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Nr. 196 

2e KAMER - 29 mei 1996 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS- AAN

HOUDING- VRIJHEIDSBENEMING- BEGRIP. 

2o VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING- HANDHA VING BEVOLEN DOOR DE 
RAADKAMER- HOGER BEROEP- KAMER VAN 
INBESCIIDLDIGINGSTELLING- VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING - DEVOLUTIEVE 
KRACHT VAN HET HOGER BEROEP. 

3° HOGER 13EROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA VING BE
VOLEN DOOR DE RAADKAMER- KAMER VAN 
INBESCIIDLDIGINGSTELLING- VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING - DEVOLUTIEVE 
KRACHT. 

4 ° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- VOOR
LOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING BEVO
LEN DOOR DE RAADKAMER- KAMER VAN IN
BESCHULDIGINGSTELLING- VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING- HANDHAVING VAN DE 
HECHTENIS - EENPARIGHEID NIET VEREIST. 

1 o Volgens artikel 2, 5°, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990 mag de vrijheidsbene
ming in geen geval Zanger duren dan 
vierentwintig uur, te rekenen van de ken
nisgeving van de beslissing of, ingeval be
warende dwangmaatregelen zijn gena
men, te rekenen van het tijdstip waarop 
die persoon niet meer beschikt over de 
vrijheid van komen en gaan; het verlies 
van de vrijheid van komen en gaan is een 
feitelijke toestand die in concreto en in het 
licht van de bijzondere omstandighe
den van elk geval moet worden beoor
deeld (1). 

2° en 3° Wanneer de raadkamer uitspraak 
heeft gedaan over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, doet, op het hager 
beroep tegen die beslissing, de kamer van 
inbeschuldigingstelling die de beschik
king vernietigt en de hechtenis hand
haaft, uitspraak wegens de devolutieve 

(1) Cass., 30 okt. 1991, A.R. nr. 9446 (A. C., 
1991-92, nr. 121). 

kracht van het hager beroep en niet bij 
wege van evocatie (2). (Art. 30 wet 30 juli 
190.) 

4° Wanneer de kamer van inbeschuldiging
stelling na de beschikking van de raad
kamer te hebben vernietigd, uitspraak 
doet bij wege van nieuwe beschikkingen 
en, zoals de vernietigde beschikking, de 
voorlopige hechtenis handhaaft, wijzigt zij 
geen voor de verdachte gunstige beschik
king en hoeft zij derhalve niet met een
parigheid van stemmen uitspraak te doen 
(3). (Art. 2llbis Sv.) 

(PUTZOLU) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0713.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat volgens artikel 2, 

5°, van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis de 
vrijheidsbeneming in geen gevallan
ger mag duren dan vierentwintig uren 
te rekenen van de kennisgeving van de 
beslissing of, ingeval er bewarende 
dwangmaatregelen zijn genomen, te 
rekenen van het ogenblik dat de per
soon niet meer beschikt over de vrij
heid van komen en gaan; 

Overwegende dat het verlies van de 
vrijheid van komen en gaan een fei
telijke toestand is die in concreto en in 
het licht van de bijzondere omstan
digheden van elk geval moet worden 
beoordeeld; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de gronden van de 
vordering, vaststelt dat de recher
cheurs eiseres begonnen te verhoren 

(2) Cass., 2jan. 1991,A.R. nr. 5188 (A.C., 1990-
91, nr. 224); 15 maart 1994, A.R. nr. P.94.0313.N 
(ibid., 1994, nr. 127). 

(3) Zie Cass., 4 dec. 1967 (A.C., 1968, 489). 



508 HOF VAN CASSATIE Nr. 197 

op 23 april 1996 om 9 uur 15' en dat 
zij dezelfde dag om 12 uur en om 14 
uur ermee instemde om vrij in de lo
kalen van de rechercheurs te blijven 
maar hun evenwel meedeelde dat zij 
ten laatste rond 14 uur 30 weg moest; 
dat zij om 14 uur 40' vroeg om de lo
kalen te mogen verlaten en de gerech
telijk inspecteur om 14 uur 45' de met 
het onderzoek belaste magistraat 
raadpleegde die besliste eiseres aan te 
houden; dat het bevel tot aanhouding 
haar op 24 april 1996 om 14 uur 41' 
werd betekend; 

Overwegende dat het arrest, nog 
steeds met verwijzing naar de gron
den van de vordering, in feite vast
stelt dat tussen 14 uur 40' en 14 uur 
45' geen enkele dwangmaatregel je
gens eiseres werd genomen; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van die vaststellingen wettig be
slist dat eiseres werkelijk van haar 
vrijheid werd beroofd op 23 april 1996 
om 14 uur 45' en dat, bijgevolg, nu het 
aanhoudingsbevel was betekend op 24 
april 1996 om 14 uur 41', de beteke
ning is geschied binnen de bij arti
kel 18 van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis 
bepaalde termijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: 

Overwegende, enerzijds, dat, wan
neer de raadkamer uitspraak heeft ge
daan over de handhaving van de voor
lopige hechtenis, de kamer van 
inbeschuldigingstelling, op het hoger 
beroep tegen die beslissing, uitspraak 
doet wegens de devolutieve kracht van 
het hoger beroep en niet bij wege van 
evocatie; 

Dat, anderzijds, wanneer de kamer 
van inbeschuldigingstelling na de be
schikking van de rae~dkamer te heb
ben vernietigd, uitspraak doet bij wege 
van een nieuwe beschikking en, zo
als de vernietigde beschikking, de 
voorlopige hechtenis handhaaft, zij een 
voor de verdachte gunstige beschik-

king wijzigt en derhalve niet met een
parigheid van stemmen van de leden 
van de zetel uitspraak hoeft te doen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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 eiseres in de kos
ten. 

29 mei 1996 - ze kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, waamemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. J.P. Mayence 
en D. Van Cleemput, Charleroi. 

Nr. 197 

1 e KAMER- 30 mei 1996 

1 o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - RECHTSPLEGING- HOGER BE
ROEP- TERMIJN- VONNIS TER ZAKE VAN 
FAILLISSEMENT- BEGRIP. 

zo FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - RECHTSPLEGING- HOGER BE
ROEP- TERMIJN- VONNIS TER ZAKE VAN 
FAILLISSEMENT- BETWISTING BETREFFENDE 
EEN CONSIGNATIE OP EEN GEMEENSCHAPPE
LIJKE REKENING- 'IEGENSTELBAARHEID AAN 
DE BOEDEL. 

3o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- RECHTSPLEGING- HOGER BE
ROEP- TERMIJN- VONNIS TER ZAKE VAN 
F AILLISSEMENT- BETWISTING BETREFFENDE 
EEN CONSIGNATIE OP EEN GEMEENSCHAPPE
LIJKE REKENING- '!EGENSTELBAARHEID AAN 
DE BOEDEL. 
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4° OVEREENKOMST- UITLEGGING
WILSOVEREENSTEMMING VAN DE PARTIJEN
CONSIGNATIE OP EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
REKENING - TEGENSTELBAARHEID AAN DE 
BOEDEL- GEEN GESCIDLTER ZAKE VAN FAIL
LISSEMENT. 

1 o Onder vonnis ter zake van faillisse
ment in de zin van art. 465, eerste lid, 
Faillissementswet moet worden verstaan 
ieder vonnis dat uitspraak doet over 
rechtsvorderingen en betwistingen die 
rechtstreeks uit een faillissement ont
staan en waarvan de gegevens voor de op· 
lossing zich bevinden in het bijzonder 
recht dat het faillissement beheerst (1). 

2° De betwisting betreffende de vraag of een 
bedrag dat een partij tijdens een geding 
start op een gemeenschappelijke reke
ning van haar advocaat en van de ad
vocaat van de tegenpartij, nag tot haar 
vermogen behoort dan wel enkel als een 
vrijwillige consignatie op een gemeen
schappelijke rekening geldt is niet recht· 
streeks uit het faillissement ontstaan 
maar kan oak buiten enig faillissement 
ontstaan. (Art. 465 Faillissementswet.) 
(2) 

3° en 4° Voor de beoordeling van de aard 
van de betwisting in het licht van de toe
passelijkheid van art. 465, eerste lid, 
Faillissementswet, is niet determine
rend dat de rechter bijkomend heeft moe-

(1) Cass., 11 jan. 1988, A.R. nr. 7756, A. C., 
1987-88, nr. 286; 6jan. 1992,A.R. nr. 7256, ibid., 
1991-92, nr. 230; 12 maart 1992, A.R. nr. 9089, 
ibid., nr. 367; 11 juni 1993, A.R. nr. 7995, ibid., 
1993, nr. 281. Zie Cass., 18 juni 1992, A.R. nr. 
9248, ibid., nr. 548. 

(2) Het O.M. concludeerde tot verwerping van 
de voorziening op grond dat zonder het faillis
sement de gelden onbeschikbaar waren, of ze nu 
in betaling dan wei in bewaring gegeven wa
ren, dat de curator, wiens algemene opdracht erin 
bestaat de activa van de gefailleerde te gelde te 
maken en het opgebrachte geld te verdelen (Cass., 
2 maart 1995, A.R. nr. C.93.0094.F, A. C., 1995, 
nr. 127), hun vrijgave vroeg en dat rekening ge
houden werd met de gelijkheid en de samen
loop van de schuldeisers. Er is hoop dat deze be
twistingen omtrent de toepasselijke beroeps
termijn weldra tot het verleden behoren, zodra nl. 
de termijn van gemeen recht, d.i. een maand (art. 
1051, eerste lid, Ger.W.) van toepassing zal zijn, 
zoals artikel 36, eerste lid, van het ontwerp van 
faillissementswet het voorziet (Memorie van 'The
lichting, Gedr.St., Kamer, 330/1, 95/96, blz. 62). 

ten beslissen of de consignatie (3) 
waarvan hij het bestaan aanneemt 
aan de boedel kon worden tegengewor
pen (4). 

(MINI-FLAT N.V: 
T. FAILLISSEMENT RIANTE P.V:B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0373.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1993 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
1165, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wethoek, 465, 470, 479 en 528 van de 
Faillissementswet van 18 april 1851, die 
het hoek III, titel I, van het Wethoek van 
Koophandel vormt, 19, 23, 24, 25, 26 en 
1051, eerste lid, Gerechtelijk Wethoek en 
voor zoveel als nodig 1404, tweede lid, Ge
rechtelijk Wethoek, 

doordat het hestreden arrest, na de vast
stelling dat eiseres in haar verzoekschrift 
tot hoger heroep "haar oorspronkelijk ver
weer handhaaft (de storting op de gemeen
schappelijke rekening is een vorm van kan
tonnement zodat de gelden tot haar 
patrimonium hehoren)", het door eiseres 
hinnen de hij artikel1051 Gerechtelijk Wet
hoek voorziene termijn van 1 maand te re
kenen van de hetekening van het vonnis a 
quo aangetekend hoger heroep onontvan
kelijk verklaart en eiseres verwijst in de 
kosten van hoger heroep op volgende gran
den: 

"dat de oorsprong van onderhavige vor
dering (inleidende dagvaarding van 
8.6.1988) uitsluitend gelegen is in het fail
lissement van de PVBA Rianta; dat de cu
rator deze vordering slechts kon (en moest) 
instellen omdat hij diende op te treden niet 
aileen namens de gefailleerde - die het ac
coord (de consignatie op een gemeenschap
pelijke rekening) had gesloten en derhalve 

(3) Zie Cass., 9 nov. 1990,A.R. nr. 6657 (A. C., 
1990-91, nr. 135). 

(4) Zie Cass., 14 feb. 1991, A.R. nr. 8775 (A. C., 
1990-91, nr. 318); 12 maart 1992 en 18 juni 1992, 
l.c. 
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erdoor gebonden was - maar ook namens 
en in het belang van al de andere schuld
eisers van de gefailleerde (die door dit ac
coord geenszins gebonden waren); 

dat de eerste rechter de betwisting 
slechts kon beoordelen in het licht van de 
bijzondere bepalingen van het faillis
sementsrecht; 

dat hij dit ook gedaan heeft door in de 
redengeving te benadrukken dat "de gel
den, geconsigneerd op de wijze als in hui
dig geschil gedaan, niet aan de wet van sa
menloop met andere schuldeisers van de 
thans gefailleerde PVBA Rianta ontsnap
pen ... "en dat "ten overstaan van het feit 
dat in het kader van het bestaande faillis
sement de gelijkheid onder de schuldeisers 
moet geeerbiedigd worden ... "; 

dat derhalve het bestreden vonnis "ter
zake van faillissement" - in de zin van art. 
465 FW - werd gewezen zodat het hoger 
beroep laattijdig werd ingesteld de uitzon
derlijke beroepstermijn van 15 dagen ge
schonden zijnde; 

Het vonnis a quo, gewezen door de 
Rechtbank van Koophandel te Turnhout op 
3 oktober 1989, na de uiteenzetting van de 
feitelijke toedracht, verweerders eis, strek
kende tot het horen zeggen voor recht dat 
het bedrag van 3.093.333 frank, dat door de 
PVBA Rianta v66r het faillissementsvonnis, 
met name op 12 december 1986, werd ge
stort op de door de raadslieden van par
tijen bij de Private Kas geopende gemeen
schappelijke rekening, die het nummer 630-
2100418-39 draagt, behoort tot het 
patrimonium van de gefailleerde PVBA 
Rianta en dienvolgens aan hem dient te 
worden vrijgegeven, heeft ingewilligd op 
volgende gronden : 

"N.V. Mini-Flat stelt dat door de star
ting van 12 december 198(6) het bedrag van 
3.093.333 fr. gekantonneerd werd, en dat de 
PVBA Rianta gebruik gemaakt heeft van 
haar ontegensprekelijk recht tot kanton
nement waar dat recht haar niet ontzegd 
was geworden door het vonnis van 29 ok
tober 1986; 

Het schrijven van 5 november 1986, uit
gaande van de raadsman van de PVBA 
Rianta is duidelijk : ten overstaan van de 
uitvoerbaarheid van het vonnis van 29 ok
tober 1986 zou hij de procedure van kan
tonnement moeten instellen, maar in plaats 
van tot deze procedure over te gaan, stelt 
hij voor de bedragen waartoe zijn kliente 
werd veroordeeld ten provisionele titel, te 
consigneren op de gemeenschappelijke 

rekening. Dit voorstel kan niet verkeerd be
grepen worden : geen kantonnement, wel 
een zuivere consignatie op een gemeen
schappelijke rekening. 

N.V. Mini-Flat is met dit voorstel ak
koord geraakt en heeft op deze wijze op dat 
ogenblik alleszins verzaakt aan de uitvoer
baarheid van het vonnis en de eenvou
dige consignatie der gelden op een gemeen
schappelijke rekening aanvaard. 

Die consignatie kan niet beschouwd wor
den als een betaling die een totale bevrij
ding zou hebben gebracht voor de schul
denaar PVBA Rianta. 

Een dergelijke consignatie is niet ge
lijk aan een betaling. De bedoeling van de 
partijen is duidelijk de gelden tijdelijk on
beschikbaar te maken tot dat over de uit
eindelijke bestemming ervan zou zijn be
slist. 

Het effect van "betaling" geldt enkel in
geval van kantonnement uitgevoerd val
gens bepalingen en voorwaarden voor
zien bij artikel 1404 van het Gerechtelijk 
Wetboek. (Fettweis, Manuel de procedure 
civile, nrs. 962 en volgende) : 

Bijgevolg ontsnappen de gelden, gecon
signeerd op de wijze als in huidig geschil 
gedaan, niet aan de wet van samenloop met 
andere schuldeisers van de thans gefail
leerde PVBA Rianta. Stellen dat kwes
tige geconsigneerde goederen een defini
tieve betaling zouden hebben uitgemaakt 
zou een voorrecht scheppen in hoofde van 
de N.V. Mini-Flat, hoven en buiten de wet
telijke beschikkingen inzake voorrechten. 

Het staat immers onomstootbaar vast dat 
het kenmerk van het "kantonnement" 
juist is dat het slechts langs gerechte
lijke weg zijn voile betekenis kan verwer
ven. 

Waar in casu, zoals hoger aangetoond, 
het geenszins gaat om een langs gerech
telijke weg overeenkomstig het in het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalde bekomen kan
tonnement maar slechts om een soort 
minnelijke inbewaargeving, en ten over
staan van het feit dat in het kader van het 
bestaande faillissement de gelijkheid on
der de schuldeisers moet geeerbiedigd wor
den, dient de vordering, zoals gesteld door 
de curator qualitate qua, gegrond te wor
den verklaard ... ", 

terwijl, naar luid van artikel 465 
Faillissementswet hoger beroep tegen ie
der vonnis dat ter zake van faillissement 
wordt gewezen, dient te worden ingesteld 
binnen de vijftien dagen, te rekenen van de 
betekening van het vonnis; "Ieder vonnis 
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ter zake van faillissement" in de zin van 
voornoemde wetsbepaling ieder vonnis is, 
dat uitspraak doet over rechtsvorderin
gen en betwistingen die rechtstreeks uit 
een faillissement ontstaan en waarvan de 
gegevens voor de oplossing zich bevinden in 
het bijzonder recht dat het faillissement be
heerst; 

Onder geschil "waarvan de gegevens voor 
de oplossing zich bevinden in het bijzon
der recht dat het faillissement beheerst" 
dient te worden verstaan elke betwisting, 
waarvan de juridische gegevens voor de op
lossing hun relevantie ontlenen aan het 
verband met het faillissementsrecht in zijn 
ruime betekenis; 

Te dezen door partijen aan de eerste 
bodemrechter een betwisting werd voorge
legd, die tot voorwerp had de draagwijdte 
van de storting, waartoe de PVBA Rianta, 
in gemeen akkoord der partijen, was over
gegaan op een gemeenschappelijke reke
ning ten name van de raadslieden van par
tijen, en zulks na een uitvoerbaar vonnis, 
waarbij zij werd veroordeeld tot betaling 
van deze geldsom aan eiseres, alsook de ge
volgen dezer verrichting te bepalen, meer 
in het bijzonder wat betreft het eigendoms
recht over de gelden, nu tussen partijen 
hierover een betwisting was gerezen : naar 
verweerders stelling diende deze verrich
ting te worden aangezien als een loutere 
bewaargeving, zodat de gelden zich nog 
steeds bevonden in het vermogen van de 
PVBA Rianta, terwijl eiseres de hande
ling kwalificeerde als een minnelijk kan
tonnement, dat, zoals het bij artikel1404 
Gerechtelijk Wetboek ·voorziene kantonne
ment, een voorwaardelijke betaling tot ge
volg had, zodat deze gelden haar toebe
hoorden; 

De bodemrechter, gevat van deze rechts
vraag, aldus met toepassing van de re
gels van het gemeen recht, en niet van 
deze, die het faillissementsrecht beheer
sen, de bedoeling der partijen bij hun ak
koord over het vastleggen van de gelden op 
een gemeenschappelijke rekening hoefde te 
achterhalen om vervolgens de gevolgen van 
deze verrichting, meer in het bijzonder wat 
betreft de eigendom over deze gelden, te be
palen; 

De eerste bodemrechter dit te dezen ook 
heeft gedaan, zoals moge blijken uit de in 
het middel aangehaalde overwegingen van 
het vonnis a quo; 

De gegevens voor de oplossing van on
derhavig geschil zodoende geenszins te vin
den zijn in het bijzonder recht dat het fail
lissement beheerst; 

Dit geschil evenmin rechtstreeks voort
vloeit uit het faillissement, nu dit ook bui
ten enig faillissement kan ontstaan, tel
kens wanneer tussen partijen een 
betwisting zal rijzen ofwel over de draag
wijdte van hun akkoord over het vastleg
gen der gelden, ofwel over de gevolgen van 
een minnelijk kantonnement m.b.z. wat be
treft het eigendomsrecht over de gestorte 
gelden, wanneer een betwisting zal ont
staan met een schuldeiser van een der 
beide partijen, die op de gelden zijn 
verhaalrechten wenst uit te oefenen, ofbij 
elke vorm van samenloop met de andere 
schuldeisers der partijen; 

Dienvolgens het vonnis van de eerste 
bodemrechter, dat uitspraak doet over een 
dergelijke rechtsvraag, waarvan de oor
zaak onafhankelijk is van het faillisse
ment, geen vonnis is ter zake van faillis
sement in de zin van artikel 465 
Faillissementswet en het hoger beroep te
gen deze beslissing dient te worden inge
steld conform aan de regels van het bur
gerlijk procesrecht, met name deze 
neergelegd in artikel1051, eerste lid Ge
rechtelijk Wetboek, met name binnen de 
maand na de betekening van het vonnis a 
quo; 

De omstandigheid dat deze betwisting na 
het faillissement door de curator van de 
schuldenaar-partij bij dit akkoord aan de 
rechtbank wordt voorgelegd en de geza
menlijke schuldeisers aanbelangt, aan het 
voorgaande geen afbreuk doet; 

De curator overigens niet, zoals door het 
bestreden arrest gesteld "deze vordering 
slechts kon (en moest) instellen omdat hij 
diende op te treden niet aileen namens de 
gefailleerde- die het accoord (de consig
natie op een gemeenschappelijke reke
ning) had gesloten en derhalve erdoor ge
bonden was maar ook namens en in het 
belang van al de andere schuldeisers van 
de gefailleerde (die door dit accoord geens
zins gebonden waren)"; 

De curator immers niet namens de ge
failleerde en namens diens schuldeisers 
handelt, doch de hem bij de Faillissements
wet toegekende opdracht uitoefent in het 
belang der gezamenlijke schuldeisers; 

De curator in het raam van deze wette
lijke opdracht onder meer het vermogen 
van de gefailleerde behoeft weder samen te 
stellen en hiertoe, ingevolge de vermogens
rechtelijke buitenbezitstelling van de ge
failleerde, de rechtsvorderingen dient in te 
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stellen, die de gefailleerde had kunnen la
ten gelden, alsook de bijzondere bevoegd
heden uitoefenen, die de Faillissements
wet aan de curator toekent met het oog op 
de bescherming van de gelijkheid der 
schuldeisers en die zijn neergelegd in de ar
tikelen 445 en volgende van de Faillisse
mentswet, houdende het recht voor de cu
rator de nietigheid, de niet-tegenwer
pelijkheid van bepaalde verrichtingen en 
betalingen, die v66r het faillissement zijn 
geschied, te vragen; 

Behoudens een mogelijke nietigheid of 
niet-tegenwerpelijkheid met toepassing van 
de hierboven aangehaalde wetsbepalin
gen, de door de gefailleerde v66r diens fail
lissement gestelde handelingen en beta
lingen derhalve aan zijn schuldeisers 
tegenwerpelijk zijn; 

Dit ook het geval is voor de PVBA Rianta 
op de gemeenschappelijke rekening 
ten name van beide raadslieden gedane 
starting, nu, zoals blijkt uit de proce
durestukken, waarop uw Hofvermag acht 
te slaan, verweerder zich voor de 
eerste bodemrechter beperkte tot het ver
zoek uitspraak te doen met toepassing van 
de regels van het gemeen recht over de 
draagwijdte en de gevolgen van deze star
ting; 

Het terzake evenmin doet dat de eer
ste bodemrechter na de oplossing van de 
hem voorgelegde betwisting bij de gevolg
trekking, die hij hieruit afleidt met betrek
king tot het eigendomsrecht over deze gel
den, rekening houdt met de inmiddels door 
het faillissement ontstane samenloop tus
sen de schuldeisers van de PVBA Rianta, 
nu tussen partijen hierover geen betwis
ting bestond en door de curator de tegen
werpelijkheid van de verrichting met toe
passing van de bepalingen van het 
faillissementsrecht niet werd aangevoch
ten, minstens de betwisting hoofdzake
lijk stoelde op een oorzaak, onafhankelijk 
van het faillissement; 

De omstandigheid tenslotte dat de eer
ste bodemrechter in ten overvloede 
gegeven overwegingen de door hem aan de 
betwisting gegeven oplossing toetst aan de 
in het faillissementsrecht gehuldigde re
gel der gelijkheid van de schuldeisers, 
geen invloed heeft op het hiervoren ge
stelde; 

zodat, het bestreden arrest niet wettig op 
grond van de in het middel aangehaalde 
overwegingen kon besluiten tot de laattij
digheid van het door eiseres binnen de 
maand van de betekening van het vonnis 

a quo aangetekend hoger beroep (scherr
ding van artikelen 465 Faillissementswet 
en 1051, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en 
voor zoveel als nodig 1404, tweede lid, Ge
rechtelijk Wetboek), hierbij tevens de be
wijskracht, gehecht aan het vonnis a quo, 
gewezen door de Rechtbank van Koophan
del te Turnhout op 3 oktober 1989, mis
kennende door te beslissen dat de eerste 
rechter de betwisting slechts kon beoorde
len in het licht van de bijzondere bepalin
gen van het faillissementsrecht en dit ook 
heeft gedaan, nu de eerste bodemrechter in 
dit vonnis de hem voorgelegde betwisting 
uitsluitend, minstens hoofdzakelijk, met 
toepassing van de regels van het gemeen 
recht heeft opgelost, en aldus aan dit von
nis een met de bewoordingen, zin en draag
wijdte ervan onverenigbare uitlegging ge
vende (schending van artikelen 1319, 1320 
en 1322 Burgerlijk Wetboek) alsook het ge
zag van rechterlijk gewijsde, dat aan dit 
vonnis kleeft, miskennende (schending van 
artikelen 19, 23, 24, 25 en 26 Gerechte
lijk Wetboek), evenals de artikelen 470, 479 
en 528 Faillissementswet en 1165 Burger
lijk Wetboek schendende, in zoverre het uit
spraak doet over de opdracht en de hoe
danigheid van de curator bij het instellen 
van de betrokken rechtsvordering alsook 
over de tegenwerpelijkheid aan de schuld
eisers van gefailleerde van door deze laat
ste v66r diens faillissement gestelde han
delingen, minstens niet regelmatig met 
redenen is omkleed, nu het zich beperkt te 
overwegen dat de eerste rechter de betwis
ting slechts kon beoordelen in het licht van 
de bijzondere bepalingen van het 
faillissementsrecht, zonder deze bepalin
gen nader te omschrijven, en zodoende het 
toezicht van Uw Hof op de wettigheid van 
de beslissing onmogelijk maakt (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, naar luid van ar
tikel 465, eerste lid, van de Faillis
sementswet, de termijn om van von
nissen "in zake van faillissement" in 
hoger beroep te komen slechts vijf
tien dagen is, te rekenen vanaf de be
tekening; dat onder vonnis in zake van 
faillissement in de zin van die wets
bepaling, moet worden verstaan ie
der vonnis dat uitspraak doet over 
rechtsvorderingen en betwistingen die 
rechtstreeks uit een faillissement ont
staan en waarvan de gegevens voor de 
oplossing zich bevinden in het bijzon
der recht dat het faillissement be
heerst; 



Nr. 198 HOF VAN CASSATIE 513 

Overwegende dat de betwisting be
treffende de vraag of een bedrag dat 
een partij tijdens een geding stort op 
een gemeenschappelijke rekening van 
zijn advocaat en van de advocaat van 
de tegenpartij nog tot zijn vermogen 
behoort dan wel enkel als een vrijwil
lige consignatie op een gemeenschap
pelijke rekening geldt, niet recht
streeks uit het faillissement is 
ontstaan maar ook buiten enig faillis
sement kan ontstaan; 

Dat niet determinerend is, voor de 
beoordeling van de aard van de be
twisting, dat het beroepen vonnis om 
de vordering toe te kennen, bijkomend 
heeft moeten beslissen of de consig
natie waarvan hij het bestaan aan
neemt, aan de boedel kon worden te
gengeworpen; 

Dat het middel in zoverre 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 Hof 
van Beroep te Brussel. 

30 mei 1996 - 1 e kamer- Voorzitter en 
uerslaggeuer : de h. Verougstraete -
Andersluidende conclusie van de h. Dub
rulle, advocaat-generaal-Advocaten : mrs. 
Butzler, Geinger en Houtekier. 

Nr. 198 

1 e KAMER - 30 mei 1996 

BENELUX - VERDRAGSBEPALINGEN 
BENELUX-OVEREENKOMST - BENELUX
MERKENWET- OMVANG VAN DE BESCHER
MING VAN EEN MERK- BEOORDELING DOOR 
DERECHTER 

De grens van de beschermingsomvang van 
het uitsluitend recht op een merk wordt 

telkens in concreto bepaald door de rech
ter die, met toepassing van de daaruoor 
door het Benelux-Gerechtshof geformu
leerde maatstaf ( 1), beoordeelt of het aan
geuallen teken al dan niet moet worden 
aangemerkt als een ouereenstemmend te
ken en die aldus rekening kan houden 
met alle releuante bijzonderheden van het 
gegeuen geual. (Art. 13, A, lid 1, 1°, 
Benelux-Merkenwet.) 

(ISOVER SAINT-GOBAIN T. ISOGLASS N.V:) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0017.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 juni 1993 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 11 september 1987 en van 22 de
cember 1989 (2); 

Gelet op het arrest van het Benelux
Gerechtshof van 26 juni 1989 (3); 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, artikelen 1lid 1, 4 (1 ° en 
6°), 5 (3°), ll.B, 13.A. lid 1, 1°, 15.B, 32 en 
37 van de eenvormige Benelux Mer ken
wet, hierna "de wet", ingevoerd en goed
gekeurd door de Belgische wet van 30 juni 
1969, 

doordat het bestreden arrest de vorde
ring van eiseressen tot staking van het ge
bruik door verweerster van de tekens 
Isoglass en lsgla verwerpt en bijgevolg het 
vonnis bevestigt en ze tot de kosten ver
oordeelt, wegens gebrek aan overeenstem
ming tussen het merk en de maatschap
pelijke benaming Isoglass enerzijds en 
Isover anderzijds en bijgevolg ook tussen 
het beeldmerk lsgla enerzijds en Isover an
derzijds, op de volgende gronden: 

Dat van overeenstemming tussen een 
merk en een teken, zoals vermeld in arti
kel 13.A. eerste lid 1 B.M.W., sprake is 

(1) Arrest Benelux-Gerechtshofvan 20 mei 
1983 (Ben.Jur., 1983, 36). 

(2) A.R. nr. 5332 (A.C., 1987-88, nr. 22, en 
1989-90, nr. 258. 

(3) Ben.Jur., 1989, 2. 
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wanneer, mede gezien de bijzonderheden 
van het gegeven geval, en met name de on
derscheidende kracht van het merk, merk 
en teken, elk in zijn geheel en in hun on
derling verband beschouwd, auditief, vi
sueel ofbegripsmatig zodanige gelijkenis 
vertonen dat reeds daardoor de mogelijk
heid bestaat dat bij iemand die met het 
teken geconfronteerd wordt, associaties 
tussen het teken en het merk worden 
gewekt (Benelux-Gerechtshof, 20 mei 
1983, Jullien/Verschuere, Jur.BGH, 1983, 
p. 36); 

Dat na analyse van de omzetting van de 
Europese richtlijn van 21 december 1988 
betreffende de aanpassing van het merken
recht der Lidstaten het standpunt van ver
weerster in cassatie m. b. t. het verwarrings
gevaar in de betekenis van gevaar op 
verwarring omtrent de herkomst niet kan 
gevolgd worden; 

Dat in het voornoemde arrest d.d. 20 mei 
1983 niet kan bedoeld zijn dat het zou vol
staan aan te tonen dat dergelijke moge
lijkheid tot associeren zou ontstaan in 
hoofde van slechts een persoon; 

Dat uit het arrest van het Benelux
Gerechtshof d. d. 5 oktober 1982 (Wrigley/ 
Benzon) blijkt dat een vaste regel omtrent 
de grootte van dat gedeelte van het pu
bliek niet kan gegeven worden; 

Dat echter alleszins moet aangenomen 
worden dat het moet gaan over een signi
ficant gedeelte van het in aanmerking ko
mend publiek; 

Dat bovendien niet voorbij kan ge
gaan worden aan de kwestie dat de per
ceptie van merk en teken door het publiek 
niet aileen een kwantitatief maar ook een 
kwalitatief aspect heeft; dat wanneer de 
waarneming van het teken geschiedt door 
het brede publiek de gelijkenissen met het 
merk gemakkelijker associaties zullen op
wekken dan wanneer de waarnemers 
vaklui zijn die vanuit hun kennis van 
markt en produkten tot een meer aandach
tige en kritische waarneming zullen ko
men; dat de samenstelling van het in aan
merking komend publiek, zowel als de 
omvang ervan, te beschouwen zijn als een 
van de bijzonderheden van de overeen
stemming rekening moet gehouden wor
den; 

Dat wat de onderscheidende kracht van 
de merken van eiseressen in cassatie be
treft, ondanks het beschrijvend karakter 
van de samenstellende delen van Isover, 
niet mag besloten worden dat het onder
scheidend vermogen zo zwak zou zijn dat 
het ab initio reeds een ongeldig merk was, 

d.w.z. een merk dat ongeschikt zou zijn om 
de waar van de markthouder te onder
scheiden van soortgelijke waren; 

Dat het merk als een geheel moet wor
den geapprecieerd; dat alsdan moet wor
den vastgesteld dat de combinatie van de 
woorddelen, ook al refereren deze naar be
schrijvende woorden, wel degelijk aanlei
ding geven tot onderscheidende kracht; 

Dat het specifiek beschrijvend karak
ter van een van de woorddelen (lso) en het 
algemeen gangbaar gebruik van dit deel in 
de sector van isolatiematerialen de onder
scheidende kracht weliswaar verzwak
ken; 

Dat daarentegen de omstandigheden die 
het bestreden arrest beschrijft, meebren
gen dat het merk van (eiseressen in cas
satie) ongetwijfeld een bekend merk is; dat 
de onderscheidende kracht van het merk 
hierdoor versterkt is; 

Dat het merk Isover dan ook moet be
schouwd worden als een merk met een on
miskenbaar onderscheidend vermogen, dat 
aanvankelijk minder sterk was door het be
schrijvend karakter van de samenstel
lende delen, doch dat aan kracht gewon
nen heeft door jarenlang, intensief gebruik 
door de merkhouder vanuit de positie van 
uitgesproken marktleider; 

Dat wat de auditieve, visuele en begrips
matige gelijkenissen tussen Isover en 
Isoglass betreft, de aanvangslettergrepen 
het eerst de aandacht trekken; 

Dat de aanvangslettergrepen (lso) van 
merk en teken dezelfde zijn; dat beide woor
den bovendien bestaan uit drie lettergre
pen : dat deze elementen doen besluiten tot 
een zekere auditieve en visuele gelijke
nis; 

Dat begripsmatige gelijkenis geringer, 
doch niet onbestaande is; dat immers de be
tekenis van het voorvoegsel (Iso) als afkor
ting van isolation/isola tie dezelfde is en dat 
ook het tweede deel Ver en Glass refere
ren naar hetzelfde begrip "glas" maar dat 
deze betekenis niet voor iedereen toegan
kelijk is wegens de noodzakelijke verta
ling; 

Dat vervolgens dient te worden nage
gaan of de onderscheidende kracht van het 
merk en de auditieve, visuele en begrips
matige gelijkenissen tussen merk en te
ken, in de mate zoals hiervoor vastgesteld, 
aanleiding kunnen geven bij een signifi
cant deel van het in aanmerking komende 
publiek tot associatie tussen merk en te
ken; 
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Dat (eiseressen in cassatie) desbetref
fende ten bewijze een marktonderzoek voor
brengen, uitgevoerd op hun verzoek door de 
NV Marketing Unit in april 1992; dat dit 
kwantitatief onderzoek, bestaande uit twee 
steekproeven, werd uitgevoerd onder een 
afgebakende doelgroep, nl. de doe-het
zelvers; dat uit dit onderzoek blijkt dat 
12 % van de ondervraagden spontaan 
Isoglass associeren met Isover; 

Dat dit resultaat evenwel moet begre
pen worden in de context van de markt 
waarop de produkten Isover en Isoglass 
worden aangeboden; dat de bewering van 
(verweerster in cassatie) dat 85 a 90 % van 
de produktie bestemd is voor vaklui, zo
als architecten, aannemers, e.a., terwijl 
slechts 10 a 15 % door doe-het-zelvers 
wordt afgenomen door aankopen in de 
bouwsupermarkten, conform de realiteit 
voorkomt; 

Dat (eiseressen in cassatie) door de be
perking van hun onderzoek geen aanwij
zingen voorbrengen i.v.m. de mogelijk
heid tot associaties bij het grootste gedeelte 
van het in aanmerking komend publiek; 
dat uit de elementen der zaak zelfs blijkt 
dat associaties in hoofde van vaklui, ge
zien hun kennis van de markt met maar 
drie producenten, uitgesloten lijkt; 

Dat bovendien vastgesteld wordt dat de 
confrontatie met Isoglass bij 7 % van de on
dervraagden een associatie met Rockwool 
opwekt; dat tussen beide tekens nochtans 
iedere auditieve, visuele en begripsmatige 
gelijkenis ontbreekt; dat de associatie dan 
oak eerder tot stand blijkt te komen via de 
aard van de produkten waarvoor het te
ken staat dan via overeenstemming tus
sen de tekens; dat dit verklaarbaar is om
dat slechts enkele producenten aanwezig 
zijn op de markt van bouwisolatie
materialen; 

Dat het marktonderzoek dan oak niet af
doend bewijst dat er mogelijkheid tot as
sociatie tussen Isover en Isoglass bestaat; 

Dat (eiseressen in cassatie) wei bena
drukken dat wanneer 12 %, voormeld, ge
confronteerd worden met tegelijkertijd 
Isover en Isoglass, dan 42 % van deze groep 
denkt dat beide produkten van dezelfde fa
brikant afkomstig zijn zodat, volgens ap
pellanten, zelfs verwarring bewezen zou 
zijn; 

Dat de aldus geformuleerde vraagstel
ling te dezen evenwel niet relevant is; dat 
het publiek immers slechts uiterst zelden 
gelijktijdig zal geconfronteerd worden met 
beide merken oftekens; dat dient gepeild 
naar het herinneringsbeeld van het ene 

merk dat wordt opgeroepen bij confronta
tie met het andere teken; dat de gesugge
reerde associatie door gelijktijdige confron
tatie hierover geen nuttige elementen 
bijbrengt; 

Dat, rekening houdend met al deze ele
menten, het niet aangetoond is dat de on
derscheidende kracht van het merk Iso
ver noch de auditieve, visuele en 
begripsmatige gelijkenissen tussen Iso
ver en Isoglass van dien aard zijn dat bij 
een significant deel van het in aanmer
king komend publiek de mogelijkheid tot 
associatie tussen merk en teken bestaat; 

Dat dan oak niet tot overeenstemming in 
de zin van art. 13.A. eerste lid 1 B.M.W. be
sloten wordt; 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens arti
kel 13.A. lid 1, r van de wet in de inter
pretatie ervan door het Benelux
Gerechtshof, niet wordt vereist dat de 
mogelijkheid tot associatie tussen het te
ken en het merk bij een significant (m.n. 
"het grootste") gedeelte van het in aan
merking komend publiek moet bestaan om 
de overeenstemming vast te stellen; dat lui
dens het arrest van 20 mei 1983 het vol
staat, dat deze mogelijkheid "bij iemand" 
bestaat, hetgeen weliswaar niet betekent 
dat deze slechts een om het even welke per
soon is; dat zoals voorgehouden door eise
ressen in cassatie in hun aanvullende con
clusie (biz. 5), indien "iemand die met het 
teken wordt geconfronteerd" gelijk te stel
len is met "een in aanmerking komend pu
bliek", dit laatst begrip geenszins mag 
verengd worden ten eerste tot degenen die 
het produkt kopen, nu, bedoeld artikel 
13.A. lid 1, 1° het merk tegen elk gebruik 
beschermt en, nu bijgevolg, niet aileen de 
kopers maar oak de gebruikers, voorbij
gangers en andere personen die met het te
ken op een of andere manier geconfron
teerd worden in aanmerking moeten 
komen, en ten tweede, in de veronderstel
ling dat het slechts om de kopers zou gaan, 
oak niet tot een deel van de mensen aan 
wie de betrokken produkten worden aan
geboden, oak al zou dit gedeelte het groot
ste zijn, nu, de bescherming zich ontegen
sprekelijk tot aile door het produkt 
gei:nteresseerde personen moet uitstrek
ken gelet op de fundamentele functie van 
het merk, m.n. krachtens artikel1 van de
zelfde wet de onderscheiding van de wa
ren van een bepaald bedrijf van de waren 
van andere bedrijven op de markt van be
doelde waren; dat het in rekening hou
den van de bijzonderheden van het geval 
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niet toelaat het in aanmerking komend pu
bliek te definiere:ri in strijd met de door ar
tikel 1 van de wet bepaald functie van het 
merk; 

