen aanrekening van 
B.T.W. vermeldt; zodat de correctionele 
rechtbank, door het toekennen van een 
schadevergoeding voor belasting op de toe
gevoegde waarde, haar beslissing niet wet
tig rechtvaardigt (schending van alle in de 
aanhefvan het middel genoemde wetsbe
palingen): 

Overwegende dat de benadeelde aan 
wie ten gevolge van een onrechtma
tige daad een zaak is ontnomen, recht 
heeft op herstel van zijn vermogen 
door teruggave van deze zaak; dat hij, 
wanneer teruggave niet mogelijk is, 
recht heeft op de vervangingswaarde 
van deze zaak, dit is op het bedrag dat 
nodig is om zich een gelijkaardige zaak 
aan te schaffen; 

Dat de benadeelde vrij beschikt over 
de hem toekomende schadevergoe
ding en het bedrag van de schadever
goeding niet mag verschillen naar het 
gebruik dat de benadeelde ervan zal 
maken; 

Overwegende dat de schadevergoe
ding, wanneer de benadeelde geen 
BTW-plichtige is en dus, overeenkom
stig het Wetboek betreffende de be
lasting over de toegevoegde waarde, de 
belasting niet kan aftrekken of van de 
Staat kan terugkrijgen, de BTW op de 
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aankoopprijs van een gelijkaardige 
zaak, ten deze een auto, omvat; 

Dat onverschillig is de omstandig
heid dat de benadeelde, ingevolge zijn 
vrije beschikking over de hem toeko
mende schadevergoeding, deze niet ge
bruikt voor de vervanging van de ver
nielde auto door een nieuwe of ze 
gebruikt voor de vervanging door een 
occasieauto waarvoor bij de aankoop 
geen BTW of slechts een BTW over het 
verschil tussen de verkoopprijs en de 
inkoopprijs van de garagist verschul
digd is; 

Overwegende dat de appelrechters 
door te oordelen dat de benadeelde 
geenszins het bewijs moet leveren dat 
hij op het vervangingsvoertuig BTW 
heeft betaald, de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek niet 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

28 mei 1996 -1e kamer- Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 193 

ze KAMER- 28 mei 1996 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
-SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF 
- BURGERLIJKE PARTIJEN- GETROFFENE-
INDEPLAATSGESTELDE VERZEKERAAR- VOR
DERING VAN DE GETROFFENE- GEEN EIND
BESLISSING - GEVOLG. 

zo INDEPLAATSSTELLING- STRAFZA
KEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF
BURGERLIJKE PARTIJEN- GETROFFENE
INDEPLAATSGESTELDE VERZEKERAAR- VOR-

DERING VAN DE GETROFFENE- GEEN EIND
BESLISSING - GEVOLG. 

3 o CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EIND
BESLISSING) - GEVOLG- ART. 416, SV. 

1 o, zo en 3° Wanneer de beslissing van het 
strafgerecht op de vordering van de ge
troffene, burgerlijke partij, geen eindbe
slissing is in de zin van art. 416 Sv., is de 
beslissing van dat rechtscollege op de vor
dering van de in de rechten van de ge
troffene getreden verzekeraar dat even
min en is derhalve het door de 
verzekeraar v66r de eindbeslissing op de 
vordering naar de getroffene ingestelde 
cassatieberoep niet ontvankelijk. (Art_ 416 
Sv.) (1) 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. VOGELAERE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1378.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 oktober 1995 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest op ci
vielrechtelijk gebied aan Danny Ke
rnel onder meer een provisie toekent 
wegens lichamelijke schade en een 
geneesheer-deskundige benoemt om 
hem te onderzoeken en aan eiser, ver
zekeraar van Danny Kernel, een ver
goeding toekent; 

Dat eiser optreedt als wettelijk ge
subrogeerd in de rechten van zijn ver
zekerde; dat hij als gesubrogeerde geen 
burgerlijke rechtsvordering uitoe
fent die te onderscheiden zou zijn van 
die van de indeplaatssteller, doch bij 
wege van een afzonderlijke vordering 
diens rechtsvordering zelf uitoefent; 

Overwegende dat de beslissing over 
de civielrechtelijke vordering van ei
ser tegen verweerder geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering en 

(1) Cass., 12 dec. 1990, A.R. nr. 8349 (A.C., 
1990-91, nr. 194). 
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geen uitspraak doet over een be
voegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening, nu ze is inge
steld v66r de eindbeslissing, niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers verzoekschrift, dat geen 
betrekking heeft op de ontvankelijk
heid van de voorziening, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

28 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Huybrechts- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Van Damme, 
Brugge. 

Nr. 194 

2• KAMER - 28 mei 1996 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECHTEN
VERSCHILLENDE FElTEN- VERWIJZING BE
KLAAGDE NAAR CORRECTIONELE RECHTBAN
KEN -AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN
CORRECTIONELE RECHTBANKEN UIT VER
SCHILLENDE RECHTSGEBIEDEN - SAMEN
HANG- BEKLAAGDE- VERZOEK TOT REGE
LING VAN RECHTSGEBIED- BEOORDELING 
DOOR RET HOF. 

Wanneer een beklaagde, die bij twee afzon
derlijke beschikkingen wegens verschil
lende feiten is verwezen naar correctio
nele rechtbanken die niet ressorteren 
onder het rechtsgebied van hetzelfde hof 
van beroep, tot staving van een verzoek tot 
regeling van rechtsgebied aanvoert dat er 
een positief conflict van rechtsmacht is 
ontstaan wegens samenhang tussen de 
misdrijven waarvoor hi) werd verwe
zen, gaat het Hofna, nadat het heeft vast
gesteld dat tegen de bovengenoemde be
schikkingen vooralsnog geen rechtsmiddel 
openstaat, of uit de processtukken blijkt 
dat er tussen de misdrijven een verband 
van zodanige aard lijkt te bestaan dat een 
goede rechtsbedeling de gezamenlijke be-

rechting ervan door een zelfde rechter ver, 
eist; in bevestigend geval regelt het Hof 
het rechtsgebied door een van de beschik
kingen van het onderzoeksgerecht te ver
nietigen in zoverre zij het vonnisgerecht 
heeft aangewezen en verwijst het die zaak 
naar de andere correctionele rechtbank 
(1). (Art. 526 Sv.) 

(SCHEPMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0465.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied 
ter griffie van het Hof ontvangen op 4 
april 1996, door de beklaagde Benny 
Schepmans ingediend op grond van ar
tikel 526 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt bij beschikking van 22 decem
ber 1995 verzoeker naar de Correctio
nele Rechtbank te Hasselt heeft ver
wezen ter zake van : te Herk-de-Stad 
en elders in het Rijk op niet nader be
paalde data tussen 1 maart 1995 en 23 
september 1995, A. wederrechtelijk be
zit en verkoop van psychotrope stof
fen, B. wederrechtelijke invoer van 
psychotrope stoffen, wanbedrijven be
paald bij de artikelen 1, 2, 6 en 15 van 
het koninklijk besluit van 2 decem
ber 1988 en bestraft met de straffen 
bepaald bij artikel 2bis, § 1, van de 
wet van 24 februari 1921 (zaak: Not. 
parket Hasselt, nr. 60.41.101129/95); 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven bij beschikking van 12 januari 
1996 verzoeker naar de Correctionele 
Rechtbank te Leuven heeft verwe
zen ter zake van : "in het gerechte
lijk arrondissement Leuven en met sa
menhang elders in het Rijk in de 
periode van medio 1989 tot 11 mei 
1995, de feiten de achtereenvolgende 

(1) Cass., 25 nov. 1987, A.R. nr. 6273 (A. C., 
1987-88, nr. 188), en Cass., 8 dec. 1992, A.R. nrs. 
7087 en 7108 (A.C., 1991-92, nrs. 777 en 777bis). 
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en voortdurende uiting zijnde van een
zelfde misdadig opzet, het laatste feit 
daterende van 11 mei 1995", weder
rechtelijk bezit, verkoop en invoer van 
psychotrope stoffen, wanbedrijven be
paald bij de artikelen 1, 2, 6 en 15 van 
het koninklijk besluit van 2 decem
ber 1988 en bestraft met de straffen 
bepaald bij artikel 2bis, § 1, van de 
wet van 24 februari 1921 (zaak : Not. 
parket Leuven nr. 60.59.100251/95); 

Dat geen van de correctionele recht
banken waarnaar de respectieve za
ken zijn verwezen met de behande
ling ervan een aanvang heeft gemaakt; 

Overwegende dat tegen de boven
genoemde beschikkingen alsnog geen 
rechtsmiddel openstaat; 

Overwegende dat verzoeker zijn 
vraag tot regeling van rechtsgebied 
grondt op de omstandigheid dat hij 
wegens samenhangende misdrijven is 
verwezen naar rechtbanken die niet 
tot het rechtsgebied van hetzelfde hof 
van beroep behoren; 

Overwegende dat tussen de wanbe
drijven waarvoor verzoeker is verwe
zen respectievelijk naar de Correctio
nele Rechtba:nk te Hasselt en naar de 
Correctionele Rechtbank te Leuven 
een zodanig verband schijnt te be
staan dat de gezamenlijke behande
ling ervan door eenzelfde correctio
nele rechtbank vereist lijkt in het 
belang van een goede rechtsbedeling; 

Dat er derhalve grond bestaat tot re
geling van rechtsgebied overeenkom
stig artikel 526 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Om die redenen, beslissende tot re
geling van rechtsgebied, vernietigt de 
op 22 december 1995 gewezen beschik
king door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt in 
de zaak Not. Parket Hasselt, nr. 
60.41.101129/95, in zoverre daarbij de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt 
aangewezen wordt als vonnisgerecht; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beschikking; ver
wijst de zaak waarvoor verzoeker ver-

wezen wordt naar de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt naar de Correc
tionele Rechtbank te Leuven; zegt dat 
die zaak zal worden gevoegd bij de 
zaak Not. Parket Leuven, nr. 
60.59.100251/95. 

28 mei 1996 - 1" kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
G. de Wijs, Hasselt. 

Nr. 195 

2e KAMER - 28 mei 1996 

1° CASSATIE - VORDERINGEN TOT VERNIE
TIGING, CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN 
DE WET - ART. 441 SV. - ONDERZOEKS
GERECHT- ONOPZETTELIJKE DO DING ALS GE
VOLG VAN EEN VERKEERSONGEVAL- VER
WIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK NA 31 DEC. 1994- WETTIGHEID. 

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN 
- VERKEERSONGEVAL - ONDERZOEKS
GERECHT - VERWIJZING NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK NA 31 DEC. 1994- WET
TIGHEID. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- ONOPZET
TELIJKE DO DING ALS GEVOLG VAN EEN VER
KEERSONGEV AL- ONDERZOEKSGERECHT
VERWIJZING VAN DE BEKLAAGDE NA 31 DEC. 
1994- WETTIGHEID. 

1°, 2° en 3° Is niet wettig verantwoord, de 
beschikking van het onderzoeksgerecht, 
die na 31 december 1994 de beklaagde 
niet naar de politierechtbank maar naar 
de correctionele rechtbank verwijst we
gens onopzettelijke doding als gevolg van 
een verkeersongeval. (Art. 138, eerste lid, 
en 6°bis, Sv., zoals gewijzigd door de wet 
van 11 juli 1994.) 



Nr. 195 HOF VAN CASSATIE 505 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE INZAKE VERHOEST E.A., VER EECKEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0562.N) 

HET HOF; - Gelet op de schrifte
lijke vordering van de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie, 
waarvan een door de griffier van het 
Hofvoor eensluidend verklaarde ko
pie aan dit arrest is gehecht en er
van deel uitmaakt; 

Overwegende dat, bij beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Veurne van 26 
september 1995, Guido Ver Eecken, 
verdacht van onopzettelijke doding van 
Kris Mandeville (inbreuk op de arti
kelen 418 en 419 van het Strafwet
boek), te Houthulst op 30 oktober 
1994, buiten vervolging werd gesteld; 

Dat deze beslissing, op het hoger be
roep van de burgerlijke partijen, bij 
het aangegeven arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van 26 ja
nuari 1996 werd hervormd en ver
dachte wordt verwezen naar de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne; 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 138, 6"bis, van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals gewijzigd bij ar
tikel 5, 2", van de wet van 11 juli 1994 
betreffende de politierechtbanken en 
houdende een aantal bepalingen be
treffende de versnelling en de moder
nizering van de strafrechtspleging, de 
politierechtbank kennis neemt van de 
wanbedrijven omschreven in de arti
kelen 418 tot 420 van het Strafwet
boek, wanneer de doding, de slagen of 
verwondingen het gevolg zijn van een 
verkeersongeval; 

Dat, krachtens artikel 69, 2", a, van 
de voormelde wet van 11 juli 1994, de 
bepalingen betreffende de bevoegd
heid, het rechtsgebied en de rechts
pleging - wat de strafzaken betreft -
van toepassing zijn op de zaken waar
van een onderzoeksrechter of een 
onderzoeksgerecht geadieerd is en dit 
laatste gerecht de verwijzing beveelt 
na de inwerkingtreding van dit arti
kel; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1 van het koninklijk besluit van 7 
december 1994, onder meer de arti
kelen 5 en 69 van de wet van 11 juli 
1994 in werking zijn getreden op 1 ja
nuari 1995; 

Dat dienvolgens de beslissing, waar
bij het aangegeven arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
26 januari 1996 de verdachte naar de 
Correctionele Rechtbank verwijst
dit is nadat de artikelen 5 en 69 van 
de wet van 11 juli 1994 in werking zijn 
getreden - strijdig is met de wet; 

Om die redenen, gelet op artikel441 
van het Wetboek van Strafvordering; 
vernietigt het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Gent op 26 januari 1996 
gewezen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Gent, kamer van inbeschuldi
gingstelling, anders samengesteld. 

28 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal. 

D/1997/0196/10 
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ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 3 van JAARGANG 1996 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aanranding van eerbaarheid en verkrach
ting 
Verkrachting - Kind minder dan 10 jaar -
Misdaad - Correctionalisering. 4 7 4 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter - Toetsing van bet Hof. 394 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter. 394 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicbt - Dader (voor eigen daad) -
Arbeidsovereenkomst- Aansprakelijkheid van 
de werknemer - Beperking - Uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst - Begrip. 406 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Verscheidene daders, boof
delijkbeid- Verplichting- Omvang. 371 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicbt - Verscheidene daders, hoof
delijkheid - Aansprakelijkheid "in solidum" 
- Medeschuldenaars - Onderlinge betrek
kingen. 371 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Verscheidene daders, boof
delijkbeid- Gemeenschappelijke fout- Begrip. 

388 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Begrip, vormen - Aangestelde, 
slachtoffer van de fout van een derde -
Wettelijke, reglementaire of contractuele ver
plichtingen van de werkgever - Betaling 
zonder tegenprestatie. 332 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Begrip. vormen - Begrip. 497 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, 
peildatum - Raming. 497 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade, elementen en 
grootte- Vernield voertuig- Belasting over 
de toegevoegde waarde - Benadeelde niet 
BTW-plicbtig. 497 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Interest - Compensatoire interes
ten - Begrip. 371 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Allerlei (internationaal privaatrecht, aard van 
de wet, enz.) - Internationaal privaatrecht 
- Misdrijf of oneigenlijk misdrijf- Wetten 
die de bestanddelen van bet aansprakelijk 
makende feit alsmede de wijze en de omvang 
van de vergoeding bepalen - Wetten van 
politie. 37 4 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Allerlei (internationaal privaatrecht, aard van 
de wet, enz.) - Internationaal privaatrecht 
- Onrechtmatige daad in bet buitenland ge
pleegd - Recbtsvordering tot vergoeding van 
de schade - Toepasselijke wet in Belgie -
Uitzonderingen. 374 

Arbeidsongeval 
Begrip, bestaan, bewijs - Ongeval- Plotse
linge gebeurtenis- Vermoeden. 399 

Arbeidsongeval 
Begrip, bestaan, bewijs- Bewijs- Tegenbe
wijs- Vermoeden- Omvang- lnwendige 
lichamelijke toestand getroffene - Gevolg. 

456 

Arbeidsovereenkomst 
Allerlei - Aansprakelijkheid van de werkne
mer- Beperking- Uitvoering van de arbeids
overeenkomst - Begrip. 406 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie -
Verplichting. 485 

B 
Belasting over de toegevoegde waarde 

Vernield voertuig - Omvang van de schade 
- Vervangingswaarde - Benadeelde niet 
BTW-plicbtig. 497 



Bestaansminimum 
Gewaarborgd bestaansminimum - Gerech
tigde- Vreemdeling- Gelijkheid van behan
deling met Belgische onderdanen - Voor
waarden - Vluchteling - Hoedanigheid -
Categorieen- Onderscheid- Gevolg. 451 

Betekeningen en kennisgevingen 
Gerechtsbrief - Rechterlijke beslissing -
Kennisgeving- Datum- Kennisgeving door 
toezending van de beslissing. 473 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels)- Werkloosheid- Langdu
rige werkloosheid - Procedure - Beslissing 
tot schorsing - Betwisting - Beroeps
procedure - Beroepsgronden - Omvang -
Arbeidsrechtbank. 442 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Onopzettelijke 
doding als gevolg van een verkeersongeval -
Onderzoeksgerecht- Verwijzing van de be
klaagde na 31 dec. 1994- Wettigheid. 504 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid -
Begrip. 418 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
kracht - Begrip - Vreemde wet. 431 

Bewijs 
Strafzaken- Algemeen - Vreemd recht. 418 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijsvoering - Wegverkeer 
- Alcoho!ische intoxicatie. 345 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap 
in Nederland. 347 

Bloedproef 
Wegverkeer- Alcoholische intoxicatie- Be
wijs. 345 

Borgtocht 
Tenietgaan - Exceptie - Exceptie die tot de 
schuld zelf behoort - Exceptie die aileen de 
schuldenaar persoon!ijk betreft - Bevel van 
hogerhand. 431 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Geschil over burgerlijke rechten - Bevoegd
heid van de Rechterlijke Macht - Grondwet 
(1831) - Artikel 92 - Draagwijdte. 359 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partij - Beschikking van buiten
vervolgingstelling- Veroorde!ing tot schade
vergoeding- Vereisten. 381 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partij- Beschikking van buiten
vervolgingste!ling- Veroordeling tot schade
vergoeding- Vereiste van het eerlijk proces. 

381 

2-

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partij - Beschikking van buiten
vervolgingstel!ing- Veroordeling tot schade
vergoeding- Begroting. 381 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partij- Burgerlijke-partijste!ling 
- Ontvankelijkheid- Belang- Begrip. 407 

Burgerlijke rechtsvordering 
Schade ten gevolge van een misdrijf- Bur
gerlijke partijen - Getroffene - lndep!aats
gestelde verzekeraar - Vordering van de 
getroffene - Geen eindbeslissing - Gevo!g. 

502 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Oor
zaak - Begrip - Beoordeling door de rechter 
- Toetsing van het Hof. 394 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Overeenkomst- Akte- Uitlegging. 431 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof- Allerlei - Inter
nationaal Tribunaal voor Ruanda - Misdrij· 
ven behorend tot de bevoegdheid van het 
Internationaal Tribunaal- Aanhangigmaking 
bij de nationale gerechten- Verzoek van het 
Internationaal Tribunaal- Voorwerp- Out
trekking van de zaak aan de nationale gerech
ten - Bevoegdheid - Hof van Cassatie -
Procedure - Opdracht van het Hof. 463 

Cassatie 
Vorderingen tot vernietiging, cassatieberoep 
in het belang van de wet - Art. 441 Sv. -
Onderzoeksgerecht - Onopzettelijke doding 
als gevolg van een verkeersongeval- Verwij
zing naar de correctionele rechtbank na 31 
dec. 1994- Wettigheid. 504 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Straf 
of maatregel - Drugwet - Aanplakking en 
openbaarmaking van de rechterlijke beslis
sing - Geen afzonderlijke motivering - Be
perkte vernietiging. 458 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatie
beroep en betekening - Duur, begin en einde 
- Begin - Sluiting van ondernemingen -
Rechterlijke beslissing- Kennisgeving. 473 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatie
beroep en betekening- Beslissingen onmid
dellijk vatbaar voor cassatieberoep - Eind
beslissing op tussengeschil. 387 
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Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken- Vormen- Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen - Uiteenzet
ting van de middelen - Draagwijdte. 468 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken- Vormen- Te voegen 
stukken (bij cassatieberoep of memorie) -
Stukken zonder paraaf van een advocaat bij 
het Hofvan Cassatie. 430 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) - Gevolg- Art. 416 Sv. 502 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken- Memorie- Fax. 