Zodat het bestreden arrest dat eiseres
sen verwijt geen aanwijzingen voor te bren
gen i.v.m. de mogelijkheid bij het groot
ste gedeelte van het in aanmerking komend 
publiek, hetzij de vaklui waarbij deze mo
gelijkheid uitgesloten blijkt, en dat bijge
volg de overeenstemming ontkent, het wet
telijke begrip "overeenstemmend teken" 
miskent door alleen de kopers en onder hen 
alleen het grootste deel ervan weer te hou
den als de relevante personen ten opzichte 
van wie de overeenstemming moet beoor
deeld worden en bijgevolg artikel13.A. lid 
1, 1' en indien nodig artikel 1 van de wet 
schendt; 

terwijl, tweede onderdeel, krachtens ar
tikel13.A. lid 1, 1' van de wet in de inter
pretatie ervan door het Benelux
Gerechtshof, het volstaat om tot overeen
stemming te besluiten dat de gelijkenis 
"zodanig" is dat "reeds daardoor" een mo
gelijkheid bij iemand bestaat tot associ
atie tussen het aangevochten teken en het 
ingeroepen merk; dat een dergelijke mo
gelijkheid wettelijk bijgevolg niet mag ont
kend worden wanneer de feitenrechter 
vaststelt dat enerzijds een gelijkenis be
staat en dat anderzijds een niet onbedui
dend gedeelte van een publiek de associ
atie effectief doet zonder vast te stellen dat 
de gelijkenis effectief niet zodanig is dat 
daardoor bedoelde mogelijkheid zou be
staan (cfr. aanvullende conclusie van eise
ressen, blz. 5 in fine); dat het wettelijk ir
relevant is dat een associatie ook mogelijk 
is (of zelfs gebeurt) om een andere reden die 
geen verband houdt met de gelijkenis, zo
als dezelfde aard van de produkten of het 
geringe aantal van de producenten of de 
markt; 

Zodat het bestreden arrest dat ener
zijds besluit "tot een zekere auditieve en vi
suele gelijkenis", en een "geringer doch niet 
onbestaande begripsmatige gelijkenis" vast
stelt en anderzijds erkent dat uit een 
marktonderzoek blijkt "dat 12 %van de on
dervraagden spontaan Isoglass associe
ren met Isover", het wettelijk begrip "over
eenstemming" miskent en bijgevolg artikel 
13.A. lid 1, 1' van de wet schendt door de 
mogelijkheid tot associatie tussen Isog
lass en Isover nochtans te ontkennen en als 
daartoe relevante omstandigheid te weer
houden dat de associatie verklaarbaar is 
door de aard van de produkten alsook de 

aanwezigheid van enkele producenten op de 
markt; 

terwijl, derde onderdeel, luidens de in
terpretatie van artikel13 door het Benelux
Gerechtshof reeds sprake is van overeen
stemming wanneer een mogelijkheid tot 
associatie tussen het aangevochten teken 
en het ingeroepen merk bestaat, wat dus 
betekent dat geen verwarringsgevaar no
pens de herkomst van de waren dient be
wezen te worden; dat de bescherming van 
het merk overeenkomstig de wet verre
gaand is en de strengere voorwaarde van 
een dergelijk verwarringsgevaar niet ver
eist; dat van overeenstemming bijgevolg 
reeds sprake zal moeten zijn wanneer dat 
verwarringsgevaar nopens de herkomst van 
de waren wordt vastgesteld, en a fortiori 
wanneer de effectieve verwarring plaats 
heeft; dat waar bij de beoordeling van de 
mogelijkheid tot associatie de gelijktij
dige confrontatie niet mag worden gehan
teerd, bij de vaststelling van de verwar
ring het onverschillig is in welke omstan
digheden ze gebeurt met dien verstande dat 
ze merkenrechterlijk nog erger is wan
neer ze gebeurt niettegenstaande de ge
lijktijdige confrontatie; 

en terwijl het door eiseressen in cassa
tie voorgelegd marktonderzoek na de re
sultaten van de spontane associaties in een 
steekproefvan 327 personen te hebben be
schreven waarbij 12 % spontaan lsoglass 
met Isover associeren, ook de resultaten 
van de "geholpen associaties (men noemt de 
2 merken)" in dezelfde steekproefvan 327 
personen beschrijft waarbij 42 % denken 
dat beide produkten van dezelfde fabri
kant afkomstig zijn (z. bijgev'oegd stuk, 
blz. 9); 

En terwijl eiseressen in hun getekende 
pleitnota (blz. 19) en hun aanvullende con
clusie (blz. 6) voorhielden dat bedoeld 
marktonderzoek aantoont dat naast het feit 
dat een significant gedeelte van de onder
vraagden een daadwerkelijke en spon
tane associatie doet, ook 42 %van de on
dervraagden beide merken met elkaar 
verwarren, t.t.z. denken dat de respectie
velijke produkten van dezelfde fabrikant af
komstig zijn; 

Zodat het bestreden arrest door de stel
ling van eiseressen voor te stellen alsof 
slechts 42 % van de 12 % die de associ
atie spontaan hebben gemaakt denken dat 
beide produkten van dezelfde fabrikant af
komstig zijn en door de geformuleerde 
vraagstelling als irrelevant te verwerpen 
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wegens de gelijktijdige confrontatie i.p.v. 
een peiling naar het herinneringsbeeld : 1° 
de bewijskracht van het door eiseressen 
voorgelegd marktonderzoek alsook van de 
besluiten van eiseressen miskent en bijge
volg artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt, 

2° het wettelijk begrip van "overeenstem
mend" teken miskent en bijgevolg artikel 
13.A. lid 1, 1° van de wet schendt; 

terwijl, vierde onderdeel, krachtens ar
tikel13.A. lid 1, r van dezelfde wet, in de 
beoordeling van een zodanige gelijkenis tus
sen het merk en het aangevochten teken 
dat reeds daardoor de mogelijkheid be
staat dat bij iemand die met het teken 
wordt geconfronteerd associaties tussen het 
teken en het merk worden gewekt, het feit 
dat de gelijkenis niet voor iedereen toe
gankelijk is niet eens in aanmerking mag 
genomen worden; 

Enerzijds; dat de luidens de rechtspraak 
van het Benelux-Gerechtshof "vergaande 
bescherming" van het merk overeenkom
stig artikel 13.A. lid 1, 1° niet inhoudt dat 
bij iedereen de mogelijkheid tot associ
atie moet bestaan, doch wel alleen 'bij ie
mand"; dat de gelijkenis op zich moet be
oordeeld worden om nadien te onderzoeken 
of deze gelijkenis "zodanig" is dat 'bij ie
mand" een mogelijkheid tot associatie be
staat; dat daarbij rekening houden met het 
al dan niet waarnemen door alle perso
nen van de gelijkenis het onderzoek van de 
mogelijkheid tot associatie a priori ver
valst; dat het ontkennen van de overeen
stemming om reden of minstens mits het in 
aanmerking nemen van het feit dat de ge
lijkenis niet voor iedereen toegankelijk is 
bijgevolg strijdig is met de wettelijke de
finitie van overeenstemming; 

En anderzijds, dat wat meer in het bij
zonder de begripsmatige gelijkenis om
wille van een vertaling betreft, moet ver
wezen worden naar de eenheid van het 
Benelux grondgebied voor de toepassing 
van de wet, zoals toegepast in haar arti
kelen 4 (r en 6°), 5 (3°), 11.B., 15.B., 32 en 
37, waar een niet te verwaarlozen gedeelte 
van het publiek tweetalig of meertalig is of 
allerminst een elementaire kennis van een 
of meer andere talen heeft; dat waar de 
wetgever een "vergaande bescherming" van 
het merk in een wettelijk meertalig ge
bied heeft beoogd, het gedeelte van het pu
bliek dat een perceptie heeft van de 
begripsmatige gelijkenis door vertaling niet 
buiten beschouwing mag gelaten worden; 

Zodat het bestreden arrest dat in het on
derzoek van de gelijkenissen tussen de in-

geroepen merken en de litigieuze tekens de 
omstandigheid weerhoudt dat de begrips
matige gelijkenis "niet voor iedereen toe
gankelijk is wegens de noodzakelijke ver
taling", het w:ettelijk begrip van overeen
stemmend teken miskent en bijgevolg 
artikel13.A. lid 1, r van de wet schendt 
alsook indien nodig haar artikelen 4 (1" en 
W), 5 (3°), ll.B., 15.B., 32 en 37; 

terwijl, vijfde onderdeel, krachtens arti
kel13.A. lid 1, 1° van dezelfde wet, de be
oordeling van de overeenstemming reke
ning moet houden met de bijzonderheden 
van het geval en met name de onderschei
dende kracht van het ingeroepen merk; dat 
deze onderscheidende kracht geen con
stante grootheid is maar een die aan ver
andering onderhevig is zodat het valt te let
ten op de opvattingen van het in aan
merking komende publiek ten tijde van het 
als inbreukmakend aangevallen gebruik 
van het overeenstemmend teken; dat bij 
deze beoordeling van de onderscheidende 
kracht van het merk op dit tijdstip van es
sentieel belang is niet alleen het langdu
rige gebruik, de verworven bekendheid en 
andere soortgelijke elementen doch ook de 
onderscheidende kracht van het merk ab 
initio; dat krachtens artikel 1 van de wet 
niet als vaste regel of postulaat mag ge
steld worden dat een merk waarvan een of 
meerdere delen een beschrijvend karak
ter hebben van een slechts zwakke onder
scheidende kracht genieten; dat luidens de 
interpretatie door het Benelux-Gerechtshof 
een merk als rechtmatig kan beschouwd 
worden, indien het of de tekens die het 
merk vormen niet uitsluitend beschrij
vend zijn, maar dit nochtans niet uitsluit 
dat een merk waarvan een ofmeerdere de
len een beschrijvend karakter hebben, ab 
initio van een grate onderscheidende kracht 
geniet; dat het merk als een geheel moet 
beoordeeld worden zodat het niet toegela
ten is haar een beschrijvend karakter toe 
te schrijven waar slechts een bestanddeel 
beschrijvend is; 

En terwijl eiseressen in cassatie in hun 
eerste besluiten (blz. 6 in fine) voorhiel
den dat niettegenstaande het beschrij
vend karakter van de in het merk Isover 
gecombineerde woorden, het merk in haar 
geheel dient te worden beschouwd en dat 
(blz. 7) een concurrent niet toegelaten is een 
merk te gebruiken dat in haar geheel meer 
gelijkenissen vertoont dan een op zich
zelf genomen bestanddeel; 

Zodat het bestreden arrest dat het merk 
van eerste eiseres als geldig erkent, als
ook haar op het tijdstip van het geschil ver
sterkte onderscheidende kracht, maar dat 
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in de beoordeling van de overeenstem
ming zonder meer overweegt dat de onder
scheidende kracht aanvankelijk minder 
sterk was omwille van "het specifiek be
schrijvend karakter van een van de woord
delen (lso) en het algemeen gangbaar ge
bruik van dit deel" in de betrokken sector : 

1" de wettelijke begrippen "overeenstem
mend teken" (artikel13.A.lid 1, 1" van de 
wet) en "onderscheiden" (artikel1 van de 
wet) miskent door enerzijds a priori te stel
len dat een merk met een beschrijvend ka
rakter een zwakke onderscheidende kracht 
heeft en door anderzijds niet het merk in 
haar geheel, maar slechts een deel ervan te 
onderzoeken; 

2" de besluiten van eiseressen niet be
antwoordt en bijgevolg artikel 97 van de 
Grondwet schendt door het merk als ge
heel niet in aanmerking te nemen : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
hierop berust dat het arrest aileen de 
kopers, en onder hen aileen het groot
ste deel ervan, in aanmerking neemt 
als de personen ten opzichte van wie 
de overeenstemming moet worden be
oordeeld; 

Dat het arrest de overeenstemming 
beoordeelt niet aileen ten opzichte van 
de kopers maar ook ten aanzien van 
een ruimer publiek; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het Benelux
Gerechtshof in zijn arrest van 20 mei 
1983 voor recht gezegd heeft dat van 
overeenstemming tussen een merk en 
een teken sprake is, wanneer - mede 
gezien de bijzonderheden van het ge
geven geval, en met name de onder
scheidende kracht van het merk -, 
merk en teken, elk in zijn geheel en in 
onderling verband beschouwd, audi
tief, visueel of begripsmatig zodanige 
gelijkenis vertonen dat reeds daar
door de mogelijkheid bestaat dat bij ie
mand die met het teken wordt gecon
fronteerd associaties tussen het teken 
en het merk worden gewekt; 

Dat de grens van de beschermings
omvang van het uitsluitend recht op 
een merk telkens in concreto wordt be
paald door de rechter die, met toepas
sing van de daarvoor door het Bene
lux-Gerechtshof geformuleerde 
maatstaf, beoordeelt ofhet aangeval
len teken al dan niet moet worden 
aangemerkt als·een overeenstemmend 
teken en die aldus rekening kan hou
den met alle relevante bijzonderhe
den van het gegeven geval; 

Overwegende dat het arrest welis
waar aanneemt dat er een beperkte 
gelijkenis tussen de tekens bestaat 
maar oordeelt, op grond van een fei
telijke appreciatie, dat de associatie ge
daan door een beperkt deel van het 
publiek tussen merk en teken niet te 
wijten is aan de gelijkenis tussen de 
tekens maar het gevolg is van de aard 
van het produkt en de marktstruc
tuur; 

Dat het arrest aldus de in het on
derdeel aangewezen wetsbepaling niet 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het marktonderzoek gedaan door 
eiseres betreffende een niet gelijktij
dige confrontatie, niet afdoend be
wijst dater een mogelijkheid tot as
sociatie bestaat tussen Isover en 
Isoglass; dat het voorts ten overvlo
ede onderzoekt of de door eiseressen op 
grond van de uitslagen van het markt
onderzoek geclaimde verwarring bij ge
lijktijdig noemen van beide merken 
aanwezig was; 

Dat het onderdeel gericht is tegen 
ten overvloede gegeven redenen, mits
dien niet tot cassatie kan leiden en 
niet ontvankelijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dater een begripsmatige gelij
kenis bestaat tussen de tekens Iso
ver en Isoglass, maar oordeelt dat die 
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begripsmatige gelijkenis beperkt is nu 
eensdeels de betekenis van het voor
voegsel "iso" dezelfde is en het tweede 
deel, "ver" en "glass" refereren naar 
hetzelfde begrip "glas" maar ander
deels deze verwijzing, gelet op de nood
zakelijke vertaling, niet voor ieder
een toegankelijk is; 

Dat het arrest aldus niet oordeelt, 
zoals het onderdeel aanvoert, dat de 
begripsmatige gelijkenis tussen de te
kens niet bestaat wegens de noodza
kelijke vertaling van het merk, maar 
aileen oordeelt dat in het merk ge
vormd. door een enkel maar samenge
steld woord dat niet ontleend is aan de 
gangbare taal, de begripsmatige ge
lijkenis van een deel van de tekens 
niet voor iedereen toegankelijk is; 

Dat het onderdeel op een onvolle
dige lezing van het arrest berust, mits
dien feitelijke grondslag mist; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, in ver
band met het onderscheidend karak
ter van het merk, oordeelt dat het 
woorddeel Iso beschrijvend is en dat 
het merk te dezen aanvankelijk min
der sterk was door het beschrijvend 
karakter van de samenstellende de
len doch aan kracht heeft gewonnen 
door inburgering; dat het arrest voor 
het overige beslist dat "het merk als 
een geheel moet worden geappreci
eerd" en "dat alsdan moet worden 
vastgesteld dat de combinatie van de 
woorddelen, ook al refereren deze naar 
beschrijvende woorden, wel degelijk 
aanleiding geven tot onderscheidende 
kracht"; 

Dat het arrest aldus, anders dan het 
onderdeel aanvoert, niet "a priori (zegt) 
dat een merk met beschrijvend karak
ter een zwakke onderscheidende 
kracht heeft" noch weigert het merk te 
dezen in zijn geheel te onderzoeken; 
dat het met de voren aangehaalde re
denen eveneens het in het onderdeel 
bedoelde verweer beantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Delahaye en 
De Gryse. 

Nr. 199 

1 e KAMER - 30 mei 1996 

1 o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ARTT. 1 
TOT 99) - ART. 97 - ONVOLDOENDE 
ANTWOORD. 

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PER
SOONLIJKE) - MET DE EERLIJKE HANDELS
GEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD - VORDERING 
TOT STAKING- VERWEER- INVLOED OP DE 
BEVOEGDHEID. 

4 o HANDELSPRAKTIJKEN - MET DE 
EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE 
DAAD- VORDERING TOT STARING- VERWEER 
- INVLOED OP DE BEVOEGDHEID. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie
middel dat aanvoert dat de bestreden be
slissing onvoldoende antwoordt op ei
sers verweer zonder aan te geven hoe 
daaruit een schending van art. 97 Gw. 
(1831) voortvloeit (1). (Thans art. 149 
Gw.) 

3° en 4° De aard van het verweer tegen een 
vordering die stoelt op het verbod om een 
met de eerlijke handelsgebruiken strij
dige daad te stellen determineert noch 

(1) Zie Cass., 21 maart 1986, A.R. nr. 4644 
(A. C., 1985-86, nr. 458); 5 maart 1990, A.R. nr. 
8725 (ibid., 1989-90, nr. 404). 
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wijzigt de aard van die vordering (2). 
(Artt. 9 en 589 Ger.W., 55 Handels
praktijkenwet 1971, thans 589, eerste lid, 
Ger.W., en 95 Handelspraktijkenwet 
1991.) 

(ELECTRO STADT B.V.B.A. 
T. STADT EN ZONEN B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0024.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1993 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 97 van de Grond
wet, 1142, 1146, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 589, 602, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 54, 55 van de wet van 
14 juli 1971 betreffende de handels
praktijken, 93, 95 van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en 
de voorlichting en bescherming van de con
sument, 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging voor recht zegt dat eiseres die sinds 
27.10.1990 haar handelsaktiviteiten uit
oefent onder de benaming "Electro Staut 
B.V.B.A." verwarring schept met de onder
neming van verweerster die sinds 1979 
handelt onder de benaming "Staut en Zo
nen P.V.B.A.", en sinds 28.5.1990 "Staut en 
Zonen B.V.B.A.", en aldus door de anterio
riteit bescherming geniet van haar bena
ming; dat dit verwarringscheppend ge
bruik door eiseres van de benaming 
"Electro Staut B.V.B.A." als een daad strij
dig met de eerlijke handelsgebruiken voor
zien in art. 54 W.H.P. dient aangemerkt; 
dat dienvolgens eiseres verbod wordt op
gelegd de benaming "Electro Staut 
B.V.B.A." te gebruiken en zij gehouden zal 
zijn deze benaming te verwijderen van uit-

(3) Zie noot E.K. bij Cass., 19 feb. 1987, A.R. 
nr. 7654 (A.C., 1986-87, nr. 362); J. LAENENS, 
Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (1979-
1992), T.P.R., 1993, (1479) 1490, nr. 15. De be
voegdheid van de rechter die van de vordering 
kennis moet nemen, dient te worden bepaald naar 
het onderwerp van de vordering zoals het in de 
dagvaarding is omschreven. (Cass., 11 mei 1990, 
A.R. nr. 6524, A. C., 1989-90, nr. 535, rechtsover
weging.) 

hangborden, reklames, borden, vensters, 
deuren, wagens, briefhoofden, handelsdo
kumenten en alle andere dokumenten ge
bruikt voor kontrakten met klienteel en dit 
binnen een termijn van 15 dagen te reke
nen vanaf de betekening van het vonnis, dit 
op straffe van verbeurte van een dwang
som ten belope van 10.000 fr. per dag ver
traging, zegt dat eiseres door de onrecht
matige afwerving van klienteel veroorzaakt 
ten gevolge van verwarring in verband met 
de benamingen van partijen een inbreuk op 
de eerlijke handelsgebruiken zoals be
paald in artikel 54 W.H.P. heeft gepleegd, 
beveelt dienvolgens de staking van deze on
rechtmatige afwerving van klienteel, en 
zegt voor recht dat verweerster zal wor
den gemachtigd het dispositiefvan het von
nis te laten publiceren in de Gazet van Me
chelen op kosten van eiseres, op volgende 
gronden : dat eiseres stelt dat haar handels
benaming niet kan verward worden met 
deze van verweerster en dat zij van ver
weerster niet onrechtmatig klienteel heeft 
afgeworven. Verder stelt zij dat de eerste 
rechter zich onbevoegd had moeten ver
klaren omdat de vordering gedeeltelijk was 
gesteund op een overeenkomst. Verweerster 
vraagt de bevestiging van het bestreden 
vonnis. Dat de vordering van verweerster, 
zoals gebracht voor de eerste rechter, o.m. 
beoogt dat aan eiseres verbod zou wor
den opgelegd haar benaming nog langer te 
gebruiken omwille van de verwarring die 
deze creeert met haar benaming, en ver
bod van het afwerven van klienteel door 
o.m. aanschrijvingen die verwarring zaaien; 
dat de vordering van verweerster kenne
lijk enkel was gesteund op een handels
wijze die zij oordeelde strijdig te zijn met 
de eerlijke handelsgebruiken en niet, zo
als eiseres ten onrechte beweert, op een 
overeenkomst, zodat de eerste rechter be
voegd was; dat de eerste rechter, voort
gaande op de door partijen voorgelegde 
stukken, op oordeelkundige motieven die 
het Hof beaamt en tot de zijne maakt de 
vordering van verweerster gedeeltelijk heeft 
ingewilligd; dat de argumentatie van de 
eerste rechter niet wordt ontzenuwd door 
de in beroepsconclusies ontwikkelde be
schouwingen van eiseres, die zelfs hele
maal irrelevant zijn wat betreft het 
personeelsverloop; dat wat betreft de af
werving van klienteel, in het vonnis a quo 
gesteld wordt dat kan worden aanvaard dat 
het klienteel een res nullius is doch deze re
gel niet absoluut kan worden gesteld en 
niet aanvaardbaar is in de mate dat aan 
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het patrimoniaal karakter van het klien
teel wordt voorbij gegaan; dat aldus de on
rechtmatige klantenafwerving dient ge
zien in functie van de begeleidende 
omstandigheden en het duidelijk is dat de 
klantenafwerving strenger dient beoor
deeld wanneer zij gebeurt door een gewe
zen bestuurder die geacht wordt het klien
teel te kennen en er een bepaalde invloed 
op uit te oefenen wanneer het aankomt op 
de besluitvorming inzake het afsluiten van 
handelsovereenkomsten; dat aldus dit 
verwarringsrisico tussen beide onderne
mingen en de ontreddering van de bena
deelde onderneming essentiele elemen
ten zijn voor de onrechtmatige klien
teelafwerving; dat het verwarringsrisico 
zoals hoger vermeld terzake reeel aanwe
zig is door de benaming van eiseres en het 
feit dat deze onderneming geleid wordt door 
een gewezen bestuurder van verweerster; 
dat deze verwarring nog verder in de hand 
wordt gewerkt door het schrijven van ei
seres aan het klienteel op 2.11.1990 waar
bij zij o.m. aan Dupont de Nemours het op
richten van een nieuwe firma Electro Staut 
meldt en als telefoonnummer 015/31.01.29 
opgeeft, nl. het nummer van verweerster; 
dat eiseres in dit schrijven ook alle akti
viteiten en dezelfde als deze figurerend op 
het briefpapier van verweerster, vermeldt 
meer bepaald '1aagspanningsposten- bin
nen en buitenopstelling - plaatstaal en 
aluminium - laagspanningsinstallatie -
laagspanningskosten"; dat uiteindelijk blijkt 
uit de kontrakten met het O.C.M.W. Gans
horen, het O.C.M.W. Brussel, de N.V. Pau
wels International en de N.V. Electro Ser
vice dat deze bedrijven in de waan 
verkeerden van langs Walter Staut te han
delen met verweerster; dat uit deze om
standigheden ondubbelzinnig blijkt dat ei
seres doende is klienteel van verweerster 
door verwarringscheppende handelingen op 
onrechtmatige wijze afte werven; dat zulks 
als een daad die strijdig is met de eerlijke 
handelsgebruiken volgens art. 54 W.H.P; 
moet worden aangemerkt en eiseres dient 
verbod opgelegd deze daden verder te stel
len, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar 
appelconclusie (blz. 4, sub no 3, blz. 6, lid 1 
en blz. 7, sub no 4) uitdrukkelijk staande 
hield dat het klienteel feitelijk was opge
deeld in een groep klienten die toebehoorde 
aan Robert Staut en een groep klienten die 
toebehoorde aan Walter Staut en eiseres 
zich enkel tot de klienteel van Walter Staut 
had gericht; dat de partijen op 26.10.90 
overeenkwamen dat bestellingen en uit te 
voeren werken in de "oude" B.V.B.A. zou-

den blijven; dat verweerster stukken voor
brengt waaruit zou moeten blijken dat ei
seres zich aan die overeenkomst niet 
gehouden heeft; dat echter de overeen
komst met de firma Pauwels niet is door
gegaan en het O.C.M.W. van Ganshoren 
uitdrukkelijk verzoekt dat eiseres de wer
ken zou uitvoeren; dat trouwens de Voor
zitter van de Rechtbank van Koophandel, 
zetelend als in kort geding, niet bevoegd is 
om over de vordering tot staken uit te spre
ken wanneer het gaat om een vermeende 
schending van een contractuele verbinte
nis; dat ook bij een gemengde vordering de 
Voorzitter zich onbevoegd moet verkla
ren; dat het bestreden arrest, door louter te 
stellen dat de Voorzitter bevoegd was om
dat de vordering van verweerster enkel 
steunde op een handelwijze die zij strij
dig oordeelde met de eerlijke handels
gebruiken en niet op een overeenkomst, zo
als eiseres ten onrechte beweerde, 
onvoldoende op het omstandig en precies 
verweer van eiseres geoordeeld heeft, dat 
gesteund was op de verdeling der klien
tele, de overeenkomst d.d. 26.10.1990 en 
verschillende uitgevoerde werken, als
mede op de onbevoegdheid van de Voorzit
ter ook inzake een gemengde vordering; dat 
het bestreden arrest alszo onvoldoende ge
motiveerd is (schending van art. 97 der 
Grondwet); 

tweede onderdeel, nu eiseres staande 
hield dat het klienteel der oorspronke
lijke vennootschap in feite opgedeeld was 
geworden tussen de beide vennoten Ro
bert Staut en Walter Staut, en eiseres zich 
enkel rechtmatig tot de klienten aan Wal
ter Staut toebedeeld had gericht, en er be
treffende de bestellingen en uit te voeren 
werken op 26.10.1990 door partijen een 
overeenkomst was gesloten geworden, die 
door eiseres geeerbiedigd werd, het bestre
den arrest, om eiseres te veroordelen we
gens afwerving van klienteel, kennis heeft 
moeten nemen van contractuele verbinte
nissen, waarop het verweer van eiseres ge
steund was; dat zodoende het bestreden ar
rest zijn bevoegdheid niet wettelijk 
gerechtvaardigd heeft; dat immers de ken
nisname van tekortkomingen van par
tijen aan contractuele verbintenissen aan 
de bevoegdheid van de Voorzitter ontsnapt; 
(schending van art. 1142, 1146, 1382, 1383 
B.W., 54, 55 van de wet van 14 juli 1971, 
93, 95 van de wet van 14 juli 1991, 589 
Ger.W.); dat in alle geval uit dien hoofde, de 
Voorzitter de vordering ongegrond had moe
ten verklaren, nu ze gesteund was op de 
miskenning ener contractuele verplich
ting (schending van art. 1142, 1146, 1382, 
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1383 B.W., 54, 55 van de wet van 14 juli 
1971, 93, 95 van de wet van 14 juli 1991); 
dat dezelfde onbevoegdheid ratione mate
riae of ongegrondheid zich opdringt aan het 
Hofvan Beroep (schending van art. 589, 
602, 2°, Ger.W., 1142, 1146, 1382, 1383, 
B.W., 54, 55, van de wet van 14 juli 1971, 
93, 95 van de wet van 14 juli 1991), 

zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het onderdeel het 
arrest niet aanwrijft niet te antwoor
den op een door eiseres aangevoerd 
verweer, maar enkel stelt dat het op 
dat verweer onvoldoende antwoordt, 
zonder aan te geven hoe daaruit een 
schending van artikel 97 (oud) van de 
Grondwet voortvloeit; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de aard van het 
verweer tegen een vordering gestoeld 
op het verbod een met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad te 
stellen, de aard van die vordering zelf 
niet determineert noch wijzigt; 

Dat de omstandigheid dat, te de
zen, eiseres, oorspronkelijke ver
weerster, had aangevoerd dat zij met 
verweerster, oorspronkelijke eiseres, 
een overeenkomst had gesloten be
treffende de bestellingen en de uit te 
voeren werken, zonder invloed blijft op 
de aard van de vordering die ver
weerster instelde en die volgens het 
arrest uitsluitend gegrond was op 
extracontractuele tekortkomingen van 
eiseres; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con-

clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en 
De Gryse. 

Nr. 200 

1 e KAMER - 30 mei 1996 

TAALGEBRillK- GERECHTSZAKEN (WET 15 
JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN, NIE
TIGHEDEN- BURGERLIJKE ZAKEN- EENTA
LIGHEID VAN DE BESLISSING- AANHALING IN 
EEN ANDERE TAAL. 

Geheel nietig is het arrest dat beslist op 
grand van een aanhaling in een andere 
taal dan die van de rechtspleging, wan
neer de vertaling of de zakelijke inhoud 
van die aanhaling niet in de procestaal is 
weergegeven (1). (Artt. 24, 37 en 40 Taal
wet Gerechtszaken.) 

(LABRIQUE T. VAN HAVER) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0184.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 24, 37 en 40 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, 780 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, rechtdoende 
op het hager beroep van verweerder, bij het 
bestreden arrest het hager beroep ont
vangt en gegrond verklaart, het bestre
den vonnis hervormt, behoudens waar de 
eis werd ontvangen en de kosten werden 
begroot, en opnieuw beslissend voor het 
overige de vordering van verweerder gro
tendeels gegrond verklaart, eiser veroor
deelt tot betaling aan verweerder van 

(1) Cass., 20 jan. 1992, AR. nrs. 7607, 7683 en 
7740 (A. C., 1991-92, nr. 256) met concl. proc.
gen. Lenaerts; 15 feb. 1993, A.R. nr. 8239 (ibid., 
1993, nr. 91). 
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854.367 frank in hoofdsom, te vermeerde
ren met de gerechtelijke intrest vanaf 2 fe
bruari 1992 tot op de dag van betaling en 
hem van het meer gevorderde afWijst, on
der meer op grond dat : 

"Uit de overgelegde stukken blijkt dat 
een verrichting omtrent het verwerven van 
aandelen wei degelijk aan de orde is ge
weest tussen partijen en dat (verweer
der) ten verzoeke van (eiser) fondsen heeft 
overgeschreven op een door laatstgenoemde 
aangewezen bankrekening. (. .. ) 

4.2. Dat de door (verweerder) ten laste 
van (eiser) ingeroepen verbintenis geen oor
zaak zou hebben kan niet beaamd wor
den. 

Immers, in de lijn van de aangehaalde 
feiten slaat de door (eiser) beweerd opge
nomen verbintenis op de teruggave van gel
den die hem bij wege van medefinanciering 
van handel werden toevertrouwd. 

De oorzaak van de aangegane verbinte
nis bestaat in de hoofdzakelijke beweeg
reden van (eiser) om de beweerde verbin
tenis aan te gaan, met name de wens om de 
fondsen terug te betalen die hem eerder 
werden ter beschikking gesteld ( ... ). 

(. .. ) 
5.1. Uit de overgelegde stukken, waar

van (eiser) de echtheid- en dus ook zijn 
handtekening - niet betwist moet afge
leid worden dat er anno 1988 tussen par
tijen een overeenkomst bestond krach
tens dewelke (verweerder) 10 % zou 
verwerven van de aandelen van een 
kapitaalsvennootschap naar Zalrees recht 
mits een prijs van 200.000 frank. (Eiser) 
kon zich tot zulke verkoop verbinden ver
mits uit de oprichtingsakte van de S.A. De 
Vente des equipements Trane Zaire blijkt 
dat hij op 100 van de duizend kapitaals
aandelen ingeschreven had als mede
oprichter, zij het dat die aandelen slechts 
ten belope van 20 % waren volstort. 

5.2. Verder blijkt er tevens uit dat (ei
ser) (verweerder) er in eerste instantie wei 
degelijk om verzocht heeft "de 200.000 
frank" te storten op een bankrekening ten 
name van een dame Labrique Lidia. 

Die betaling verving kennelijk de op 
26 juli 1988 op (verweerder) getrokken che
que, die nooit werd gelnd. 

6.1. In het licht van de inhoud van de 
overgelegde stukken kan er geen twijfel 
over bestaan dat de twee door (verweer
der) te name van Lidia Labrique verrichte 
betalingen (eiser) ten goede zijn gekomen. 

Deze laatste stelt trouwens niet eens -
laat staan dat hij het zou aantonen - die 
sommen nooit in zijn bezit zouden geko
men zijn. 

6.2. Met het oog op het bew.ijs van de ver
bintenis tot terugbetaling ten laste van (ei
ser) kan (verweerder) aldus bogen op twee 
geschriften die uitgaan van (eiser) en dui
delijk een begin van geschreven bewijs vor
men. 

( ... ) 
Dat (eiser) vervolgens het dokument d.d. 

15 september 1989 ondertekende zonder 
vermelding te maken van een debiteur van 
de over te schrijven fondsen en geen en
kele grond weet aan te voeren tot verant
woording van het behoud van de fondsen 
die hem eerder werden bezorgd vormt een 
tweede vermoeden dat hij wei degelijk zelf 
debiteur van die fondsen is, 

6.3. (Eisers) verbintenis tot terugbeta
ling wordt aldus volkomen bewezen door 
het voormelde geschrift aangevuld met die 
vermoedens", 

na de feiten als volgt te hebben omschre
ven (pagina's 3 en 4) : 

"1. (Verweerder) legt negen overtuigings
stukken die als volgt kunnen beschreven 
worden. 

a. In een eigenhandig door (eiser) te 
Kinshasa geschreven dokument, dat geda
teerd werd op 15 september 1989, werd het 
volgende neergepend: "je soussigne Jean 
Labrique atteste par la presente que un 
versement de FBC de 780.000,- (sept cent 
quatre vingt mille francs) sera verse au 
compte BEL 390-0634209-78 de monsieur 
Willy Van Haver, pour le plus tard au 15 oc
tobre 89". 

b. De raadsman van (verweerder) ver
stuurde op 8 januari 1991 een aangete
kende aanmaning aan het adres van (ei
ser) en daarin vorderde hij betaling van 
856.760 frank, hetzij een hoofdsom van 
780.000 frank plus 76.760 frank mora
toire rente. 

c. (Eiser) ondertekende op 26 juli 1988 
een door hem geschreven dokument waarin 
hij erkende van (verweerder) een cheque ter 
waarde van 200.000 frank ontvangen te 
hebben die niet voor 1 oktober 1988 ter be
taling zou aangeboden worden. 

Hij voegde daaraan toe "Ce cheque cor
respond a !'acquisition de 10 (dix pour
cent) de la societe SPRL SA des equipe
ments Trane Zaire dont !'enregistrement 
s'effectuera avant le 10 aout 1988". 
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d. In een niet gedateerde nota, die door 
(eiser) eigenhandig werd geschreven en on
dertekend, formuleerde deze laatste vol
gend verzoek : "Pour le virement des 
200.000 peux-tu le faire au nom de Lidia 
Labrique, compte 210-0910028-26, So
ciete Generale de Banque, Agence Ave
nue, Bruxelles. 

e. In de bescheiden gericht aan de bank
instelling van (verweerder) en uitgereikt 
door die bank wordt melding gemaakt van 
twee overschrijvingen ten gunste van voor
melde Labrique Lidia en op het door (ei
ser) aangeduide rekeningnummer", 

terwijl, overeenkomstig artikel 37 van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de 
talen in gerechtszaken de vonnissen en ar
resten op straffe van nietigheid gesteld wor
den in de taal van de rechtspleging, het
zij in graad van hoger beroep in de taal 
waarin de bestreden beslissing is gesteld 
(artikel24), te dezen in het Nederlands, 

Een akte wordt geacht aan deze voor
waarde te voldoen, zelfs indien zij an
derstalige vermeldingen bevat, indien alle 
vermeldingen vereist voor haar regelma
tigheid, zijnde de bij artikel 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalde elemen
ten, in de taal der rechtspleging werden ge
steld, 

Uit voornoemde wetsbepalingen volgt dat 
voor de regelmatigheid der gerechtelijke be
slissing o.m. is vereist dat gronden en be
schikkend gedeelte uitsluitend in deze taal 
zijn gesteld, 

De letterlijke aanhaling in de akte van 
een stavingsstuk, gesteld in een andere taal 
dan deze van de rechtspleging, aanhaling 
die een motief van de beslissing uitmaakt, 
zodoende de beslissing door een nietig
heid aantast, hetzij in de akte een verta
ling van dit stuk dan wel de zakelijke in
houd ervan wordt weergegeven, 

Te dezen het bestreden arrest de beslis
sing dat eiser gehouden was tot terugbe
taling van de door verweerder ter beschik
king gestelde fondsen, vermeerderd met een 
winstaandeel, stoelt op de in het feitenre
laas opgesomde stukken, waarvan de in
houd in extenso in het Frans werd weer
gegeven, meer bepaald het document van 
15 september 1989, het stuk van 26 juli 
1988 en een niet gedateerde nota, door ei
ser eigenhandig geschreven en onderte
kend, 

Ret aldus onder meer oordeelt dat in het 
licht van de overgelegde stukken geen twij
fel kan bestaan dat de gelden eiser te goede 
zijn gekomen en hij derhalve tot terugbe
taling gehouden was, 

Van voormelde stukken, die een overwe
ging van het bestreden arrest vormen, 
waarop dit mede is gesteund, weliswaar in 
het arrest geen vertaling is opgenomen 
evenmin als de zakelijke inhoud ervan is 
weergegeven, 

Zodat het bestreden arrest, dat mede op 
voormelde in het Frans gedane aanhalin
gen is gestoeld, zonder vermelding van 
enige vertaling of weergave van de zake
lijke inhoud der stukken, door een nietig
heid is aangetast en dienvolgens de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het arrest de vor
dering van verweerder grotendeels ge
grond verklaart op grond van de in
houd van een door eiser geschreven en 
ondertekend document van 15 sep
tember 1989, dat enkel in het Frans is 
aangehaald en waarvan de inhoud niet 
in het Nederlands, taal van de rechts
pleging, is weergegeven; dat het ar
rest het bewijs van die verbintenis 
steunt op twee geschriften die ook en
kel in het Frans zijn aangehaald en 
waarvan de inhoud evenmin in het 
Nederlands, taal van de rechtsple
ging, is weergegeven; dat het arrest 
het bewijs van die verbintenis steunt 
op twee geschriften die ook enkel in 
het Frans zijn aangehaald en waar
van de inhoud evenmin in het N eder
lands, taal van de rechtspleging, is 
weergegeven; 

Dat, nu de voormelde redenen in het 
Frans zijn gesteld zonder vertaling of 
weergave van de zakelijke inhoud in 
het Nederlands, het arrest niet ge
heel in de taal van de rechtspleging is 
gesteld en derhalve de artikelen 24 en 
37 van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken 
schendt; 

Dat deze wetsschending krachtens 
artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet, 
de nietigheid van de akte zowel naar 
de inhoud als naar de vorm tot ge
volg heeft; dat het hele arrest der
halve nietig is; 

Dat het middel gegrond is; 
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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 Hof 
van Beroep te Gent. 

30 mei 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Geinger. 

Nr. 201 

1 e KAMER - 31 mei 1996 

1 o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA

KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- VER
WEERDER- CASSATIEBEROEP TEGEN EEN 
OVERLEDEN VERWEERDER- ONTVANKELIJK
HEID. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR 
MEMORIES EN STUKKEN- GEEN MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKEUJKHEID AAN HET CASSATIE
BEROEP TEGENGEWORPEN- MEMORIE VAN 
WEDERANTWOORD - GESCHRIFT MEMORIE 
VAN WEDERANTWOORD GENAAMD- ONTVAN
KELIJKHEID. 

1 o Cassatieberoep tegen een overleden ver
weerder is niet ontuankelijk (1). (Art. 1079 
Ger.W.) 

2° In burgerlijke zaken slaat het Hof geen 
acht op een geschrift memorie van weder
antwoord genaamd dat eerder aan de ad
vocaat van verweerder is betekend en door 
toedoen van eisers advocaat op de grif
fie van het Hofis ingediend, wanneer ver
weerder geen middel van niet-ontvan-

(1) Zie Cass., 28 mei 1903 (Bull. en Pas., 1903, 
I, 246); 16 sept. 1994, A.R. nr. F.2015.N (A. C., 
1994, nr. 385; R. W., 1994, biz. 709); H. SIMONT, 
Des pourvois en cassation en matiere civile, 
Brussel-Parijs, 1933, nr. 67. 

kelijkheid tegen het cassatieberoep heeft 
opgeworpen; een dergelijk stuk is niet ont
vankelijk (2). (Artt. 1094, 1099 en 1100 
Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT- VICE-EERSTE MINISTER EN 
MINISTER VAN VERKEERSWEZEN EN OVERHEIDS

BEDRIJVEN T. GILLIEAUX E.A.) 

(A.R. nr. C.95.0364.F) 

31 mei 1996 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Verheyden - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. DeBruyn, Si
mont en Nelissen Grade. 

Nr. 202 

1 e KAMER- 31 mei 1996 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 

TOT 99)- ART. 25 - DRUKPERS- PERSVRIJ
HEID - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST- GETRAPTE AANSPRAKELIJKHEID 
- DRAAGWIJDTE- 'IDEPASSINGSGEBIED. 

2° DRUKPERS (POLITIE OVER DE) -
PERSVRIJHEID - AANSPRAKELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST- GETRAPTE AANSPRA
KELIJKHEID- DRAAGWIJDTE- 'IDEPASSINGS
GEBIED. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- ALGEMEEN- DRUK
PERS- PERSVRIJHEID - GETRAPTE AANSPRA
KELIJKHEID- DRAAGWIJDTE- 'IDEPASSINGS· 
GEBIED. 