321 

Cassatieberoep 
Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassa
tieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof 
van assisen- Veroordelend arrest- Draag
wijdte van het cassatieberoep - Onderzoek 
voor het hof van assisen- Rechtspleging voor 
het hof van assisen. 322 

Cassatieberoep 
Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassa
tieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof 
van assisen- Veroordelend a-rrest- Draag-
wijdte van het cassatieberoep Tussen-
arrest. 322 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden 
beslissing - Dictum - Grondslag - Rede
nen - Kritiek - Kritiek slaat niet op de 
redenen - Ontvankelijkheid. 468 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Gewijzigde algemeen verbindend ver
klaarde C.A.O. 377 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Bewijskracht van de akten - Vreemde 
wet. 431 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Schending van het vreemde recht- Zalrees 
recht - Nieuwe Zalrese wet - Onmiddellijke 
toepassing- Regel van Zalrees recht- Pre
cisering. 431 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Allerlei - Beslissing 
van de aangewezen rechter die overeenstemt 
met het cassatiearrest. 326 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Algemeen - Middel - Begrip. 

325 

.I .I:-

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Verband met bestreden beslis
sing- Bestreden beslissing- Hofvan assisen 
- Veroordelend arrest - Draagwijdte van 
het cassatieberoep - Onderzoek voor het hof 
van assisen- Rechtspleging voor het hof van 
assisen. 322 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
K.B. tot algemeen verbindendverklaring -
Toepassing- Arbeidsvoorwaarden- Beroeps
bekwaamheid werknemers - Alleenbeoor
delingsrecht werkgever- Betwisting-Bevoegd
heid van de rechter. 318 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Algemeen verbindend verklaarde C.A.O. 
Normatieve bepalingen- Wet in de zin van 
artikel 608 Ger.W. 377 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Uitlegging- Paritair comite voor verzekerings
wezen - V astheid van betrekking - Ontslag 
- Redenen- Geen redenen van economische 
of technische aard- Individuele handelwijze 
- Informatieverplichting werkgever t.o.v. 
werknemer en syndicale afvaardiging- Ver
zet van werknemer- Gevolg. 377 

D 
Dwangsom 

Onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan 
de hoofdveroordeling te voldoen - Rechter 
bevoegd om de dwangsom op te heffen, op te 
schorten of te verminderen. 384 

F 
Faillissement, faillissementsakkoord en ge

rechtelijk akkoord 
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers -
Faillietverklaring van de werkgever- Bevoor
rechte schuldvordering van de werknemer -
Berekening door de curator. 479 

Faillissement, faillissementsakkoord en ge
rechtelijk akkoord 
Allerlei - Faillissement - Intrekking -
Kosten. 493 

Faillissement, faillissementsakkoord en ge
rechtelijk akkoord 
Allerlei - Faillissement - Intrekking -
Kosten van tenuitvoerlegging - Kosten en 
salaris van de curator. 493 

G 
Gemeente·, provincie· en plaatselijke belas· 

tingen 
Gemeentebelastingen - Belastingschuldige 
- Inschrijving in het bevolkingsregister -
Draagwijdte. 424 

I 
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Geneeskunde 
Geneesmiddelen (verdovende middelen inbe
grepen)- Wet 24 feb. 1921 - Aanplakking 
en openbaarmaking van de rechterlijke beslis
sing - Motivering. 458 

Geneeskunde 
Beroepsorden- Provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren- Recht op een onpartijdige 
rechterlijke instantie - Begrip. 426 

Geneeskunde 
Beroepsorden- Provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren- Nietige beslissing- Raad 
van beroep - Redenen van de nietige beslis
sing - Overneming - Gevolg. 426 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Raad van beroep - Samenstelling - Onder
zoek van de zaak- Magistraat, plaatsvervan
gend lid- Niet benoemd als verslaggever -
Geldigheid der procedure. 427 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Tuchtprocedure- Strafvervolgingen- Invloed 
op de tuchtvordering. 428 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken- Allerlei- Faillissement 
- Intrekking - Kosten. 493 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken -Aller lei - Faillissement 
- Intrekking - Kosten van tenuitvoerleg
ging - Kosten en salaris van de curator. 493 

Gezinsbijslag 
Gewaarborgde gezinsbijslag - Gerechtigde 
- Vreemdeling - Gelijkheid van behande
ling met Belgische onderdanen- Voorwaar
den- Vluchteling- Hoedanigheid- Catego
rieen - Onderscheid - Gevolg. 446 

Grondwet 
Algemeen- Grondwet (1831) -Artikel92-
Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht -
Draagwijdte. 359 

Grondwet 
Algemeen- Grondwet (1831)- Artikel92-
Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht -
Draagwijdte. 359 

Grondwet 
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99) - Art. 17 -
Overeenstemming - Onderwijs - Universi
taire instellingen - Financiering - Onder
wijzend personeel - Emeritaat - Pensioen 
- Toelage - Inrustestelling - datum -
Datum v66r 1 juli 1971- Overlevingspensioen. 

327 

Grondwet 
Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99) -Art. 10 -
Overeenstemming- Onderwijs- Universi
taire instellingen - Financiering - Onder
wijzend personeel - Emeritaat - Pensioen 
- Toelage - Inrustestelling - Datum -

Datum v66r 1 juli 1971 - Overlevingspen
sioen. 327 

Grondwet 
Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99) - Art. 11 -
Overeenstemming- Onderwijs- Universi
taire instellingen - Financiering - Onder
wijzend personeel - Emeritaat - Pensioen 
- Toelage - Inrustestelling - Datum -
Datum v66r 1juli 1971- Overlevingspensioen. 

327 

Grondwet 
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Art. 24 -
Overeenstemming - Onderwijs - Universi
taire instellingen - Financiering - Onder
wijzend personeel - Emeritaat- Pensioen 
- Toelage - Inrustestelling - Datum -
Datum v66r 1juli 1971- Overlevingspensioen. 

327 

H 

Herziening 
Verzoek en verwijzing om advies - Ontvan
kelijkheid van het verzoek - Nieuw deskun
digenverslag- Overeenstemm:ing van dit ver
slag met een in het geding verworpen stand
punt. 341 

Hof van assisen 
Samenstelling van de jury en van het hof -
Samenstelling van het hof - Assessoren -
Rechters in de rechtbank van eerste aanleg
Plaats - Rechtbank in de zetel waarvan de 
assisen worden gehouden - Aanwijzing -
Vermoeden. 459 

Hof van assisen 
Samenstelling van de jury en van het hof -
Samenstelling van het hof - Assessoren -
Aanwijzing- "oudstbenoemde" rechters -
Verhindering- Vaststelling. 459 

Hof van assisen 
Samenstelling van de jury en van het hof
Samenstelling van het hof - Assessoren -
Aanwijzing - Andere dan de "oudst
benoemde" rechters - Rechten van de Mens 
- Eerlijk proces. 459 

Hof van assisen 
Samenstelling van de jury en van het hof -
Samenstelling van de jury - Lijst van de 
gezworenen - Kennisgeving aan beschul
digde - Doel van de rechtsvorm - Aard van 
de rechtsvorm. 459 

Hof van assisen I 

Samenstelling van de jury en van het hof
Samenstelling van de jury - Lijst van de 
gezworenen - Onderzoek betreffende de 
gezworenen - Stukken van het onderzoek -
Voeging bij het dossier- Verzuim of onregel
matigheid - Sanctie. 459 



Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter 
zitting - Getuigen - Bloed- en aanverwan
ten van de beschuldigde - Verhoor zonder 
eedafueming- Wettigheid. 322 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter 
zitting - Vragen aan de jury - Objectieve of 
reele verzwarende omstandigheden - Ver
schillende beschuldigden. 322 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter 
zitting - Vragen aan de jury - Reele of 
objectieve verzwarende omstandigheden -
Verschillende beschuldigden- Verzoek van 
een beschuldigde - Weigering van de voorzit
ter- Art. 6.2 E.V.R.M. - Vermoeden van 
onschuld. 322 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Aan de jury te 
stellen vragen- Voorwerp. 420 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Aan de jury te 
stellen vragen- Bevoegdheid van het hofvan 
assisen. 420 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Tussenarrest -
Overtuigingsstuk --'- Niet vertonen van een 
overtuigingsstuk - Nietigheid. 421 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Tussenarrest -
Overtuigingsstuk - Niet vertonen van een 
overtuigingsstuk - Recht van verdediging. 