1°, 2° en 3° Art. 25, tweede lid, Gw. (1994) 
verleent aan de uitgevers, drukkers en 
verspreiders het voorrecht zich aan elke, 
zo strafrechtelijke als burgerrechtelijke, 
aansprakelijkheid te kunnen onttrek
ken wanneer de schrijver bekend is en zijn 
woonplaats in Belgie heeft,· in die mate 
beperkt het de mogelijke toepassing van 

(2) Zie Cass., 14 okt.1982,A.R. nr. 6552 (A. C., 
1982-83, nr. 111). 
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de artt. 1382 en 1383 B. W (1) [Art. 25, 
tweede lid, Gw. (1994); artt. 1382 en 1383 
B.W.] 

(CRIEL T. LOUSBERG) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0377.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 27 februari en 27 juni 
1995 door het Hofvan Beroep te Luik 
gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 25, tweede lid, van de op 17 februari 
1994 gecoiirdineerde Grondwet en, als ge
volg en voor zoveel nodig, van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Luik door 
het eerste bestreden arrest van 27 februari 
1995 met eigen redenen het beroepen von
nis bevestigt, dat eiser en de tot bindend
verklaring van het arrest opgeroepen par
tijen in solidum veroordeelt tot betaling van 
het bedrag van een frank aan eiser, en ei
sers vordering tot vrijwaring tegen de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroe
pen partijen niet gegrond verklaart, en 
doordat het tweede bestreden arrest van 27 
juni 1995 eiser en de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partijen in so
lidum tot de kosten van beide instanties 
veroordeelt, en zulks op grond dat "de 'ge
trapte aansprakelijkheid' weliswaar met 
toepassing van artikel 25, tweede lid (vroe
ger artikel 18, tweede lid) van de Grand
wet in strafzaken algemeen is aanvaard, 
maar dat die van het gemeen recht afwij
kende regel in burgerlijke zaken geen toe
passing vindt", 

terwi,jl uit de bestreden beslissingen volgt 
dat de schrijver bekend is, zijn woonplaats 
in Belgie heeft en tegenwoordig is in het ge
ding; in de bestreden beslissingen aange
voerd noch vastgesteld wordt dat eiser co
auteur van dat geschrift zou zijn en 
rechtstreeks en hoofdzakelijk aan de tot
standkoming ervan zou hebben meege
werkt; artikel 25, tweede lid, van de op 17 
februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet een 
beperking op de algemene regel van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek in
voert; de drukker, de uitgever of de ver-

(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 
202. 

spreider immers niet kan worden vervolgd 
wanneer de schrijver bekend is en zijn 
woonplaats in Belgie heeft; daaruit volgt 
dat het hof van beroep niet zonder scherr
ding van die grondwettelijke bepaling heeft 
kunnen beslissen dat zij in burgerlijke za
ken geen toepassing vindt : 

Overwegende dat artikel 25, tweede 
lid, van de Grondwet bepaalt dat wan
neer de schrijver bekend is en zijn 
woonplaats in Belgie heeft, de uitge
ver, de drukker of de verspreider niet 
kan worden vervolgd ; 

Overwegende dat dit artikel aan de 
uitgevers, drukkers en verspreiders 
het voorrecht verleent zich aan elke, zo 
strafrechtelijke als burgerrechtelijke, 
aansprakelijkheid te kunnen onttrek
ken wanneer de schrijver bekend is en 
zijn woonplaats in Belgie heeft; dat 
het, in die mate, de mogelijke toepas
sing van artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek beperkt; 

Overwegende dat uit de bestreden 
arresten volgt dat de schrijver van het 
litigieuze artikel bekend is en zijn 
woonplaats in Belgie heeft; 

Dat het hof van beroep, door eiser in 
zijn hoedanigheid van verantwoorde
lijk uitgever te veroordelen, de voor
melde grondwettelijke bepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest van 27 februari 1995 en 
het arrest van 27 juni 1995 dat daar
uit volgt, in zoverre zij de veroorde
ling van eiser uitspreken; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde arresten; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verklaart het arrest bindend voor Phi
lippe Guissard en Dorothee Klein; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 
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31 mei 1996- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : mevr. Charlier - Grotendeels ge
lijkluidende conclusie (2) van de h. Le
clercq, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 

Nr. 203 

1 e KAMER - 31 mei 1996 

1° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN
APOTHEKER- DWINGENDE DEONTOLOGISCHE 
REGELS - EUROPESE UNIE- VRIJ VERKEER 
VAN GQEDEREN- KWANTITATIEVE INVOER
BEPERKINGEN- MAATREGELEN VAN GELIJKE 
WERKING. 

2° APOTHEKER- BEROEPSORDE- DWIN
GENDE DEONTOLOGISCHE REGELS - EURO
PESE UNIE- VRIJVERKEER VAN GOEDEREN
KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN 
MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING. 

3° EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPA
LINGEN- BELEID- VRIJ VERKEER VAN GOE
DEREN- OPHEFFING VAN DE KWANTITATIEVE 
BEPERKINGEN TUSSEN DE LID-STATEN -
KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN -
MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING- BE
GRIP -APOTHEKER- BEROEPSORDE- DWIN
GENDE DEONTOLOGISCHE REGELS. 

1 o, 2° en 3° De deontologische regels die uit
gevaardigd en toegepast worden door de 
bevoegde autoriteiten van de Orde van 
Apothekers en die voor alle apothekers 
dwingend zijn kunnen worden beschouwd 
als "maatregelen" in de zin vah art. 30 

(2) Het O.M. was van oordeel dat art. 25, 
tweede lid, Gw. (1994) in de regel aan de uitge
vers, drukkers en verspreiders het voorrecht ver
leent zich aan elke, zo strafrechtelijke als burger
rechtelijke, aansprakelijkheid te kunnen ont
trekken wanneer de schrijver bekend is en zijn 
woonplaats in Belgie heeft. De grondwetgever 
blijkt immers zelf redelijkerwijze een teruggrij
pen naar het gemeen recht te hebben aangeno
men, wanneer de uitgevers, drukkers ofversprei
ders rechtstreeks en hoofdzakelijk aan het 
misdrijfhebben meegewerkt, en dus aan de bur
gelrijke fout (zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 
1996, I, nr. 203). Die mening lijkt oak door het 
middel te worden gedeeld. 

E. E.G.-Verdrag (1). (Art. 30 E.E.G.
Verdrag, goedgekeurd bij wet van 2 dec. 
1957.) 

(D ... T. ORDE VAN APOTHEKERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. D.95.0032.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 september 1995 
gewezen door de Franstalige raad van 
beroep van de Orde van Apothekers; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 3, 8, 30 en 36 van het Ver
drag van 25 maart 1957 tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij 
de wet van 2 december 1957, 

doordat de bestreden beslissing vast
stelt dat de clausules van de overeenkomst 
die eiser als erkend verdeler van "Phas" 
heeft ondertekend "wei degelijk de clau
sules waren van een overeenkomst die niet 

(1) Het arrest van het Hof lijkt te verwijzen 
naar het arrest van het Hofvan Justitie van de 
Europese Gemeenschappen d. d. 18 mei 1989 dat 
voor recht verklaart dat de handelingen van een 
beroepsorganisatie van apothekers, op het regis
ter waarvan iedere apotheker moet worden in
geschreven om zijn beroep te mogen uitoefenen 
en die op de beoefenaren van het beroep toepas
selijke deontologische regels vaststelt en waar
van een commissie bij nationale wet is bekleed 
met een tuchtrechtelijke bevoegdheid krach
tens welke zij zelfs schrapping uit dat register 
kan gelasten, "maatregelen" kunnen zijn in de zin 
van art. 30 E.E.G.-Verdrag, als zij de handel tus· 
sen de Lid-Staten knnen belnvloeden. (Verz. Arr. 
H.v.J., 18 mei 1989 (The Queen t. Royal Society 
de Great Brittain, ex parte Association of phar· 
maceutical Importers e.a.), 226 en 167/87, Verz. 
Arr. H.v.J., biz 1295, inz. biz. 1326 en 1327, §§ 14 
tot 16). Anders dan het arrest van het H.v.J. (zie 
inz. § 15) neemt het geannoteerde arrest noch
tans de woorden "als (de handelingen) de han
del tussen Lid-Staten kunnen belnvloeden" niet 
over. Het arrest van het Hofkon dat trouwens 
oak niet omdat die feitelijke vaststelling niet was 
opgenomen in de bestreden beslisisng van de 
Franstalige raad van beroep van de Orde van 
Apothekers; voornoemde bestreden beslissing 
stelde niet vast dat de door de bevoegde autori
teiten van de Orde van Apothekers uitgevaar
digde en toegepaste deontologische regels de han
del tussen de Lid-Staten konden belnvloeden. 
Misschien heeft het Hof geoordeeld dat zulks van
zelf sprak. 
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alleen een selectief, maar tevens een ex
clusief verkooprecht bedongen met com
merciele oogmerken" en beslist dat "de om
standigheid dat (eiser) in zijn hoedanigheid 
van erkend verdeler het recht heeft de 
'Phas' producten en het op dat merk be
trekking hebbende reclamemateriaal on
der zich te houden en uit te stallen, ter
wijl andere apothekers die de litigieuze 
overeenkomst niet hebben ondertekend die 
producten en voorwerpen niet mogen hou
den en uitstallen, het feit oplevert dat hij 
reclame maakte of liet maken voor zijn hoe
danigheid van alleenverdeler", dat "(ei
ser) aldus de indruk wekt een voorrecht te 
genieten dat aan andere apothekers wordt 
ontzegd" en dat "(eiser), door 'Phas' pro
ducten en 'Phas' reclamemateriaal in zijn 
apotheek te houden, onverschillig of die 
producten en dat materiaal aldan niet 
naast gelijkaa;rdige producten en materi
aal van concurrerende farmaceutische mer
ken staan, de indruk wekt dat hij zich in de 
uitoefening van zijn beroep voornamelijk 
door commerciele overwegingen laat lei
den"; dat de bestreden beslissing vervol
gens het verweermiddel verwerpt waarin 
eiser betoogde dat de bevoegde autoritei
ten van de Orde van apothekers, door aan 
de apothekers het algemene verbod op te 
leggen om een overeenkomst te onderte
kenen tot beperking van het recht om para
farmaceutische producten, zoals de "Phas" 
producten, in de apotheek te verkopen, in 
strijd met artikel30 van het Verdrag tot op
richting van de Europese Gemeenschap, 
een maatregel van gelijke werking als een 
kwantitatieve invoerbeperking hadden ge
troffen; dat die beslissing steunt op de over
weging "dat de rechtmatigheid naar Eu
ropees recht van het beginsel inzake de 
beperking van het verkooprecht in casu niet 
wordt betwist; dat hier enkel de weerslag 
van dat beginsel op de regels van de far
maceutische plichtenleer wordt onder
zocht; dat het bijgevolg geenszins noodza
kelijk is een prejudiciele vraag te stellen 
aan het Europese Hof van Justitie; ... dat 
(eiser) op die dag de door hem met de firma 
'Phas' gesloten overeenkomst niet heeft 
aangegeven; ... dat de Orde van apothe
kers enkel tot opdracht heeft ervoor te wa
ken dat de morele belangen van de apo
thekers worden gevrijwaard" en "dat die 
morele belangen onder meer de eerbiedi
ging van de farmaceutische deontologie, de 
eer, de discretie, de rechtschapenheid en de 
waardigheid van de leden van de Orde om
vatten", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 30 van 
het Verdrag bepaalt dat kwantitatieve 

invoerbeperkingen en alle maatregelen van 
gelijke werking tussen de Lid-Staten ver
boden zijn; volgens een vaste rechtspraak 
van de Gemeenschap als een maatregel van 
gelijke werking als een kwantitatieve be
perking moet worden beschouwd elke 
maatregel die, rechtstreeks of onrecht
streeks, daadwerkelijk of potentieel, het 
handelsverkeer tussen de Lid-Staten kan 
hinderen en goedgekeurd is door een over
heidsinstantie die de macht bezit om dwin
gende regels uit te vaardigen en op de toe
passing ervan toe te zien; deontologische 
regels, nu ze worden uitgevaardigd en toe
gepast door de bevoegde autoriteiten van de 
Orde van apothekers en voor alle apothe
kers dwingend zijn, kunnen beschouwd 
worden als een overheidsmaatregel in de 
zin van artikel 30, zodat niet naar recht 
verantwoord is de bestreden beslissing die 
het verweermiddel van eiser verwerpt met 
de overweging, afgeleid uit de wettelijke op
dracht van de Orde van apothekers, "dat de 
Orde van apothekers enkel tot opdracht 
heeft ervoor te waken dat de morele be
langen van de apothekers worden gevrij
waard" en "dat die morele belangen on
der meer de eerbiediging van de 
farmaceutische deontologie, de eer, de dis
cretie, de rechtschapenheid en de waar
digheid van de leden van de Orde omvat
ten" (schending van artikel 30 van het 
Verdrag van 25 maart 1957); 

tweede onderdeel, elke maatregel die 
rechtstreeks of onrechtstreeks, daadwer
kelijk of potentieel, het handelsverkeer tus
sen de Lid-Staten kan hinderen kan wor
den beschouwd als een door artikel 30 van 
het Verdrag verboden maatregel van ge
lijke werking als een kwantitatieve invoer
beperking; een nationale regeling waar
bij bepaalde verkoopsvoorwaarden beperkt 
of verboden worden, in de huidige stand 
van de rechtspraak van de Gemeenschap, 
alleen dan buiten het toepassingsgebied 
van artikel30 valt, indien zij, enerzijds, van 
toepassing is op alle betrokken deelne
mers aan het economisch verkeer die hun 
activiteit uitoefenen op het nationale grond
gebied, en, anderzijds, op gelijke wijze, zo
wel naar recht als in feite, van invloed is op 
de verhandeling van de nationale produc
ten en die welke uit andere Lid-Staten af
komstig zijn; wanneer die voorwaarden ver
vuld zijn, voornoemde nationale regeling 
immers de toegang tot de markt voor pro
ducten uit een andere Lid-Staat niet kan 
verhinderen of niet meer kan hinderen dan 
het geval is voor de nationale producten; de 
deontologische regels krachtens welke ei
ser op tuchtrechtelijk gebied vervolgd en 
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veroordeeld is wegens ondertekening en in
standhouding van een "met de firma 'Phas' 
gesloten overeenkomst die clausules be
vat waarbij, met het oog op de verkoop van 
artikelen zonder het APB label in zijn apo
theek, een selectief en exclusiefverkoop
recht wordt bedongen", zoals eiser in zijn 
hoofd- en aanvullende conclusie aanvoerde, 
niet op gelijke wijze en in feite de natio
nale producten en de uit andere Lid-Staten 
afkomstige producten treffen wegens de 
extra invoerkosten die zij voor laatstge
noemde producten meebrengen, en, der
halve, de toegang van die producten tot de 
Belgische markt op zijn minst meer hin
deren dan die van de nationale produc
ten; bijgevolg niet naar recht verantwoord 
is de bestreden beslissing die het verweer
middel van eiser verwerpt op grond "dat de 
rechtmatigheid naar Europees recht van 
het beginsel inzake de beperking van het 
verkooprecht in casu niet wordt betwist" en 
"dat hier enkel de weerslag van dat begin
sel op de regels van de farmaceutische 
deontologie wordt onderzocht" (schending 
van aile in het middel vermelde wetsbe
palingen): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de deontologische 

regels die uitgevaardigd en toegepast 
worden door de bevoegde autoritei
ten van de Orde van Apothekers en die 
dwingend zijn voor alle apothekers 
kunnen worden beschouwd als "maat
regelen" in de zin van artikel 30 van 
het Verdrag tot oprichting van de Eu
ropese Gemeenschap, zodat niet naar 
recht verantwoord is de bestreden be
slissing die het verweermiddel van ei
ser verwerpt met de in het middel 
weergegeven overweging, die is afge
leid uit de wettelijke opdracht van de 
Orde van Apothekers; 

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 verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde Franstalige raad van be
roep van de Orde van Apothekers. 

31 mei 1996 -1e kamer- Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag-

gever: de h. Verheyden -Andersluidende 
conclusie (2) van de h. Leclercq, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Gerard en de 
Bruyn. 

Nr. 204 

3e KAMER - 3 juni 1996 

1° BENELUX- PREJUDICLELE GESCHIL
LEN- VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF
VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BEL
GIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECHTSREGEL- VRAAG OP
GEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
AANHANGIGE ZAAK- VERPLICHTING VOOR 
HET HOF VAN CASSATIE. 

2° DWANGSOM- BENELUX-OVEREENKOMST 
- EENVORMIGE WET BETREFFENDE DWANG
SOM- RECHTSVORDERINGEN TOT NAKOMING 
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN- PREJUDICIELE 
VRAAG VAN HET HOF VAN CASSATIE AAN RET 
BENELUX-GERECHTSHOF. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
-ALLERLEI- VERPLICHTE OVERHANDIGING 
VAN ALLE SOCIALE BESCHEIDEN DOOR WERK-

(2) Het O.M. concludeerde tot de verwerping. 
Het was meer bepaald van mening dat het eer
ste onderdeel van het tweede middel niet ont
vankelijk was. Het merkte op dat dit onderdeel 
in algemene bewoordingen betoogde dat de deon
tologische regels die uitgevaardigd en toege
past worden door de bevoegde autoriteiten van de 
Orde van Apothekers en die voor aile apothe
kers dwingend zijn, "kunnen" beschouwd wor
den als een maatregel van staatswege in de zin 
van art. 30 E.E.G.-Verdrag, maar dat het onder
dee] niet aangaf waarom de bestreden beslis
sing van de raad van beroep door de grond die ze 
overnam en die uit de wettelijke opdracht van de 
Orde van Apothekers was afgeleid, die 
internationaalrechtelijke bepaling zou hebben ge
schonden. Volgens het O.M. hoefde niet te wor
den nagegaan of deontologische regels - het mid
del preciseerde trouwens niet welke - die door 
de bevoegde autoriteiten van de Orde van Apo
tbekers zijn uitgevaardigd en toegepast, in het al
gemeen "kunnen" beschouwd worden- het mid
del betoogde niet eens dat zij te dezen "worden 
beschouwd" - als een maatregel van staats
wege in de zin van voormeld art. 30. De vraag 
was waarom de bestreden beslissing precies die 
bepaling van gemeenschapsrecht had geschon
den, wat het middel niet aangaf. 
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GEVER- DWANGSOM- PREJUDICIELE VRAAG 
AAN RET BENELUX-GERECHTSHOF. 

4o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- NIEUW MID DEL- BEG RIP- EXCEP
TIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- GEVOLG. 

1°, 2° en 3° Wanneer voor het Hofvan Cas
satie een vraag is gerezen om uitlegging 
van een voor Belgie, Luxemburg en Ne
derland gemeenschappelijke rechtsregel 
die als dusdanig is aangewezen krach
tens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, 
zoals een vraag omtrent de omvang van 
een rechtsvordering tot nakoming van ar
beidsovereenkomsten bedoeld bij art. 3 
Benelux-Overeenkomst houdende eenvor
mige wet betreffende de dwangsom, moet 
het Hof in de regel die vraag aan het 
Benelux-Gerechtshof voorleggen (1). (Artt. 
6 Verdrag Benelux-Gerechtshof, 1385bis 
Ger.W., 21 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

4 o Niet nieuw is het tot staving van een 
voorziening aangevoerd middel met be
roep op schending van een wettelijke be
paling die de essentiele belangen van de 
Staat betreft en derhalve van openbare 
orde is (2). 

(COTRABEL B.V.B.A. T. LAUTE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0102.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1995 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel1385bis, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd in dit wet
hoek bij artikel 2 van de wet van 31 ja
nuari 1980 houdende goedkeuring van de 
Benelux overeenkomst houdende eenvor
mige wet betreffende de dwangsom, 21 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten en, voor zoveel als no
dig, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de appelrechters het beroepen 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent 
van 19 november 1993 bevestigen waar
bij eiseres werd veroordeeld om aan ver-

(1) Zie Cass., 25 jan. 1993, A.R. nr. 9454 (A. C., 
1993, nr. 48). 

(2) Zie Cass., 24 april 1995, A.R. nr. 
S.95.0015.F (A.C., 1995, nr. 206). 

weerder af te geven bij het verstrijken van 
de tweede maand na de betekening van dit 
vonnis: 1) een copie van de fiche 281.10 be
doeld in artikelll9 (thans artikel 93) van 
het Uitvoeringsbesluit, Wetboek Inkom
stenbelastingen voor het jaar 1992, 2) een 
afschrift van de verbeterde individuele re
kening voor het jaar 1992, 3) de attesten, 
bedoeld in artikel 46 van het koninklijk be
sluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
der loonarbeiders voor de vakantie
dienstjaren 1991 en 1992, een en ander on
der verbeurte van een dwangsom van 1.000 
frank per ontbrekend document en per dag 
vertraging in de aftevering, en aldus eise
res met bevestiging van het beroepen von
nis, veroordelen tot betaling van een 
dwangsom per ontbrekend document en per 
dag vertraging in de aftevering van de hier
boven genoemde documenten, 

terwijlluidens artikel1385bis, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, een dwang
som niet kan worden opgelegd ten aan
zien van de vorderingen terzake van de na
koming van arbeidsovereenkomsten; het 
feit dat aanleiding gaf tot de afgifte van de 
bedoelde sociale en fiscale documenten het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst is en 
dientengevolge de juridische oorzaak in de 
arbeidsovereenkomst tussen partijen dient 
gezocht te worden; contractuele verplich
tingen volgens artikel 1135 van het Bur
gerlijk Wetboek ook die verbintenissen om
vatten die impliciet aan de overeenkomst 
worden toegevoegd door een bijzondere wet
telijke bepaling; dat de verplichting voor de 
werkgever alle sociale en fiscale beschei
den met betrekking tot een arbeidsover
eenkomst te overhandigen bij het einde van 
die overeenkomst een bij wet voorgeschre
ven verplichting is die voortvloeit uit het 
bestaan van de arbeidsovereenkomst 
waarin deze verplichting thans expliciet 
gei:ncorporeerd is krachtens artikel 21 van 
de arbeidsovereenkomstenwet; artikel 
1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek geen onderscheid maakt naar ge
lang een bijzondere wetgeving al ofniet een 
bijzondere sanctie bepaalt als indirect 
dwangmiddel, maar geheel het domein van 
de arbeidsovereenkomsten uitsluit van de 
mogelijkheid een dwangsom op te leggen 
ten aanzien van de vorderingen terzake van 
de nakoming van arbeidsovereenkomsten; 
dat, nu de nakoming van de verplichtin
gen voortspruitende uit een arbeidsover
eenkomst niet gevorderd kan worden on
der oplegging van een dwangsom, het 
Arbeidshof te Gent niet de rechtsmacht 
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noch de bevoegdheid had een dwangsom op 
te leggen ingeval van niet afgifte van de ge
vraagde sociale en fiscale documenten; de 
appelrechters derhalve door desalniette
min eiseres te veroordelen tot betaling van 
een dwangsom ingeval van niet afgifte van 
de bedoelde sociale en fiscale documen
ten hun rechtsmacht en bevoegdheid heb
ben overschreden en zodoende aile in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heb
ben geschonden : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat: 1. verweerder van 1 au
gustus 1988 tot en met 31 maart 1992 
met eiseres verbonden was door een 
geschreven arbeidsovereenkomst voor 
bedienden; 2. eiseres op 24 oktober 
1991 de overeenkomst beeindigde met 
een opzeggingstermijn van zes maan
den; 3. verweerder daarop voor de 
arbeidsrechtbank een uitwinnings
vergoeding vorderde en voorts de af
gifte vroeg, binnen twee maanden na 
de betekening van het vonnis, van een 
vakantieattest bedoeld in artikel 46 
van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967, de verbeterde individuele 
rekening 1992 en de fiscale fiche 
281.10; 4. verweerder ook een dwang
som vroeg ter ondersteuning van zijn 
vordering tot afgifte van de hiervoren 
bedoelde documenten; 5. de vorde
ring door de eerste rechter volledig ge
grond werd verklaard, met inbegrip 
van de gevorderde dwangsom; 6. ei
seres in hoger beroep de vordering be
treffende de sociale documenten en de 
hieraan verbonden dwangsom niet be
twistte; 

Overwegende dat de appfllrechters 
de beroepen beslissing bevestigen; dat 
het cassatieberoep uitsluitend gericht 
is tegen de beslissing over de dwang
som; 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid 
van het middel : het middel is nieuw : 

Overwegende dat de wet op de 
dwangsom niet enkel het belang van 
de schuldeiser bij werkelijke nako
ming door de schuldenaar van zijn ver
bintenis beoogt, maar ook het gezag 
van de rechterlijke beslissingen wil 

versterken en de tenuitvoerlegging er
van vereenvoudigen; dat zodanige wet 
de essentiele belangen van de Staat 
?etreft en derhalve van openbare orde 
1s; 

Dat het op zodanige bepalingen ge
grond middel voor het eerst in cassa
tie mag worden aangevoerd; 

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

Over het mid del zelf : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 3 van de Beneluxovereenkomst van 
26 november 1973 houdende eenvor
mige wet betreffende de dwangsom, 
het elk der Overeenkomstsluitende 
Partijen vrij staat alle of sommige 
rechtsvorderingen tot nakoming van 
arbeidsovereenkomsten van het 
toepassingsgebied van de eenvormige 
wet uit te sluiten; 

Dat, krachtens artikel 1385bis van 
het Gerechtelijk Wetboek, een dwang
som niet kan worden opgelegd ten 
aanzien van de nakoming van arbeids
overeenkomsten; 

Dat dit artikel op dezelfde wijze 
moet worden uitgelegd als artikel 3 
van de voornoemde Benelux-Over
eenkomst; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel21 van de Arbeidsovereenkomsten
wet de werkgever bij het einde van de 
overeenkomst verplicht is de werkne
mer alle sociale bescheiden te over
handigen; 

Dat hieruit blijkt dat de Belgische 
wetgever een band legt tussen de ver
plichting tot afgifte van de sociale be
scheiden en de arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat de vraag of de vor
dering tot afgifte van de sociale be
scheiden die aan een werknemer 
krachtens de wet door de werkgever 
moeten worden overhandigd als de ar
beidsovereenkomst wordt beeindigd, 
een rechtsvordering is tot nakoming 
van arbeidsovereenkomsten, een uit
legging vraagt van de voormelde 
Benelux-Overeenkomst; 
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Dat, krachtens artikel 4 van de 
voormelde Benelux-Overeenkomst, ar
tikel 3 van die overeenkomst wordt 
aangewezen als een rechtsregel die ge
meen is aan Belgie, Luxemburg en Ne
derland in de zin van artikel 1 van het 
Verdrag betreffende de instelling en 
het statuut van het Benelux-Ge
rechtshof; 

Dat de noodzakelijkbeid van een be
slissing over de uitlegging van de 
rechtsregel bevat in het genoemde ar
tikel 3 van de Overeenkomst, het Hof 
noopt de in het dictum gepreciseerde 
vraag aan het Benelux-Gerechtshof 
over te leggen; 

Om die redenen, houdt iedere na
dere uitspraak aan tot het Benelux
Gerechtshof zich heeft uitgesproken 
over de volgende vragen : 1. Moet als 
rechtsvordering tot nakoming van een 
arbeidsovereenkomst worden begre
pen een vordering, die wordt inge
steld nadat de arbeidsovereenkomst is 
beeindigd, tot afgifte van sociale be
scheiden door een werknemer tegen 
een werkgever, op grond van een recht 
dat zonder die arbeidsovereenkomst 
niet had kunnen ontstaan maar die 
niet rechtstreeks beoogt de nakoming 
te vorderen van de verplichting van de 
werkgever loon en arbeid te verschaf
fen? 2. Maakt het voor het beantwoor
den van de vraag enig verschil uit dat 
de plicht van de werkgever sociale be
scheiden aan de werknemer te over
handigen na de beeindiging van de ar
beidsovereenkomst berust op de 
contractuele verplichtingen van de 
werkgever, dan wel op een wet of op 
enige andere rechtsgrond? Houdt de 
kosten aan. 

3 juni 1996 - 36 kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Verbist en 
Biitzler. 

Nr. 205 

3e KAMER- 3 juni 1996 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- ElNDE 
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- AANGE
VOERD FElT - BEGRIP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN 
- AANGEVOERD FElT- BEOORDELING-AAN 
HET ONTSLAG VOORAFGAAND FElT-AARD
TERMlJN. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- ElNDE 
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- AANGE
VOERD FElT- BEOORDELING -AAN HET ONT
SLAG VOORAFGAAND FElT- TERMlJN. 

4 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS- ONTSLAG OM DRlNGENDE REDEN 
- AANGEVOERD FElT- BEOORDELlNG- AAN 
HET ONTSLAG VOORAFGAAND FElT -AARD
TERMlJN. 

1 o en 2° Het feit dat het ontslag zonder op
zegging rechtvaardigt, is het feit met in
achtneming van alle omstandigheden die 
daarvan een dringende reden kunnen uit
maken. (Art. 35 Arbeidsovereenkomsten
wet; art. 4, § 1, wet 19 maart 1991.) (1) 

3° en 4° Het ernstig karakter van deals 
dringende reden aangevoerde feiten kan 
blijken uit of gestaafd worden door voor
heen gebeurde feiten; geen wetsbepaling 
legt enige termijn op binnen dewelke de 
ter verduidelijking van de dringende re
den aangevoerde feiten moeten hebben 
plaatsgehad. (Art. 35 Arbeidsover
eenkomstenwet; art. 4, § 1, wet 19 maart 
1991.) (2) 

(1) Zie Cass., 28 okt. 1987,A.R. nr. 7961 (A.C., 
1987-88, nr. 122). 

(2) Zie Cass., 27 feb. 1978, R.W, 1978-79, 231; 
Cass., 24 sept. 1979, J.T.T., 1980, 98; Cass., 16 
dec. 1979, J. T.T., 1981, 35; Cass., 18 dec. 1980, 
R.W., 1980-81, 1417. 
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(FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. & CO V.O.F. 
T. VANDERMOTTEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0140.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 augustus 1995 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 2, § 1, 4 en 12 van de 
wet van 19 maart 1991 houdende bijzon
dere ontslagregeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemingsraden 
en in de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-personeelsaf
gevaardigden en 35, inzonderheid tweede 
en derde lid, van de Wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten (dat 
vanafhet vierde lid vervangen werd bij wet 
van 18 juli 1985), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing oordeelt dat ''het feit van 27 april 
1995 niet als een ernstige professionele te
kortkoming in hoofde van (eerste verweer
der) (kan) bestempeld worden die zo be
zwaarlijk (lees : bezwarend of zwaarwichtig) 
is dat elke "professionele samenwerking de
finitief onmogelijk wordt", dat "samen" met 
de feiten van 5 april1995 en 6 april1995 
de ingeroepen feiten "geen dringende re
den uit(maken)", en dat "de verzwarende 
omstandigheden aangehaald door (eise
res) waaruit moet blijken dat (eerste ver
weerder) op ernstige en onduldbare wijze 
haar kwaliteitsimago in het gedrang 
brengt, door het Hof niet verder uitge
diept (worden) gezien de laatste klacht da
teert van maart 1994 en (eiseres) in be
sluiten vermeldt dat na dit incident de 
maat onherroepelijk vol zou zijn" terwijl 
"uit de waarschuwingsbrief dd. 14 maart 
1994 blijkt dat een herhaling van derge
lijke feiten zalleiden tot verdere discipli
naire maatregelen en gezien de feiten die 
de dringende reden zouden moeten uitma
ken bezwaarlijk als een ernstige tekortko
ming kunnen worden aanzien" (arrest p. 
12) en eiseres' vordering tot het horen er
kennen van het bestaan van een dringende 
reden die het ontslag zou toelaten, afwijst, 
en eiseres veroordeelt tot de kosten, ter
wijl de dringende reden op grond waar
van de werkgever overeenkomstig artikel 
2, § 1 van de wet van 19 maart 1991 hou
dende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de onderne
mingsraden en in de comites voor veilig-

heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden, een personeels
afgevaardigde of een kandidaat
personeelsafgevaardigde binnen de bij 
artikel 12 van genoemde wet gestelde ter
mijn mag ontslaan nadat de dringende re
den door de arbeidsgerechten werd er
kend, overeenstemt met de bij artikel 35, 
tweede lid van de Arbeidsovereenkomsten
wet van 3 juli 1978 omschreven dringende 
reden, hetzij de ernstige tekortkoming die 
elke professionele samenwerking tussen de 
werkgever en de werknemer onmiddellijk 
en definitief onmogelijk maakt; feiten waar
van de ontslaggevende partij sedert meer 
dan drie dagen op de hoogte is, weliswaar 
niet als dringende reden tot ontslag kun
nen worden aangevoerd, maar eventueel 
wel als bewijs van het bestaan oftot sta
ving van de zwaarwichtigheid van de als 
dringende reden ingeroepen feiten mogen 
worden aangehaald; eiseres te dezen, zo
als door het arbeidshof overigens expli
ciet weergegeven, in haar overeenkom
stig artikel4, § 1 van genoemde wet van 19 
maart 1991 aan de beschermde werkne
mer en aan de representatieve werkne
mersorganisatie die hem had voorgedra
gen, verstuurd aangetekend schrijven 
waarin haar voornemen om verweerder te 
ontslaan wegens dringende reden werd 
kenbaar gemaakt, gewezen had op de on
behoorlijke houding van verweerder die 
haar kwaliteitsimago schade toebracht en 
bovendien had vastgesteld dat het niet de 
eerste maal is dat Dhr. Vandermotten zich 
onbeleefd gedraagt jegens klan ten en zo
doende het kwaliteitsimago van FedEx op 
ernstige en onduldbare "wijze in het ge
drang brengt" en daartoe, met verwijzing 
naar stavingsstukken, had gewezen op "de 
volgende verzwarende omstandigheden" : 
"- 4 september 1990 : klacht vanwege de 
firm(a) FMC wegens onbeleefd gedrag, met 
als gevolg dat FMC Dhr. Vandermotten de 
toegang tot haar bedrijf ontzegde (. .. );- ok
tober 1990 : klacht vanwege de veiligheids
chefvan de firma UCB die ruwe antwoor
den kreeg nadat hij Dhr. Vandermotten 
erop gewezen had dat hij te snel reed, met 
als gevolg dat UCB hem de toegang tot 
haar bedrijf ontzegde (. .. ); - 30 novem
ber 1990 : klacht vanwege de firma VEL 
wegens overdreven snelheid op haar ter
reinen (70 km/uur in plaats van de voor
geschreven 20 km/uur) en onbeleefd ge
drag jegens de veiligheidschef toen die Dhr. 
Vandermotten daarop wees, metals ge
volg dat VEL hem de toegang tot haar be
drijf ontzegde (. .. ); - 15 februari 1993 : 
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klacht vanwege de firma WHITE & CASE 
wegens het feit dat Dhr. Vandermotten wei
gerde te wachten tot een pakket klaar was 
en nadien weigerde de zending alsnog op te 
halen en zelfs een collega die de opdracht 
kreeg dit in zijn plaats te doen, aanzette tot 
werkweigering ( ... ); - 15 juli 1993 : klacht 
vanwege Baron MERLIN wegens onbe
hoorlijk rijgedrag (tegen richting inrijden 
in een eenrichtingsstraat, te snel rijden, op 
een grasperk rijden) en onbeleefd gedrag 
toen die Dhr. Vandermotten daarop wees 
(. .. ); - periode 12 augustus 1993 - eind fe
bruari 1994: gelet op de herhaalde klach
ten van klanten werd Dhr. Vandermotten 
op de "Luxemburgroute" gezet, waardoor 
hij praktisch niet meer met klanten in con
tact kwam; - 3 maart 1994 : klacht we
gens gevaarlijk rijgedrag met een FedEx 
bestelwagen waardoor de andere wegge
bruikers in gevaar gebracht werden (. .. ); -
4 maart 1994 : klacht vanwege de firma 
MAZDA wegens het feit dat Dhr. Vander
motten, met een FedEx-bestelwagen en in 
FedEx-uniform, deelnam aan een stakings
pikket op de terreinen van Mazda, met als 
gevolg dat Mazda hem de toegang tot haar 
bedrijf ontzegde (. .. )"; eiseres hieruit be
sloot dat "heel wat van de klan ten van 
(haar), en niet bepaald de minste, zich be
klagen over het gedrag van Dhr. Vander
motten en weigeren nog langer paketten 
aan hem toe te "vertro(uw)en en/of door 
hem te laten afhalen en dat het voor zich 
spreekt dat deze opeenstapeling van klach
ten (i) de samenwerking tussen Dhr. Van
dermotten en FedEx definitief onmoge
lijk maakt vermits hij niet langer in de 
mogelijkheid is de hem opgelegde taken 
naar behoren te vervullen en (ii) het ver
trouwen dat (eiseres) in hem gesteld heeft 
definitief doet verdwijnen vermits hij de 
kwaliteitsvereisten van (eiseres) zonder 
meer, en ondanks herhaalde waarschuwin
gen en terechtwijzigingen, naast zich neer 
legt"; eiseres aldus wees op een hele reeks 
voorgaande feiten om het zwaarwichtig ka
rakter van de in de brief van 2 mei 1995 
aangehaalde feiten van 5, 6 en 27 april 
1995 te staven; In zoverre het arbeidshof 
weigert deze als "verzwarende omstandig
heden" aangehaalde feiten "verder uit te 
diepen" om reden dat "de laatste klacht da
teert van maart 1994", dient te worden op
gemerkt dat geenszins wordt vereist dat 
deze verzwarende omstandigheden zich 
zouden situeren in een zeer ·nabij verle
den, laat staan binnen de drie werkda
gen voorafgaand aan de dag waarop de 
kennisgeving geschiedt van het voorne
men om te ontslaan wegens dringende re-

den; in zoverre het arbeidshofweigert deze 
als "verzwarende omstandigheden" aan
gehaalde feiten "verder uit te diepen" om 
reden dat "(eiseres) in besluiten vermeldt 
dat na dit incident de maat onherroepe
lijk vol zou zijn" terwijl uit de 
waarschuwingsbrief dd. 14 maart 1994 
blijkt dat een herhaling van dergelijke fei
ten zalleiden tot verdere disciplinaire 
maatregelen, weze opgemerkt dat de rech
ter het bestaan en de zwaarwichtigheid van 
de als dringende reden ingeroepen feiten 
dient te beoordelen in het licht van de aan
voeringen in het bij artikel 4 van de ge
noemde wet van 19 maart 1991 bedoeld 
aangetekend schrijven ongeacht een even
tueel verschillende appreciatie van de fei
ten in een "waarschuwingsbrief' en in een 
conclusie; te dezen eiseres in haar aange
tekende brieven van 2 mei 1995 
welbepaalde feiten als dringende reden 
wenste te zien erkennen, in het licht van 
nader gepreciseerde verzwarende omstan
digheden; het arbeidshof deze feiten in het 
licht van deze verzwarende omstandighe
den diende te beoordelen, zoals overigens 
in conclusie werd gevraagd (verzoekschrift 
tot hoger beroep pp. 25-26; zie ook p. 18 
punt 4; appelconclusie pp. 15 tot en met 21 
en p. 26, punt H), ongeacht de aan som
mige feiten voorheen in een 
"waarschuwingsbrief' verbonden gevol
gen; in zoverre het arbeidshof weigert deze 
als "verzwarende omstandigheden" aan
gehaalde feiten "verder uit te diepen" om 
reden dat "de feiten die de dringende re
den zouden moeten uitmaken bezwaar
lijk als een ernstige tekortkoming kun
nen worden aanzien", weze opgemerkt dat 
niet vereist wordt dat de als dringende re
den ingeroepen feiten, op zichzelf gena
men, reeds "een ernstige tekortkoming" 
zouden uitmaken; deze feiten het karak
ter van ernstige tekortkoming die elke ver
dere professionele samenwerking onmid
dellijk en definitief onmogelijk maakt 
slechts verwerven precies door ze te be
schouwen in het licht van de voorheen 
reeds tussengekomen feiten, die door ei
seres als verzwarende omstandigheden 
werden aangevoerd; het Arbeidshof bijge
volg ten onrechte weigert de door eiseres in 
haar aangetekende brieven van 2 mei 1995 
aangevoerde "verzwarende omstandighe
den" in acht te nemen bij de beoordeling 
van de zwaarwichtigheid van de als drin
gende reden ingeroepen feiten, zodat het 
arbeidshof niet wettig kon oordelen dat ei
seres' vordering tot het horen erkennen van 
het bestaan van een dringende reden die 



Nr. 206 HOF VAN CASSATIE 535 

het ontslag van verweerder moest toela
ten, ongegrond was : 

Overwegende dat het feit dat het 
ontslag zonder opzegging rechtvaar
digt, het feit is met inachtneming van 
aile omstandigheden die daarvan een 
dringende reden kunnen maken; 

Dat de rechter rekening moet hou
den met de omstandigheden die in de 
ontslagbrief zijn aangevoerd om de 
erin opgegeven dringende reden toe te 
lichten; dat vroegere feiten, ongeacht 
hoe de werkgever deze alsdan appre
cieerde, een verduidelijking kunnen 
vormen van de grief die als dringende 
reden wordt aangevoerd; dat geen 
wetsbepaling enige termijn oplegt bin
nen welke deter verduidelijking van 
de dringende reden aangevoerde vroe
gere feiten moeten hebben plaatsge
had; 

Dat voor het in aanmerking nemen 
van de aangevoerde omstandigheden 
het niet vereist is dat de als dringende 
redenen ingeroepen feiten op zich
zelf reeds "een ernstige tekortkoming'' 
zouden uitmaken vermits juist aan
gevoerd wordt dat ze slechts een drin
gende reden tot onmiddellijk ontslag 
uitmaken door ze te beschouwen in het 
licht van de voorheen tussengekomen 
feiten die als verzwarende omstandig
heid zijn aangevoerd; 

Overwegende dat het arrest niet na
gaat of de vroegere in de ontslagbrief 
vermelde feiten het dringend karak
ter hebben be'invloed van de als dus
danig aangevoerde feiten van 5, 6 en 
27 april 1995 op grand dat het laat
ste van de vroegere feiten dateert van 
14 maart 1994 en geleid heeft tot een 
waarschuwingsbriefvan dezelfde da
tum, waarin gesteld werd dat een her
haling van dergelijke feiten tot ver
dere disciplinaire maatregelen zou 
leiden en op grond dat "de feiten die de 
dringende reden zouden moeten uit
maken bezwaarlijk als een ernstige te
kortkoming kunnen worden aanzien"; 

Dat het arrest dat op grand hier
van de vordering tot het horen erken
nen van een dringende reden die het 
ontslag van verweerder moet toela-

ten, ongegrond verklaart, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
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 Antwerpen. 

3 juni 1996 - ae kamer- Voorzitter : de 
h. Verougstraete, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Gryse. 

Nr. 206 

2e KAMER - 4 juni 1996 

1 o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BUR

GERLIJKE RECHTSVORDERING- ACCESSOR
IUM VAN DE STRAFVORDERING. 

2° STEDEBOUW - ALGEMEEN- UITVOE
RING OF INSTANDHOUDING VAN WERKEN ZON
DER VERGUNNING- VEROORDELING- REGU
LARISATIE. 

1 o Voor de strafrechter staat de civielrech
telijke vordering niet los van de strafvor
dering, maar is er een accessorium van 
(1). (Art. 4 V.T.Sv.) 

(1) J. D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrecht, 
Gent, 1985, biz. 158, nr. 205. 

In hun memorie hadden de eisers aangevoerd 
"dat een eventuele burgerlijke vordering" los
staat "van de vervolgingen waarvan sprake in de 
wetgeving van stedebouw", zonder de beslis
sing van de appelrechters te betwisten dat de 
burgerlijke-partijstelling van het Vlaamse Ge
west ontvankelijk was. Vermits het Hof de wet
tigheid van de beslissingen op civielrechtelijke ge
bied niet ambtshalve onderzoekt, beperkt het 
geannoteerde arrest zijn oordeel "dat de substan-
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2° Een latere regularisatie staat niet in de 
weg aan de strafrechtelijke veroorde
ling om zonder vergunning werken te heb
ben uitgevoerd of in stand gehouden (2). 
(Art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

(WYSMANS E.A. T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0066.N) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 9 december 1994 door 
bet Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

Over de twee middelen samen :. 
Overwegende dat voor de strafrech

ter de civielrechtelijke vordering niet 
losstaat van de strafvordering, maar er 
een accessorium van is; 

Overwegende dat de appelrechters 
de eisers veroordelen om zonder de no
dige vergunning een chalet te heb
ben gebouwd en in stand gehouden; 
dat een latere regularisatie aan bet be
wezen verklaren van dit misdrijf niet 
in de weg staat; 

Overwegende dat de appelrechters 
met onaantastbare beoordeling van de 
hen regelmatig overgelegde en door 
hen vrij op hun bewijswaarde geap
precieerde feitelijke gegevens van de 
zaak waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren, waaronder 
"alle facetten van bet geschil", vast
stellen dat deze gegevens, ook wat de 
beoordeling van bet gevraagde her
stel betreft, volstaan om hun overtui
ging te vormen en dat er geen rede
nen zijn om bet resultaat van de door 
de eisers ingestelde regularisatie
procedure af te wachten; 

Dat zij door hun motivering geen be
slissing van de administratie bekrach-

tiele of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is gewezen" tot "de 
beslissing op de vordering van het openbaar mi
nisterie". 

(2) Zie Cass., 19 sept. 1978 (A. C., 1978-79, 67). 

tigen, waarvoor zij trouwens geen be
voegdheid hebben, evenmin als om zelf 
over de door de eisers gedane regu
larisatievraag te oordelen; dat de 
scheiding der machten inhoudt dat de 
ene macht zich niet mengt in de be
voegdheden van een andere macht; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering, eensdeels, bet 
verweer van de eisers verwerpen, zo
doende hun conclusie beantwoorden, 
anderdeels, de beslissing regelmatig 
met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende, wat de beslissing 
op de vordering van het openbaar mi
nisterie betreft, 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, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

4 juni 1996- 2e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Ad
vocaten: mrs. De Gryse; E. Berx, Has
selt. 

Nr. 207 

2e KAMER - 4 juni 1996 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 

TOT 99)- ARTIKEL 27- VRIJHEID VAN VER
ENIGING - WETTELIJKE BEPERKING. 

2° RECHTERLIJKE MACHT- WENSE
LIJKHEID VAN EEN BEPALING VAN EEN GE
MEENTELIJK POLITIEREGLEMENT -
TOETSINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
LIJKE MACHT. 



Nr. 207 HOF VAN CASSATIE 537 

3° ECONOMIE- VRIJHEID VAN KOOPHAN
DEL EN NIJVERHEID - BEPERKING. 

4 ° GRONDWET - GRONDWET 1994 (ART. 1 
TOT 99)- ARTIKEL 23- LEIDEN VAN EEN 
MENSWAARDIG LEVEN- BEPERKING. 

5° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 
TOT EINDE)- ARTIKEL 159- GEMEENTELIJKE 
POLITIEVERORDENING- ONWETTIGHEID VAN 
EEN BEPALING- GEVOLG T.A.V. DE ANDERE 
BEPALINGEN VAN DIE VERORDENING. 

1 o Het recht van vereniging wordt niet mis
kend door een gemeentelijk politieregle
ment dat een sluitingsuur bepaalt met be
trekking tot de exploitatie van drank
slijterijen (1). 

2° De Rechterlijke Macht vermag de wen
selijkheid van een be paling van een ge
meentelijk politiereglement niet te beoor
delen (2). 

3° en 4 o Noch art. 7 van het decreet van 
2-17 maart 1791 op de vrijheid van han
del en nijverheid, noch art. 23, 1e lid, Gw. 
waarborgen een onbeperkte economi
sche vrijheid. 

5° Wanneer een bepaling van een gemeen
telijke politieverordening niet met de wet
ten in overeenstemming is, mag de rech
ter niet weigeren de andere bepalingen 
van die verordening toe te passen (3). 

(HUYSMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0497.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 maart 1995 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout; 

Over het tweede middel : 

(1) Zie Cass., 14 mei 1987,A.R. nr. 7639 (A. C., 
1986-87, nr. 538); 18 mei 1988, A.R. nr. 6478 
(ibid., 1987-88, nr. 579). 

(2) Zie Cass., 20 sept. 1990,A.R. nr. 8631 (A.C., 
1990-91, nr. 33); 1 juni 1992, A.R. nr. 7649 (A. C., 
1991-92, nr. 511). 

(3) Zie Cass., 25 okt. 1985, A.R. nr. F.1202.N 
(A.C., 1985-86, nr. 126). 

Overwegende dat het middel aan
voert, enerzijds, dat het vonnis het li
tigieuze politiereglement niet heeft ge
toetst "ten einde vast te stellen of de 
vreedzame samenkomsten in cafe, als 
inzake algemeen en onbeperkt inge
perkt door de toepassing van het 
sluitingsuurreglement, de vrijheid van 
vergaderen en verenigen of andere 
grondwettelijk of verdragsrechterlijk 
beschermde rechten en vrijheden 
schendt", inzonderheid dat de appel
rechters ''hadden dienen na te gaan of 
de wijze waarop de vrijheid van ver
gaderen en verenigen inzake werd in
geperkt door het gemeentereglement, 
wel ingegeven was door de zorg voor 
openbare orde en rust, met name of de 
openbare orde en rust hierbij gebaat 
waren en/of zijn", anderzijds, de appel
rechters eisers recht van verdediging 
hebben miskend door op dezelfde door 
hem in conclusie aangevoerde argu
mentatie niet te antwoorden; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren dat door het sluitingsuur 
- waarmee ze het concrete slui
tingsuur bedoelen - het recht van 
vereniging blijft bestaan maar in over
eenstemming wordt gebracht met de 
vereisten van de openbare orde, vei
ligheid en rust; 

Dat de appelrechters hiermede vast
stellen dat het in het litigieuze poli
tiereglement bepaalde sluitingsuur in 
verhouding staat met de noodzaak tot 
de bescherming van de nachtrust van 
de inwoners, zodoende eisers verweer 
verwerpen, daardoor zijn conclusie be
antwoorden, en de beslissing regel
matig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser ook voor het 

Hof aanvoert dat het politiereglement 
van de gemeente Mol van 20 decem
ber 1993, nu het een vast, algemeen 
en onbeperkt sluitingsuur voor drank
gelegenheden bepaalt, strijdig is "met 
de grondwettelijke en verdrags
rechterlijke vastgelegae vrijheid van 



538 HOF VAN CASSATIE Nr. 207 

vergadering en vereniging'', mitsdien 
de appelrechters het overeenkomstig 
het voorschrift van het artikel 159 van 
de Gecoi:irdineerde Grondwet niet 
mochten toepassen; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert welke verdragen eiser be
doelt; 

Overwegende voor het overige dat 
het de Rechterlijke Macht niet toe
komt de opportuniteit van een ge
meentelijk politiereglement te beoor
delen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat eiser aanvoert, 

enerzijds, dat het litigieuze politiere
glement niet is ingegeven door het oog
merk bepaald in het artikel135, § 2, 
van de Nieuwe Gemeentewet, inzon
derheid te voorzien, ten behoeve van 
de inwoners, in een goede politie, met 
name over de zindelijkheid, de gezond
heid, de veiligheid en de rust op open
bare wegen en plaatsen en in open
bare gebouwen, maar door de zorg een 
morele normering op te leggen, bijal
dien onwettig is wegens machts
overschrijding, anderzijds, dat de 
appelrechters zijn recht van verdedi
ging hebben miskend "door op dit in 
conclusie(s) aangehaalde argument 
van (eiser) niet te antwoorden"; 

Overwegende dat het middel in zo
verre het miskenning van het recht 
van verdediging aanvoert, zoals het is 
gesteld, het Hof niet toelaat te onder
scheiden wat eiser bedoelt; 

Overwegende voor het overige dat 
eiser zijn stelling van machts
overschrijding laat steunen op een in 
een tijdschrift aangehaalde verkla
ring van de burgemeester van Mol; 

Dat het middel in zoverre het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het vierde middel : 
Overwegende dat eiser aanvoert, 

enerzijds, dat het politiereglement van 
de gemeente Mol van 20 december 

1993, nu het een vast, algemeen en on
beperkt sluitingsuur voor drank
gelegenheden bepaalt, "de grondwet
telijke en decreetrechtelijke gewaar
borgde vrijheden van handel en vrije 
beroepsoefening'' van . het Decreet 
d'Allarde van 17 maart 1791 en van 
het artikel 23 van de Gecoi:irdineerde 
Grondwet miskent, mitsdien de appel
rechters het reglement overeenkom
stig artikel 159 van de Gecoi:irdineerde 
Grondwet niet mochten toepassen, an
derzijds, dat in strijd met wat de 
appelrechters aannemen "de inkom
sten van (eiser) door invoering van het 
sluitingsuur zijn gedaald"; 

Overwegende dat het middel blijkt 
uit te gaan van de onderstelling dat 
krachtens het reeds vermelde arti
kel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeen
tewet de gemeentelijke overheid in 
geen enkel geval een vast, algemeen 
en onbeperkt sluitingsuur zou mo
gen invoeren, omdat daardoor afbreuk 
zou worden gedaan aan de vrijheid 
van handel en beroepsbeoefening; 

Dat de vrijheid naar eigen belie
ven een handel te drijven of een be
roep, ambacht of vak uit te oefenen, 
bepaald bij het artikel 7 van het re
volutionaire decreet van 2-17 maart 
1791 "portant suppression de tous les 
droits d'aides, de toutes les maitri
ses et jurandes et etablissement de pa
tentes", dit wil zeggen houdende op
heffing van alle feodale heffingen, niet 
als een onbeperkte vrijheid kan wor
den opgevat; dat ze niet belet dat de 
bevoegde overheid de economische be
drijvigheid van de personen en de on
dernemingen regelt, voor zover hier
bij niet op willekeurige wijze inbreuk 
wordt gemaakt op de vrijheid van han
del en nijverheid; 

Overwegende dat het artikel 23, eer
ste lid, van de Gecoi:irdineerde Grond
wet, dat eenieder het recht verleent tot 
het leiden van een menswaardig le
ven, evenmin een onbeperkte econo
mische vrijheid waarborgt; 

Overwegende dat, nu eisers uit
gangspunt faalt naar recht, de lou
tere vasts telling dat eiser al of niet 
inkomstenverlies lijdt ten gevolge van 
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de toepassing van het litigieuze poli
tiereglement, niet ter zake dienend is, 
mitsdien niet tot cassatie kan leiden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel : 
Overwegende dat eiser aanvoert, 

enerzijds, dat het artikel 2 van het li
tigieuze politiereglement dat de defi
nitie geeft van "eenmalig evenement", 
ook uitsluitende prive-aangelegen
heden omvat, minstens niet uitsluit, 
zodat het artikel een schending van 
het prive-leven en woonstschennis toe
laat, anderzijds, dat zijn recht van ver
dediging werd miskend omdat de 
appelrechters niet hebben geantwoord 
op zijn bij hen ter zake genomen con
clusie; 

Overwegende dat het niet antwoor
den op een conclusie geen misken
ning oplevert van het recht van ver
dediging; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering vermeld in de ze
vende en achtste considerans van het 
vonnis eisers conclusie beantwoor
den, zodoende de beslissing regelma
tig met redenen omkleden; 

Overwegende dat eiser niet wordt 
vervolgd en veroordeeld met betrek
king tot een eenmalig evenement, 
maar met betrekking tot een drank
slijterij; 

Overwegende dat de rechter, wan
neer een bepaling van een gemeente
reglement niet met de wetten in over
eenstemming zou zijn, niet mag 
weigeren de andere bepalingen van dit 
reglement toe te passen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel : 
Overwegende dat eiser aanvoert dat 

het litigieuze politiereglement in strijd 
met het E.V.R.M. of met onder meer 
artikel 10 van de Gecoordineerde 
Grondwet een discriminatoire onge
lijkheid creeert tussen eiser en zo
wel de cafeuitbaters van de naburige 
gemeente, als die van elders in Bel
gie; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert welk artikel van het 
E.V.R.M. eiser bedoelt; 

Overwegende voor het overige dat 
de beweerde ongelijkheid niet het ge
volg is van het politiereglement zelf, 
maar van de toewijzing van bevoegd
heden aan de gemeenten door het ar
tikel 135 van de Nieuwe Gemeente
wet; 

Dat het middel niet duidelijk is res
pectievelijk niet tot cassatie kan lei
den, mitsdien niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de subs tan
tiele of straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn ge
nomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

4 juni 1996- 2e kamer- Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaat: mr. Y Saenen, Tum
hout. 

Nr. 208 

2e KAMER- 4 juni 1996 

1° HELING - BESTANDDELEN. 

2° HELING- INBEZITNEMING- VERBRUIK 
OF MEDEVERBRUIK. 

1 o en 2° Voor he ling moe ten volgende be
standdelen verenigd zijn : het bezit of de 
detentie van een zaak, verkregen door een 
misdaad of een wanbedrijf door een derde 
gepleegd, alsook de aan het in bezit of de
tentie nemen voorafgaande of daarmee ge
lijktijdige kennis van de wederrechte
lijke oorsprong van de zaak (1); de 

(1) Cass., 18 dec. 1991, A.R. nr. 9285 (A. C., 
1991-92, nr. 209). 
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inbezitneming kan bestaan in het ver
bruik of medeverbruik van de zaak (2). 
(Art. 505 Sw., thans art. 505, 1", Sw.) 

(GULDEMONT T. INTERCOSMETIC N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0778.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1995 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafVor
dering tegen eiseres: 

Overwegende dat Mr. Rene Biitz
ler, advocaat bij het Hof van Cassa
tie, bij akte ter griffie van het Hof 
neergelegd op 18 augustus 1995, ver
klaart uit naam van eiseres afstand te 
doen van de voorziening; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering van verweerster te
gen eiseres : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de op 17 februari 1994 ge
cotirdineerde bepalingen van de Grand
wet, 3, 4, 26, 27 van de Wet van 17 april 
1878 houdende de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 182 van 
het Wetboek van Strafvordering, zoals van 
toepassing v66r de wijziging bij artikel10 
van de Wet van 11 juli 1994, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 505 van het 
StrafWetboek, zoals van toepassing v66r het 
werd vervangen bij artikel 5 van de Wet 
van 17 juli 1990, 

doordat het hof van beroep in de bestre
den beslissing eiseres "in solidum" met 
haar echtgenoot en de heer Romaan Van 
Der Jeught veroordeelt tot betaling van 
13.124.627 frank meer de vergoedende in
tresten vanaf 19 maart 1987 aan de bur
gerlijke partij op grand van de overwegin
gen : "(. .. ) dat (eiseres) haar deelname in de 
heling ten onrechte betwist. Dat het onge
loofWaardig is dat zij geen kennis zou heb
ben gehad van het feit dat het gezin over 
belangrijke inkomsten van wederrechte-

(2) Zie Cass., 20 okt. 1992, A.R. nr. 7051 (A. C., 
1991-92, nr. 675); 12 okt. 1993, A.R. nr. 6415 
(ibid., 1993, nr. 403). 

lijke herkomst beschikte waardoor zijzelf en 
haar echtgenoot een zodanige hoge levens
standaard konden onderhouden die niet 
kon overeenstemmen met hun ofliciele in
komsten. Dat deze levensstandaard, zo
als die a.m. blijkt uit het PV nr. 29.159 dd. 
2 oktober 1987 en de door de verbalisan
ten alsdan gedane vaststellingen, geens
zins kan worden verklaard door de beroeps
inkomsten van de echtgenoten, haar eigen 
vermogen en de spaarcenten van Corde
mans. Dat deze laatste trouwens erkent dat 
hij zijn aandeel (50 % ) van de gestolen goe
deren besteed heeft in de afWerking van de 
gemeenschappelijke waning en de aan
koop van een personenauto Mercedes ter 
waarde van ongeveer 1.000.000 frank. Dat 
bedoelde beroepsinkomsten (maandelijks 
45.000 frank in hoofde van Cordemans en 
35.000 frank in hoofde van (eiseres), ei
gen vermogen (dat zonder voldoende 
stavingsstukken geschat wordt op circa 
3.100.000 frank), spaargelden Cordemans 
(waarvan noch enig bedrag wordt mede
gedeeld noch enig stuk wordt voorgelegd) 
en de door de beide echtgenoten aange
gane lening van 3.200.000 frank geens
zins het gemeenschappelijk vermogen 
(waaronder 7.954.979 frank voor bouw wa
ning in 1983, 900.000 frank aan effecten in 
1985, aankoop wagen Mercedes in 1986) en 
de gevoerde levensstijl kunnen ver
rechtvaardigen. Dat dit alles slechts te ver
klaren is door de belangrijke inkomsten, ge
let op de omvang van de verduisterde 
goederen, die Cordemans bekwam uit de 
gepleegde misdrijven die, zoals de burger
lijke partij terecht opmerkt, luidens het 
deskundig verslag reeds een aanvang na
men in januari 1983. Dat het ongeloof
waardig is dat (eiseres) onwetend zou zijn 
geweest van deze inkomsten temeer daar 
zij niet aileen de echtgenote is van Corde
mans en gedurende jaren mede het genot 
had van de opbrengst van de gestolen goe
deren maar tevens jarenlang tewerkge
steld is geweest in de verkoopafdeling van 
de burgerlijke partij, alwaar de valshe
den werden gepleegd, en dit onder dedi
recte lei ding van haar echtgenoot" (zesde 
blad in fine - zevende blad van het aan
gevochten arrest), 

terwijl de strafrechter bij wie een door 
verjaring vervallen strafvordering en een 
tijdig ingestelde burgerlijke vordering aan
hangig zijn, met het oog op de beoorde
ling van de burgerlijke vordering de ge
grondheid van de tenlastelegging moet 
nagaan en gebeurlijk vaststellen; de straf
rechter slechts schadevergoeding kan toe
kennen aan de burgerlijke partij wanneer 
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hij vaststelt dat de schade voortvloeit uit 
een als misdrijf omschreven feit dat hij be
wezen verklaart, wat impliceert dat de on
rechtmatige daad op grond waarvan de 
schadevergoeding wordt toegekend, vol
doet aan de constitutieve bestanddelen van 
het strafbaar feit dat aan de beklaagde ten 
laste wordt gelegd; een beslissing waarin de 
gegrondheid van een tenlastelegging wordt 
vastgesteld niet regelmatig met redenen is 
omkleed, wanneer daarbij niet aile be
standdelen van dat misdrijf worden vast
gesteld; 

en terwijl eiseres te dezen onder meer 
werd vervolgd wegens heling, minstens we
gens deelneming aan dit misdrijf, name
lijk door ten nadele van de burgerlijke par
tij roerende voorwerpen voor een totale 
waarde van minstens 13.124.627 frank 
weggenomen, verduisterd of met behulp 
van een misdaad of van een wanbedrijf ver
kregen zaken of een gedeelte ervan, ge
heeld te hebben; het misdrijf van heling 
evenwel, benevens de kwade trouw van de 
heler en (diens kennis van) de bedrieg
lijke oorsprong van het geheelde goed, het 
bezit of de de ten tie van de geheelde goe
deren vereist, wat een persoonlijk ingrij
pen van de heler veronderstelt; het !ou
ter voordeel halen uit het produkt van een 
misdaad ofwanbedrijfnog geen heling uit
maakt; eiseres in haar appelconclusies zich 
bovendien niet beperkte tot de aanvoe
ring dat zij niet op de hoogte was van de 
delictuele oorsprong van de inkomsten van 
haar echtgenoot, doch tevens aanvoerde dat 
zij geen strafbare feiten had gepleegd : "De 
vordering is volstrekt ongegrond. (Eise
res) kan terzake niets ten laste worden ge
legd vermits zij eenvoudigweg geen uit
staans heeft met de gehele zaak. De eerste 
rechter oordeelde ten onrechte dat (eise
res) zich schuldig h~eft gemaakt aan he
ling ( ... ) uit het strafdossier blijkt dat aile 
manipulaties door de heer Cordemans wer
den verricht en dat niemand van het per
soneel van het bedrijf hierbij werd betrok
ken" (tweede blad van de op 7 maart 1995 
ter terechtzitting van het hof van beroep 
neergelegde "conclusie"); en voorts : "Be
langrijk in dit verband is trouwens dat 
n.a.v. de huiszoeking geen stukken wer
den gevonden i.v.m. Intercosmetic. Voor (ei
seres) was er in de 'gezinswoning' der
halve geen enkele aanwijzing naar 
Intercosmetic" (derde blad van de op 7 
maart 1995 ter terechtzitting van het hof 
van beroep neergelegde "Tweede conclu
sie"); de appelrechters de betrokkenheid 
van eiseres aan het ten laste gelegde mis
drijfvan heling niet regelmatig vaststel-

len en haar aangehaalde verweermidde
len derhalve niet beantwoorden, doch zich 
beperken tot de vaststelling dat eiseres, ge
let op de hoge levensstandaard van het ge
zin- waarvan, aldus het hofvan beroep, 
eiseres wist dat hij gebaseerd was op in
komsten van wederrechtelijke oorsprong -
"mede het genot had van de opbrengst van 
de gestolen goederen"; het hofvan beroep 
aldus, door de tenlastelegging en dienten
gevolge de tegen eiseres ingestelde burger
lijke vordering gegrond te verklaren, ten 
onrechte heeft geoordeeld dat eiseres zich 
schuldig zou hebben gemaakt aan heling, 
nu niet wordt vastgesteld dat zij op enige 
marrier in het bezit zou zijn geweest van de 
verduisterde goederen of van de opbrengst 
ervan, doch slechts dat zij op de hoogte was 
van de wederrechtelijke herkomst van de 
gezinsinkomsten, waarvan zij mede het ge
not had, zodat de appelrechters, door het 
misdrijf van "heling" in hoofde van eise
res bewezen te verklaren zonder daarbij 
aile bestanddelen van dat misdrijfvast te 
stellen, hun beslissing niet regelmatig met 
redenen omkleden (schending van artikel 
149 van de op 17 februari 1994 gecoordi
neerde bepalingen van de Grondwet) en te
vens hun beslissing niet naar recht ver
antwoorden, nu het materiele bestanddeel 
van het misdrijf van heling, nl. het bezit 
van de geheelde goederen of van de op
brengst ervan, niet wordt vastgesteld 
(schending van artikel 505 van het 
Strafwetboek, zoals van toepassing voor het 
werd vervangen bij artikel 5 van de wet 
van 17 juli 1990), de appelrechters tevens 
niet antwoorden op eiseres' aanvoeringen 
hieromtrent (schending van artikel 149 van 
de op 17 februari 1994 gecoordineerde be
palingen van de Grondwet) en de tegen ei
seres ingestelde burgerlijke vordering niet 
konden gegrond verklaren en eiseres niet 
"in solidum" met de andere beklaagden tot 
betaling van 13.124.627 frank konden ver
oordelen, aangezien het aan de grondslag 
van deze vordering liggende misdrijf niet 
regelmatig werd vastgesteld (schending van 
de artikelen 3 en 4 van de Wet van 17 april 
1878 houdende de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering : 182 van 
het Wetboek van StrafVordering, zoals van 
toepassing voor de wijziging bij artikel 10 
van de wet van 11 juli 1994, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 505 van het 
Strafwetboek), wat nochtans ook bij een te 
bekwamer tijd ingestelde burgerlijke vor
dering, volgend uit een veljaard misdrijf, is 
vereist (schending van de artikelen 26 en 
27 van de Wet van 17 april 1878 houdende 
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de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering) : 

Overwegende dat de echtgenoot van 
eiseres werd vervolgd en veroordeeld 
wegens valsheid in geschrifte en ge
bruik "om namelijk met het bedrieg
lijk inzicht zich op een onrechtma
tige wij ze een som toe te eigenen van 
13.124.627 frank ten nadele van de 
NV Intercosmetic", loondiefstal "van 
roerende voorwerpen o.m. schoonheids
produkten, zeep, enz., totale waarde 
minstens 13.124.627 frank" en oplich
ting door "zich roerende voorwerpen 
o.m. goederen, voor een bedrag van 
13.124.627 frank, te hebben doen af
geven of afleveren ten nadele van In
tercosmetic"; dat eiseres samen met 
een andere beklaagde werd vervolgd 
wegens heling door "zich roerende 
voorwerpen o.m. goederen, voor een 
bedrag van 13.124.627 frank, te heb
ben doen afgeven of afleveren ten na
dele van Intercosmetic"; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiseres schuldig verklaren op grand 
van de in het middel vermelde consi
deransen; 

Dat uit deze consideransen blijkt dat 
de appelrechters eiseres schuldig ver
klaren aan heling omdat ze door haar 
echtgenoot ontvreemde gelden met 
kennis van de wederrechtelijke oar
sprang ervan mede heeft verbruikt en 
niet omdat zij mededaderes is aan de 
heling gepleegd door een andere be
klaagde; 

Overwegende dat voor heling vol
gende bestanddelen moeten zijn ver
enigd : het in bezit of de ten tie nemen 
van een zaak, verkregen door een mis
daad of een wanbedrijf door een derde 
gepleegd, alsook de aan de in bezit- of 
detentieneming voorafgaande of daar
mee gelijktijdige kennis van de we
derrechtelijke oorsprong van de zaak; 

Dat het in bezit of detentie nemen 
kan bestaan in het verbruik of het 
medeverbruik van de zaak; 

Overwegende dat de appelrechters 
door de in het middel aangehaalde 
consideransen, de feitelijke gegevens 
vermelden waarop zij hun beslissing 

omtrent de door eiseres gepleegde he
ling door het medeverbruik van de 
door haar echtgenoot bedrieglijk ont
vreemde gelden laten steunen, zo
doende de door eiseres aangevoerde 
strijdige of andere feitelijke gegevens 
verwerpen, daardoor haar conclusie 
beantwoorden, en de beslissing regel
matig met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte van 
de afstand; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

4 juni 1996- ze kamer- Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslag
geuer : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Aduocaten : mrs. Biitzler en Si
mont. 

Nr. 209 

ze KAMER - 4 juni 1996 

1° VERBERGING- BEDRIEGLIJKE VERBER
GING- BESTANDDEEL- TOEV ALLIGE VER
KRIJGING- BEGRIP .. 

zo CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACIITE - CASSATIEBEROEP 
VAN TWEE BEKLAAGDEN- BESTAANVAN HET 
AAN DE TWEEDE BEKLAAGDE TEN LASTE GE
LEGDE MISDRIJF AFHANKELIJK VAN DEVER
OORDELING VAN DE EERSTE- VERNIETIGING 
VAN DE VEROORDELING VAN DE EERSTE BE
KLAAGDE - GEVOLG. 

3° CASSATIE -VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACIITE - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE- BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING- VERNIETIGING- BESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE RECIITSVORDERING 
- UITBREIDING - AFSTAND VAN HET 
CASSATIEBEROEP ZONDER BERUSTING. 
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1 o Niet naar recht verantwoord is de ver
oordeling wegens bedrieglijke verber
ging wanneer de rechter het oordeel dat 
de zaak bij toeval in het bezit van de be
klaagde is gekomen, laat steunen op de 
vaststelling dat de afgifte ervan aan de 
beklaagde geschiedde door een persoon 
die onrechtmatig handelde, en het blijkt 
dat deze afgifte bewust geschiedde en zon
der vergissing omtrent de waarde van de 
zaak of de persoon van de begiftigde (1). 
(Art. 508 Sw.) 

2° De vernietiging van de beslissing op de 
tegen een eerste beklaagde ingestelde 
strafvordering brengt, op het regelma
tig cassatieberoep van een tweede be
klaagde, de vernietiging mee van de be
slissing op de tegen deze laatste ingestelde 
strafvordering indien het daarbij bewe
zen verklaarde feit slechts kan bestaan in 
de mate dat de tegen de eerste beklaagde 
ingestelde strafvordering gegrond is. 

3° Op het niet beperkte cassatieberoep van 
de beklaagde heeft de vernietiging van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering de vernietiging tot ge
volg van de beslissing op de tegen hem in
gestelde burgerlijke rechtsvordering die 
uit de eerstgenoemde beslissing voort
vloeit ook al heeft de eiser van zijn 
cassatieberoep tegen die beslissing af
stand gedaan zonder erin te berusten (2). 

(STRUYS E.A. T. BUVENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1022.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1995 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorzieningen van Suzanne 
Struys, Aime Van der Kinderen, De
nise Struys en Willy Vander Weyden : 

(1) Zie Cass., 13 maart 1985, A.R. nr. 3999 
(A.C., 1984-85, nr. 419); L. DEWULF, Bedrieg
lijke verberging, in Comm. Strafr., nrs. 7 tot 13; 
J. SPREUTELS, "Virement par erreur et eel frau
duleux", noot onder Cass., 16 mei 1979, R.C.J.B., 
1984 (35), nr. 12 en voetnoot 66; R.P.D.B., V° Cel 
frauduleux, Compl. II, nrs. 13 tot 18. 

(2) Cass., 16 sept. 1987, A.R. nr. 5704 (A. C., 
1987-88, nr. 32); zie Cass., 14 sept. 1994, A.R. nr. 
P.94.0538.F (ibid., 1994, nr. 378). 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
tegen de eisers ingestelde strafVorde
ring: 

Over het middel : 

Overwegende dat de eisers worden 
veroordeeld wegens overtreding van 
artikel 508, tweede lid, van het 
Strafwetboek, naar luid waarvan wor
den gestraft "zij die een roerende zaak 
die aan een ander toebehoort en die zij 
hebben gevonden of die bij toeval in 
hun bezit is gekomen, bedrieglijk ver
bergen of aan derden afgeven"; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering vaststellen dat de 
eisers met een aan zekerheid gren
zende waarschijnlijkheid de kasbons 
waarop hun veroordeling betrekking 
heeft, in hun bezit kregen tussen het 
overlijden van hun (schoon)moeder 
Marie Gijbels en het overlijden van 
hun (schoon)vader Ludovicus Struys, 
dat het niet bewezen is dat zij dit be
zit verkregen door diefstal, oplich
ting of misbruik van vertrouwen, maar 
dat deze kasbons hen door hun 
(schoon)vader werden ter hand ge
steld, wat evenwel te dezen voor de ei
sers een verkrijging 'bij toeval" is, ver
mits om eigendomsredenen "de vader 
Struys Ludovicus geen handelings
bevoegdheid had om deze waarden af 
te geven"; 

Overwegende dat de appelrechters 
door het verkrijgen door de eisers 'bij 
toeval" van de kwestieuze kasbons te 
laten steunen op het onrechtmatig 
handelen bij de blijkbaar bewuste en 
door geen vergissing omtrent waar
den en begiftigden aangetaste afgifte 
van de kasbons door hun (schoon)va
der Ludovicus Struys, de beslissing 
waarbij de eisers worden veroordeeld 
wegens overtreding van het artikel 508 
van het Strafwetboek niet naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
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door de verweersters tegen de eisers 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen: 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslissin
gen op de tegen de eisers ingestelde 
strafvordering, de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de door de 
verweersters tegen de eisers inge
stelde civielrechtelijke vordering, welke 
beslissing het gevolg is van de eerst
genoemde beslissing, en dit niettegen
staande de gedane afstand van de 
voorzieningen die geen berusting in
houdt; 

II. Op de voorziening van Lambert 
Arckens: 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissingen op de tegen de ei
sers sub I ingestelde strafvordering, op 
de regelmatige voorziening van eiser 
de vernietiging meebrengt van de be
slissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering nu het tegen hem be
wezen verklaarde feit van heling 
slechts kan bestaan in de mate dat de 
door hem verhandelde kasbons door de 
eisers sub I door misdaad of wanbe
drijf zouden zijn verkregen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door de 
verweersters tegen eiser ingestelde ci
vielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde straf
vordering, de vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de door de ver
weersters tegen eiser ingestelde ci
vielrechtelijke vordering, welke be
slissing het gevolg is van de 
eerstgenoemde beslissing, en dit niet
tegenstaande de gedane afstand van 
de voorziening die geen berusting in
houdt; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van de door de 
eiser Lambert Arckens aangevoerde 

middelen, vernietigt het bestreden ar
rest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te Brus
sel. 

4 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Ad
vocaten : mrs. B-iitzler en Gerard. 

Nr. 210 

2e KAMER - 4 juni 1996 

1 o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BELEMMERING 
VAN RECHTSGANG- UITDRUKKELIJKE BE
RUSTING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
GELDIGHEID. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZA
KEN- RECHT OM REGELING VAN RECHTSGE
BIED TE VERZOEKEN -AFSTAND. 

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1-
REDELIJKE TERMIJN- TOEPASSINGSGEBIED. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.3.C- REDE
LIJKE TERMIJN- TOEPASSINGSGEBIED. 

1 o en 2° Het openbaar ministerie kan geen 
afstand doen van zijn recht om regeling 
van rechtsgebied te verzoeken (1). (Art. 
527bis Sv.) 

3 o en 4 o In zoverre zij bepalen dat een
ieder recht heeft op de behandeling van 
zijn zaak binnen een redelijke termijn, 
zijn artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.3.c 
I. V.B.P.R. toepasselijk op de vonnis
gerechten en niet op het Hof wanneer dit 

(1) Zie Cass., 13 aug. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 
702); M. FAUSTIN HELIE, Traite de ['instruction cri
minelle, t. I, Brussel, 1863, 293 e.v., in het bijz. 
nr. 785, blz. 295. 
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het rechtsgebied regelt, wat geen uit
spraak inhoudt over de gegrondheid van 
een strafvordering (2). 

(PIETERS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0574.N) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 6 februari 1996 be
slissende tot regeling van rechtsge
bied; 

Gelet op het door Jean Pieters te
gen dit arrest aangetekende verzet; 

Gelet op de door de opposant inge
diende memorie waarin hij zijn grie
ven tegen de regeling van rechtsge
bied aanvoert en waarvan een door de 
griffier van het Hofvoor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat het artikel 528 
van het Wetboek van Strafvordering 
het Hof twee mogelijkheden biedt : be
vel en dat alles aan partijen zal wor
den medegedeeld of einduitspraak 
doen; 

Overwegende dat het arrest van het 
Hofvan 6 februari 1996 waarbij, zon
der voorafgaande mededeling van 
stukken, het rechtsgebied werd gere
geld, aan opposant werd betekend op 
4 april 1996; 

Dat het op 9 april 1996 door oppo
sant ter griffie van het Hof gedane ver
zet tegen het vermelde arrest tijdig en 
ontvankelijk is; 

Over de grieven : 

Overwegende dat de door opposant 
aangevoerde gegevens in verband met 

lemmering van rechtsgang getroffen 
beslissing tot regeling van rechtsge
bied; 

Overwegende dat het openbaar mi
nisterie geen afstand vermag te doen 
van zijn recht om regeling van rechts
gebied te verzoeken; dat de door op
posant aangehaalde mededeling van 
het openbaar ministerie aan de hoofd
griffier van de rechtbank te Brugge 
"mijn ambt laat het verdere eventuele 
initiatief aan de burgerlijke partij (ar
tikel 527bis, Wetboek van Strafvorde
ring)" er niet aan in de weg staat dat 
het openbaar ministerie later om re
geling van rechtsgebied verzoekt; 

Overwegende dat de artikelen 6 
E.V.R.M. en 14.3.c I.V.B.P.R., in zo
verre ze bepalen dat eenieder recht 
heeft op behandeling van zijn zaak 
binnen een redelijke termijn, van toe
passing zijn op de vonnisgerechten en 
niet op het Hofwanneer dit het rechts
gebied regelt, wat geen uitspraak in
houdt over de gegrondheid van een 
strafvordering; 

Dat de grieven niet kunnen wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verklaart het ver
zet ontvankelijk doch ongegrond; ver
oordeelt de opposant in de kosten. 

4 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Ad
vocaat: mr. Jan J. Bossuyt. 

het al of niet bestaan van bezwaren Nr. 211 
wat de hem ten laste gelegde feiten be-
treft en met de rechtspleging voor de 
raadkamer en dezer feitelijke beoor- 2e KAMER- 4 juni 1996 
deling, vreemd zijn aan de wegens be-

(2) Zie Cass., 13 nov. 1985,A.R. nr. 4661 (A.C., 
1985-86, nr. 167). 

VOORLOPIGE HECHTENIS -BEVEL TOT 
AANHOUDING- IN VRIJHEID GELATEN VER
DACHTE - NIEUWE FElTEN. 
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Nieuwe feiten op grond waarvan de onder
zoeksrechter tegen een in vrijheid gel a
ten verdachte een bevel tot aanhouding 
verleent, kunnen tevens gelden als nieuwe 
en uitzonderlijke omstandigheden die, 
met toepassing van art. 28, § 1, 2°, Voor
lopige Hechteniswet, het uitvaardigen van 
die maatregel op grond van de eerder on
derzochte feiten noodzakelijk maken. 
(Artt. 16 en 28 Voorlopige Hechtenis
wet.) 

(FRISSON) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0707.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het bevel tot aan
houding door de onderzoeksrechter 
verleend, stoelt op de grond "datal (de 
in het bevel vermelde) gegevens uit
zonderlijk ernstig en nieuw zijn zo
als vereist door art. 28 van de wet op 
de voorlopige hechtenis"; 

Overwegende dat het arrest dub
belzinnig, noch tegenstrijdig is door te 
considereren, enerzijds, dat de ont
dekte nieuwe feiten een gans ander 
licht werpen op de vroegere feiten, 
"(zodat) de voorwaarden vermeld in ar
tikel 28 van de wet op de voorlopige 
hechtenis geenszins miskend wer
den", anderzijds, dat de nieuwe fei
ten als dusdanig het bevel tot aan
houding verantwoorden, "zodat de 
verwijzing naar artikel28 van de wet 
op de voorlopige hechtenis niet onmis
baar is"; 

Dat met deze consideransen de 
appelrechters aangeven dat het door 
de onderzoeksrechter ten laste van ei
ser verleende bevel tot aanhouding op 
een tweevoudige rechtsgrond is ge
stoeld; 

Dat zij met de vermelde conside
ransen de beslissing regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:He 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. 

4 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaat : mr. G. Houbrechts, 
Tongeren. 

Nr. 212 

2e KAMER- 4 juni 1996 

1 o OPENBAAR MINISTERIE - STRAF
VORDERING- UITOEFENING- VERVOLGIN
GEN- WENSELIJKHEID - BEOORDELING. 

2o OPENBAAR MINISTERIE- STRAF
VORDERING- UITOEFENING- VERVOLGIN
GEN- WENSELIJKHEID - BEOORDELING
SCHENDING VAN RET GELIJKHEIDSBEGINSEL 
-GEVOLG. 

3o STRAFVORDERING- illTOEFENING
VERVOLGINGEN- WENSELIJKHEID- SCHEN
DING VAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL- GE
VOLG. 

4° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 
TOT 99) - ARTIKEL 10 - GELIJKHEID VAN DE 
BELGEN VOOR DE WET- OPENBAAR MINIS
TERrE- STRAFVORDERING- VERVOLGINGEN 
- WENSELIJKHEID - BEOORDELING- GE
VOLG. 

5° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 
TOT 99) - ARTIKEL 11 - DISCRIMINATIE -
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OPENBAAR MINISTERlE- STRAFVORDERING
WENSELIJKHEID- BEOORDELING- GEVOLG. 

1 o Behoudens in uitzonderlijke gevallen, 
staat het aan de procureur des Konings 
te oordelen of er grand is tot het instel
len van strafvervolging; het is de straf
rechter niet toegelaten de beslissing van 
de procureur des Konings om al dan niet 
vervolgingen in te stellen, te beoordelen of 
hem ter zake bevel te geven (1). (Art. 22 
Sv.) 

20, 3°, 4° en 5° Het enkele feit dat de pro
cureur des Konings het in de artikelen 10 
en 11 Gw. neergelegde gelijkheidsbeginsel 
zou hebben miskend door een bepaald 
persoon te vervolgen en niet een ander 
waarvan wordt beweerd dat hij zich in 
dezelfde toestand zou bevinden, neemt de 
strafbaarheid van het door de beklaagde 
gepleegde misdrijf niet weg, en heeft het 
verval van de strafvordering niet tot ge
volg (2). (Artt. 10 en 11 Gw.) 

(BEIRENS E.A. T. GEMEENTE SCHILDE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1017.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1995 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel : 
Overwegende dat - behoudens in 

uitzonderlijke te dezen niet toepasse
lijke gevallen - het aan de procu
reur des Konings staat te oordelen of 
er grond is tot het instellen van straf
vervolging; dat het wegens de onaf
hankelijkheid van het openbaar mi
nisterie de strafrechter niet toegelaten 
is de beslissing van de procureur des 
Konings om wel of niet vervolgingen in 
te stellen, te beoordelen of hem ter 
zake bevel te geven; 

(1) Zie Cass., 30 mei 1995, A.R. nr. P.93.946.N 
(A.C., 1995, nr. 267). 

(2) Zie Cass., 13 dec. 1989, A.R. nr. 7159 (A. C., 
1989-90, nr. 236), en Cass., 10 maart 1987, A.R. 
nr. 719 (A. C., 1986-87, nr. 410, met noot). 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de procureur des Konings het 
in de artikelen 10 en 11 van de Grond
wet neergelegde gelijkheidsbeginsel 
zou hebben miskend door een bepaald 
persoon te vervolgen en niet een an
der waarvan wordt beweerd dat hij 
zich in dezelfde toestand zou bevin
den- wat de strafrechter, afgezien 
van de onafhankelijkheid van het 
openbaar ministerie, bij ontstentenis 
van gegevens betre:ffende het 
vervolgingsbeleid van het openbaar 
ministerie niet eens zou kunnen be
oordelen - de strafbaarheid van het 
door de beklaagde gepleegde misdrijf 
niet wegneemt, noch het verval van de 
strafvordering tot gevolg heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de beslissin
gen op de tegen eiser ingestelde vor
dering tot straf en tot herstel, op vor
dering van de gemachtigde ambtenaar, 
van de plaats in de vorige toestand be
treft, dat de substantitile of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de be
slissingen overeenkomstig de wet zijn 
gewezen; 

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

4 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. Van Heeke en De Gryse. 

Nr. 213 

2e KAMER - 5 juni 1996 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING-AANHANGIGMAKING VAN 
DE ZAAK BIJ DE RECHTER- AANHANGIGMA
KING- BEGRlP. 



548 HOF VAN CASSATIE Nr. 213 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- AANHANGIG
MAKING VAN DE ZAAKBIJ DE RECHTER-AAN
HANGIGMAKING- BEGRIP. 

3o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF
ZAKEN- RECHTBANKEN - AANHANGIGMA
KING- AKTE VAN AANHANGIGMAKING. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
FEITENRECHTER- RECHTBANKEN- AAN
HANGIGMAKING -AKTE VAN AANHANGIGMA
KING- DRAAGWIJDTE- FEITELIJKE BEOOR
DELING- GEVOLG- MIDDEL- ONTVANKE
LIJKHEID. 

P, 2° en 3° De aanhangigmaking van de 
zaak bij de rechter wordt bepaald door de 
feiten die in de tenlastelegging zijn be
doeld en niet door de kwalificatie die er
aan is gegeven door de vervolgende par
tij; het vonnisgerecht onderzoekt in feite 
de draagwijdte van de akte van aanhan
gigmaking (1). (Artt. 145 en 182 Sv.) 

4 o In strafzaken is niet ontvankelijk het 
middel dat kritiek uitoefent op de feite
lijke beoordeling van de draagwijdte van 
de akte van aanhangigmaking, als die be
oordeling door het vonnisgerecht de per
ken van het aan de tegenspraak der par
tijen onderworpen geschil niet te buiten 
gaat (2). 

(CHABOTIER T. DE WACHTER E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.1419.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1995 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 182 van het Wetboek van Strafvor
dering, 257, 266, 398 en 399 van het 
Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest vooraf, in 
verband met de feiten van de zaak, vast-

(1) Zie Cass., 8 feb. 1994, A.R. nr. 7015 (A. C., 
1994, nr. 71), inz. redenen. 

(2) Cass., 15 juni 1994, A.R. nr. P.94.0147.F 
(A.C., 1994, nr. 307). 

stelt dat "(de verweerders), die tot de 
POSA-groep, een eliteeenheid van de rijks
wacht, behoorden en in het bezit waren van 
een bevel tot medebrenging, op 22 novem
ber 1989 het bevel hebben gekregen om de 
woning van (eiser) in het oog te houden en 
hem in verband met een zaak ... van fraude 
in de klinische biologie te volgen; dat de 
(verweerders), in de mening dat ze (eiser) 
moeten tegenhouden nadat hij zijn kinde
ren voor hun school had afgezet, het zwaai
licht op hun voertuig plaatsen en hun in
signes aanbrengen; dat zij (eisers) wagen 
verplichten te stoppen door hun voertuig 
dwars over de rijweg te plaatsen; dat 
rijkswachtondero:fficier Sch ... het portier 
opent van de wagen waarmee (eiser) rijdt, 
hem beveelt uit te stappen en hem mee
deelt dat hij aangehouden is; dat zijn col
lega K. .. de bestuurder onder schot houdt 
met een riot-gun; dat (eiser) geen gevolg 
geeft aan het bevel om uit zijn wagen te 
stappen en rijkswachter Sch ... hem uit zijn 
wagen sleurt en hem tegen de dienstwagen 
aandrukt om hem snel te fouilleren; dat (ei
ser) zich daartegen verzet en op de motor
kap van zijn wagen wordt geduwd en dat 
de rubberen plaat van het voornoemde wa
pen tegen de nek van (eiser) (wordt) ge
plaatst om te beletten dat hij weer recht
komt, daar betrokkene zich nog steeds 
agressief gedroeg; dat hem dan de hand
boeien worden aangelegd en een ondoor
zichtige kap wordt opgezet; dat hij her
haaldelijk gedwongen werd op zijn knieen 
te gaan zitten"; dat het bestreden arrest 
vervolgens, met bevestiging van het beroe
pen vonnis, de verweerders vrijspreekt van 
de tenlastelegging dat zij " ... op 22 novem
ber 1989 (eiser) opzettelijk verwondingen 
of slagen hebben toegebracht die een ziekte 
of ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben ge
had" en het hof (van beroep) onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de civiel
rechtelijke vordering van eiser, en doordat 
het bestreden arrest, na te hebben ver
meld dat moet worden nagegaan "ofhet ge
weld dat de beklaagden Sch ... en K. .. te
gen (eiser) hebben gebruikt slagen zijn in 
de zin van de artikelen 398 en 399 van het 
Strafwetboek en, zo ja, of de rijkswachters 
al dan niet rechtmatig hebben gehandeld", 
beslist "dat de wettige reden waarvan 
sprake is in artikel257 van het Strafwet
boek en die door de wet niet wordt om
schreven, blijkt uit een wettekst of uit de 
omstandigheden van de zaak (. .. ); dat het 
richten van een dienstwapen op (eiser) 
rechtmatig is geschied wegens (diens) ver
dacht gedrag; (. .) dat niet meer geweld is 
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gebruikt dan wegens de omstandigheden 
van de aanhouding (van eiser) was ver
eist; (. .. ) dat de zogezegde onmenselijke of 
onterende behandeling waarop (eiser) doelt 
- zoals het aanbrengen van handboeien en 
een kap alsook de geknielde houding - de 
perken van de tenlastelegging te buiten 
gaat" en "dat het derhalve onnodig is daar
bij stil te staan", 

terwijl de feitenrechter in correctionele 
zaken, ongeacht ofhij uitspraak doet in eer
ste aanleg of in hager beroep, niet aileen 
kennis neemt van de materiele bestand
delen die de grondslag vormen van de voor
lopige, door het onderzoeksgerecht aange
nomen, kwalificatie, maar ook van aile 
feiten die tot de vervolging hebben geleid 
en waarop de verwijzingsbeschikking be
trekking heeft; het aan de rechter staat uit
spraak te doen over het feit waarvan hij re
gelmatig kennis heeft genomen en, mits hij 
het recht van de verdediging eerbiedigt, 
desgevallend de voorlopige kwalificatie van 
dat feit, zoals zij uit de verwijzings
beschikking blijkt, te vervangen door de 
wettelijk juiste kwalificatie; de rechter 
evenwel moet vaststeilen dat het aldus in 
aanmerking genomen feit overeenstemt 
met dat waarop de vervolging was gegrond 
of erin begrepen was, en dat de beklaagde 
op de hoogte is gebracht van de wijziging 
van de kwalificatie; enerzijds, hoewel in 
casu enkel de tenlastelegging "opzette
lijke slagen en verwondingen die ziekte of 
ongeschiktheid tot het verrichten van per
soonlijke arbeid ten gevolge hebben ge
had" in de verwijzingsbeschikking was ver
meld, de feitenrechter niet van die 
kwalificatie heeft kennis genomen maar wel 
van aile feiten, zoals ze in het bestreden 
vonnis zijn omschreven, waarover het voor
bereidend onderzoek was gevoerd, waarop 
de tegen de verweerders ingestelde vervol
gingen waren gegrond en die ten grand
slag lagen van de verwijzingsbeschikking; 
anderzijds, het bij de artikelen 257 en 266 
van het StrafWetboek strafbaar gestelde ge
weld niet aileen bestaat in gewone sla
gen of in slagen en verwondingen met 
zware gevolgen, maar ook in lichte vor
men van geweldpleging, ja zelfs in gewone 
feitelijkheden die door een gezagsdrager in 
de uitoefening van zijn bediening zonder 
wettige reden tegen personen worden be
gaan; daaruit volgt dat het bestreden ar
rest, na te hebben beslist dat het verdachte 
gedrag van eiser bij zijn aanhouding het 
vertonen van een dienstwapen had gewet
tigd en dat zijn later gedrag het gebruik 
van enige dwang had verantwoord en dat 
het dus niet nodig was acht te slaan op de 

"de zogezegde onmenselijke of onterende 
behandeling waarop (eiser) doelt, zoals het 
aanbrengen van de handboeien en een kap 
alsook de geknielde houding" omdat zij "de 
perken van de tenlastelegging" te buiten 
ging, het bij het hofvan beroep aanhan
gig gemaakte feit ten onrechte beperkt tot 
het enkele geweld dat bestaat in de opzet
telijke slagen, als bedoeld in de tenlaste
legging; 

Overwegende dat de aanhangigma
king van de zaak bij de rechter wordt 
bepaald door de feiten die in de ten
lastelegging zijn bedoeld en niet door 
de kwalificatie die eraan is gegeven 
door de vervolgende partij; 

Overwegende dat het vonnisgerecht 
de draagwijdte van de akte van aan
hangigmaking in feite onderzoekt; 

Dat het middel kritiek uitoefent op 
die beoordeling binnen de perken van 
het aan de tegenspraak der partijen 
onderworpen geschil; 

Dat het niet ontvankelijk is; 

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

5 juni 1996 - 2• kamer - Voorzitter en 
verslaggeuer : de h. Ghislain, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
Mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Ad
uocaten : mrs. Gerard; G. Leroy, Brussel. 

Nr. 214 

2• KAMER - 5 juni 1996 

1 o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - DEELNEMING AAN MISDRIJ
VEN - VEROORDELING - WE'ITIGHEID 
VOORWAARDEN. 

2° MISDRIJF - DEELNEMING- VALSHEID 
EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- VEROOR
DELING- WE'ITIGHEID- VOORWAARDEN. 



550 HOF VAN CASSATIE Nr. 214 

3° STRAF- ALLERLEI- STRAFRECHTELIJKE 
VEROORDELING- OPZETTELIJKE GEWELDDA
DEN- HULP AAN DE SLACHTOFFERS- BIJ
DRAGE - AARD. 

4o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- STRAF
RECHTELIJKE VEROORDELING- OPZETTE
LIJKE GEWELDDADEN - HULP AAN DE 
SLACHTOFFERS - BIJDRAGE- OPDECIEMEN 
- VERHOGING IN HOGER BEROEP- EENSTEM
MIGHEID. 

1 o en 2° Om een beklaagde wettig te kun
nen veroordelen als mededader van het 
misdrijf"valsheid in geschriften en ge
bruik van valse stukken" behoeven niet 
alle bestanddelen van het misdrijf in de 
deelnemingshandelingen aanwezig te zijn; 
het is voldoende dat vaststaat dat een da
der het misdrijf valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken heeft gepleegd 
en dat de mededader bewust aan de uit
voering van dat misdrijf heeft deelgeno
men op een der wijzen bepaald bij de wet 
(1). (Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 Sw.) 

3° De bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzette
lijke Gewelddaden is geen straf (2). (Art. 
29 wet 1 aug. 1985; art. 2 Sw.) 

4 o De regel van de eenstemmigheid geldt 
niet wanneer de appelrechter, met toe
passing van nieuwe wetsbepalingen waar
bij het bedrag van de opdeciemen wordt 
gewijzigd, de bijdrage aan het Bijzon
der Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers 
van Opzettelijke Gewelddaden verhoogt 
(3). (Art. 211bis Sv.; art 19 wet 1 aug 
1985; art. 1, eerste lid, wet 5 maart 1952; 
art. 1, 2°, wet 24 dec. 1993.) 

(1) Cass., 28 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 205) 
en 1 feb. 1984, A.R. nr. 3370 (ibid.,1983-84, nr. 
298). 

(2) Cass., 9 nov. 1994, A.R. nr. P.94.0656.F 
(A.C., 1994, nr. 480). 

(3) Zie noot 2. 

(HENRY T. MEESTERS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0004.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1995 door 
het Hof van Beroep te Luik gewezen; 

II. Op de voorziening van de eise
res Ida Crauwels, beklaagde; 

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

Over de middelen (. .. ) 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel, in zo

verre het betoogt dat het hof van be
roep "de bewijskracht van de akten en 
meer bepaald die van de processen
verbaal in het strafdossier" miskent 
zonder nader aan te geven van welke 
verklaringen die in voornoemde ak
ten zijn opgenomen, de bewijskracht 
zou zijn miskend, niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan nauwkeurigheid; 

Dat, voor het overige, om een be
klaagde wettig te kunnen veroorde
len als mededader van het misdrijf 
valsheid in geschrifte en gebruik van 
valse stukken niet alle bestanddelen 
van het misdrijf in de deelnemings
handelingen aanwezig behoeven te 
zijn; dat het voldoende is dat vast
staat dat een dader het misdrijf vals
heid in geschrifte en gebruik van valse 
stukken heeft gepleegd en dat de me
dedader bewust aan de uitvoering van 
dat misdrijf heeft deelgenomen op een 
der wijzen bepaald bij de wet; 

Overwegende dat het arrest, door te 
vermelden dat "mevrouw Schaum
berg (. .. ) verklaard heeft misleid te zijn 
door de beide beklaagden die meer
maals bij haar waren gekomen om het 
stuk in handen te krijgen en zelfs een 
gelegaliseerde handtekening eisten 
(. .. ); dat mevrouw Schaumberg, die er 
geen enkel belang bij had de waar
heid te verdraaien, door de beklaag
den die een quiproquo hadden uitge
dacht om verwarring in haar geest te 
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zaaien, willens en wetens werd mis
leid; (. .. ) dat de verklaring van de ge
tuige volgens welke (eiseres) en niet 
Henry het litigieuze attest zou heb
ben opgemaakt niet terzake doet", 
enerzijds, antwoordt op de conclusie 
van eiseres ten betoge dat zij het liti
gieuze stuk niet had opgemaakt, an
derzijds, zonder de in het middel aan
gevoerde wettelijke bepalingen te 
schenden, beslist dat eiseres bewust, 
op een van de bij van artikel 66, derde 
lid, van het Strafwetboek bepaalde wij
zen, heeft deelgenomen aan het mis
drijf valsheid in geschrifte en gebruik 
van valse stukken; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende, ten slotte, dat het 
middel, in zoverre het aan het hof van 
beroep verwijt "verwarring te heb
ben gesticht" door te verwijzen naar de 
"conclusies" van de partijen terwijl ai
leen eiseres een conclusie heeft neer
gelegd, opkomt tegen een ten over
vloede gegeven considerans van het ar
rest; 

Dat het middel ook in dit opzicht 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de bijdrage aan 

het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Geweld
daden, die bij artikel 29 van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fis
cale en andere bepalingen wordt in
gevoerd, een eigen aard heeft en geen 
straf is; dat de regel van de eenstem
migheid waarin artikel211bis van het 
Wetboek voor Strafvordering voor
ziet, dus op haar niet van toepassing 
is; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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 is ge
richt tegen de beslissing op de door 
verweerster ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiseres geen en
kel bijzonder middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt iedere eiseres in 
de kosten van haar voorziening. 

5 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de 
h. Ghislain, waarnemend voorzitter - ver
slaggever : de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van Mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 215 

2e KAMER - 5 juni 1996 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- (ON)
MIDDELLIJKE OORZAAK- OORZAKELIJK VER
BAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - INGRIJ
PEN VAN EEN VERPLICHTING UIT EEN WET OF 
EEN REGLEMENT- GEVOLG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAAK- (ON)
MIDDELLIJKE OORZAAK- OORZAKELIJK VER
BAND TUSSEN FOUT EN SCHADE- INGRIJ
PEN VAN EEN VERPLICHTING UIT EEN WET OF 
EEN REGLEMENT- SECUNDAIR KARAKTER 
VAN DIE VERPLICHTING- GEVOLG. 

1 o en 2° In de regel wordt het oorzakelijk 
verband verbroken wanneer tussen de {out 
en de schade een eigen juridische oor
zaak ingrijpt zoals een verplichting uit 
een wet of een reglement die op zichzelf 
voldoende is om de uitvoering te verant
woorden (1); zulks is niet het geval wan
neer die verplichting secundair is ten op
zichte van de op de dader van een 
misdrijf of van een oneigenlijk misdrijf 
rustende verplichting om een door zijn 
toedoen ontstane toestand te doen ophou
den(2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Cass., 1 dec. 1993, A.R. nr. P.93.0648.F 
(A. C., 1993, nr. 493) en de in noot 1 vermelde ver
wijzingen. 

(2) Cass., 15 nov. 1993, A.R. nr. 8783 (A. C., 
1990-91, nr. 151) en de in noot vermelde verwij
zingen. 



552 HOF VAN CASSATIE Nr. 216 

(ENGLEBERT T. MARKOVIC) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0134.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 december 1995 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Doornik; 

Over het middel in zijn geheel (. .. ) : 
Overwegende dat de appelrechters 

weigerden eiser een vergoeding toe te 
kennen voor de gebruiksderving van 
diens voertuig gedurende 39 dagen, 
voor de bewakingskosten, de nalatig
heidsintresten op het bedrag van de 
factuur van de reparaties alsook voor 
de verkeersbelasting op grond dat het 
oorzakelijk verband tussen de fout van 
verweerder en de bestanddelen van de 
schade was verbroken door de hou
ding van de hersteller die zijn retentie
recht heeft uitgeoefend; dat zij ook de 
kosten die zijn gemaakt om het voer
tuig in orde te brengen voor de tech
nische controle niet hebben opgeno
men in de schadevergoeding op grond 
dat die kosten voortvloeien uit een 
wettelijke verplichting; 

Overwegende dat in de regel het 
oorzakelijk verband wordt verbroken 
wanneer tussen de fout en de schade 
een eigen juridische oorzaak ingrijpt 
zoals een verplichting uit een wet of 
een reglement die op zichzelf vol
doende is om de uitvoering te verant
woorden; 

Overwegende dat zulks evenwel niet 
het geval is wanneer die verplichting 
slechts secundair is ten opzichte van 
de op de dader van een misdrijf of van 
een oneigenlijk misdrijf rustende ver
plichting om een door zijn toedoen ont
stane toestand te doen ophouden; 

Dat de appelrechters, in casu, nu zij 
niet hebben vastgesteld dat eiser zijn 
schade had kunnen beperken, hun be
slissing dat de schade, zoals ze zich in 
concreto heeft voorgedaan, haar oor
zaak niet vindt in de door verweer
der begane fout en in diens verzuim 
om de schade dadelijk te herstellen, 
niet naar recht hebben verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de vorderingen van 
eiser betreffende de gebruiksderving 
van het voertuig, de bewakingskosten, 
de nalatigheidsintresten op het be
drag van de factuur van de repara
ties, en de kosten voor de technische 
controle; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt verweerder in 
de helft van de kosten, en laat de an
dere helft ten laste van eiser; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen, zit
ting houdende in hoger beroep. 

5 juni 1996 - 2" kamer - Voorzitter en 
verslaggeuer : de h. Ghislain, waarnemend 
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
Mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Ad
vocaten :mrs. Kirkpatrick; D. Chevalier, 
Doornik. 

Nr. 216 

2" KAMER - 5 juni 1996 

HERZIENING- VERZOEK EN VERWIJZING 
OM ADVIES - NIEUWE FElTEN. 

Wanneer het bewijs van de onschuld van 
een veroordeelde eventueel uit nieuwe fei
ten kan blijken, verklaart het Hof van 
Cassatie de aanuraag tot herziening ont
uankelijk en beveelt het dat de aanvraag 
door een door het Hof aangewezen hof 
van beroep zal worden onderzocht (1). 
(Artt. 443, eerste lid, 3°, en 445, derde lid, 
Sv.) 

(1) Cass., 18 april1984, A.R. nr. 3488 (A. C., 
1983-84, nr. 486); 12 nov. 1986, A.R. nr. 5251 
(ibid., 1986-87, nr. 157), en 11 dec. 1990, A.R. nr. 
4934 (ibid., 1990-91, nr. 191). 
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(DE BONVOISIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0310.F) 

HET HOF; - Gelet op het door 
meester Thomas Delahaye, advocaat 
bij het Hof van Cassatie, ondertekende 
en op 1 maart 1996 ter griffie van het 
Hof neergelegde verzoekschrift, waarin 
baron Benoit de Bonvoisin, wonende te 
Andenne (Maizeret), rue Gouverneur 
Galopin, 1, om herziening verzoekt van 
het te zijnen aanzien op tegenspraak 
gewezen arrest van 30 mei 1984 van 
het Hof van Beroep te Brussel dat hem 
tot een gevangenisstraf van een jaar 
met uitstel gedurende vijfjaar veroor
deelt, ter zake dat hij te Nijvel, op 5 
augustus 1976, als medeplichtige, met 
kennis, Andre B. en Micheline C., 
schuldigen aan. bedrieglijke bank
breuk, heeft geholpen in de daden die 
hun bankbreuk hebben voorbereid, 
vergemakkelijkt of voltooid, doordat hij 
ten nadele van de naamloze vennoot
schap Etudes et Realisation de Le
vage, Manutention et Constructions 
industrielles, op bedrieglijke wijze het 
bedrag van 5.000.000 frank heeft ver
duisterd of verborgen, en waarbij op de 
door de gewezen curator van die fail
liete vennootschap tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering, aan 
die partij een frank provisionele scha
devergoeding wordt toegekend en het 
overige en de kosten worden aange
houden, alsook, bijgevolg, de herzie
ning van het te zijnen aanzien op te
genspraak gewezen vonnis van 4 mei 
1992 van de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel, die, bij uitspraak over de ge
volgen van die civielrechtelijke vorde
ring, eiser veroordeelt tot betaling van 
het bedrag van 5.000.000 frank, met 
inbegrip van de gerechtelijke interes
ten en de kosten, aan de nieuwe cu
rator van de failliete vennootschap; 

Gelet op het met redenen omklede 
gunstig advies van meesters Mario 
Spandre en Jean Martin, advocaten bij 
de balie te Brussel, en Jean-Marie Van 
Hille, advocaat bij de balie te Gent, die 

reeds tien jaar op het tableau van de 
Orde zijn ingeschreven; 

Gelet op de aanmaning tot tussen
komst die bij gerechtsdeurwaarders
exploot van 4 maart 1996 is betekend 
aan de naamloze vennootschap Etu
des et Realisation de Levage, Manu
tention et Constructions industriel
les; 

Overwegende dat de burgerlijke par
tij niet is verschenen; 

Overwegende dat het arrest waar
van de herziening wordt gevraagd, ten 
aanzien van eiser in kracht van ge
wijsde is gegaan, nu de voorziening er
tegen verworpen werd door het ar
rest van het Hofvan 5 december 1984; 

Overwegende dat de aanvraag ge
grond is op artikel 443 eerste lid, 3°' 
van het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat de in het verzoek 
aangevoerde feiten of omstandighe
den, enerzijds, gehaald zijn uit het dos
sier betreffende een gerechtelijk on
derzoek dat, na de veroordeling van 
eiser, had geleid tot een beschikking 
tot buitenvervolgingstelling, die op 3 
december 1985 door de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel was gewezen, en waarvan zijn 
advocaat, meester Jose Saels, afschrift 
ontving op een op 18 december 1995 
aan de procureur des konings te Brus
sel gericht verzoek en, anderzijds, 
voortvloeien uit het feit dat thans in
zage mogelijk is van de boekhoudkun
dige archieven van de naamloze ven
nootschap Etudes et Realisation de 
Levage, Manutention et Construc
tions industrielles die tijdens het on
derzoek van de zaak waarover het hof 
van beroep op 30 mei 1984 uitspraak 
had gedaan, niet hadden kunnen wor
den teruggevonden; 

Overwegende dat het bewijs van de 
onschuld van eiser eventueel kan blij
ken uit de verklaringen die zes per
sonen in het kader van dat andere 
strafdossier hebben afgelegd, en in
zonderheid uit de nieuwe verklarin
gen van drie personen die werden on
dervraagd in de zaak die heeft geleid 
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tot het voornoemde veroordelend ar
rest, alsook uit het onderzoek van die 
archieven; 

Dat de aanvraag tot herziening ont
vankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de artike
len 443, 444 en 445 van het Wetboek 
van Strafvordering, verklaart de aan
vraag tot herziening ontvankelijk; be
veelt dat de aanvraag zal worden be
handeld door het Hof van Beroep te 
Bergen, dat moet nagaan of de nieuwe 
tot staving van de aanvraag aange
voerde feiten of omstandigheden vol
doende lijken te zijn om het arrest te 
herzien; verklaart dit arrest bindend 
voor de burgerlijke partij, naamloze 
vennootschap Etudes et Realisation de 
Levage, Manutention et Construc
tions industrielles; houdt de kosten 
aan. 

5 juni 1996 - ze kamer- Voorzitter : de 
h. Ghislain, waarnemend voorzitter - VE!r
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende 
conclusie van Mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 217 

ze KAMER - 5 juni 1996 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING- ONDERVRAGING VAN DE ONDER
ZOEKSRECHTER- WETTIGHEID. 

zo VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING -ARTIKEL 23, 4", WET VOORLOPIGE 
HECHTENIS 1990 - TOEPASSINGSGEBIED. 

3o VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- CONCLUSIE- ERNSTIGE AANWIJ
ZINGEN VAN SCHULD- MOTIVERING. 

1 o De ondervraging van de onderzoeksrech
ter door de kamer van inbeschuldiging
stelling die uitspraak moet doen inzake 
voorlopige hechtenis wordt door geen en-

kele wettelijke bepaling opgelegd noch ver
boden. (Art. 30 Wet Voorlopige Hechte
nis 1990.) 

zo Art. 23, 4', Wet Voorlopige Hechtenis 
1990 is van toepassing op de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling die uitspraak moet doen over de 
handhaving van de hechtenis. (Artt. 23, 
4°, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 
(lmpliciet.) 

3° Wanneer een verdachte in zijn conclu
sie het bestaan betwist van de aanwij
zingen van schuld die de handhaving van 
zijn hechtenis verantwoorden, is het ant
woord van de onderzoeksgerechten daarop 
regelmatig als zij vaststellen dat derge
lijke aanwijzingen nog bestaan en deze 
preciseren, zelfs met verwijzing naar de 
vordering van het openbaar ministerie en 
naar de redenen van vorige arresten (1). 
(Artt. 23, 4°, en 30 Wet Voorlopige Hech
tenis 1990.) 

(HERMAN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0735.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1996 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Luik, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de ondervraging 

van de onderzoeksrechter door de ka
mer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moet doen inzake voorlo
pige hechtenis door geen enkele wet
telijke bepaling wordt opgelegd noch 
verboden; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 

(1) Zie Cass., 15 april1992, A.R. nr. 9870 (A. C., 
1991-92, nr. 442); 22 dec. 1993, A.R. nr. 
P.93.1659.F (ibid., 1993, nr. 544), en 17 mei 1994, 
A.R. nr. P.94.0658.N (ibid., 1994, nr. 246); zie oak, 
inzake de beslissingen van de onderzoeks
gerechten tot regeling van de procedure: Cass., 
3 mei 1995, A.R. nr. P.94.143l.F (ibid., 1995, nr. 
220), en 17 jan. 1996, A.R. nr. P.95.0930.F, su
pra, nr. 36. 
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Overwegende dat uit de processtuk
ken niet blijkt dat eiser voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling de 
schending van zijn recht van verde
diging heeft aangevoerd; 

Dat dit onderdeel nieuw en dus niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat eiser betoogt dat 

het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, artikel 23, 4 ·, van 
de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis heeft geschon
den, daar het niet op eisers conclu
sie heeft geantwoord, zoals die wets
bepaling voorschrijft; 

Overwegende dat, wanneer een ver
dachte in zijn conclusie het bestaan be
twist van de aanwijzingen van schuld 
die de handhaving van zijn hechte
nis verantwoorden, het antwoord van 
de onderzoeksgerechten daarop regel
matig is, als zij vaststellen dat derge
lijke aanwijzingen nog bestaan en deze 
preciseren, zelfs met verwijzing naar 
de vordering van het openbaar minis
terie en naar de redenen van vorige 
arresten; 

Overwegende dat het arrest, in casu, 
vooraf de redenen aanneemt van de 
vordering en van de arresten van 26 
december 1995, 4 maart en 23 april 
1996 die in de zaak van eiser zijn ge
wezen en waarover bij eiser geen mis
verstand kan bestaan, en vervolgens, 
in zijn antwoord op de conclusie ten 
betoge dat de in aanmerking geno
men ernstige aanwijzingen van schuld 
"niet eenduidig zijn" en "perfect sa
mengaan met (eisers) verklaringen 
van onschuld", eraan toevoegt dat de 
aanwijzingen die het aanneemt, niet 
ontkracht worden door "de beschou
wingen die verdachte ten beste geeft 
over zijn interpretatie van de verschil
lende schuldaanwijzingen in vergelij
king met gegevens die volgens hem 
voor zijn onschuld pleiten"; 

Dat het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, aldus de be
kritiseerde beslissing regelmatig heeft 
gemotiveerd en naar recht verant
woord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die op 29 mei 
1996, buiten de wettelijke termijn, is 
neergelegd op de griffie van het Hof, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

5 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislains, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende conclu· 
sie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. J.M. Dermagne, Dinant. 

Nr. 218 

1 e KAMER- 6 juni 1996 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOE
DENS- BEWIJS TEGEN EN BOVEN DE INHOUD 
VAN EEN AKTE. 

Door geen uitlegging te geven van een ont
vangstbewijs maar op grand van extrin
sieke feitelijke gegevens, waaraan het niet 
het karakter van een bekentenis toekent, 
de werkelijke oorzaak ervan te onderzoe
ken, in tegenstelling tot de erin uitge
drukte oorzaak, en aldus het bewijs van 
de oorzaak van dit ontvangstbewijs toe te 
laten op grand van vermoedens tegen en 
boven de inhoud van die akte, schendt een 
vonnis de artt. 1319, 1320, 1322, 1341 en 
1353 B. W. (1). 

(1) Zie Cass., 28 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
410), en, wat de toetsing door het Hofbetreft: 
Cass., 10 jan. 1983, A.R. nr. 6775 (ibid., 1982-
83, nr. 334); 6 nov. 1992, A.R. nr. 7637 (ibid., 
1991-92, nr. 720), en 16 maart 1995, A.R. nr. 
C.94.0333.F (ibid., 1995, nr. 153). 
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(SELS T. POPPE) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0259.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 januari 1993 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : schending van de ar
tikelen 1320, 1321, 1322, 1323, 1341 (zo
als van toepassing v66r de wijziging door de 
wet van 10 december 1990, en voor zo
veel als nodig zoals gewijzigd door de wet 
van 10 december 1990) en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat in het bestreden vonnis de appel
rechters voor recht zeggen dat er geen 
grondslag bestaat om verweerder te ver
oordelen tot betaling aan eiser van het be
drag van 90.295 frank bij wege van provi
sie en zij deze beslissing op de volgende 
overwegingen doen steunen : "Er werd een 
som van 120.000 frank betaald door (ei
ser), met op de vermelding van het ont
vangstbewijs "voorlopige schatting huur
schade", ontvangstbewijs dat niet gedateerd 
is. De betwisting betreft deze betaling van 
120.000 frank. Volgens (verweerder) was dit 
een huurprijsverhoging voor het gehele jaar 
1990 en een vergoeding voor de onbeschik
baarheid gedurende 1 jaar ... Volgens (ei
ser) betrofhet een voorschot op de huur
schade door hem veroorzaakt. Het blijkt dat 
de schade (ramen) waarnaar verwezen 
wordt in de brief van 27 april 1989 uit
gaande van (verweerder) reeds hersteld 
was, gezien hiervan geen melding meer 
wordt gemaakt in het deskundig verslag 
neergelegd ter griffi.e van het vredegerecht. 
Er is derhalve buiten deze ramen geen en
kele indicatie dewelke op zware huurschade 
wees in december 1989 op het ogenblik van 
het verlengen van de huurovereenkomst, 
zodat niet kan ingezien worden waarom op 
dat ogenblik een jaar op voorhand een pro
visie voor huurschade diende betaald. (Ei
ser) stelde zelf voor in zijn niet-betwiste 
brief van 13 november 1989 om een 
huurprijsverhoging tot zelfs 100 % te be
talen voor het jaar 1990, gezien hij blijk
baar het appartement ten zeerste nodig had 
voor zijn kinesisten-praktijk. Vermits (ver
weerder) zo aangedrongen had om het pand 
zelfper 31 december 1989 te kunnen be
trekken en het dan toch nog voor 1 jaar 
verhuurde en mede gelet op het feit dat de 
huurder een huurprijsverhoging van 100 % 

wilde betalen, hetgeen ongeveer overeen
stemt met het ontvangen bedrag van 
120.000 frank, dient aangenomen dat de 
oorzaak van de betaling van 120.000 frank 
geenszins echte huurschade is, maar wel 
degelijk een vergoeding voor het langer 
kunnen blijven betrekken van het appar
tement en een vergoeding voor de onbe
schikbaarheid ervan voor (verweerder), 
welke vergoeding onder deze vorm gesteld 
fiscaal voordeliger uitvalt voor (verweer
der). De thesis vooropgesteld door (eiser) 
dat (verweerder) het pand slechts terug 
wilde verhuren indien op voorhand een pro
visie voor huurschade werd betaald, komt 
op geen enkele manier als bewezen over", 

terwijl, ( ... ), overeenkomstig artikel1320 
van het Burgerlijk Wetboek, een akte, zij 
het een authentieke of een onderhandse, 
tussen partijen bewijs oplevert, zelfs van 
hetgeen daarin slechts bij wijze van ver
melding wordt uitgedrukt, mits de vermel
ding rechtstreeks verband houdt met de be
schikking; naar luid van artikel1322 van 
het Burgerlijk Wetboek een onderhandse 
akte die erkend is door degenen tegen wie 
men zich daarop beroept of die wettelijk 
voor erkend wordt gehouden, tussen de on
dertekenaars van de akte dezelfde bewijs
kracht heeft als een authentieke akte; over
eenkomstig artikel1341 van het Burgerlijk 
Wetboek (zoals van toepassing voor de wij
ziging door de wet van 10 december 1990) 
een authentieke akte of een onderhandse 
akte moet worden opgemaakt van alle za
ken die de som of de waarde van driedui
zend frank te hoven gaan en het bewijs 
door getuigen niet toegelaten wordt te
gen en hoven de inhoud van de akten, ook 
al betreft het een som of een waarde van 
minder dan drieduizend frank; overeen
komstig artikel1353 van het Burgerlijk 
Wetboek vermoedens die niet bij de wet zijn 
ingesteld enkel kunnen worden aangeno
men in de gevallen waarin de wet het be
wijs door getuigen toelaat; uit deze wets
bepalingen volgt dat het bewijs door 
feitelijke vermoedens niet wordt toegela
ten tegen en hoven de inhoud van een akte; 
uit het bestreden vonnis en de stukken 
waarop Uw Hofvermag acht te slaan blijkt 
dat ten bewijze van de betaling door ei
ser van het bedrag van 120.000 frank door 
verweerder een ontvangstbewijs werd op
gesteld en door hem werd ondertekend en 
dat op dit ontvangstbewijs de vermelding 
"voorlopige schatting huurschade" voor
komt; de bewoordingen van het ontvangst
bewijs duidelijk en ondubbelzinnig zijn; het 
ontvangstbewijs tussen partijen aldus het 
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bewijs oplevert van het feit dat de beta
ling werd verricht als voorlopige schat
ting van de huurschade; de appelrechters, 
in strijd met de uitdrukkelijke bewoordin
gen van het ontvangstbewijs, beslissen dat 
de oorzaak van de betaling van het be
drag van 120.000 frank geenszins echte 
huurschade is maar wel een vergoeding 
voor de onbeschikbaarheid van het appar
tement voor verweerder; de appelrechters, 
door uit de overwegingen dat in decem
ber 1989 behalve de ramen er geen indi
caties waren van zware huurschade en niet 
kan worden ingezien waarom een jaar op 
voorhand een provisie voor huurschade 
diende betaald, en dat verweerder zo ::tan
gedrongen had om het pand zelfper 31 de
cember 1989 te kunnen betrekken en het 
dan toch nog voor 1 jaar verhuurde, en dat 
de huurder een huurprijsverhoging van 
100% wilde betalen, hetgeen ongeveer 
overeenstemt met het ontvangen bedrag 
van 120.000 frank, afte leiden dat de oor
zaak van de betaling van 120.000 frank 
geenszins echte huurschade is maar wel 
een vergoeding voor de onbeschikbaar
heid van het pand, hun beslissing op fei
telijke vermoedens doen berusten; de appel
rechters aldus het bewijs door feitelijke 
vermoedens toelaten voor zaken die de som 
of de waarde van drieduizend frank te ho
ven gaan, tegen en hoven de duidelijke en 
ondubbelzinnige inhoud van een geschre
ven akte en hun beslissing aldus niet naar 
recht verantwoorden (schending van de ar
tikelen 1320, 1321, 1322, 1323, 1341 (v66r 
de wijziging door de wet van 10 decem
ber 1990, en voor zoveel als nodig zoals ge
wijzigd door de wet van 10 december 1990) 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over de door verweerder opgewor
pen grand van niet ontvankelijkheid 
van het middel : het middel is onnauw
keurig : 1. omdat het niet aangeeft hoe 
het hestreden vonnis de artikelen 1321 
en 1323 van het Burgerlijk Wethoek 
schendt; 2. omdat het niet toelaat uit 
te maken of miskenning van de he
wijskracht dan wei van de hewijs
waarde van het ongedateerde ont
vangsthewijs van 120.000 frank wordt 
aangevoerd; 3. omdat het niet toe
laat uit te maken of de aangevoerde 
miskenning van de hewijskracht en/of 
van de hewijswaarde enkel hetrek
king heeft op het hedoelde ontvangst
hewijs dan wei ook op de overeen
komst van huurverlenging : 

Overwegende dat het middel niet 
uitlegt hoe en waardoor het hestre
den vonnis de artikelen 1321 en 1323 
van het Burgerlijk Wethoek schendt; 

Dat de grand van niet
ontvankelijkheid in zoverre moet wor
den aangenomen; 

Overwegende dat het middel geen 
miskenning van de hewijskracht en/of 
van de hewijswaarde van de overeen
komst van huurverlenging en geen 
miskenning van de hewijskracht van 
voormeld ontvangsthewijs aanvoert; 

Dat de grand van niet
ontvankelijkheid in zoverre moet wor
den verworpen; 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel1341 van het Burgerlijk Wethoek, 
het hewijs door getuigen niet wordt 
toegelaten tegen en hoven de inhoud 
van de akten, en evenmin omtrent het
geen men zou heweren v66r, tijdens of 
sinds het opmaken te zijn gezegd; 

Dat, krachtens artikel 1353 van dit 
wethoek, het hewijs met vermoedens 
die niet hij de wet zijn ingesteld, ai
leen wordt toegelaten in de gevallen 
waarin de wet het hewijs door getui
gen toelaat, hehalve wanneer tegen 
een handeling uit hoofde van hedrog of 
arglist wordt opgekomen; 

Overwegende dat het vonnis met de 
in het middel weergegeven redenen 
geen uitlegging geeft van het ont
vangsthewijs van 120.000 frank, maar 
op grand van extrinsieke feitelijke ge
gevens, waaraan het niet het karak
ter van een hekentenis toekent, de 
werkelijke oorzaak onderzoekt van dit 
ontvangsthewijs, in tegenstelling tot de 
erin uitgedrukte oorzaak; 

Dat het vonnis, door aldus het he
wijs van de oorzaak van dit ontvangst
hewijs toe te laten op grand van ver
moedens tegen en hoven de inhoud 
van die akte, de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1341 en 1353 van het Burger
lijk Wethoek schendt; 

Overwegende dat het tweede onder
dee! van het middel niet tot ruimere 
cassatie kan leiden; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre dit 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

6 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
Mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Ver
bist en De Gryse. 