421 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Onpartijdigheid -
Vermoeden van onschuld - Meningsuiting 
van de voorzitter - Discretionaire macht -
Grenzen. 423 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter 
zitting - Rechten van de Mens - Artikel 
6.3.a E.V.R.M.- Onderrichtingvan de beschul
digde - Aard en reden van de beschuldiging. 

459 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter 
zitting - Rechten van de Mens - Art. 6.3.b 
E.V.R.M. - Verdediging van beschuldigde
Voorbereiding- Tijd- Faciliteiten. 459 
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Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter 
zitting- Vraag aan de jury- Verzwarende 
omstandigheid- Omstandigheid blijkt uit de 
debatten - Rechten van de Mens. 459 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter 
zitting- Lijst van getuigen - Kennisgeving 
aan beschuldigde- ldentiteit van een getuige 
- Vergissing- Verbetering -Verhoor ter 
zitting - Geen verzet - Gevolg. 459 

Hof van assisen 
Eindarrest- Veroordeling- Cassatieberoep 
- Draagwijdte van het cassatieberoep- Onder
zoek voor het hof van assisen - Rechtsple
ging voor het hofvan assisen. 322 

Hof van assisen 
Eindarrest- V.eroordeling- Cassatieberoep 
- Draagwijdte van het cassatieberoep-Tussen
arrest. 322 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Beslissingen en partijen - Burgerlijke 
partij - Onderzoeksgerechten - Raadkamer 
- Regeling van de procedure - Buiten
vervolgingstelling - Ontvankelijkheid van 
het rechtsmiddel. 339 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Principaal beroep, vorm, termijn- Vonnis 
van de politierechtbank - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie- Vorm- Termijn. 

419 

Hoofdelijkheid 
Gemeenschappelijke fout - Begrip. 388 

Huur van diensten 
Overheidsopdrachten - Kwijtschelding van 
de boeten wegens de te late uitvoering -
Omstandigheden waaraan het bestuur vreemd 
is- Verzoek- Termijn. 353 

Huur van diensten 
Overheidsopdrachten - Kwijtschelding van 
de boeten wegens de te late uitvoering -
Omstandigheden waaraan het bestuur vreemd 
is- Verzoek- Doel- Toepassing. 353 

I 

Indeplaatsstelling 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Schade ten gevolge van een misdrijf- Bur
gerlijke partijen - Getroffene - Indeplaats
gestelde verzekeraar - Vordering van de 
getroffene - Geen eindbeslissing - Gevolg. 

502 



Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting- Belastingplichtige, rijks
inwoner- Woonplaats in Belgie- Begrip. 

410 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Inkomsten uit roerende 
goederen- Begrip. 410 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Andere aftrekbare posten - Aflossing van 
een hypothecaire lening - Onroerend goed 
toebehorend aan een echtgenoot. 466 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure-Aanslagtermijnen- Per
sonenbelasting - Niet aangegeven belast
bare inkomsten- Rechtsvordering- Begrip. 

424 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure-Aanslagtermijnen -Per
sonenbelasting - Niet aangegeven belast
bare inkomsten- Rechtsvordering- Draag
wijdte. 424 

Inkomstenbelastingen 
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist - Vervolging - Onrecht
streekse vervolging - K.B. 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het W.I.B. - Artikel 215, § 5 
- Wettigheid. 485 

Inkomstenbelastingen 
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist - Vervolging - Onrecht
streekse vervolging- Wetboek voor inkom
stenbelastingen (1964) - Artikel 208, § 1, r 
- Verenigbaarheid met de oude artikelen 6 
en 6bis Gw. - Prejudiciele vraag- Arbitrage
hof. 485 

Inkomstenbelastingen 
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de Schatkist - Vervolgingen - Onrecht
streekse vervolgingen - K.B. 4 maart 1965 
tot uitvoering van het W.I.B. - Artikel215, § 
5- Wettigheid. 489 

Inkomstenbelastingen 
Allerlei- Misdrijven- Advies van de gewes
telijke directeur- Verplichting. 410 

lnteresten 
Aller lei- Overeengekomen interesten- Vijf
jarige veijaring- Artikel 2277 B.W.- Toe
passingsgebied. 496 

Internationale verdragen 
Internationaal Verdrag betreffende de status 
van vluchtelingen - Bepalingen met recht
streekse werking in de Belgische interne rechts
orde. 446 

Internationale verdragen 
Rechtstreekse uitwerking in de interne rechts
orde - Conflict tussen internationale rechts
regel en interne rechtsregel- Voorrang van 
de verdragsregel. 446 
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Internationale verdragen 
Internationaal Verdrag betreffende de status 
van vluchtelingen - Art. 23 - Draagwijdte. 

446 

Internationale verdragen 
Internationaal Verdrag 19 december 1966 in
zake burgerrechten en politieke rechten opge
maakt te New York- Artikel 26 - Niet
discriminatiebeginsel - Draagwijdte. 446 

Internationale verdragen 
Internationaal Verdrag betreffende de status 
van vluchtelingen - Bepalingen met recht
streekse werking in de Belgische interne rechts
orde. 451 

Internationale verdragen 
Rechtstreekse uitwerking in de interne rechts
orde - Conflict tussen internationale rechts
regel en interne rechtsregel- Voorrang van 
de verdragsregel. 451 

I 
Internationale verdragen 

Internationaal Verdrag betreffende de status 
van vluchtelingen - Artikel 23 - Draag
wijdte. 451 

Internationale verdragen 
Internationaal Verdrag 19 december 1966 in
zake burgerrechten en politieke rechten opge
maakt te New York- Artikel 26 - Niet
discriminatiebeginsel - Draagwijdte. 451 

Internationale verdragen 
Internationale verbintenissen- Handvest van 
de Verenigde Naties, hoofdstuk VII- Veilig
heidsraad van de Verenigde naties, resolutie 
955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda 
- Verplichtingen voor Belgie- Gerechtelijke 
samenwerking - Misdrijven behorend tot de 
bevoegdbeid van het Internationaal Tribu
naal - Aanhangigmaking bij de nationale 
gerechten- Verzoek van het Internationaal 
Tribunaal- Voorwerp - Onttrekking van de 
zaak aan de nationale gerechten - Bevoegd-
heid - Hof van Cassatie Procedure -
Opdracht van het Hof. 464 

K 

Kort geding 
Bevoegdheid van de rechter in kort geding. 