Nr. 219 

1 e KAMER- 6 juni 1996 

1° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING)- WEDERKERIG 
CONTRACT- ONTBINDING MET TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 1184 B.W.- ONTBINDING "EX 
TUNC"- GEVOLG. 

2° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING) - WEDERKERIG 
CONTRACT- ONTBINDING MET TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 1184 B.W. - ONTBINDING EX 
TUNC- AANNEMINGSOVEREENKOMST- GE
VOLG. 

1 o De ontbinding van een wederkerig con
tract heeft tot gevolg dat de partijen in de
zelfde toestand dienen geplaatst te wor
den als die waarin zij zich zouden 
bevonden hebben indien zij niet hadden 
gecontracteerd; de ontbonden overeen
komst kan voor hen geen grondslag van 
rechten of verplichtingen zijn (1). (Art. 
1184 B.W.) 

(1) Cass., 24 maart 1972 (A. C., 1972, 707) en 
noten 1 en 2; 13 dec. 1985, A.R. nr. 4667 (ibid., 
1985-86, nr. 259) en noot 1. 

Zie ook : M. STORME, Het ingaan en de terug
werkende kracht van de ontbinding van weder
kerige overeenkomsten, TB.B.R., 1991, blz. 101-
117. ~ 

2° De rechter die een aannemings
overeenkomst in het nadeel van beide par
tijen ontbindt en, met betrekking tot een 
saldo van facturen, oordeelt dat de par
tijen door de gehele overeenkomst gehou
den zijn en dus ook door de overeenge
komen prijs omdat "de ontbinding of 
verbreking van de overeenkomst slechts 
plaatsheeft vanaf de inleiding van de pro
cedure", schendt art. 1184 B. W (2) 

(WOUTERS E.A. T. HAGENDORENS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0262.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1993 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikelen 1184 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na te heb
ben vastgesteld dat (verweerder) voor re
kening van (eisers) verbouwingswerken uit
voerde volgens een prijsofferte van 12 juli 
1987 tegen een aannemingsprijs van 
1.164.830,- frank meer B.T.W., "dat op 
25.9.1987 (verweerder) aan (eisers) per aan
getekend schrijven liet weten dat gezien de 
(facturen van 4 en 19 september) niet be
taald waren, hij de werken stillegde", dat 

Wat contracten met opeenvolgende ofvoort
durende prestaties (zgn. "duurcontracten", zo
als huur- en arbeidsovereenkomsten) betreft, die 
"ex nunc" ontbonden worden, zie: "Cass., 8 okt. 
1987, AR. nr. 7809 (ibid., 1987-88, nr. 82; 28 juni 
1990, A.R. nr. 8654 (ibid., 1989-90, nr. 635); 31 
jan. 1991, A.R. nr. 8803 (ibid., 1990-91, nr. 288), 
en 25 feb. 1991, A.R. nr. 8971 (ibid., 1990-91, nr. 
345). 

(2) Wat de ontbinding "ex tunc" van 
aannemingsovereenkomsten betreft, zie : A. DE 
BERSAQUES, "L'independance de l'architecte vis
a-vis de }'entrepreneur dans le contrat 
d'entreprise", R.C.J.B., 1970, blz. 503-504, nrs. 15 
en 16; P. VAN OMMESLAGHE, "Les obligations, exa
men de jurisprudence (1969-1973)", R.C.J.B., 
1975, nr. 73, blz. 622; P. VAN 0MMESLAGHE, "La 
sanction de !'inexecution des obligations contrac
tuelles", TP.R., 1984, nr. 42, blz. 223; C. LEFE
BVE, "Les effets de la resolution judiciaire des con
trats successifs", Rev. not. B., 1988, blz. 233, nr. 
12; G. BAERT, Privaatrechtelijk bouwrecht, Story
Scientica, 1986, blz. 288 en 331. Contra :A. DEL
VAUX, Traite juridique des batisseurs, I, Brussel, 
Bruylant, 19678, nr. 134, blz. 229. 
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op dat ogenblik volgens de deskundige 51 % 
van de contractuele werken werden uitge
voerd, waarbij "(deze) besluit dat wan
neer de overeenkomst blijft gelden het ge
factureerd bedrag van 530.000 F verant
woord is op basis van 51% van de 
kontraktuele werken en dat wanneer de 
overeenkomst niet meer geldt de markt
waarde van de uitgevoerde werken 330.000 
F bedragen exclusief BTW", de overeen
komst ontbindt lastens zowel eisers als ver
weerder en beslist dat "(eisers) ten on
rechte stellen met betrekking tot de 
betaling van het saldo van de facturen ten 
bedrage van 211.800 F dat de uitgevoerde 
werken moeten betaald worden op basis 
van de marktprijs gezien de partijen de ver
breking van de overeenkomst vragen", nu 
"de ontbinding of de verbreking van de 
overeenkomst slechts plaats heeft vanaf de 
inleiding van de procedure", en "dat par
tijen (dan ook) door de gehele overeen
komst gehouden zijn en dus ook door de 
overeengekomen prijs", en eisers veroor
deelt tot betaling van 211.800,- fr. vermeer
derd met de vergoedende intresten sedert 
25 september 1987, "ook allijkt die prijs 
zeer hoog", 

terwijl, eerste onderdeel, eisers ter on
dersteuning van hun stelling dat voor de 
berekening der vergoeding, toekomende aan 
verweerder uit hoofde der uitgevoerde wer
ken ingeval van ontbinding van de 
aannemingsovereenkomst, de marktprijs, 
en niet de in de overeenkomst overeenge
komen prijzen, diende te worden weerhou
den, in hun beroepsconclusie betoogden dat 
"in wederkerige contracten de vordering tot 
verbreking (ontbinding) gesteund (is) op art. 
1184 BW; deze ontbinding principieel 'ex 
tunc' (geschiedt) en het ontbonden con
tract geen grondslag van rechten en plich
ten van partijen meer (kan) uitmaken, be
houdens de schadeloosstelling ten laste van 
de in fout zijnde partij; anderzijds de ge
dane prestaties, die niet voor teruggave vat
baar zijn, (dienen) te worden betaald in 
equivalent met het genoten voordeel" (con
clusie p. 4, onderaan), en hieruit afleid
den "(dat) het dus ten onrechte (was) dat de 
eerste rechter bij de berekening van de ver
goeding, toekomende aan (verweerder), zich 
baseerde op de prijs van de aanneming, 
welk kontrakt bij vonnis juist verbroken 
werd verklaard" (benadrukt door onderge
tekenden); eisers terzake tevens aanvoer
den dat deskundige "Claessens in zijn ver
slag tot twee prijzen (kwam), met name 
530.000 Fr. op basis van de overeenkomst, 
terwijl hij slechts 330.000 F weerhield wan
neer hij de geleverde prestaties aan de cou-

rante marktprijzen taxeerde, dan nog ver
hoogd met 15 % omwille van de speciale 
aard van het werk", wat 349.800 Fr. geeft, 
hetgeen nagenoeg overeenstemt met het 
door (eisers) betaalde voorschot", het be
streden arrest eisers' verweer verwerpt op 
de enige grond dat "partijen door de ge
hele overeenkomst gehouden zijn en dus 
ook door de overeengekomen prijs; dat in
derdaad de ontbinding of de verbreking van 
de overeenkomst slechts plaats heeft vanaf 
de inleiding van de procedure" (arrest p. 4, 
derde en vierde alinea's), zonder te preci
seren waarom de algemene regel dat de 
ontbinding van een wederkerige overeen
komst met toepassing van artikelll84 van 
het Burgerlijk Wetboek ex tunc geschiedt, 
te dezen geen toepassing zou vinden, 

zodat het bestreden arrest, dat nalaat de 
redenen op te geven waarom de ontbin
ding van de aannemingsovereenkomst pas 
vanaf de inleiding van de procedure uit
werking heeft, niettegenstaande hiertoe uit
drukkelijk door eisers te zijn uitgenodigd, 
nu zij het hof van beroep op de principiele 
toepassing van de ontbinding ex tunc van 
wederkerige overeenkomsten hadden ge
wezen, eisers' conclusie terzake niet be
antwoordt en aldus niet regelmatig met re
denen is omkleed, (schending van artikel 97 
der Grondwet), zodoende minstens Uw Hof 
in de onmogelijkheid stelt om zijn 
wettigheidscontrole uit te oefenen, en in
zonderheid na te gaan of het arrest op 
grond van wettige motieven tot de ontbin
ding van de overeenkomst vanafhet inlei
den van de procedure, kon besluiten, en te
vens om die reden niet regelmatig is 
gemotiveerd (schending van artikel 97 der 
Grondwet), 

terwijl, tweede onderdeel, voor zover het 
bestreden arrest beslist dat de ontbin
ding van wederkerige overeenkomsten 
slechts plaats heeft vanaf de inleiding van 
de procedure, het artikel 1184 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt, nu de ontbin
ding van een wederkerige overeenkomst 
met toepassing van deze bepaling ex tunc 
geschiedt, waardoor de partijen in dezelfde 
toestand dienen geplaatst te worden als die 
waarin zij zich zouden bevonden hebben in
dien zij niet hadden gecontracteerd, en de 
ontbonden overeenkomst voor hen geen 
grondslag van rechten ofverplichtingen kan 
zijn, 

zodat het bestreden arrest op grond van 
de in het middel aangehaalde overwegin
gen eisers niet wettig kon veroordelen tot 
het betalen van de in de overeenkomst 
vastgestelde prijs (schending van artikel 
1184 Burgerlijk Wetboek) : 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de ontbinding van 

een wederkerig contract tot gevolg 
heeft dat de partijen in dezelfde toe
stand dienen geplaatst te worden als 
die waarin zij zich zouden bevonden 
hebben indien zij niet hadden gecon
tracteerd; dat de ontbonden overeen
komst voor hen geen grondslag van 
rechten of verplichtingen kan zijn; 

Overwegende dat het arrest de 
aannemingsovereenkomst in het na
deel van beide partijen ontbindt; dat 
het oordeelt dat de eisers, met betrek
king tot het saldo van de facturen ten 
bedrage van 211.800 frank, ten on
rechte stellen dat de uitgevoerde wer
ken moeten worden betaald op basis 
van de marktprijs gezien de partijen 
de verbreking van de overeenkomst 
vragen; dat het dit oordeel hierop ba
seert dat de partijep_ door de gehele 
overeenkomst gehouden zijn en dus 
ook door de overeengekomen prijs om
dat "de ontbinding ofverbreking van 
de overeenkomst slechts plaats heeft 
vanaf de inleiding van de procedure"; 

Dat het arrest aldus artikel 1184 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grief 

niet tot ruimere cassatie kan leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre dat het de ei
sers veroordeelt tot betaling aan ver
weerder van 211.800 frank, vermeer
derd met rente, en uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hofvan Beroep 
te Antwerpen. 

6 juni 1996 - 1 • kamer - Voorzitter : 
Mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler, Geinger en De Gryse. 

Nr. 220 

1 e KAMER- 6 juni 1996 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR
GERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VERPLICH
TING VAN DE RECHTER UITSPRAAK TE DOEN 
OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING
VOORBEHOUD GEVRAAGD -AKTEVERLENING 
VAN DIT VOORBEHOUD. 

zo RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN -ALGEMEEN- VERPLICHTING VAN DE 
RECHTER UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE 
PUNTEN VAN DE VORDERING- VOORBEHOUD 
GEVRAAGD -AKTEVERLENING VAN DIT VOOR
BEHOUD. 

so CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- BELANG- VOORBEHOUD IN CON
CLUSIE AAN DE RECHTER GEVRAAGD- CON
CLUSIE BEANTWOORD-AKTE NIET UITDRUK
KELIJK VERLEEND- GEMIS AAN BELANG. 

1 o en zo Wanneer de vraag om voorbehoud 
te verlenen blijkt uit een voor de rechter 
regelmatig genomen conclusie en de rech
ter overweegt dat hij rekening houdt met 
alle elementen, ook met die welke eiser in 
deze conclusie vermeldt, is hij niet ver
plicht bovendien uitdrukkelijk akte van 
dit voorbehoud te verlenen. (Impliciet.) 
(Art. 11S8, so, Ger.W.) 

so Niet ontvankelijk, wegens gemis aan be
lang voor eiser, is het middel waarbij aan · 
het bestreden arrest verweten wordt, hoe
wel het overweegt dat het rekening houdt 
met alle elementen "ook met die welke (ei
ser) in zijn conclusie voor het hof op
nieuw in herinnering brengt" en het door 
hem gevraagde voorbehoud ( dus) blijkt 
uit een regelmatig ter terechtzitting ge
nomen conclusie, hem van dit voorbe
houd niet uitdrukkelijk akte te hebben 
verleend (1). (Art. 11S8, so, Ger.W.) 

(BEKKERS E.A. T. MENSCH) 

(A.R. nr. C.9S.0265.N) 

6 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
Mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 

(1) Zie Cass., 4 april1989, A.R. nr. 2498 (A. C., 
1988-89, nr. 428), en 22 nov. 1989, A.R. nr. 7678 
(ibid., 1989-90, nr. 189) (in strafzaken) en de in 
de noten aldaar geciteerde arresten. 
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- Verslaggever : de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Van Heeke. 

Nr. 221 

1 e KAMER - 6 juni 1996 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZA
KEN - BELANG- VORDERING TOT NIETIG
VERKLARING VAN EEN BEROEPEN BESUSSING 
- MID DEL DAT OPKOMT TEGEN DE NIETIG
VERKLARING OP GROND VAN EEN AMBTS
HALVE REDEN- ONTVANKELIJKHEID 

Niet ontvankelijk, wegens gemis aan be
lang van de eiser, is het middel dat op
komt tegen de nietigverklaring op grand 
van een door de rechter ambtshalve in
geroepen reden, wanneer de eiser zelf de 
nietigverklaring van de beroepen beslis
sing heeft gevorderd. 

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

ARREST 

(A.R. nr. (C.95.015l.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 november 1993 en 
20 december 1994 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van het algemeen rechtsbeginsel be
treffende het recht van verdediging, 

doordat het bestreden arrest van 16 no
vember 1993 beide bestreden vonnissen van 
de eerste rechter nietig verklaart en de za
ken tot zich trekkend, o.m. beslist ze sa
mente voegen en, in de zaak 1989/AR/ 
2341, een deskundigenonderzoek beveelt 
zoals nader bepaald in het dispositiefm.b.t. 
de zaak 1991/AR/3907 (zie het dispositief, 
p. 7-8), derhalve voor beide zaken dit des
kundig onderzoek beveelt, en daartoe, wat 
de nietigverklaring betreft, steunt op de 
overweging (p. 4) "dat beide zaken in eer
ste aanleg ten onrechte in raadkamer be
handeld werden, zodat het Hof de zaken in 
hun geheel aan zich trekt; dat meteen geen 

sprake meer kan zijn van eventuele terug
wijzing van de zaak gekend onder AR 
3907/91 (= 1991/AR/3907) naar de eerste 
rechter"; het bestreden arrest dd. 20 de
cember 1994 noodzakelijk steunt op de nie
tigverklaring door het arrest van 16 no
vember 1993 en de daar bevolen 
onderzoeksmaatregel zonder terug
verwijzing naar de eerste rechter, 

terwijl bij toepassing van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het recht van 
verdediging, bij een ambtshalve door de 
feitenrechter opgeworpei.l nietigheid van 
een of meer vonnissen van de eerste rech
ter, de deze nietigheid opwerpende rech
ter terzake partijen dient uit te nodigen 
omtrent deze ambtshalve vastgestelde nie
tigheid hun middelen te late:ri gelden, 

zodat het bestreden arrest van 16 no
vember 1993, nu het ambtshalve vaststelt 
dat beide zaken in eerste aanleg ten on
rechte in raadkamer werden behandeld 
(waaruit dan het bestreden arrest dd. 16 
november 1993 afleidt dat beide vonnis
sen a quo nietig zijn, dat beide zaken door 
het Hofvan Beroep geheel aan zich te trek
ken zijn en dat in beide verknochte za
ken een onderzoeksmaatregel diende be
volen zonder terugverwijzing van de zaak 
naar de eerste rechter), zonder omtrent 
deze vaststelling waarop het bestreden ar
rest de bedoelde nietigheid van beide von
nissen a quo steunt de debatten te her
openen teneinde partijen de gelegenheid te 
geven hun middelen voor te dragen om
trent het gegeven of in beide zaken al dan 
niet de behandeling in raadkamer ge
schiedde, aldus het recht van verdediging 
van eiseres schendt (schending van het al
gemeen rechtsbeginsel omtrent het recht 
van verdediging) : 

Overwegende dat het arrest van 16 
november 1993 beide beroepen von
nissen ambtshalve nietig verklaart 
omdat ''beide zaken in eerste aanleg 
ten onrechte in raadkamer behan
deld werden" en dat het hof van be
roep "de zaken in hun geheel aan zich 
trekt"; 

Overwegende dat eiseres bij akte 
van hoger beroep, op 7 juli 1989 neer
gelegd ter griffie van het Hof van Be
roep te Antwerpen, de nietigverkla
ring vorderde van het vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Has
selt van 20 juni 1989; dat zij bij akte 
van hoger beroep, op 23 december 
1991 neergelegd ter griffie van het Hof 
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van Beroep te Antwerpen, de nietig
verklaring vorderde van het vonnis 
van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt van 3 december 
1991; 

Overwegende dat het middel dat en
kel opkomt tegen de nietigverklaring 
van beide voormelde vonnissen op 
grond van een door de rechter ambts
halve ingeroepen reden, geen belang 
vertoont vermits eiseres zelf de nie
tigverklaring van beide vonnissen vor
derde; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de stukken, die namens eer
ste verweerder zonder de ambtelijke 
tussenkomst van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie ter griffie van het 
Hof werden ingediend, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

6 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
Mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

Nr. 222 

1e KAMER -7 juni 1996 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE- AFTREK VAN DE BELASTING
FACTUUR- VORM- DATUM VAN LEVERING. 

Om zijn recht op aftrek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, geheven van 
een aan hem geleverd goed of verleende 
dienst, te kunnen uitoefenen, moet de be
lastingplichtige in het bezit zijn van een 
factuur die inzonderheid de datum van 

de levering van het goed vermeldt (1). 
(Art. 3, § 1, K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969; 
art. 2, 3°, K.B. nr. 1 van 23 juli 1969.) 

(BELGISCHE STAAT · MIN. V. FINANCIEN 
T. PLENNEVAUX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.01ll.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 1 april 1993 en 18 no
vember 1993 door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 17 (inzonderheid § 1), 53, 70 (in
zonderheid § 2) van de wet van 3 juli 1969 
tot invoering van het Wetboek van de be
lasting over de toegevoegde waarde, zo
als zij van kracht waren v66r hun wijzi
ging bij de wet van 27 december 1977; 1 
(inzonderheid eerste lid, 1"), 2 (inzonder
heid eerste lid, 2" en 3") van het konink
lijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met be
trekking tot de regeling voor de voldoening 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde, die artikelen 1 en 2, zoals zij van 
kracht waren v66r hun wijziging bij het ko
ninklijk besluit van 31 maart 1978; 1, 3, 
van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 de
cember 1969 met betrekking tot de aftrek
regeling voor de toepassing van de belas
ting over de toegevoegde waarde, dat 
artikel 3, zoals het gewijzigd werd bij het 
koninklijk besluit van 31 maart 1978; 1315 
van het Burgerlijk Wetboek; 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 97 van de Grand
wet, zoals zij van kracht was v66r haar 
cobrdinatie van 17 februari 1994, en, voor 
zover nodig, 149 van de Grondwet in de be
doelde cobrdinatie, 

doordat het hof van beroep, nu Ar
mand Plennevaux, de rechtsvoorganger van 
de verweerders, verzet heeft gedaan te
gen het dwangbevel dat door de ontvan
ger van de belastingen over de toegevoegde 
waarde op 1 maart 1982 uitgegeven werd, 
en waarin werd vastgesteld dat hij 258.000 
frank aan belastingen over de toegevoegde 
waarde, alsook een geldboete van 516.000 

(1) Art. 3, § 1, 1 o, K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969 
werd gewijzigd bij K.B. 22 nov. 1994, en ver
wijst niet langer naar art. 2 K.B. nr. 1 van 23 juli 
1969, maar naar art. 5 K.B. nr. 1 van 29 dec. 
1992. 
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frank aan de Belgische Staat verschul
digd was, met verwijzing naar een proces
verbaal van 3 februari 1981, waaruit bleek 
dat hij zijn recht op aftrek van belasting op 
vijftijdens de periode van 19 oktober 1976 
tot 2 juni 1977 opgemaakte facturen, ten 
onrechte uitgeoefend had, 1. middels het 
bestreden arrest van 1 april 1993, het 
dwangbevel gegrond verklaart, in zoverre 
het strekt tot de betaling van 40.500 frank, 
in hoofdsom, zijnde de belasting over de 
toegevoegde waarde die op de factuur van 
27 februari 1977 vermeld was, en vervol
gens het dwangbevel "zeer gedeeltelijk ge
grond" verklaart en de heropening van de 
debatten beveelt om de partijen in de mo
gelijkheid te stellen tegenspraak te voe
ren over de interest en de gebeurlijke geld
boete; 2. middels het bestreden arrest van 
18 november 1993 het dwangbevel enkel in 
die mate gegrond verklaart, dat het vast
stelt dat verweerder aan de Belgische Staat 
40.500 frank aan belastingen over de toe
gevoegde waarde en een geldboete van 
81.000 frank verschuldigd is, te vermeer
deren met de interest, en "niet gegrond in 
zoverre het andere bedragen betreft"; dat 
het hofvan beroep, om middels voornoemde 
arresten te beslissen dat het dwangbevel 
niet gegrond is, in zoverre eiser in verzet 
andere bedragen dan die 40.500 frank, als
ook de geldboete van 81.000 frank en de bij 
beide bedragen behorende interesten ver
schuldigd is, steunt op de in het arrest van 
1 april1993 vermelde redenen, a) dat de op 
de betwiste facturen vermelde leveran
cier aangeduid wordt met "Vados" of"Ga
rage Vados", Slachthuislaan, 14, te 1000 
Brussel, die vermelding met een B.T.W.
nummer aangevuld wordt; dat die factu
ren zodoende de voorschriften van het ar
tikel 2-2· van het koninklijk besluit nr. 1 
van 23 juli 1969 vervullen; dat de Bel
gische Staat dat tevergeefs betwist, door te 
doen gelden dat Vados het patroniem van 
een Franse zigeunerfamilie is die in woon
wagens leeft en uit acht tot tien perso
nen bestaat, die allen min of meer in een 
onwettige handel in tweedehands voertui
gen verwikkeld zijn, en dat aileen aan de 
hand van de benaming Vados of Garage Va
dos het lid van die familie niet met zeker
heid kan worden aangewezen dat werke
lijk met Armand Plennevaux een contract 
heeft gesloten; dat artikel 2-2· van het ko
ninklijk besluit nr. 1 de vermelding van de 
voornaam van de leverancier niet oplegt; b) 
dat de Belgische Staat even tevergeefs aan
voert dat de opsteller van de.facturen een 
fictief adres en een sinds vele jaren ge
schrapt B.T.W.-inschrijvingsnummer ver-

meld heeft; dat uit geen van de door de Bel
gische Staat aangevoerde bepalingen volgt 
dat de belastingplichtige de verplichting zou 
hebben om de juistheid van het door zijn 
medecontractant vermelde adres en B.T.W.
inschrijvingsnummer na te gaan; dat Arm
and Plennevaux des te minder verplicht 
was om die controle uit te voeren, daar niet 
is bewezen dat hij de thans door de Bel
gische Staat aangevoerde gegevens kende 
en hij bijgevolg redenen zou hebben ge
had om argwaan te koesteren tegen de be
weringen van zijn medecontractant betref
fende die punten; c) dat Armand 
Plennevaux overigens beweerd heeft dat hij 
telefonisch inlichtingen zou hebben inge
wonnen bij de hoofdcontroleur van de 
B.T.W. te Gembloux, die hem zou hebben 
bevestigd dat een genaamde Vados wel de
gelijk houder van een B.T.W.-nummer was; 
dat de onjuistheid van die bewering niet be
wezen is, zelfs al is het naar de waarach
tigheid van die bewering ingestelde onder
zoek zonder resultaat gebleken en al blijkt 
dat geen enkele Vados bij de B.T.W. inge
schreven was ten tijde van het opmaken 
van de litigieuze facturen; dat desalniet
temin blijkt dat het B.T.W.-nummer (ge
schrapt op 1 september 1972), evenals het 
op de facturen vermelde adres, door een ze
kere Marguerite Vados is gebruikt; d) dat 
de rechtsvoorganger van de verweerders, 
betreffende het feit dat de bestreden fac
turen de datum van levering van de voer
tuigen niet vermelden, heeft doen gelden, 
enerzijds, dat uit de door het bestuur van 
de B.T.W. gevoerde onderzoek is gebleken 
dat de familie Vados hun voertuigen lever
den tegen contante betaling, en, ander
zijds, dat op de facturen de vermelding 
"voor voldaan", zonder enige dagtekening, 
voorkwam, wat impliceert dat zij betaald 
werden op de datum die op elke factuur 
vermeld is; dat die feitelijke gegevens niet 
als dusdanig door de Belgische Staat be
twist worden; dat de eerste rechter in die 
omstandigheden terecht heeft aangeno
men dat de datum van de levering genoeg
zaam kan worden afgeleid uit de datum 
van de facturen en uit het feit dat zij vol
daan zijn; dat bijgevolg geen enkele over
treding van artikel 2-3· van het voor
noemde koninklijk besluit nr. 1 vastgesteld 
is; ( ... ); e) dat de Belgische Staat tever
geefs de regelmatigheid van de litigieuze 
facturen wil betwisten door aan te voe
ren dat ze haast volledig handgeschreven 
zijn, dat ze door verschillende personen op
gemaakt werden, ofschoon ze allemaal van 
dezelfde "Vados" of"Garage Vados" afk:om
stig zijn en dat het tevens verschillende 
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personen zouden zijn die ze, enerzijds, zou
den hebben opgemaakt en, anderzijds, de 
vermeldingen "voor voldaan" zouden heb
ben getekend; dat die omstandigheden, als 
ze bewezen zijn, niet ter zake dienend zijn, 
alsook het feit dat op de facturen het 
handelsregistemummer niet is vermeld, nu 
het koninklijk besluit nr. 1 die vermel
ding niet oplegt; dat uit de voorgaande re
denen blijkt dat de litigieuze facturen vol
doen aan de voorschriften van artikel 2 van 
het voornoemd koninklijk besluit nr. 1, op 
een na, te weten die van 27 februari 1977, 
voor een bedrag van 40.500 frank, die niet 
voldoet aan punt 6" van dat artikel; f)( ... ) 
dat de eerste rechter, tenslotte, terecht erop 
heeft gewezen datArmand Plennevaux niet 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
door de leden van de familie Vadas ge
pleegde belastingfraude en dat hem niet 
kan worden verweten dat hij hun midde
len om die fraude te plegen niet heeft ont
dekt, zoals het gebruik van een fictief adres 
en een geschrapt B.T.W.-nummer; dat niet 
is bewezen dat hij op enige manier aan die 
fraude heeft deelgenomen, noch dat hij er
van op de hoogte was; dat hij, nu uit de ver
melding voor voldaan volgt dat hij het be
drag van de B. T.W. van elke factuur betaald 
heeft, om de hierboven vermelde rede
nen, het bedrag mag aftrekken, met uit
zondering van dat van de factuur van 27 fe
bruari 1977, ten belope van 40.500 frank; 
g) dat het verzet bijgevolg alleen gegrond 
moet worden verklaard, in zoverre het 
strekt tot de betaling van dat bedrag, in 
hoofdsom, en van de desbetreffende inte
rest en eventuele boete; dat de herope
ning van de debatten moet worden bevo
len teneinde de partijen de mogelijkheid te 
geven hun middelen betreffende het be
drag van die interest en van de eventuele 
geldboete aan te voeren, 

terw{jl, ( ... ) 
vierde onderdeel, de factuur, luidens ar

tikel2-3", van het koninklijk besluit nr. 1 
van 23 juli 1969, zoals het op het geschil 
van toepassing is, de datum van de leve
ring van het goed moet vermelden; dat die 
vermelding tevens dient om de inning van 
de belasting en de controle daarop door het 
bestuur mogelijk te maken; dat het hofvan 
beroep het ontbreken van die vermelding op 
de bestreden facturen niet kon invullen 
door aan te voeren dat de opstellers er
van de gewoonte hadden de voertuigen te
gen contante betaling te leveren en door 
vast te stellen dat de vermelding "voor vol
daan" niet gedagtekend was; dat daaruit 
overigens niet volgt dat de datum van de le
vering van de voertuigen met zekerheid kon 

worden vastgesteld alleen aan de hand van 
die vermeldingen op de facturen; daaruit 
volgt dat het hof van beroep, door op grond 
van die overwegingen te beslissen dat de li
tigieuze facturen, al vermeldden ze de da
tum van de levering niet, artikel2-3" van 
het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 
tach niet schenden, het hof van beroep de 
artikelen 1 en 2-3", van dat koninklijk be
sluit en de artikelen 1 en 3 van het ko
ninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 
schendt; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de bestreden 
arresten blijkt dat het geding het feit 
betreft dat de rechtsvoorganger van de 
verweerders "door aftrek, onwettig de 
B.T.W. heeft teruggekregen voor een 
totaalbedrag van 258.000 frank, die op 
vijffacturen, opgemaakt tussen 19 ok
tober 1976 en 2 juni 1977, door een le
verancier, genaamd Vados, in reke
ning werd gebracht"; 

Overwegende dat de belastingplich
tige, krachtens de artikelen 3, § 1, 1", 
van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 
december 1969 en 2, 3", van het ko
ninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969, 
zoals ze te dezen van toepassing zijn, 
om zijn recht op aftrek te kunnen uit
oefenen, een factuur in zijn bezit dient 
te hebben waarop inzonderheid de da
tum van de levering van het goed is 
vermeld; dat die vermelding de in
ning van de belasting en de controle 
daarop door het bestuur moet moge
lijk maken; 

Overwegende dat het hof van be
roep aanneemt dat het bestuur ten ge
volge van een onderzoek heeft vast
gesteld dat de familie Vados hun 
voertuigen tegen contante betaling le
verden; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op grond van die vaststellin
gen, niet kon oordelen of de facturen 
niet in strijd waren met artikel 2, 3", 
van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 
juli 1969; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten, behalve in zoverre 
die arresten uitspraak doen over de af
trek van de belasting over de toege
voegde waarde betre:ffende de factuur 
van 27 februari 1997 en het arrest van 
18 november 1993 het dwangbevel ge
grond verklaart, in zoverre het vast
stelt dat het bedrag van 121.500 frank, 
vermeerderd met de interest en de 
invorderingskosten, aan de Staat ver
schuldigd is; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde arresten; 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 Bergen. 

7 juni 1996 - 1 e kamer- Voorzitter : de 
h. Rappe, waarnemend voorzitter - Ver
slaggever : de h. Verheyden -Anders
luidende conclusie (2) van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 223 

1 e KAMER - 7 juni 1996 

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)
DUUR - SCHULDVORDERINGEN OP DE GE
MEENSCHAPPEN EN GEWESTEN- VIJFJARIGE 
VERJARING. 

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST -
SCHULD EN- VERJARING- DUUR 

1 o en 2° Artikel 71, § 1, van de bijzondere 
wet van 16 januari 1989 betreffende de fi-

(2) Het O.M. concludeerde tot verwerping van 
de voorziening, inzonderheid op grond dat het hof 
van beroep wettig had kunnen aannemen dat de 
datum van levering van het goed in dit geval uit 
de datum van de factuur zelfvolgde, en uit het 
feit dat zij de ongedagtekende vermelding "vol
daan" droeg, nu uit het door het bestuur uitge
voerde onderzoek is gebleken dat de verkopers 
hun voertuigen leverden en terzelfder tijd de be
taling ervan in ontvangst namen. 

nanciering van de gemeenschappen en de 
gewesten maakt het geheel van de bepa
lingen inzake de rijkscomptabiliteit van 
toepassing op de gemeenschappen en de 
gewesten, met inbegrip van die van de wet 
van 15 mei 1846 gewijzigd bij de wet van 
6 februari 1970, zodat de rechtsvorde
ringen tot betaling van bepaalde schuld
vorderingen ten laste van gemeenschap
pen en gewesten verjaren door verloop van 
vijf jaar. (Art. 100 K.B. 17 juli 1991.) (1) 

(KRACK, KEMPENERS T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C,95.0155.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1994 door 
het Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van het ar
tikel 13, § 2, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instel
lingen zoals het van kracht was v66r zijn 
opheffing bij artikel 69, § 1, 2', van de bij
zondere wet van 16 januari 1989, betref
fende de financiering van de Gemeenschap
pen en de Gewesten en van artikel1, eerste 
lid, a en b, van de wet van 6 februari 1970 
betre:lfende de verjaring van schuldvorde
ringen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provincien, 

doordat het arrest voor recht zegt dat de 
wet van 6 februari 1970 van toepassing is 
op de verweerder, op grand : "( ... ) dat geen 
enkele uitdrukkelijk afwijkende tekst - zo
als dit voor de provincien het geval is - het 
toepassingsgebied van de wet uitbreidt tot 
de gemeenten en de Gemeenschappen en 
Gewesten die aan het gemene recht onder
worpen zouden blijven (cf. Fran~ois Daout 
- Prescriptions en matiere administra
tive, in l'Entreprise et le droit, 2.88, p. 185); 
( ... ) (dat) evenwel ( ... ) 'de wet van 6 fe
bruari 1970 geen afzonderlijk geheel is ( ... ), 
de artikelen 1 tot en met 8 komen vo<ir in 
de wet van 15 mei 1846 op de 
Rijkscomptabiliteit, zij maken er inhe
rent deel van uit; zij behoren tot de wet van 
15 mei 1846' (J. Stevens. 'la loi du 6 fevrier 
1970 relative a la prescription de crean
ces est-elle applicable aux Communautes et 

(1) Zie A.A., nr. 32/96 van 15 mei 1996. 
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aux Regions?' onuitgegeven tekst toege
voegd aan het dossier van het Waalse Ge
west) en dat niettegenstaande de toege
paste legistieke procedes, die de werkelijke 
wil van de wetgever niet kunnen scha
den; ( ... ) dat het koninklijk besluit van 17 
juli 1991 tot uitvoering van de wet van 15 
maart 1991 houdende coordinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, door de 
wet van 6 februari 1970 op te nemen, die 
interpretatie bevestigt; ( ... ) dat de overwe
gingen van (eisers) op pagina 4 van hun 
derde conclusie van 15 december 1993 niet 
ter zake dienend zijn, nu de bepalingen van 
artikel 100, 1' et 2', van het koninklijk be
sluit van 17 juli 1991 precies dezelfde zijn 
als die van littera a) en b) van de gecoor
dineerde wet van 6 februari 1970; dat dit 
overigens ook geldt voor artikel100.3', van 
het koninklijk besluit van 17 juli 1991 en 
voor littera c van artikel 1 van de wet van 
6 februari 1970", en, nate hebben geoor
deeld dat het laatste vertrekpunt van de 
vijfjarige verjaring van de schuldvorde
ring van eindafrekening en van de schuld
vordering 1 januari 1979 is, bijgevolg zegt 
dat de vordering van de eisers tegen ver
weerder verjaard is, 

terwijl, krachtens artikel13, § 2, van de 
wet van 8 augustus 1980, enkel de bepa
lingen van de wetten van 15 mei 1846 en 
28 juni 1963 op de Rijkscomptabiliteit op de 
Gewesten van toepassing zijn; de verweer
der bijgevolg artikel 1 van de wet van 6 fe
bruari 1970 niet kan aanvoeren, dat en
kel betrekking heeft op schuldvorderingen 
ten laste of ten voordele van de Staat en de 
provincien, maar door geen enkele wette
lijke bepaling op de Gewesten toepasse
lijk gemaakt wordt; het arrest, dat arti
kel 1 van die wet toepast om de 
rechtsvordering vervallen te verklaren, bij
gevolg die in het middel aangevoerde wet
telijke bepalingen schendt : 

Overwegende dat het middel het ar
rest verwijt dat het de rechtsvorde
ring van de eisers vervallen heeft ver
klaard, in zoverre zij tegen verweerder 
is gericht, en dit met toepassing van 
de wet van 6 februari 1970 betref
fende de verjaring van schuldvorde
ringen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provincien; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de vordering van de eisers te
gen verweerder op 3 juni 1991 is in
gesteld; 

Overwegende dat het middel, nu ar
tikel13, § 2, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 1989, opgeheven 
werd bij artikel69, § 1, 2', van de bij
zondere wet van 16 januari 1989 be
treffende de financiering van de ge
meenschappen en de gewesten, in 
zoverre het de schending van dat ar
tikel13, § 2, beoogt, feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat, nu het voor
noemde artikel 13, § 2, in dit geval 
niet toepasselijk is, en de rechtsvor
dering tegen verweerder op 3 juni 
1991 ingesteld werd, artikel 71, § 1, 
van de wet van 16 januari 1989, het 
geheel van de bepalingen inzake de 
rijkscomptabiliteit op de gewesten toe
passelijk maakt, inzonderheid die van 
de wet van 15 mei 1846 op de rijks
comptabiliteit, gewijzigd bij de voor
noemde wet van 6 februari 1970, in 
het bijzonder bij artikel 1 daarvan; 

Dat het middel bijgevolg, in zoverre 
het het arrest verwijt dat het artikel 
1, a en b, van de wet van 6 februari 
1970 schendt, faalt naar recht; 

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

7 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslagge
ver : de h. Verheyden - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Draps en Kirkpatrick. 

Nr. 224 

1 e KAMER - 7 juni 1996 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN
PARTIJEN TUSSEN WIE GEEN GEDING AAN
HANGIGIS. 
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2o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - HEROPE
NING VAN DE DEBATTEN- VOORWAARDEN
PARTIJEN TUSSEN WIE GEEN GEDING AAN
HANGIG IS -HOGER BEROEP. 

1 o Niet ontuankelijk is het hager beroep dat 
door de oorspronkelijke uerweerder te
gen een medeuerweerder is ingesteld, 
wanneer tussen hen geen geding aanhan
gig was uoor de eerste rechter en het ge
schil niet onsplitsbaar is (1). (Artt. 1050, 
1053 Ger.W.) 

2° Wanneer tussen twee partijen geen ge
ding aanhangig is, kan het hager be
roep dat door de ene tegen de andere 
wordt ingesteld niet ontuankelijk wor
den verklaard, zonder dat de herope
ning van de de batten hoeft te worden be
volen en zelfs als de betrokkene de niet
ontvankelijkheid van het hager beroep 
niet heeft aangevoerd (2). (Art. 774, 
tweede lid, Ger.W.) 

(COOPMAN T. VANDEVIJVER E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr .. C.95.0223.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 28 juni 1989 en 27 ja
nuari 1995 door het Hofvan Beroep te 
Bergen gewezen; 

a) wat de eerste verweerster en ver
weerder betreft : 

Over het door de eerste verweerster 
en verweerder tegen beide middelen 
opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat 
die middelen enkel betrekking heb
ben op de verhoudingen tussen eiser 
en de tweede verweerder : 

Overwegende dat uit de uiteenzet
ting van de middelen blijkt dat het 
cassatieberoep strekt tot vernieti
ging van de op 28 juni 1989 en 27 ja
nuari 1995 door het Hof van Beroep te 
Bergen gewezen arresten, in zoverre 
het eerste arrest het hoger beroep van 

(1) Cass., 1 dec. 1988, A.R. nr. 5834 (A C., 1988-
89, nr. 193). 

(2) Cass., 11 jan. 1985, A.R. nr. 4115 (A. C., 
1984-85, nr. 283). 

eiser tegen de tweede verweerder niet 
ontvankelijk verklaart, daar tussen die 
partijen geen geding aanhangig was 
voor de eerste rechter en in zoverre het 
tweede arrest op dat punt uit het 
eerstgenoemde voortv loei t; 

Overwegende dat die twee midde
len enkel de verhoudingen tussen ei
ser en de tweede verweerder betref
fen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

b) wat de tweede verweerder be
treft: 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 17, 18, 1050 en 1053 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van 28 juni 1989 be
slist dat het hoofdberoep dat eiser, bij een 
op 28 januari 1987 ingediend verzoek
schrift, tegen de tweede verweerder heeft 
ingesteld, niet ontvankelijk is op grond dat 
"uit de stukken van het dossier van de voor 
de eerste rechter gevoerde rechtspleging 
niet blijkt dat tussen (eiser en de tweede 
verweerder) een geding aanhangig was", 
dat "op geen enkel ogenblik gebleken is dat 
die partijen de aansprakelijkheid voor de 
schade op elkaar hebben afgeschoven" en 
dat "heiden conclusie hebben genomen 'in 
tegenwoordigheid' van de andere verweer
der", en dat het arrest van 27 januari 1995 
beslist "dat het niet aan het hof staat nate 
gaan of (de tweede verweerder) aanspra
kelijk is in zijn hoedanigheid van opdracht
gever van zijn personeel", op grond dat ''het 
hoofdberoep niet ontvankelijk is verklaard, 
in zoverre het tegen die partij is gericht", 

terwijl eiser en de tweede verweerder 
weliswaar voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Doornik hebben verklaard con
clusie te nemen "in elkaars tegenwoordig
heid"; eiser evenwel in zijn op 20 februari 
1985 in eerste aanleg genomen conclusie 
betoogde dat hem geen fout kon worden 
aangewreven bij het gebruik van hibitane
alcohol als antisepticum en dat, zo "een an
der product dan hibitane is gebruikt ( ... ), 
het dan gaat om een organisatorische fout 
van het ziekenhuis waarvoor aileen het zie
kenhuis de aansprakelijkheid draagt", ter
wijl "ook in het geval dat het electrisch scal
pel defect was ( ... ), het ziekenhuis alle 
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schuld treft" en dat eiser in zijn op 24 ja
nuari 1986 in eerste aanleg genomen aan
vullende conclusie zich beriep op een ge
brek in de bereiding van de hibitane
alcoholoplossing en op een gebrek van het 
electrisch scalpel waarvoor de tweede ver
weerder als eigenaar-bewaarder van de 
zaak aansprakelijk was, aangaf dat "het 
electrisch scalpel eigendom is van het zie
kenhuis dat erop moet toezien dat een ge
schikt instrument ter beschikking wordt ge
steld van de geneesheer en doorlopend 
toezicht moet houden op zijn instrumen
ten" en eraan toevoegde dat "de ontsmet
ting dus niet door (eiser) maar door de ver
pleegsters van het ziekenhuis 'Le Refuge' 
is uitgevoerd", en dat de tweede 
verweerster in haar in eerste aanleg ge
nomen conclusie aanvoerde, enerzijds, dat, 
wat de aansprakelijkheid voor de door za
ken veroorzaakte schade betreft," (eiser) op 
het ogenblik van de feiten het litigieuze in
strument gebruikte in zijn hoedanigheid 
van chirurg belast met de leiding, het toe
zicht en de controle", dat "(de tweede ver
weerder) de bewaring van de zaak (aan ei
ser) had overgedragen voor de uitoefening 
van diens beroep en dat (eiser) het instru
ment in geen geval gebruikte voor reke
ning van de (tweede verweerder)", ander
zijds, dat, wat betreft de hulp van de 
verpleegsters "die (eiser) bijstonden op het 
ogenblik van de feiten, zij in feite werken 
onder diens gezag, leiding en toezicht" en 
ten slotte dat "het helemaal niet onrede
lijk is te denken dat het ongeval is veroor
zaakt door de ontsteking van de vluch
tige producten van het gebruikte 
ontsmettingsmiddel en door een persoon
lijke fout (van eiser) die erin zou bestaan 
dat hij niet alle nodige voorzorgsmaatre
gelen genomen had alvorens met de ope
ratie te beginnen", 

eerste onderdeel, het arrest van 28 juni 
1989 dus niet zonder de bewijskracht te 
miskennen van de conclusie en de aanvul
lende conclusie van eiser alsook van de con
clusie die de tweede verweerder voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik 
genomen had en niet zonder daaraan een 
uitlegging te geven die met de bewoordin
gen ervan onverenigbaar is, kon beslis
sen dat uit de stukken van het dossier van 
de voor de eerste rechter gevoerde rechts
pleging niet bleek dat tussen eiser en de 
tweede verweerder een geding aanhangig 
was en "dat op geen enkel ogenblik geble
ken is dat (die) partijen de aansprakelijk
heid voor de schade op elkaar hebben af
geschoven"; het arrest van 28 juni 1989 
bijgevolg, door het hoger beroep van eiser 

tegen de tweede verweerder niet ontvan
kelijk te verklaren op de in het middel sa
mengevatte gronden, de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt en het arrest van 27 januari 1995, 
door te beslissen dat het niet aan het hof 
stond na te gaan of de tweede verweer
der aansprakelijk was in zijn hoedanig
heid van opdrachtgever van zijn perso
neel, omdat het hoger beroep van eiser 
tegen de tweede verweerder bij het ar
rest van 28 juni 1989 niet ontvankelijk ver
klaard was, de onwettigheid van dat ar
rest overneemt en de overweging dat 
bovendien het tegenberoep van verweer
der en de eerste verweerster tegen de 
tweede verweerder slechts subsidiair is in
gesteld op zich niet voldoende is om die be
slissing naar recht te verantwoorden; 

tweede onderdeel eiser en de tweede ver
weerder, aangezien ze in eerste aanleg 
rechtstreeks tegen elkaar conclusie heb
ben genomen en de aansprakelijkheid voor 
het aan de eerste verweerster overkomen 
ongeval op elkaar hebben afgeschoven, el
kaars tegenstander zijn geworden, ook al 
hebben ze verklaard conclusie te nemen in 
elkaars "tegenwoordigheid", zodat eiser wei 
degelijk een belang had waardoor hij het 
recht had om hoger beroep in te stellen te
gen de beslissing waarbij de tweede ver
weerder buiten het geding werd gesteld en 
om dat rechtsmiddel tegen die partij aan te 
wenden; het arrest van 28 juni 1989 bij
gevolg op de in het middel samengevatte 
gronden niet wettig kon beslissen dat het 
hoger beroep van eiser tegen de tweede ver
weerder niet ontvankelijk was en dat het 
arrest van 27 januari 1995, door te beslis
sen dat het niet aan het hof stond na te 
gaan of de tweede verweerder aansprake
lijk was als opdrachtgever van zijn perso
neel, omdat het hoger beroep van eiser te
gen de tweede verweerder bij het arrest van 
28 juni 1989 niet ontvankelijk verklaard 
was, de onwettigheid ervan heeft overge
nomen, en de overweging dat bovendien het 
incidenteel beroep van verweerder en de 
eerste verweerster tegen de tweede ver
weerder slechts subsidiair is ingesteld op 
zich niet voldoende is om die beslissing 
naar recht te verantwoorden (schending 
van de artikelen 17, 18, 1050 en 1053 van 
het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat het hoger beroep 
van een verweerder tegen een mede
verweerder niet ontvankelijk moet 
worden verklaard, wanneer tussen hen 
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geen geding aanhangig is voor de eer
ste rechter en het geschil niet on
splitsbaar is; 

Dat te dezen uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat eiser en de tweede verweerder voor 
de eerste rechter conclusie hebben ge
nomen in elkaars "tegenwoordigheid" 
en niet "tegen" elkaar; 

Overwegende, derhalve, dat het ar
rest van 28 juni 1989, enerzijds, de be
wijskracht van de conclusie van voor
noemde partijen niet miskent door te 
beslissen dat tussen eiser en de tweede 
verweerder geen geding aanhangig 
was voor de eerste rechter, anderzijds, 
de beslissing naar recht verantwoordt 
door uit die overweging af te lei den dat 
het hoger beroep van eiser tegen de 
tweede verweerder niet ontvankelijk 
is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 741, 774, inzonderheid tweede 
lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging, 

doordat het arrest van 28 juni 1989 
het hager beroep van eiser tegen de tweede 
verweerder ambtshalve niet ontvanke
lijk verklaart op grand dat tussen hen geen 
geding aanhangig was voor de eerste 
rechter, en dat het arrest van 27 januari 
1995 beslist dat niet hoeft te worden na
gegaan of de tweede verweerder aanspra
kelijk was in zijn hoedanigheid van op
drachtgever van zijn personeel, met name 
op grand dat het hager beroep van eiser te
gen de tweede verweerder niet ontvanke
lijk verklaard is, 

terwijl uit geen van de stukken waarop 
het Hofvermag acht te slaan, blijkt dat de 
exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 
tegen de tweede verweerder ingestelde 
hoofdberoep aan eiser is tegengeworpen en 
evenmin dat de partijen door het hof van 
beroep zijn aangezocht om hun opmerkin
gen aangaande dat middel van niet
ontvankelijkheid naar voren te brengen, en 
de rechter de heropening van de debat
ten moet bevelen alvorens de vordering ge
heel of gedeeltelijk af te wijzen, op grand 
van een exceptie die de partijen voor hem 

niet hadden ingeroepen; het arrest van 28 
juni 1989 bijgevolg, nu het ambtshalve het 
hoofdberoep van eiser tegen de tweede ver
weerder niet ontvankelijk verklaart zon
der dat de partijen zijn aangezocht om zich 
over die exceptie uit te laten en zonder de 
heropening van de debatten te bevelen, de 
beslissing niet naar recht verantwoordt en 
de wettelijke bepalingen en het beginsel, 
die in het middel zijn vermeld, schendt en 
het arrest van 27 januari 1995 die onwet
tigheid overneemt : 

Overwegende dat het arrest van 28 
juni 1989 erop wijst dat uit de stuk
ken van het dossier van de voor de 
eerste rechter gevoerde rechtsple
ging niet blijkt dat tussen eiser en de 
tweede verweerder een geding aan
hangig was; 

Dat derhalve het hofvan beroep de 
heropening van de debatten niet 
hoefde te bevelen alvorens het hoger 
beroep van eiser niet ontvankelijk te 
verklaren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, nu de tegen 
het arrest van 28 juni 1989 aange
voerde grieven niet kunnen worden 
aangenomen, de middelen niet kun
nen leiden tot vemietiging van het ar
rest van 27 januari 1995 dat op grond 
van eerstgenoemd arrest beslist dat 
het hofvan beroep de aansprakelijk
heid van de tweede verweerder niet 
hoeft te onderzoeken en hem buiten 
het geding stelt; 

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

7 juni 1996- 1e kamer- Voorzitter: de 
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslagge
uer : de h. Verheyden - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Aduocaten : mrs. T'Kint en Simont. 
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Nr. 225 

1 e KAMER- 7 juni 1996 

1° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN
DIERENARTSEN- RAAD VAN DE ORDE- BU
REAU- ONDERZOEKVAN DE KLACHTEN- DE
LEGATIE. 

2° DIERENARTS - BEROEPSORDE - RAAD 
VAN DE ORDE- BUREAU - ONDERZOEK VAN 
DE KLACHTEN- DELEGATIE. 

1 o en zo Het bureau van de raad van de 
Orde van Dierenartsen kan het onder
zoek van de klachten niet delegeren aan 
een van zijn !eden (1). (Art. 13 wet 19 dec. 
1950.) 

(M ... T. ORDE VAN DIERENARTSEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. D.95.0028.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 september 1995 
gewezen door de Franstalige gemengde 
raad van beroep van de Orde van Die
renartsen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 33, 149 van de Grondwet en 13, in
zonderheid eerste lid, van de wet van 19 de
cember 1950 tot instelling van de Orde der 
Dierenartsen en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk en
kel de overheid die een bevoegdheid toe
kent, de delegatie ervan kan toestaan, 

doordat de bestreden beslissing de te
gen eiser ingestelde vervolgingen ontvan
kelijk verklaart op de van de eerste rech
ter overgenomen gronden "dat artikel48 
van het reglement van orde, gewijzigd door 
de hoge Raad op 1 december 1990, het Bu
reau het recht geeft zijn onderzoeksop
dracht te delegeren aan een van zijn le
den; (dat) dr. Ruttens die door het Bureau 
was gedelegeerd, bijgevolg ( ... ) handelde in 
overeenstemming met de wet en het regle
ment van orde toen hij het onderzoek ver-

(1) Zie Cass., 7 feb. 1975 (A C., 1975, 646); 
R.PD.B., V 0 Ordres et instituts professionnels, 
Aanv. VI, nr. 24 7. 

richtte en, om artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de rechten van de mens 
niet te schenden, aan geen van de de bat
ten heeft deelgenomen", alsook op de 
eigen gronden "dat het aan het Bureau op
gelegde verbod om de onderzoeksop
dracht aan een derde te delegeren, ook al 
is hij lid van de Raad, niet het verbod in
sluit om, zoals bepaald was in artikel 17, 
tweede lid, van het op 1 december 1990 re
gelmatig goedgekeurde reglement van orde 
en zoals met dr. Ruttens het geval was, een 
van zijn leden te belasten met het ver
hoor van een in een zaak betrokken die
renarts", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 13 van de 
wet van 19 december 1950 bepaalt dat ''het 
bureau van de raad der orde de klachten 
instrueert die bij hem worden ingediend"; 
het verhoren van de persoon tegen wie ver
volgingen zijn ingesteld, noodzakelijker
wijze een daad van onderzoek is in de zin 
van die bepaling; dat aileen de overheid die 
een bevoegdheid toekent, te dezen de wet
gever, de delegatie ervan kan toestaan; de 
hoge raad van de Orde der dierenartsen 
dus niet rechtsgeldig, bij een beslissing die 
in de artikelen 17 en 48 van het reglement 
van orde van de gewestelijke raad is inge
voegd, het bureau het recht heeft kunnen 
geven om zijn onderzoeksopdracht aan een 
van zijn leden te delegeren, zodat dr. Rut
tens niet rechtsgeldig het verhoor van ei
ser alleen heeft kunnen afnemen, zoals hij 
gedaan heeft; de bestreden beslissing, nu ze 
het uit de niet-ontvankelijkheid van de ver
volgingen afgeleide middel verwerpt op 
grond van voornoemde artikelen 17 en 48, 
niet naar recht is verantwoord (scherr
ding van de artikelen 13 van de wet van 19 
december 1950 en 33 van de Grondwet, als
ook van het in die grondwetsbepaling neer
gelegde algemeen rechtsbeginsel dat al
leen de overheid die een bevoegdheid 
toekent de delegatie ervan kan toestaan); 

Wat het eerste onderdeel be
treft: 

Overwegende dat artikel 13 van de 
wet van 19 december 1950 tot instel
ling van de Orde van Dierenartsen be
paalt dat het bureau van de raad der 
Orde de klachten instrueert die bij 
hem worden ingediend; 

Dat, bij het stilzwijgen van de wet, 
het bureau die onderzoeksopdracht 
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niet aan een derde mag delegeren, ook 
al is hij lid van de raad; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing oordeelt dat ''het aan het bu
reau opgelegde verbod om de 
onderzoeksopdracht aan een derde te 
delegeren, ook al is hij lid van de raad, 
( ... ), niet het verbod insluit om een van 
zijn leden te belasten met het ver
hoor van een in een zaak betrok
ken dierenarts; ( ... ) dat het proces
verbaal van het door dr. Ruttens op 27 
mei 1994 afgenomen verhoor 
trouwens enkel is opgemaakt om (ei
ser) de gelegenheid te geven uitleg te 
geven over vaststaande en erkende fei
ten"; 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de vergadering van het bu
reau van 19 augustus 1994 vaststelt 
dat ''het bureau het dossier (van ei
ser) onderzoekt; dokter Ruttens die de 
zaak heeft onderzocht brengt verslag 
uit en verlaat de zitting. Het bureau 
beslist (eiser) op te roepen voor de 
raad"; 

Overwegende dat de Franstalige ge
westelijke raad in de bestreden be
slissing erop wijst dat het bureau van 
de gewestelijke raad beslist heeft de 
zaak ambtshalve te onderzoeken en 
"voor die taak een van zijn leden heeft 
gedelegeerd"; 

Dat uit het voorgaande volgt dat dr. 
Ruttens, door de zaak te onderzoe
ken, gehandeld heeft in strijd met het 
hoven aangehaalde artikel13; 

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 verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde Franstalige gemengde 
raad van beroep van de Orde van Die
renartsen. 

7 juni 1996- 1e kamer- Voorzitter: de 
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslagge
ver : mevr. Charlier - Gelijkluidende 

conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Draps en Biitzler. 

Nr. 226 

3e KAMER- 10 juni 1996 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING- WERKLOOSHEID TE WIJTEN AAN EI
GEN TOEDOEN- WERKVERLATING-ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID - WETTIGE REDEN -
LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID- VAST
STELLING. 

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP -BURGER
LIJKE ZAKEN -ARREST IN HET DUITS GEWE
ZEN DOOR HET ARBEIDSHOF TE LUIK- VER
WIJZING NA CASSATIE. 

3° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935) - IN CASSATIE - BURGERLIJKE 
ZAKEN - ARREST IN HET DUITS GEWEZEN 
DOOR HET ARBEIDSHOF TE LUIK- VERWIJ
ZING NA CASSATIE. 

4o VERWIJZING NA CASSATIE- BUR
GERLIJKE ZAKEN- TAALGEBRUIK GERECHTS
ZAKEN (WET 15 JUNI 1935) -IN HOGER BEROEP 
-ARREST IN HET DUITS GEWEZEN DOOR HET 
ARBEIDSHOF TE LUIK. 

1 o Lichamelijke ongeschiktheid is alleen een 
wettige reden voor werkverlating als ze 
wordt vastgesteld overeenkomstig art. 38 
M.B. 4 juni 1964 (1). [Artt. 133 en 134 
Werkloosheidsbesluit 1963; artt. 37 en 38 
M.B. 4 juni 1964 (2).] 

2°, 3° en 4° Wanneer de vernietiging van 
een door het Arbeidshof te Luik in het 
Duits gewezen arrest wordt uitgespro
ken met verwijzing, kan die verwijzing ge
schieden naar het anders samengestelde 
Arbeidshofte Luik. (Art. 1110, eerste lid, 
Ger.W.) 

(1) Cass., 23juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 662); 
zie Cass., 6 maart 1995, A.R. nr. S.94.0114.F 
(ibid., 1995, nr. 136). 

(2) Zie artt. 51 en 141 Werkloosheidsbesluit 
1991; art. 33 M.B. 26 nov. 1991. 
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(R.V.A. T. ALT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0110.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1995 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 126, eerste lid, 1", 133, derde lid, 
134, eerste en tweede lid, 1", 135 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid (welk artikel135 is gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 25 juni 1976), 37, 
38 van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid, 

doordat het arrest (a) de op 11 oktober 
1990 aan verweerster ter kennis gebrachte 
beslissing van de gewestelijk inspecteur 
vernietigt, in zoverre verweerster daarbij op 
grond van artikel126 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 met ingang 
van 12 maart 1990 van het recht op werk
loosheidsuitkering was uitgesloten daar ze 
op die datum haar werk zonder wettige re
den verlaten had; (b) de beslissing vernie
tigt in zoverre verweerster daarbij op grond 
van de artikelen 134 en 135 van het ko
ninklijk besluit, voor de duur van 13 we
ken met ingang van 15 oktober 1990 van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen was 
uitgesloten; dat het arrest, - na te heb
ben vastgesteld dat verweerster verzuimd 
heeft om overeenkomstig artikel 37 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 te ver
klaren dat zij haar werk om gezondheids
redenen verlaten had, dat zij zich immers, 
ondanks het feit dat zij een tweede af
spraak gekregen had om door de geweste
lijk inspecteur gehoord te worden, niet heeft 
gemeld en evenmin gebruik heeft gemaakt 
van haar recht om haar standpunt schrif
telijk kenbaar te maken, dat het bij arti
kel38 van het ministerieel besluit voorge
schreven onderzoek om die reden niet heeft 
plaatsgevonden, - als gronden voor zijn be
slissing aanvoert dat verweerster zich noch
tans nog altijd kan beroepen op de rede
nen van haar werkverlating, op voorwaarde 
dat ze het bewijs daarvan levert; dat, ge
let op de overgelegde doktersattesten dat 
bewijs als geleverd kan worden beschouwd; 
dat, zoals onder meer uit haar brief van 8 
maart 1990 aan haar werkgever blijkt, ver
weerster haar werk wel degelijk om ge
zondheidsredenen heeft verlaten; dat haar 
verklaring dat zij zich om gezondheidsre
denen genoodzaakt zag haar werk te ver-

laten overigens afdoende wordt bevestigd 
door de zeer gedetailleerde attesten van 
haar behandelend geneesheer van 5 en 12 
maart 1990, wat ipso facto de toepassing 
van artikel 134 van het koninklijk besluit 
uitsluit; dat bovendien verweerster ver
klaart dat zij haar toestand op het 
werkloosheidsbureau heeft uiteengezet bij 
haar uitkeringsaanvraag, wat als juist kan 
worden beschouwd aangezien op haar in
schrijving als werkzoekende op 9 maart 
1990 de vermelding "C3A-I (Beeindiging 
van de overeenkomst. Gezondheidsrede
nen)" voorkomt; dat daarbij ten slatte nog 
het feit komt dat zij op 8 april 1990 werk 
als verkoopster heeft aangenomen, zodat 
van haar niet kan worden gezegd dat zij 
werkloosheid verkiest hoven een tewerk
stelling als werkneemster, 

terwijl krachtens artikel 134 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 de 
werkloze door eigen toedoen werkloos is of 
wordt en zijn recht op werkloosheidsuit
keringen overeenkomstig de artikelen 135 
tot 140 wordt beperkt in het geval onder 
meer dat hij zijn werk zonder wettige re
den verlaat en voor de beoordeling van de 
wettige reden rekening wordt gehouden 
met de criteria van de passende dienstbe
trekking, vastgesteld bij toepassing van ar
tikel133; luidens artikel 133, derde lid, de 
minister de procedure bepaalt welke dient 
te worden gevolgd in geval van betwis
ting over de lichamelijke of beroeps
geschiktheid van de werkloze om de aan
geboden betrekking uit te oefenen; 
krachtens artikel37, tweede lid, van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 de 
werknemer die ingevolge lichamelijke on
geschiktheid zijn dienstbetrekking verla
ten heeft zulks moet verklaren OJ2 het ogen
blik dat hij op het gewesteliJk bureau 
uitgenodigd wordt om uitleg te verschaf
fen over de reden van die verlating, op
dat hij overeenkomstig artikel 38 van het 
ministerieel besluit aan een medisch on
derzoek en, in voorkomend geval, aan 
scheidsrechtelijke uitspraak door de ge
neesheer zou worden onderworpen; uit de 
bovenvermelde bepalingen volgt dat licha
melijke ongeschiktheid alleen dan een re
den voor werkverlating is als ze wordt vast
gesteld overeenkomstig artikel 38 van het 
ministerieel besluit; het arrest bijgevolg, nu 
het toegeeft dat de bij dat ministerieel be
sluit voorgeschreven procedure door toe
doen van verweerster niet is gevolgd, maar 
desondanks beslist dat haar gezondheids
toestand de reden was voor haar werk
verlating en bijgevolg de gehele admini
stratieve beslissing van 11 oktober 1990 
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tenietdoet, de regel miskent dat lichame
lijke ongeschiktheid slechts een wettige re
den voor werkverlating kan zijn als ze door 
de werknemer aan de gewestelijk inspec
teur ter kennis wordt gebracht op het ogen
blik dat hij wordt opgeroepen om uitleg te 
verschaffen over de redenen van die ver
lating, en moet worden vastgesteld over
eenkomstig het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 inzake werkloosheid (scherr
ding van de artikelen 133, derde lid, 134, 
eerste en tweede lid, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, 37, tweede lid, 
en 38 van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964), bovendien de regel miskent dat 
de werknemer slechts aanspraak kan rna
ken op werkloosheidsuitkeringen als hij 
werkloos wordt wegens omstandigheden on
afhankelijk van zijn wil (schending van ar
tikel 126, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963), alsmede de 
regel volgens welke het recht op werkloos
heidsuitkeringen van de werknemer die 
door eigen toedoen werkloos wordt beperkt 
wordt op de wijze bepaald bij onder meer 
bovengenoemd artikel 135 van het konink
lijk besluit (schending van de artikelen 134 
en 135 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963): 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt dat ver
weerster haar werk bij de Coop Han
dels A.G. op 12 maart 1990 heeft 
verlaten om gezondheidsredenen, dat 
zij van dat feit geen aangifte heeft ge
daan bij de gewestelijk inspecteur van 
eiser en zich evenmin bij hem heeft ge
meld en dat de bij artikel 38 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 in
zake werkloosheid voorgeschreven pro
cedure door toedoen van verweerster 
niet is gevolgd; 

Overwegende dat blijkens artikel 
134 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 inzake arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid de werknemer 
door eigen toedoen werkloos is of 
wordt, onder meer wanneer hij het 
werk zonder wettige reden verlaat en 
dat voor de beoordeling van de wet
tige reden rekening wordt gehouden 
met de criteria van de passende 
dienstbetrekking, vastgesteld bij toe
passing van artikel 133 van dat be
sluit; 

Dat artikel 133, derde lid, bepaalt 
dat die criteria door de minister wor-

den bepaald en dat de minister de pro
cedure bepaalt welke dient te wor
den gevolgd in geval van betwisting 
over de lichamelijke of beroeps
geschiktheid van de werkloze om de 
aangeboden betrekking uit te oefe
nen; 

Dat artikel 37, tweede lid, van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 be
paalt dat de werknemer die ingevolge 
lichamelijke ongeschiktheid zijn 
dienstbetrekking verlaten heeft zulks 
moet verklaren op het ogenblik dat hij 
op het gewestelijk bureau uitgeno
digd wordt om uitleg te verschaffen 
over de reden van die verlating; dat hij 
krachtens artikel 38 van genoemd be
sluit zo spoedig mogelijk onderwor
pen moet worden aan het medisch on
derzoek en, in voorkomend geval, aan 
de scheidsrechterlijke uitspraak van de 
geneesheer; 

Overwegende dat uit de boven
vermelde bepalingen volgt dat licha
melijke ongeschiktheid aileen een wet
tige reden voor werkverlating is als ze 
wordt vastgesteld overeenkomstig ar
tikel 38 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964, wat te dezen niet het 
geval is; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
op grand van de door verweerster op 8 
maart 1990 aan haar werkgever ge
zonden brief, de attesten van de ge
neesheer van betrokkene van 5 maart 
en 6 april1990 en verklaringen aan de 
diensten van eiser beslist dat de ge
zondheidstoestand van verweerster 
een wettige reden voor werkverlating 
was, de beslissing niet naar recht ver
antwoordt; 

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 vemietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het anders samengestelde Arbeids
hofte Luik. 
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10 juni 1996 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter- ver
slaggever: de h. Verheyden- Grotendeels 
gelijkluidende conclusie (3) van de h. Le
clercq, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
Simont. 

Nr. 227 

3e KAMER- 10 juni 1996 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 
TOT 99) -ART. 33- MACHTEN- SCHEIDING 
DER MACHTEN. 

2° MACHTEN- SCHEIDING DER MACHTEN 
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- MACHTEN- SCHEIDING DER MACHTEN. 

4 ° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING- OP
PORTUNITEIT- 'IDETSING- SCHEIDING DER 
MACHTEN. 

so MACHTEN- SCHEIDING DER MACHTEN 
- ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING
OPPORTUNITEIT - 'IDETSING - RECHTER
LIJKE MACHT. 

6° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING- ONJUISTE VERKLARING- SPONTANE 
VERBETERENDE AANGIFTE- ADMINISTRA
TIEVE SANCTIE- DIRECTEUR- MACHTEN
SCHEIDING DER MACHTEN- DISCRETIONAIRE 
MACHT. 

7° WERKLOOSHEID - ALLERLEI- ON
JUISTE VERKLARING- SPONTANE VERBETE
RENDE AANGIFTE- ADMINISTRATIEVE SANG
TIE- DIRECTEUR- MACHTEN- SCHEIDING 
DER MACHTEN- DISCRETIONAIRE MACHT. 

So MACHTEN - SCHEIDING DER MACHTEN 
- BEGRIP - WERKLOOSHEID - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING- DIRECTEUR
DISCRETIONAIRE MACHT. 

(3) Het O.M. concludeerde tot cassatie met ver
wijzing naar het Arbeidshofte Brussel(zie art. 29, 
tweede lid, Taalwet Gerechtszaken). 

1 o, 2° en 3° Ofschoon het beginsel van de 
scheiding der machten in geen enkele be
paling van de Gw. vermeld wordt, volgt 
de toepassing ervan uit de Gw. in haar 
geheel beschouwd (1). [Art. 33, tweede lid, 
Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel van 
de scheiding der machten.) 

4° en so Het staat niet aan de Rechter
lijke Macht de opportuniteit van een ad
ministratieve rechtshandeling te beoor
delen (2). [Artt. 33, tweede lid, en 1S9 
Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel van 
de scheiding der machten.] 

6°, 7o en so Als het werkloosheidsbureau 
van de onjuiste verklaring van de werk
loze kennis krijgt ingevolge diens spon
tane verbeterende aangifte, kan de direc
teur van het werkloosheidsbureau de 
daaraan verbonden administratieve sane
tie al dan niet opleggen en de Rechter
lijke Macht kan de directeur zijn 
beoordelingsvrijheid niet ontnemen of zijn 
discretionaire macht aldus in zijn plaats 
uitoefenen (3). [Art. 33, tweede lid, Gw. 
(1994); algemeen rechtsbeginsel van de 
scheiding der machten.] 

(R.V.A. T. LO PRESTI) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.9S.Ol14.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1995 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1S3, eerste, tweede en vierde lid, 
van het koninklijk besluit van 2S novem
ber 1991 houdende de werkloosheids
reglementering, 33, tweede lid, 37, 40, 144, 
14S, 1S9 van de Grondwet, alsook van het 
algemeen rechtsbeginsel van de schei
ding der machten, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, de beslissing van de 
directeur van het werkloosheidsbureau van 
11 maart 1993 vernietigt, in zoverre ze ver
weerder voor de duur van 13 weken had 

(1) Zie concl. O.M. (Bull. en Pas., 1996, I, nr. 
227). 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 
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uitgesloten van het genot van de werkloos
heidsuitkeringen omdat hij die uitkerin
gen gevraagd en verkregen had als gezins
hoofd, na te hebben verklaard dat zijn 
echtgenote met wie hij samenwoonde, geen 
inkomsten had, ofschoon zij wei degelijk 
bedrijfsinkomsten genoot, zoals uit een on
derzoek door de controlediensten van het 
werkloosheidsbureau was gebleken, en dat 
het arrest, na te hebben beslist, in feite, dat 
het bureau van de onjuistheid van ver
weerders verklaring in kennis was gesteld 
door diens spontane verbeterende aan
gifte, voor zijn beslissing de volgende gron
den aanvoert: "de reglementering bepaalt 
dat, als de werkloze een spontane verbe
terende aangifte doet, de directeur kan be
slissen geen sanctie toe te passen. Zoals zo 
vaak in de tekst van reglementen bete
kent het woord 'kunnen' niet dat de amb
tenaar volle vrijheid geniet om al dan niet 
een beslissing te nemen, maar dat hij be
voegd is om die beslissing te nemen. Wan
neer de voorwaarden vervuld zijn, moet de 
bevoegde ambtenaar de passende beslis
sing nemen. Artikel 153, vierde lid, wil 
voorkomen dat een sanctie zou worden op
gelegd aan de werknemer die te goeder 
trouw een onjuiste verklaring heeft afge
legd en die, na zijn vergissing te hebben in
gezien, haar wil verbeteren en de gevol
gen van de verbetering, namelijk een 
mogelijke vermindering van zijn werkloos
heidsuitkeringen en een terugbetaling van 
de onverschuldigd ontvangen uitkerin
gen, aanvaardt. De bij het reglement be
paalde voorwaarden te dezen volledig zijn 
vervuld. De werknemer heeft immers te 
goeder trouw verzuimd melding te rna~ 
ken van de beeindigingsvergoeding van zijn 
echtgenote en, zodra hij van die vergis
sing op de hoogte was, heeft hij het no
dige gedaan om ze te verbeteren. De op 
grond van artikel 153 opgelegde sanctie 
hoeft, gelet op de spontane verbetering, niet 
te worden opgelegd", 

terwijl de werkloze die ten gevolge van 
een onjuiste of onvolledige verklaring on
verschuldigde uitkeringen heeft of kan ont
vangen, voor de duur die wordt vermeld in 
artikel153, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, wordt uit
gesloten van het genot van de uitkerin
gen; artikel153, tweede lid, de duur van de 
uitsluiting brengt op ten minste dertien en 
ten hoogste zesentwintig weken wanneer 
het een verklaring betreft op grond waar
van de hoedanigheid van werknemer met 
gezinslast ten onrechte werd toegekend of 
kan toegekend worden; artikel153, vierde 

lid, bepaalt dat, indien het werkloosheids
bureau van de voormelde feiten in kennis 
werd gesteld door een spontane verbete
rende aangifte van de werkloze, "de direc
teur nochtans kan beslissen geen sanctie 
toe te passen"; uit de bewoordingen van die 
bepaling blijkt dat het aan de directeur 
staat, zonder dat de rechter in zijn plaats 
mag treden, te oordelen of het past geen 
sanctie op te leggen in al de gevallen dat de 
werkloze een onjuiste of onvolledige ver
klaring spontaan heeft verbeterd, zelfs als 
hij te goeder trouw was toen hij die ver
klaring had afgelegd; het arrest bijgevolg, 
nu het beslist dat, gezien de goede trouw 
van verweerder, de directeur geen uitslui
ting mocht opleggen, en nu het de admi
nistratieve beslissing van 11 maart 1993 
vernietigt, in zoverre ze die sanctie had op
gelegd, artikel153, van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991, inzonder
heid tweede en derde lid, schendt; het 
arbeidshofbovendien, door abusievelijk zijn 
eigen oordeel in de plaats te stellen van die 
van de directeur, de grondwettelijke bepa
lingen inzake de uitoefening van de uit
voerende en de rechterlijke macht alsook 
het algemeen rechtsbeginsel, die in de aan
hef van het middel worden vermeld, 
schendt: 

Overwegende dat, luidens artikel 
153, eerste lid, 1°, van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 hou
dende de werkloosheidsreglemen
tering, van het genot van de uitkerin
gen wordt uitgesloten gedurende ten 
minste een week en ten hoogste der
tien weken, de werkloze die onver
schuldigde uitkeringen heeft of kan 
ontvangen, doordat hij een onjuiste of 
onvolledige verklaring heeft afgelegd; 

Dat dit artikel, tweede lid, bepaalt 
dat, in afwijking van het voorgaande 
lid, de duur van uitsluiting ten min
ste dertien en ten hoogste zesentwin
tig weken bedraagt wanneer het een 
verklaring betreft op grond waarvan 
de hoedanigheid van werknemer met 
gezinslast of van alleenwonende werk
nemer ten onrechte werd toegekend of 
kan toegekend worden; 

Dat voormeld artikel, vierde lid, be
paalt dat, indien het werkloosheids
bureau van de voormelde feiten in 
kennis werd gesteld door een spon
tane verbeterende aangifte van de 
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werkloze, de directeur nochtans kan 
beslissen geen sanctie toe te passen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder, toen hij een aan
vraag deed om werkloosheidsuitke
ringen te mogen genieten, heeft 
verklaard dat zijn echtgenote geen in
komsten had, wat onjuist was, en dat 
het werkloosheidsbureau achterafvan 
de juiste toestand van de echtgenote in 
kennis werd gesteld door een spon
tane verbeterende aangifte van ver
weerder; 

Dat het arrest beslist dat wegens de 
goede trouw van verweerder "de op 
grond van artikel 153 opgelegde sane
tie, gelet op de spontane verbetering, 
niet hoeft te worden toegepast"; 

Overwegende dat bovenvermeld ar
tikel 153 aan de directeur van het 
werkloosheidsbureau het recht toe
kent de daarin bepaalde sanctie niet 
toe te passen in geval van een spon
tane verbeterende aangifte van de 
werkloze; dat de rechter die ambte
naar zijn beoordelingsvrijheid niet mag 
ontzeggen en niet in zijn plaats mag 
treden; 

Dat het arrest, dat beslist dat de 
door de directeur van het werkloos
heidsbureau opgelegde sanctie niet 
hoefde te worden toegepast, het alge
meen beginsel en de bepalingen die in 
het middel worden vermeld, 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; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten. verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

10 juni 1996- 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Rappe, waamemend voorzitter- ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 228 

2e KAMER - 11 juni 1996 

1 o RECHTBANKEN - STRAFZAKEN- AL
GEMEEN- VERSCIDJNEN VAN DE BEKLAAGDE. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN-ALGEMEEN- DEBATTEN OP TEGEN
SPRAAK- BEKLAAGDE AFWEZIG BIJ DE UIT
SPRAAK - BESLISSING NIETTEMIN OP 
TEGENSPRAAK GEWEZEN. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMID
DELLIJKE AANHOUDING -AFWEZIGHEID VAN 
DE VEROORDEELDE BEKLAAGDE BIJ DE UIT
SPRAAK- GEVOLG. 

4o VOORLOPIGE HECHTENIS- ALLER
LEI- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- AF
WEZIGHEID VAN DE VEROORDEELDE BE
KLAAGDE BIJ DE UITSPRAAK- GEVOLG M.B.T. 
DE BESLISSING OVER BORGSOM. 

5o CASSATIE - VERNIETIGING, OMV ANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING- AFWEZIGHEID VAN DEVER
OORDEEWE BEKLAAGDE BIJ DE UITSPRAAK
BESLISSING OVER DE BORGSOM. 

1 o Onder verschijnen van de beklaagde 
wordt verstaan het zich aanbieden ten 
einde de telastlegging tegen te spreken of 
uitleg te geven over de feiten die tot de 
vervolging aanleiding gaven (1). (Art. 185, 
§ 2, tweede lid, Sv.) 

2° De omstandigheid dat de beslissing in 
strafzaken, na debatten op tegenspraak, 
buiten de tegenwoordigheid van de be
hlaagde wordt uitgesproken op het einde 
van de terechtzitting of op een latere te
rechtzitting neemt niet weg dat het een be
slissing op tegenspraak is (2); geen wet
tekst vereist de aanwezigheid van de 
beklaagde bij de uitspraak. (Art. 185, § 2, 
tweede lid, Sv.) 

3° Omdat, naar luid van de laatste para
graaf van het artikel 33 van de Wet Voor
lopige Hechtenis van 20 juli 1990, over de 

(1) Cass., 8 okt. 1917, Pas., 1918, I, 99; 22 okt. 
1945, Bull. en Pas., 1945, I, 251. 

(2) Cass., 3 mei 1971 (A. C., 1971, 859). 



-------l ~~~-~~ 

Nr. 228 HOF VAN CASSATIE 577 

beslissing waarbij de onmiddellijke aan
houding wordt gelast of de gevangenhou
ding wordt gehandhaafd, een afzonder
lijk debat moet worden gehouden terwijl 
de beklaagde of de beschuldigde en zijn 
raadsman worden gehoord doch slechts 
als ze aanwezig zijn, mag de afwezig
heid van de beklaagde bij de uitspraak 
niet beschouwd worden als een niet
verschijnen bij een proceshandeling. 

4 o De rechter die, bij de uitspraak, na de 
vordering van het O.M. tot onmiddel
lijke aanhouding van de veroordeelde be
klaagde, vaststelt dat deze alsdan niet 
meer verschijnt, zijn onmiddellijke aan
houding gelast en tevens de borgsom in 
zijnen hoofde vervallen verklaart aan de 
Staat ingevolge artikel 35, § 4, zesde lid, 
van de Wet Voorlopige Hechtenis van 20 
juli 1990, motiveert zijn beslissing be
treffende de borgsom niet wettig (3). 

5° Op het cassatieberoep van de beklaagde 
gericht tegen de beslissing omtrent de 
strafvordering, o.m. de beslissing waar
bij de in artikel 35, § 4, zesde lid van de 
Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde borg
sam aan de Staat vervallen wordt ver
klaard, is de vernietiging van deze be
slissing daartoe beperkt. 