349 

Kort geding 
Bevoegdheid van de rechter in kort geding -
Grenzen - Ogenschijnlijke rechten. 349 

Kort geding 
Bevoegdheid van de rechter in kort geding -
Grenzen - Ogenschijnlijke rechten - Schen
ding van het materiele recht. 349 

Kort geding 
Bevoegdheid van de rechter in kort geding -
Grenzen - Ogenschijnlijke rechten. 349 
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Kort geding 
Bevoegdheid - Bestaan van een recht. 359 

Kort geding 
Bevoegdheid - Administratieve handeling -
Burgerlijke subjectieve rechten- Ogenschijn
lijk foutieve aantasting. 359 

Kort geding 
Bevoegdheid - Administratieve handeling
Burgerlijke subjectieve rechten- Ogenschijn
lijk foutieve aantasting. 359 

Kort geding 
Bevoegdheid - Administratieve handeling
Burgerlijke subjectieve rechten - Ogenschijn
lijk foutieve aantasting. 359 

M 
Mach ten 

Rechterlijke Macht - Bevoegdheid - Admi
nistratieve handeling- Onrechtmatigheid
Vaststelling. 359 

Mach ten 
Rechterlijke Macht - Geschil over burger
lijke rechten- Artikel 144 Gw. (oud 92)
Draagwijdte. 359 

Mi~drijf 
Algemeen, begrip, materieel en moreel hestand
dee!, eenheid van opzet- Eenheid van opzet 
- Samenloop van misdrijven - Wijziging 
van de strafwet- Strengere strafwet- Uit
werking. 344 

Misdrijf 
Verzwarende omstandigheden - Verschei
dene daders - Objectieve of reele verzwa
rende omstandigheden - Gevolg. 322 

0 
Onderwijs 

Universitaire instellingen - Financiering -
Onderwijzend personeel- Emeritaat- Pen
sioen - Toelage - Inrustestelling - Datum 
-Datum v66r 1 juli 1971 - Overlevingspen
sioen. 327 

Onderwijs 
Universitaire instellingen - Financiering -
Onderwijzend personeel- Emeritaat- Pen
sioen - Toelage - Inrustestelling - Datum 
-Datum v66r 1juli 1971-Overlevingspensioen 
- Grondwet - Overeenstemming. 327 

Onderzoek in strafzaken 
Vordering van het openbaar ministerie -
Noodzaak. 315 

Onderzoek in strafzaken 
Vordering van het openbaar ministerie -
Vorm. 315 
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Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking- Bevel niet bij dossier gevoegd 
- Gevolgen. 334 

Onderzoek in strafzaken 
Beslissing van buitenvervolgingstelling -
Nieuwe bezwaren - Initiatief tot heropening 
van het onderzoek- Burgerlijke-partijstelling. 

339 

Onderzoeksgerechten 
Kamer van inbeschuldigingstelling- Buiten
vervolgingstelling- Burgerlijke partij -Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid van het rechts
middel. 339 

Onderzoeksgerechten 
Kamer van inbeschuldigingstelling- Beschik
king van buitenvervolgingstelling - Verzet 
van de burgerlijke partij - Burgerlijke partij 
in het ongelijk gesteld - Veroordeling tot 
schadevergoeding- Begrip. 381 

Onderzoeksgerechten 
Kamer van inbeschuldigingstelling- Beschik
king van buitenvervolgingstelling - Verzet 
van de burgerlijke partij- Burgerlijke partij 
in het ongelijk gesteld - Veroordeling tot 
schadevergoeding - Begroting. 381 

Openbaar ministerie 
Gerechtelijk onderzoek- Beslissing van buiten
vervolgingstelling- Nieuwe bezwaren-Vor
dering tot heropening van het onderzoek. 339 

Overeenkomst 
Algemene begrippen- Wetten- Werking in 
de tijd. 431 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
T.a.v. derden - Contractuele aansprakelijk-
heid - Hoofdelijkheid Gemeenschappe-
lijke fout- Begrip. 388 

Overeenkomst 
Uitlegging- Kort geding- Bevoegdheid van 
de rechter in kort geding - Maatregel tot 
bewaring - Ogenschijnlijke rechten. 349 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Scha
devergoeding- Omvang. 316 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Wan
prestatie van beide partijen- Ontbinding
Schadevergoeding- Omvang. 316 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Wan
prestatie van beide partijen - Schadevergoe
ding. 316 

Overheidsopdrachten (werken, leverin· 
gen, diensten) 
Overheidsopdrachten - Kwijtschelding van 
de boeten wegens de te late uitvoering -
Omstandigheden waaraan het bestuur vreemd 
is- Verzoek- Termijn. 353 
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Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Overheidsopdrachten - Kwijtschelding van 
de boeten wegens de te late uitvoering -
Omstandigheden waaraan het bestuur vreemd 
is - Verzoek - Doe! - Toepassing. 353 

p 

Pensioen 
Werknemers- Rustpensioen- Loopbaan
Eenheid van loopbaan - Breuk - Teller -
V aststelling - Bedrag van het toegekende 
pensioen. 4 71 

Pensioen 
Allerlei- Overlevingspensioen- Onderwijs 
- Universitaire instellingen - Financiering 
- Onderwijzend personeel - Emeritaat -
Rustpensioen - Toelage - Inrustestelling -
Datum - Datum v66r 1 juli 1971. 327 

Prejudicieel geschil 
Cassatiemiddel- Vraag bedoeld in artikel 26 
Bijzondere Wet Arbitragehof. 485 

R 

Raad van State 
Administratief kort geding - Schorsing van 
de tenuitvoerlegging van een akte of regle
ment van een administratieve overheid -
Bevoegdheid - Grenzen. 359 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzon
dere regels) - Collectieve arbeidsovereen
komst - K.B. tot algemeen verbindendver
klaring- Toepassing- Arbeidsvoorwaarden 
- Beroepsbekwaamheid werknemer- Alleen
beoordelingsrecht werkgever- Betwisting
Bevoegdheid van de rechter. 318 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 5 -Art. 
5.2 - Toepassingsgebied. 325 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1 - Benadeelde- Gerechtelijk onderzoek 
- Beslissing van buitenvervolgingstelling -
Heropeningvan het onderzoek wegens nieuwe 
bezwaren- Burgerlijke-partijstelling-Afwij
zing. 339 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1 - Onderzoeksgerechten - Beschikking 
van buitenvervolgingstelling- Verzet van de 
burgerlijke partij - Burgerlijke partij in het 
ongelijk gesteld - Veroordeling tot schade
vergoeding. 381 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1- Onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie - Openbaar ministerie 
- Politie. 416 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Onpartijdigheid - Hof van 
assisen - Meningsuiting van de voorzitter. 

423 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren- Recht op een onpartijdige 
rechterlijke instantie - Draagwijdte. 426 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.1- Hofvan assisen- Samenstel
ling van het hof- Assessoren- Aanwijzing 
-Andere dan de "oudstbenoemde" rechters 
- Eerlijk proces. 459 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1 - Hof van assisen - Behandeling ter 
zitting- Vraag aan de jury- Verzwarende 
omstandigheid- Omstandigheid blijkt uit de 
debatten. 459 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.2- Hofvan assisen- Behandeling 
ter zitting - Vragen aan de jury - Reele of 
objectieve verzwarende omstandigheden -
Verschillende beschuldigden- Verzoek van 
een beschuldigde - Weigering van de voorzit
ter - Gevolg. 322 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel6.2- Vermoeden van onschuld- Hof 
van assisen - Meningsuiting van de voorzit
te~ 423 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.3 - Art. 6.3.a E.V.R.M. - Hof van assisen 
- Behandeling ter zitting - Onderrichting 
van de beschuldigde - Aard en reden van de 
beschuldiging. 459 

Rechten van de mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.3 - Art. 6.3.b E.V.R.M. - Hof van assisen 
-,-- Behandeling ter zitting- Verdediging van 
beschuldigde - Voorbereiding- Tijd- Faci
liteiten. 459 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten - Art. 14.1 - Onderzoeks
gerechten- Beschikkingvan buitenvervolging
stelling- Verzet van de burgerlijke partij
.Burgerlijke partij in het ongelijk gesteld -
Veroordeling tot schadevergoeding. 381 
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Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Rechts
macht - Gevolg. 336 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken- Samen
loop van misdrijven - Eenheid van opzet -
Wijziging van de strafwet - Strengere straf
wet - Uitwerking. 344 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Onderzoek ter terechtzitting
Afwezigheid van partijen - Gevolg. 346 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Burgerlijke zaken - Dubbelzin
nige redenen - Begrip. 388 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Naar recht met redenen omklede beslissing
Voorwaarden. 329 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Strafmaat - Bijzondere motiverings
verplichting- Zwaarte van de feiten- Draag
wijdte. 408 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Straf- Art. 195, tweede lid, Sv. - Keuze -
Afzonderlijke motivering. 458 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Straf of maatregel - Art. 195, tweede lid, Sv. 
- Keuze - Afzonderlijke motivering. 458 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen)- Beschou
wing - Geen rechtsgevolg. 327 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Gebrek 
aan antwoord. 348 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Gebrek 
aan antwoord. 348 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken- Tussen vonnisgerechten- Ver
schillende feiten- Verwijzing beklaagde naar 
correctionele rechtbanken- Afzonderlijke be
schikkingen - Correctionele rechtbanken uit 
verschillende rechtsgebieden - Samenhang 
- Beklaagde - Verzoek tot regeling van 
rechtsgebied - Beoordeling door het Hof.503 
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Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Algemeen - Beschikking 
tot verwij zing na correctionalisatie - Beslis
sing tot onbevoegdverklaring van het vonnis
gerecht- Ongegrond - Regeling van rechts
gebied- Vernietiging van de beslissing van 
het vonnisgerecht-Verwijzing naar het vonnis
gerecht anders samengesteld. 330 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Algemeen - Geen geschil 
inzake bevoegdheid - Gevolg. 418 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf -
Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Ver
wijzingsbeschikking- Arrest houdende onbe
voegdverklaring- Vernietiging van de beschik
king- Verdachte in hechtenis- Verwijzing 
naar de anders samengestelde raadkamer. 

478 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht- Allerlei- Vonnisgerecht
Aanhangigmaking - Afzonderlijke beschik
kingen - Feiten - Gerecht bevoegd voor de 
ene en niet voor de andere - Samenhang -
Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak -
Geen opgave van de verzachtende omstandig
heden- Vernietiging van de beschikking
Onbevoegdverklaring- Gedeeltelijke vernie
tiging. 478 

s 
Slagen en verwondingen, doden 

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
en onopzettelijk doden- Verkeersongeval
Onderzoeksgerecht- Verwijzing naar de cor
rectionele rechtbank na 31 dec. 1994- Wet
tigheid. 504 

Stedebouw 
Bouwvergunning- Schijnbare onregelmatig
heid - Gebruik - Aantasting van subjec
tieve burgerlijke rechten - Bevoegdheid van 
de rechter in kart geding. 359 

Stedebouw 
Bouwvergunning - Reclamebord - Plaat
sing op een muur. 409 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Herstelvordering -
Gemachtigde ambtenaar - College van bur
gemeester en schepenen - Hoedanigheid om 
de vordering in te stellen. 342 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Herstelvordering -
Gemachtigde ambtenaar - Vlaamse Gewest 
- Onderscheiden belangen. 342 



Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Herstel van plaats in 
de vorige staat- Uitvoering van aanpassings
werken- Vordering van het Vlaamse Gewest 
- Ontvankelijkheid. 407 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde- Strafzaken- Vorde
ringvan de gemachtigde ambtenaar- Vorm
vereiste. 415 

Straf 
Verzachtende omstandigheden, verschonings
gronden- Verzachtende omstandigheden
Verkrachting- Kind minder dan 10 jaar
Correctionalisering. 474 

Straf 
Aller lei- Art. 195, tweede lid, Sv. - Redenen 
- Keuze - Mzonderlijke motivering. 458 

Strafvordering 
Fiscale misdrijven - Advies van de geweste
lijke directeur- Verplichting. 410 

T 
Telegraaf en telefoon 

Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap 
in Nederland. 347 

Terugvordering 
Eigendomsvordering - Begrip. 

Terugvordering 
Eigendomsvordering- Voorwerp. 

Terugvordering 
Eigendomsvordering- Grondslag. 

Tussenkomst 

388 

388 

388 

Burgerlijke ~aken- Cassatiegeding- Vor
dering tot bindendverklaring van het arrest 
- Ontvankelijkheid. 468 

v 
Vennootschappen 

Handelsvennootschappen- Algemeen- Ver
bintenissen aangegaan in naam van een ven
nootschap in oprichting - Overname van de 
verbintenissen door de opgerichte vennoot
schap - Gevolgen. 428 

Verbintenis 
Niet-nakoming - Bevel van hogerhand -
Begrip - Verbintenis tot betaling van een 
geldsom. 431 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde)- Overeengekomen interes
ten - Vijfjarige verjaring - Artikel 2277 
B.W.- Toepassingsgebied. 496 
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Verwijzing wn een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Verzoek tot verwijzing- Ver
werping - Nieuw verzoek tot verwijzing -
Ontvankelijkheid- Voorwaarde. 325 

Verwijzing wn een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken-Verzoek tot verwijzing- Grand
slag - Redelijke termijn - Overschrijding. 

325 

Verwijzing wn een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Ge
volg. 416 

Verzet 
Strafzaken - Ontvangen verzet - Afstand 
van verzet- Gevolgen. 477 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Eindbeslis
sing op tussengeschil - Begrip. 387 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Gezag van gewijsde- Rechtsmacht- Gevolg. 

336 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Gezag van 
gewijsde - Rechtsmacht - Gevolg. 336 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Rechtsmacht - Gevolg. 336 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Nieuwe aanspraak- Nieuw verweer- Voor
waarde. 336 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Gezag van gewijsde- Rechtsmacht- Gevolg. 

336 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Rechtsmacht - Gevolg. 336 

Vonnissen en arre~ten 
Strafzaken - Bur.ferlijke rechtsvordering -
Nieuwe aanspraak- Nieuw verweer- Voor
waarde. 336 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Artikel 5.2 E.VR.M. - Toe
passelijkheid. 325 

Voorlopige hechtenis 
Invrijheidstelling onder voorwaarden- Borg
sam - Motivering - Geen discriminatie -
Bepaling van het bedrag. 335 

Voorlopige hechtenis 
Cassatieberoep-Vorm en termijn voor memo
ries en stukken - Memorie - Fax. 321 
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Voorrechten en hypotheken 
Bijzonder voorrecht - Faillietverklaring van 
de werkgever - Bevoorrechte schuldvorde
ring van de werknemer- Berekening door de 
curator. 479 

Vordering in rechte 
Rechter bij wie een op een bepaling van vreemd 
recht gegronde vordering aanhangig is -
Verplichting van de rechter om de inhoud, de 
betekenis en de draagwijdte van dat recht na 
te gaan. 431 

Vreemdelingen 
Gewaarborgde gezinsbijslag - Gerechtigde 
- Gelijkheid van behandeling met Belgische 
onderdanen- Voorwaarden- Hoedanigheid 
van vluchteling - Categorieen - Onder
scheid - Gevolg. 446 

Vreemdelingen 
Toegang tot het grondgebied, verblijf, vesti
ging, verwijdering - Vluchteling - Hoeda
nigheid - Begrip. 446 

Vreemdelingen 
Bestaansminimum - Gerechtigde - Gelijk
heid van behandeling met Belgische onderda
nen - Voorwaarden - Hoedanigheid van 
vluchteling- Categorieen- Onderscheid
Gevolg. 451 

Vreemdelingen 
Toegang tot het grondgebied, verblijf, vesti
ging, verwijdering - Vluchteling - Hoeda
nigheid - Begrip. 451 

Vreemde wet 
Strafzaken - Misdrijf gepleegd buiten het 
grondgebied van het Rijk- Wet van hetland 
waar het is gepleegd- Rechter- Rechtsken
nis. 418 

Vreemdewet 
Vordering in rechte - Rechter bij wie een op 
een bepaling van vreemd recht gegronde vor
dering aanhangig is - Verplichting van de 
rechter om de inhoud, de betekenis en de 
draagwijdte van dat recht nate gaan. 431 

Vreemdewet 
Zai:rees recht - Zai:rees wetboek van arbeids
recht - Arbeidsovereenkomst - Rechtsvor
dering tot betaling van het loon- Verjaring 
-Loon- Begrip. 431 

Vreemdewet 
Zalrees recht- Zai:rees B.W.- Verbintenis 
- Niet-nakoming- Bevel van hogerhand
Begrip - Verbintenis tot betaling van een 
geldsom. 431 

Vreemdewet 
Zai:rees recht- Zai:rees Wetboek van Arbeids
recht - Arbeidsovereenkomst - Einde -
Ontslag om economische redenen - Proce
dure - Toepassingsgebied - Instelling -
Mgeschafte categorie van betrekkingen -
Enige betrekking. 431 
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Vreemdewet 
Cassatiemiddel- Burgerlijke zaken- Ver
eiste vermeldingen - Schending van het 
vreemde recht - Zai:rees recht - Nieuwe 
Zai:rese wet - Onmiddellijke toepassing -
Regel van Za'irees recht- Precisering. 431 

Vreemde wet 
Zai:rees recht - Algemene rechtsbeginselen 
- Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
de wet geen terugwerkende kracht heeft. 431 

Vreemdewet 
Zai:rees recht- Werking in de tijd- Draag
wijdte- Overeenkomst. 431 

Vreemdewet 
Zai:rees recht- Zai:rees Burgerlijk Wetboek 
- Borgtocht - Tenietgaan - Exceptie -
Exceptie die tot de schuld zelf behoort -
Exceptie die aileen de schuldenaar persoon
Iijk betreft - Bevel van hogerhand. 431 

w 
Wegverkeer 

Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Art. 34 
- Alcoholische intoxicatie - Bewijs. 345 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet - Wetsbepalingen- Art. 63 
- Alcoholische intoxicatie - Bewijs. 345 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 1 december 1975 
- Reglementsbepalingen - Artikel 12 -
Artikel 12.4- Maneuver - Begrip. 384 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 12 - Artikel 
12.4- Toepassing sluit die van artikel 19.1 
uit. 475 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen - Artikel 19 - Artikel 
19.1- Toepassing sluit die van artikel 12.4 
uit. 475 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Uitkeringsaanvraag -
Bijkomstige activiteit- Uitoefening- Periode 
- Werknemer - Tewerkstelling - Dagen 
van tewerkstelling - Begrip - Jaarlijkse 
vakantie - Beeindiging van de arbeidsover
eenkomst. 397 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Samenwoning met een 
zelfstandige - Aangifte - Geen aangifte -
Sanctie- Uitzondering-Aanmerkelijke hulp 
aan de zelfstandige - Hulp - Geen hulp -
Begrip. 400 



Werkloosheid 
Recht op uitkering - Toelatingsvereisten -
W achttijd - Arbeidsdagen - Gelijkgesteld(;l 
dagen - Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Uit
kering- Betaling. 402 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Langdurige werkloos
heid- Procedure- Verwittiging tot schor
sing- Betwisting- Verplicht administratief 
beroep - Beroepsgronden - Omvang. 442 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Langdurige werkloos
heid- Procedure- Verwittiging tot schor
sing-Niet-nalevingverplichte administratieve 
procedure- Beslissing tot schorsing- Betwis
ting - Beroepsprocedure - Beroepsgronden 
- Bevoegdheid arbeidsrechtbank - Om
vang. 442 

Werkloosheid 
Recht op uitkering Beroepsopleiding -
Stopzetting - Lichamelijke geschiktheid -
Geschil - Toepasselijke procedure. 468 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Beroepsopleiding -
Stopzetting - Lichamelijke geschiktheid -
Geschil - Procedure - Toepassings
vereisten. 468 
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Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Algemeen - Algemeen verbindend ver
klaarde C.A.O.- Normatieve bepalingen
Wet in de zin van artikel 608 Ger.W. 377 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Wetten 
van politie - Internationaal privaatrecht -
Wetsconflict- Toepasselijke wet- Uitzon
deringen. 374 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Wetten 
van politie in de zin van artikel 3 B.W. -
Begrip. 374 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Interna
tionaal privaatrecht - Onrechtmatige daad 
in Oostenrijk gepleegd - Schade - Geen 
internationale overeenkomst tussen Belgie en 
Oostenrijk- Vordering tot schadevergoeding 
ingesteld voor de Belgische burgerlijke recht
banken - Mogelijke dader Belg - Toepasse
lijke wet. 374 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte - Terug
werkende kracht- Interpretatieve wet. 410 

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking 
in de tijd - Draagwijdte - Overeenkomst. 

431 