(DEGRYSE T. DE BALLON N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0460.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1995 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat eisers voorzie
ning slechts gericht is tegen de beslis
singen over, eensdeels, de aan de Staat 
vervallen verklaarde borgstelling, an
derdeels, de door de verweersters, ad
vocaat Maria Aertssen qq. en de 

(3) Zie Cass., 5 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 
346) en, wat de aard (strafrechtelijke, dan wei ci
vielrechtelijke) van deze beslissing betreft, noot 
2 R.A.D. onder dit arrest en R. DECLERCQ, Begin
selen van Strafrechtspleging, 1994, nr. 748. 'Th de
zen werd de beslissing blijkbaar vernietigd op de 
voorziening op de strafvordering. 

naamloze vennootschap De Bailon, te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de borg
som: 

Overwegende dat eiser bij verzoek
schrift aanvoert dat hij "berust op 
strafrechtelijk gebied" doch niet wat 
betreft een borgsom van 250.000 frank 
die vervallen werd verklaard; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat naar luid van het 

artikel 35, § 4, vijfde, zesde en ze
vende lid, Wet Voorlopige Hechtenis de 
borgsom wordt toegewezen aan de 
Staat zodra gebleken is dat de ver
dachte zonder wettige reden van ver
schoning niet verschenen is bij enige 
proceshandeling of ter tenuitvoerleg
ging van het vonnis; dat de niet
verschijning van de verdachte bij een 
proceshandeling wordt vastgesteld 
door het vonnis of het arrest van ver
oordeling, waarbij eveneens verklaard 
wordt dat de borgsom aan de Staat 
vervalt; dat de niet-verscllljning van de 
veroordeelde ter tenuitvoerlegging van 
het vonnis, op vordering van het open
baar ministerie, wordt vastgesteld door 
de rechtbank die de veroordeling heeft 
uitgesproken; dat het vonnis tevens 
verklaart dat de borgsom aan de Staat 
vervalt; 

Overwegende dat in strafzaken, be
houdens te dezen niet van toepassing 
zijnde uitzonderingen, de beklaagde 
persoonlijk verschijnt; dat onder ver
schijnen wordt verstaan het zich aan
bieden teneinde desgevallend de te
lastlegging tegen te spreken of uitleg 
te geven over de feiten die tot de ver
volging aanleiding gaven; dat de om
standigheid dat de beslissing in straf
zaken, na debatten op tegenspraak, 
buiten de tegenwoordigheid van de be
klaagde wordt uitgesproken op het 
einde van dezelfde terechtzitting of op 
een latere terechtzitting, niet weg
neemt dat het een vonnis op tegen
spraak is; dat geen wettekst de aan
wezigheid van de beklaagde vereist bij 
de uitspraak; dat naar luid van de 
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laatste paragraaf van het artikel 33 
van de Wet Voorlopige Hechtenis van 
20 juli 1990, over de beslissing waar
bij de onmiddellijke aanhouding wordt 
gelast of de gevangenhouding wordt 
gehandhaafd, een afzonderlijk debat 
moet worden gehouden terwijl de be
klaagde of de beschuldigde en zijn 
raadsman worden gehoord doch 
slechts als ze aanwezig zijn; 

Dat de afwezigheid van beklaagde 
bij de uitspraak mitsdien niet mag 
aangezien worden als een niet
verschijnen bij een proceshandeling; 

Overwegende dat de appelrechters 
het beroepen vonnis bevestigen in zo
verre de borgsom aan de Staat ver
vallen wordt verklaard; 

Dat zij hierbij de motieven en be
slissingen van de eerste rechters over
nemen die, bij de uitspraak van het 
beroepen vonnis, na het openbaar mi
nisterie te hebben gehoord in zijn vor
dering, vaststellen dat de veroordeelde 
(eiser) thans niet meer (verschijnt), 
zijn onmiddellijke aanhouding gelas
ten en "tevens de borgsom, in hoofde 
van (eiser) vervallen (verklaren) aan 
de Staat ingevolge artikel 35, § 4, 
zesde lid, van de Wet van 20 juli 1990 
betre:ffende de voorlopige hechtenis"; 

Dat de appelrechters zodoende hun 
beslissing betreffende de borgsom niet 
wettig met redenen omkleden; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat de substan

tii:He 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, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat de borgsom aan de Staat verval
len wordt verklaard; 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 de overige kosten ten laste van de 

Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hofvan Beroep te Gent. 

11 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Hont - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. R. Demets en 
Ph. Meulepas, Antwerpen. 

Nr. 229 

2e KAMER - 11 juni 1996 

1 o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN -ALGEMEEN- BEGRlP. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN -TUSSEN VONNISGERECHTEN
POSlTIEF BEVOEGDHEIDSGESCHIL- BEGRlP
ZELFDE OF ALS SAMENHANGEND AANGEWE
ZEN FElTEN- RECHTSTREEKSE DAGV AAR
DING- ONTVANKELlJKHEID. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN- TUSSEN VONNlSGERECHTEN
POSlTlEF BEVOEGDHEIDSGESCHIL- ZELFDE 
OF ALS SAMENHANGEND AANGEWEZEN FEl
TEN- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING- MO
GELIJK STRlJDIGE UITSPRAKEN - ONTVAN
KELlJKHEID. 

1 o Regeling van rechtsgebied wegens be
voegdheidsgeschil vereist het bestaan van 
een geschil over rechtsmacht waardoor de 
uitoefening van de strafvordering wordt 
belemmerd (1). (Artt. 525 e.v. Sv.) 

2° en 3° Er bestaat een positief bevoegd
heidsgeschil wanneer twee of meer niet tot 
het rechtsgebied van hetzelfde hof van be
roep behorende rechtbanken, alvorens 
over de grand van de zaak te oordelen, 
zich bevoegd verklaren omtrent dezelfde 
of als samenhangend aangewezen fei
ten of wanneer dergelijke feiten door twee 
of meer verwijzingsbeschikkingen bij 
rechtbanken die niet tot het rechtsge
bied van hetzelfde hof van beroep beho
ren, aanhangig zijn gemaakt; het louter 
feit van rechtstreekse dagvaarding voor 

(1) Cass., 7 jan. 1987,A.R. nr. 5368 (A. C., 1986-
87, nr. 268). 
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verschillende rechtbanken en het louter 
aanvoeren van een gevaar voor strijdige 
uitspraken bij niet-samenvoeging van dos
siers levert geen bestaand geschil van 
rechtsmacht op (2); een verzoek tot rege
ling van rechtsgebied op deze gronden is 
derhalve niet ontvankelijk. (Artt. 525 e.v. 
Sv.) 

(STUER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0380.N) 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van de eisers op 15 maart 1996 
ter Griffie van het Hof ontvangen, 
strekkende tot "regeling van rechts
gebied overeenkomstig het bepaalde in 
de artikelen 525 en volgende van het 
Wetboek van Strafvordering" en waar
van een voor eensluidend verklaarde 
kopie aan dit arrest is gehecht en er
van deel uitmaakt; 

Overwegende dat de regeling van 
rechtsgebied wegens bevoegdheids
geschil het bestaan van een geschil 
over rechtsmacht vereist waardoor de 
uitoefening van de strafvordering 
wordt belemmerd; 

Dat een positiefbevoegdheidsgeschil 
bestaat wanneer twee of meer niet tot 
het rechtsgebied van hetzelfde hofvan 
beroep behorende rechtbanken alvo
rens over de grond van de zaak te oor
delen, zich bevoegd verklaren omtrent 
dezelfde of als samenhangend aange
wezen feiten ofwanneer dergelijke fei
ten door twee of meer verwijzings
beschikkingen bij rechtbanken die niet 
tot het rechtsgebied van hetzelfde hof 
van beroep behoren, aanhangig zijn 
gemaakt; dat het louter feit van recht-

(2) Zie : ibid., voetnoot 1, en de verw:ijzingen al
daar, o.m. naar : Cass., 25 sept. 1985, A.R. nr. 
4632 (A. C., 1985-86, nr. 49); D. HOLSTERS "Rege
ling van rechtsgebied in geval van positief 
bevoegdheidsgeschil, I, vnml. § 5, in Lib. Am. J. 
D'Haenens, 1993, blz. 189-190; R. DECLERCQ, Be
ginselen van Strafrechtspleging, 1994, nrs. 2281 
e.v.; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafuordering, 
1994, nr. 951. 

streekse dagvaarding voor verschil
lende rechtbanken hiervoor niet vol
staat; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
het bestaan niet blijkt van een ge
schil over rechtsmacht waardoor de 
loop van het gerecht wordt belemmerd; 
dat de aanvoering in het verzoekschrift 
dat de "niet samenvoeging van de dos
siers, mogelijks tot strijdige gerechte
lijke uitspraken (over de grond van de 
zaak) zou kunnen aanleiding geven", 
in deze stand van de rechtspleging 
geen geschil van rechtsmacht ople
vert; 

Dat het verzoekschrift derhalve niet 
kan worden beschouwd als houdende 
een verzoek tot regeling van rechts
gebied in de zin van de bepalingen van 
het Wetboek van Strafvordering, hoek 
II, titel V, hoofdstuk I; dat het ver
zoek niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, wijst het verzoek 
af; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

11 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Frere - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal. 

Nr. 230 

2e KAMER - 12 juni 1996 

1 o ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI - VERGOEDING BETAALD DOOR 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- SALDO 
VERSCHULDIGD DOOR AANSPRAKELIJKE- F1S
CALE EN SOCIALE LASTEN. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCJlADE - MATE
RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE -
ARBEIDSONGEV AL- VERGOEDING BETAALD 
DOOR ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR
SALDO VERSCHULDIGD DOOR AANSPRAKE
LIJKE - FISCALE EN SOCIALE LASTEN. 
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1° en 2o De getroffene van een arbeidson
geval, die de door de arbeidsongevallen
verzekeraar verschuldigde vergoedin
gen heeft ontvangen, han van de voor het 
ongeval aansprakelijke de betaling van 
het bedrag van de fiscale en sociale las
ten, dat overeenkomt met de door de 
arbeidsongevallenverzekeraar afgehou
den wettelijke bijdragen, slechts vorde
ren in zoverre zij gelijk zijn aan of la
ger dan de wettelijke lasten die de 
getroffene moet betalen op de schadever
goeding die hem volgens het gemeen recht 
nog verschuldigd is (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(LEZY T. MACHTELINCK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.95.0079.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1994 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Gelet op de middelen (. .. ) : 
Over het eerste middel : 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, nu het 

de vergoeding, die eiser aan verweer
der verschuldigd is wegens het door 
eerstgenoemde veroorzaakte onge
val, verhoogt met sociale en fiscale las
ten die berekend zijn op het bedrag 
van de door de arbeidsongevallen
verzekeraar verrichte afhoudingen, 
zonder daarbij vast te stellen dat die 
bedragen gelijk zijn aan of lager dan 
de sociale en fiscale lasten ,die de ge
troffene moet betalen op de schade
vergoeding die hem volgens het ge
meen recht nog verschuldigd is, de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 
Over het tweede middel : 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de partijen, ter ra

ming van het saldo dat aan de getrof-

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M., in Bull. 
en Pas., 1996, I, 230. 

fene nog verschuldigd is voor diens 
materiele schade, in hun appel
conclusie overeenkomen om de rente 
die de arbeidsongevallenverzekeraar 
voor de schade in het verleden wer
kelijk tot 1 januari 1995 heeft betaald 
en, voor de toekomstige schade, het ge
deelte dat op dezelfde datum niet was 
gedekt door het arbeidsongevallen
kapitaal, af te trekken van de val
gens het gemeen recht berekende 
schadevergoeding; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
de rente die de arbeidsongevallen
verzekeraar heeft betaald tot 5 sep
tember 1988, dit is het tijdstip waarop 
het kapitaal is gevestigd, en het be
drag van dit kapitaal aftrekt van de 
krachtens het gemeen recht verschul
digde schadeloosstelling, een geschil 
opwerpt dat geen verband houdt met 
de openbare orde en dat in de conclu
sie van de partijen wordt uitgeslo
ten; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de overige onderdelen van de 
middelen, die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie of tot cassatie zon
der verwijzing, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het, enerzijds, de 
materiele schade ten gevolge van de 
tijdelijke en blijvende arbeidsonge
schiktheid naar gemeen recht bepaalt 
op 777.338 + 1.299.829 + 1.909.530, 
zijnde een totaalbedrag van 3.986.697 
frank en in zoverre het, anderzijds, de 
arbeidsongevallenvergoeding bepaalt 
op 2.906.363 frank; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; verdeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hofvan Beroep te Luik. 

12 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Echement- Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Si
mont. 
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Nr. 231 

1 e KAMER- 13 juni 1996 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST- DAAD- FOUT- BESTUUR" 
DER- MOTORRIJDER- KIND- FIETSER
GEDRAG- ONVOORZIENBARE HINDERNIS -
DUBBELE VOORZICHTIGHEIDSPLICHT. 

Het rijgedrag van een kind kan een onvoor
zienbare hindernis vormen voor een vol
wassen weggebruiker, die tot de dubbele 
voorzichtigheid verplicht is tegenover een 
kind (1). (Artt. 10.1.1 o, 10.1.3° en 40.2 
Wegverkeersreglement.) 

(VAN EGDOM T. OOMS, PELGRIMS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.035l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 januari 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het eerste middel, eerste en vijfde on
derdeel, gesteld als volgt: schencling van de 
artikelen 149 van de gecoorclineerde Grand
wet, ( ... ), 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 10.1.1', 10.1.3·, 40 en 40.2 van 
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de poli
tie van het Wegverkeer, ( ... ), 

doordat het bestreden arrest, enerzijds, 
de vordering tot schadevergoeding van ei
ser tegen verweerders sub 1 en 2, hande
lend als burgerrechtelijk aansprakelijke 
ouders van wijlen Kristof Ooms, de jonge 
fietser, ongegrond verklaart en, ander
zijds, eiser alleen en uitsluitend aanspra
kelijk verklaart voor het ongeval en alle 
schade en hem veroordeelt tot het vergoe
den van alle schade van verweerders, dit al
les op grond van volgende overwegingen (p. 
2, 3, 4 en 5): 

"1. De aansprakelijkheid : 
1. ( ... ) dat de vordering van (verweer

ders) de vergoecling beoogt van de door hen 
geleden materiele en morele schade naar 
aanleiding van een verkeersongeval met do-

(1) Zie : H. PaTE, Handboek Verkeerswetge
ving, hoofdst. XII, biz. 13 e.v. 

delijke afloop dat zich voordeed te Begijnen
dijk rond 18 uur 45 op de Sleutelbaan op 19 
september 1988 tussen (eiser) die een moto 
bestuurde in de richting van Aarschot en de 
zoon, respectievelijk de kleinzoon van (ver
weerders) de jonge heer Kristof die met een 
fiets reed op de Sleutelbaan, in de hierna 
gepreciseerde omstandigheden : 

( ... ) dat de tegenvordering van (eiser) de 
vergoeding beoogt van de materiele schade 
van de moto, ten gevolge van de aanrij
ding; 

(. .. ) dat (eiser) om de bevestiging van het 
eerste vonnis verzoekt; 

2. ( ... ) dat uit de verklaring de dato 19 
september 1988, afgelegd door (eiser) aan 
de verbalisanten in het kader van het ge
seponeerd informatieonderzoek blijkt dat 
hij met zijn moto Honda 498 CC reed op de 
Sleutelbaan in de richting van Aarschot; 

Dat hij zijn snelheid raamde op 70 km 
per uur, die door de gerechtelijke deskun
dige werd geschat op ongeveer 80 km per 
uur; 

( ... ) dat (eiser) op het fietspad van hem 
een jongethe 'per fiets' zag en zijn afstand 
van de fietster raamde op ongeveer 50 me
ter; 

Dat hij eveneens zag dat het kind naar 
hem zeer traag toereed en hij bemerkte dat 
het kind de baan wilde oversteken, zoda
nig dat hij afremde; 

Dat (eiser) zag dat het kind het fiets
pad (terug) opreed, zodat hij veronder
stelde dat het kind hem gezien had, zo
dat hij verder reed; 

Dat (eiser) verder verklaart dat toen hij 
vlakbij de jonge fietser was, deze laatste 
plots de baan overstak, zodat hij de jon
gen onmogelijk kon ontwijken en met zijn 
fiets in aanrijding kwam, hem zijdelings 
meesleurde en zelf op het fietspad viel; 

(. .. ) dat uit de verklaring van (eiser) on
betwistbaar blijkt dat het kind, op het ogen
blik van de feiten 9 jaar oud, voor hem een 
zichtbaar en voorzienbare hindernis 
vormde, vermits feitelijk vaststaat en niet 
wordt betwist dat hij precies omschreef, wat 
er v66r hem gebeurde, zodat hij zijn snel
heid diende aan te passen aan de concrete 
verkeerssituatie en zeker niet mocht ver
snellen, toen hij dacht dat het kind hem 
had gezien; 

( ... ) dat de reacties van een negenjarig 
kind onberekenbaar zijn, dat het vaak leeft 
in een voor de volwassen ongrijpbaar en on
begrijpelijke fantasiewereld, dat het speels 
is, verstrooid en zeker niet de reacties heeft 
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van een volwassene geplaatst in dezelfde 
ver keerssi tuatie; 

( ... ) dat verkeerscampagnes, de schoolse 
opleiding, de voorlichtingscampagnes van 
de media hieraan niets afdoen; 

Dat daarom precies de Wetgever arti
kel40.2 in het Wegverkeersreglement heeft 
ingevoerd en een dubbele voorzichtigheids
plicht voorziet ten aanzien van kinderen; 

Dat dit artikel toepasselijk is op kinde
ren die zich met de fiets verplaatsen en niet 
beperkt is tot 'voetgangers'; 

( ... ) dat, gelet op de concrete verkeerssi
tuatie (het ongeval gebeurde op een rechte, 
betonnen rijweg, in goede en droge 'staat', 
het was mooi, helder en warm weer), het 
feitelijk vaststaat dat (eiser) zijn snel
heid hoegenaamd niet aanpaste aan wat er 
zich voor hem afspeelde, zodat zijn rij
wijze niet alleen een inbreuk uitmaakt op 
artikel 40.2, maar ook op de artikelen 
10.1.1 o en 10.1.3° van het Wegverkeersre
glement; 

( ... ) dat voornoemde inbreuken in cau
saal verband staan met het ongeval en met 
de door verweerders geleden schade; 

( ... ) dat uit geen enkel objectief element 
van het geseponeerd informatieonderzoek 
blijkt dat (eiser) zijn snelheid zou gemin
derd hebben toen hij het kind naar hem zag 
toerijden (cfr. P.V. nummer 200813 de dato 
19 september 1988, derde vervolg, RW Tre
melo); 

Dat dit gegeven niet wordt bevestigd door 
de onafhankelijke getuige Lea Goy
vaerts (cfr. zelfde stuk); 

Dat deze getuige zelf zag dat het kind per 
fiets de baan overstak, van rechts naar 
links in zijn rijrichting en dat de moto zo 
kort genaderd was, dat hij het kind niet 
meer kon mijden; 

Dat getuige eveneens zag dat het slacht
offer gekneld zat onder de moto en een eind 
werd meegesleurd, wat nogmaals wijst op 
de overdreven snelheid van (eiser); 

3. ( ... ) dat de besluiten van de gerechte
lijke verkeersdeskundige, aangesteld door 
het Parket, niet indruisen tegen de motie
ven die voorafgaan, gelet op het feit dat de 
expert, ten onrechte belang hecht aan de 
omstandigheid dat de bromfietser vanop 
grote afstand zichtbaar was voor de fiet
ser; 

Dat in rechte, deze feitelijke vaststel
ling betekent dat de fietser voor de brom
fietser vanop grote afstand zichtbaar was, 
wat de bromfietser tot zeer grote voorzich
tigheid diende aan te zetten, gelet op zijn 
bekentenis in verband met het rijgedrag 

van de fietser, waaruit bleek 'dat hij (de 
fietser) de rijbaan wilde oversteken'; 

( ... ) dat gelet op de localisatie van de 
schade aan de moto en aan de crossfiets 
(rechts vooraan voor de moto en links ach
teraan voor de crossfiets) de fietser zich al 
een eind op de rijbaar bevond op het ogen
blik van het ongeval, zodat mocht (eiser) 
aan een aangepaste snelheid hebben ge
reden, hij de fietser nog had kunnen ont
wijken vermits het niet bewezen is dat er 
tegenliggers waren; 

4. ( ... ) dat (eiser) niet bewijst dat hij ge
remd heeft toen hij de eerste maal zag dat 
het kind de 'baan wilde oversteken'; 

Dat toen het kind effectief de straat op
reed hij evenmin heeft geremd, vermits de 
remsporen op de schets pas beginnen na 
het punt waar het kind werd aangereden; 

Dat dit andermaal bewijst dat (eiser) veel 
te hard reed en zijn moto, die voorlopig ver
zekerd was en waarvan hij normaliter se
dert kort eigenaar was, niet in de hand 
hield, zoals van een normaal voorzichtige 
motorrijder geplaatst in dezelfde omstan
digheden kon worden verwacht; 

5. ( ... ) dat de deskundige totaal ten
onrechte besluit dat er geen oorzakelijk ver
band bestaat tussen de snelheid ontwik
keld door (eiser) en het ongeval, daar waar 
alle objectieve elementen van het straf
dossier convergeren in dezelfde zin : met 
name dat een aangepaste snelheid voor een 
zichtbare, voorzienbare hindernis nooit had 
geleid tot het overlijden van het slachtof
fer; 

( ... ) dat een volwassene in zijn legitieme 
verwachtingen enkel kan verschalkt wor
den door het gedrag van een andere vol
wassene, maar niet door dat van een on
volwassen kind, waar tegenover de dubbele 
voorzichtigheidsplicht geldt; 

( ... ) dat het kind van op grote afstand 
zichtbaar was voor (eiser), zodat hij reeds 
vanaf 100 tot 80 meter v66r de fietser had 
kunnen afremmen, afremmen dat door 
niets wordt bewezen (cfr. supra); 

( ... ) dat het gekomen zijn tot de jaren des 
onderscheids niet belet dat een negenja
rig kind onvolwassen is, speels en uiterst 
onbetrouwbaar in het drukke verkeer van 
heden, niettegenstaande het een goede op
leiding genoot, werd voorgelicht door de 
ouders en de school en via de voorlichtings
campagnes door de media (elementen die 
niet worden betwist); 

Dat bijgevolg het boger beroep gegrond 
is", 
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terwijl, vijfde onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 10.1.1°, 10.1.3° en 40.2 
van het Koninklijk Besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer- in het bij
zonder genoemd artikel10.1.3°- een vol
wassen weggebruiker in zijn legitieme ver
wachtingen kan verschalkt worden niet 
enkel door het gedrag van een andere vol
wassene, maar zelfs door dat van een on
volwassen kind tegenover wie de dubbele 
voorzichtigheidsplicht geldt, 

en terwijl het bestreden arrest derhalve 
niet wettelijk verantwoord is, nu het er
van uitgaat dat het gedrag van een kind 
nooit een onvoorzienbare hindernis kan vor
men voor een volwassen weggebruiker, die 
tot dubbele voorzichtigheid verplicht is te
genover kinderen, vermits het arrest over
weegt (p. 5 nr. 5 al. 2) "dat een volwas
sene in zijn legitieme verwachtingen enkel 
kan verschalkt worden door het gedrag van 
een andere volwassene, maar niet door dat 
van een onvolwassen kind, waar tegen
over de dubbele voorzichtigheidsplicht 
geldt"; 

het arrest derhalve niet wettig kon be
sluiten dat het rijgedrag van de jonge Kris
tof Ooms niet onvoorzienbaar kon zijn voor 
eiser omdat Kristof Ooms een onvolwas
sen kind was, 

zodat het arrest niet wettelijk verant
woord is en schending inhoudt van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 10.1.r, 10.1.3° en 40.2 van het 
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer, in het bijzonder van 
genoemd artikel 10.1.3°; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat niet uitgesloten is 
dat een weggebruiker in zijn legitieme 
verwachtingen wordt verschalkt door 
het gedrag van een kind tegenover wie 
een dubbele voorzichtigheidsplicht 
geldt; 

Dat het arrest dat zulks uitsluit, de 
in het onderdeel aangewezen wetsbe
palingen schendt; 

Overwegende dat de overige grie
ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
het hoger beroep van de verweerders 
ontvankelijk verklaart; 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 Antwerpen. 

13 juni 1996 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijk
luidende conclusie van Mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De 
Gryse en Butzler. 

Nr. 232 

1 e KAMER - 13 juni 1996 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
ALGEMEEN- UITSPRAAK BIJ WEGE VAN AL
GEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIK
KING- UITLEGGING WETSBEPALING. 

De rechter die een uitlegging geeft van een 
wetsbepaling en die bepaling toepast op 
het concrete geval, doet hierdoor geen uit
spraak bij wege van algemene en als re
gel geldende beschikking (1). (Art. 6 
Ger.W.) 

(DE BRAUWERE T. ROSILLON) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0444.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : 

(1) Zie: Cass., 12 dec.1985,A.R. nr. 7373 (A.C., 
1985-86, nr. 254). 
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Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat, volgens het on
derdeel, het arrest niet onderzoekt of 
verweerster geen tekortkoming of fout 
beging door te procederen louter om de 
feitelijke scheiding te verkrijgen en 
door de echtscheidingsprocedure be
wust niet te benaarstigen louter om de 
feitelijke scheiding in stand te hou
den; 

Overwegende evenwel dat het ar
rest dit wel onderzoekt en meer be
paald vaststelt dat eiser zelf als eer
ste een verzoekschrift neerlegde om 
een afzonderlijke woonst te verkrij
gen en oordeelt dat de juridische stap
pen genomen door verweerster te de
zen zonder invloed waren op de 
feitelijke scheiding van de echtgeno
ten; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende voor het overige dat 
de rechter die, zoals te dezen, een uit
legging geeft van een wetsbepaling, en 
die bepaling toepast op het concrete 
geval, hierdoor geen uitspraak doet bij 
wege van algemene en als regel gel
dende beschikking; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

13 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Verougstraete, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Ge
lijkluidende conclusie van Mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Houtekier en De Gryse. 

Nr. 233 

1 e KAMER - 13 juni 1996 

1° VREDERECHTER - GEESTESZIEKE -
BESCHERMMAATREGEL- VRIJHEIDSBERO
VING- MEDISCH VERSLAG- VERDER VER
BLIJF INSTELLING- PROCEDURE - BESCIITK
KING- DAGBEPALING- 'IERMIJN- 24 UUR
NIET-NALEVING- SANCTIE - GEVOLG. 

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5- ARTI
KEL 5.1-ARTIKEL 5.l.E- RECHTMATIGE GE
VANGENHOUDING- GEESTESZIEKEN - NA
TIONALE WETGEVING- VREDERECHTER
GEESTESZIEKEN - VERDER VERBLIJF INSTEL
LING- PROCEDURE- BESCHIKKING- TER
MIJN- 24 UUR- GEEN SANCTIE - GEVOLG. 

3o RECHTEN VAN DE MENS -INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 9.1- VRIJ
HEIDSBEROVING NATIONALE WETGEVING -
VREDERECHTER - GEESTESZIEKE - VRIJ
HEIDSBEROVING- VERDER VERBLIJF INSTEL
LING- PROCEDURE- BESCHIKKING- TER
MIJN- 24 UUR- GEEN SANCTIE- GEVOLG.-

1 o Er is geen sane tie van nietigheid ver
bonden aan de overschrijding van de ter
mijn van 24 uur bepaald bij artt. 7, § 2, 
en 13 van de wet van 26 juni 1990 be
treffende de persoon van de geesteszieke; 
de gemeenrechtelijke regeling van art. 
860, derde lid, is van toepassing (1). (Artt. 

(1) Het O.M. concludeerde tot de gegrond
heid van het middel. Het herinnerde aan het op
zet van de wet van 26 juni 1990, nl. dat de be
perking van de vrijheid als beschermmaatregel de 
uitzondering is, de procedure korte termijnen be
paalt en de termijnen inzake vrijheidsberoving 
strikt dienen te worden uitgelegd. Het O.M. oor
deelde dat, hoewel op de naleving van de ter
mijn van 24 uur, bepaald in art. 7, § 2, wet 26 
juni 1990 geen expliciete sanctie is gesteld, de 
sanctionnering kan worden afgedwongen met een 
juiste toepassing van art. 51 Ger.W. dat de rech
ter machtigt termijnen te verlengen volgens de 
modaliteiten bepaald in dit artikel. Het O.M. ver
wees naar het princiepsarrest van het Hofvan 8 
feb. 1979, en besloot dat uit de samenlezing van 
de art. 7, § 2, en 13 wet 26 juni 1990, de artt. 51 
Ger.W. en 860 Ger.W. volgt dat de overschrij
ding van de termijn van 24 uur leidt tot verval als 
de rechter, binnen die termijn na het neerleg
gen van het verslag, de termijn niet heeft ver
lengd, => 
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7, § 2, en 13 wet 26 juni 1990 betref
fende de persoon van de geesteszieke, art. 
860, derde lid, Ger.W.) 

2° en 3° Noch artikel 5.1.e E. V.R.M. noch 
artikel 9.1 I. V.B.P.R. worden geschon
den door het feit dat de beslissing van de 
vrederechter betreffende de persoon van de 
geesteszieke na het verstrijken van de ter
mijn van 24 uur bepaald bij artt. 7, § 2, 
en 13 van de wet van 26 juni 1990 werd 
genomen, nu de internrechtelijke bepa
lingen geen sanctie verbinden aan de 
overschrijding van bedoelde termijn. (Art. 
860, derde lid, Ger.W.) 

(ENNA 
T. PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.0052.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 januari 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Tongeren; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 149 van de Grand
wet, 5, inzonderheid lid l.e van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
9.1 van het Internationaal Verdrag in
zake Burgerrechten en Politieke Rech
ten, opgemaakt te New York op 19 decem
ber 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 
mei 1981, 2, 50, 51 en 860 van het Gerech
telijk Wetboek en 7, inzonderheid § 2 en 13 

Uit de venneldingen zowel van het uur van de 
ontvangst van het verslag als van de door de vre
derechter gewezen beschikking moet blijken dat 
de wettelijke termijn werd nageleefd. Uit de vast
stellingen van het bestreden vonnis kan niet wor
den nagegaan of de beslissing werd gewezen bin
nen de wettelijke termijn; de appelrechters 
vennochten niet te beslissen dat de procedure re
gelmatig was. 

Zie: Cass., 8 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 673; 
R.W., 1979-80, kol. 310, met noot J.L., en J.T., 
1979, blz. 320-321, met goedkeurende noot Fett
weis); Cass., 31 jan. 1985, A.R. nr. 7209 (A. C., 
1984-85, nr. 321, en Rev. Dr. Fam., 1987, met noot 
J. Closset-Marchal; Cass., 17 sept. 1993, A.R. nr, 
8403 (A. C., 1992-93, nr. 356), en Proces en Be
wijs, 1993, nr. 216, met noot S. Raes en voet
nota's; Cass., 27 feb, 1995, A.R. nr. S.94.0131.N 
(A.C., 1994-95, nr. 114). 

van de Wet van 26 juni 1990 betre:ffende de 
bescherming van de persoon van de gees
teszieke, 

doordat de appelrechters het hoger be
roep van eisers ongegrond verklaren en het 
beroepen vonnis van de vrederechter van 
het kanton Maasmechelen gewezen op 15 
december 1995, waarin bevolen werd dat ei
ser voor een periode van ten hoogste een 
jaar zal worden gehouden in de psychia
trische instelling Openbaar Psychiatrisch 
Centrum Daelwezeth te 3621 Lanaken
Rekem, Daalbroekstraat 106, bevestigen om 
reden dat: 

"(eiser) ten onrechte de nietigheid van de 
voor de eerste rechter gevoerde procedure 
opwerpt; overwegende dat wat betreft de 
chronologie van de beslissing van bepa
ling van plaats en uur van bezoek en de 
kennisgeving ervan de Rechtbank ver
wijst naar en herneemt de uiteenzetting 
van de eerste rechter in het bestreden von
nis; 

( ... ) dat de termijn bepaald in artikel 7, 
§ 2 van de Wet van 26 juni 1990 niet op 
stra:ffe van nietigheid is voorgeschreven; 

dat blijkens de poststempel aangebracht 
op de berichten van kennisgeving deze wer
den gedaan na de beschikking zoals be
paald in artikel 7, § 2; 

(. .. ) dat de maatregel voorwerp van on
derhavig geschil weliswaar een vrijheids
beroving van (eiser) inhoudt doch deze vrij
heidsberoving geen repressief karakter 
heeft doch van therapeutische aard is en de 
bescherming van de appellant en de maat
schappij beoogt" ( ... ), 

terwijl, eerste onderdeel, artikel13 van de 
Wet van 26 juni 1990 betre:ffende de be
scherming van de persoon van de geestes
zieke bepaalt dat, indien de toestand va:r;J. 
de zieke zijn verder verblijf in de instel
ling na het verstrijken van de observatie
periode vereist, de directeur van de instel
ling ten minste 15 dagen voor het 
verstrijken van de termijn bepaald voor de 
opneming ter observatie, aan de vrederech
ter een omstandig verslag zendt van de 
geneesheer-diensthoofd dat de noodzaak 
van verder verblijfbevestigt; de vrederech
ter hierop, met toepassing van artikel 7, § 
2 van voormelde wet binnen de 24 uren bij 
een zelfde beslissing de dag en het uur van 
zijn bezoek aan de persoon wiens opne
ming ter observatie wordt gevraagd en van 
de zitting moet bepalen; artikel 7, § 2, 
tweede lid bepaalt dat de gri:ffier binnen de
zelfde termijn aan de zieke, en in voorko
mend geval, aan diens wettelijke vertegen
woodiger, bij gerechtsbrief kennis moet 
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geven van het verzoekschrift; de Wet van 
26 juni 1990 in zijn geheel de openbare 
orde raakt; 

uit deze bepalingen volgt dat nauwkeu
rig aangegeven moet worden op welke dag 
en op welk uur het verslag van de 
geneesheer-diensthoofd ter griffie werd 
neergelegd en op welke dag en op welk uur 
de vrederechter de beslissing zoals ver
eist door artikel 7, § 2, van voormelde wet 
nam; bij het ontbreken van deze aandui
dingen immers niet nagegaan kan wor
den of de wettelijke voorschriften inzake de 
termijn werden nageleefd; 

artikel5.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, bepaalt dat nie
mand van zijn vrijheid mag worden be
roofd (behalve) in de navolgende gevallen 
en langs wettelijke weg : e) in geval van 
rechtmatige gevangenhouding (. .. )van gees
teszieken ( ... ); artikel9.1 van het Interna
tionaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten, opgemaakt te New York 
op 19 december 1966 en goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981, bepaalt dat niemand 
van zijn vrijheid mag worden beroofd, be
halve op wettige gronden en op wettige 
wijze; voormelde verdragsbepalingen al
dus vereisen dat de nationale wettelijke 
voorschriften strikt worden gevolgd en dat 
het mogelijk is de naleving van de wette
lijke voorschriften te controleren; 

ingeval niet aangegeven wordt op welk 
ogenblik de vrederechter de beslissing nam 
met toepassing van artikel 7, § 2, van de 
wet van 26 juni 1990 met bescherming van 
de persoon van de geesteszieke, niet na
gegaan kan worden of de gevangenhou
ding langs wettelijke weg gebeurde en 
rechtmatig was in de zin van artikel 5.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en op wettige wijze gebeurde 
in de zin van artikel9.1 van het Interna
tionaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten; 

ingeval verder geen kennis werd gege
ven van het verzoekschrift aan de zieke of 
aan diens wettelijke vertegenwoordiger bin
nen de termijn zoals bepaald bij artikel 7, 
§ 2, tweede lid van de Wet van 26 juni 
1990, de gevangenhouding niet langs wet
telijke weg gebeurde in de zin van artikel 
5.1 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en op wettige wijze gebeurde 
in de zin van artikel9.1 van het Interna-

tionaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten; 

uit de beslissing van de vrederechter, op 
dit punt uitdrukkelijk bevestigd door het 
bestreden vonnis, blijkt dat het als ver
zoekschrift geldend medisch verslag ter 
griffie werd neergelegd op 5 december 1995 
om 11.50 u en dat de vrederechter op 6 de
cember 1995 bij beschikking dag en uur 
voor bezoek aan de persoon en van de zit
ting bepaalde, zonder evenwel het uur van 
zijn beslissing aan te geven; aldus niet na
gegaan kan worden of voldaan werd aan de 
termijn zoals voorschreven door artikel 7, 
§ 2 van voormelde wet, of de gevangenne
ming van eiser langs wettelijke weg ge
beurde en rechtmatig was in de zin van ar
tikel5.1.e van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, en of de gevangen
houding op wettige wijze gebeurde in de zin 
van artikel9.1 van het Internationaal Ver
drag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten; 

nu de appelrechters aldus niet konden 
nagaan of aan de wettelijke vereisten voor 
het bevelen van verder verblijf voldaan 
werd, en nu deze bepalingen de openbare 
orde raken, zij niet wettig het verder ver
blijf van eiser konden bevelen; 

uit de beslissing van de vrederechter 
blijkt dat aan de zieke pas kennis gege
ven werd van het verzoekschrift op 6 de
cember 1995 om 14u, zodat ook deter
mijn zoals bepaald in artikel 7, § 2, tweede 
lid overschreden werd; de gevangenhou
ding van eiser aldus niet op wettige wijze 
gebeurde zoals bepaald in de artikelen 5.1 
van het Verdrag ter Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en 9.1 van het Internatio
naal Verdrag inzake Burgerrechten en Po
litieke Rechten; 

de appelrechters derhalve door het ver
der verblijfvan eiser te bevelen hoewel zij, 
door het ontbreken van de vermelding van 
het tijdstip waarop de vrederechter de be
slissing zoals bepaald in artikel 7, § 2 van 
voormelde wet nam, niet konden nagaan of 
de vrederechter die beslissing binnen de 
vereiste 24 uren nam en of aldus aan de 
wettelijke vereisten voor het inrichten van 
dit verder verblijfvoldaan, terwijl zij kon
den en moesten vaststellen dat de termijn 
zoals bepaald bij artikel 7, § 2, tweede lid 
van voormelde wet overschreden was, de 
artikelen 7, § 2 van de Wet van 26 juni 
1990 betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke, 5.l.e van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
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van de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den en 9.1 van het Internationaal Ver
drag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten schenden; 

en terwijl, tweede onderdeel, artikel2 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de re
gels van dit wetboek van toepassing zijn op 
alle rechtsplegingen, behoudens wanneer 
deze geregeld worden door niet uitdruk
kelijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de toepassing van 
de bepalingen van dit wetboek; de bepa
lingen van het Gerechtelijk Wetboek al
dus van toepassing zijn op de procedure zo
als bepaald door de wet van 26 juni 1990, 
behalve ingeval de wet bijzondere regels 
voorschrijft; met toepassing van artikel 860 
van het Gerechtelijk Wetboek termijnen 
slechts dan op straffe van verval zijn be
paald wanneer de wet het voorschrijft; de 
artikelen 50 en 51 van het Gerechtelijk 
Wetboek een omschrijving geven van de in
houd van de begrippen 'termijnen voorge
schreven op straffe van verval' en 'termij
nen niet voorgeschreven op straffe van 
verval'; artikel50 van het Gerechtelijk Wet
hoek aldus een termijn op straffe van ver
val gesteld omschrijft als een termijn die 
niet mag worden verkort of verlengd; ar
tikel51 van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat de rechter termijnen die niet op 
straffe van verval zijn bepaald, voor hun 
vervaltijd kan verkorten ofverlengen; ar
tikel51 van het Gerechtelijk Wetboek al
dus vereist dat er enerzijds een rechter
lijke beslissing is en anderzijds, dat die 
rechterlijke beslissing genomen werd v66r 
de vervaltijd, opdat een termijn die niet op 
straffe van verval is bepaald, verlengd kan 
worden; indien aan deze beide voorwaar
den niet voldaan is, de proceshandeling niet 
meer wettig gesteld kan worden; 

artikel 13 van de Wet van 26 juni 1990 
betreffende de bescherming van de per
soon van de geesteszieke bepaalt dat, in
dien de toestand van de zieke zijn verder 
verblijf in de ins telling na het verstrijken 
van de observatieperiode vereist, de direc
teur van de instelling ten minste 15 da
gen voor het verstrijken van de termijn be
paald voor de opneming ter observatie, aan 
de vrederechter een omstandig verslag 
zendt van de geneesheer-diensthoofd dat de 
noodzaak van verder verblijfbevestigt; de 
vrederechter hierop, met toepassing van ar
tikel 7, § 2 van voormelde wet binnen de 24 
uren bij een zelfde beslissing de dag en het 
uur van zijn bezoek aan de persoon wiens 
opneming ter observatie wordt gevraagd en 
van de zitting; de griffier, met toepassing 

van artikel 7, § 2, tweede lid, binnen de
zelfde termijn aan de zieke, en in voorko
mend geval aan diens wettelijke vertegen
woordiger, bij gerechtsbrief kennis moet 
geven van het verzoekschrift; deze ter
mijn van 24 uren niet voorgeschreven is op 
straffe van verval; dit evenwel niet bete
kent dat deze termijn niet nageleefd moet 
worden, doch wel dat er een mogelijkheid 
bestaat om deze termijn te verlengen met 
toepassing van artikel51 van het Gerech
telijk Wetboek; deze termijn van 24 uren al
dus verlengd kan worden door een rech
terlijke beslissing genomen v66r de 
vervaltijd van deze termijn; indien de ter
mijn niet verlengd werd, de procedure
handeling binnen de bepaalde termijn ge
steld moet worden; 

voor de berekening van de termijn zelf, 
de artikel 7, § 2 van de Wet van 26 juni 
1990 afbreuk deed aan de gemeen
rechtelijke regels zoals vervat in de arti
kelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wet
hoek; de termijn van artikel 7, § 2 van de 
Wet van 26 juni 1990 immers berekend 
wordt in uren en niet in dagen; deze ter
mijn aldus begint te I open vanaf de neer
legging zelfvan het verzoekschrift en niet 
vanaf de dag na die van de neerlegging van 
het verzoekschrift; 

de termijn voor de vrederechter aldus be
gon te lopen op het ogenblik van het in
dienen van het omstandig verslag van de 
geneesheer-diensthoofd, met name op 5 de
cember 1995 om 11.50u; de termijn aldus 
verstreek op 6 december om 11.50u; de vre
derechter met toepassing van artikel 7, § 2 
van voormelde wet aldus ten Iaatste op 6 
december om 11.50u diende te bepalen 
wanneer hij eiser zou bezoeken en wan
neer de zitting zou plaatsvinden; uit de be
slissing van de vrederechter evenwel niet 
afgeleid kan worden dat dit daadwerke
Iijk gebeurde, daar in zijn beslissing geen 
uur aangegeven werd; de vrederechter 
evenmin v66r de vervaltijd, of dus v66r 6 
december om 11.50u een beslissing nam 
waarbij de termijn verlengd werd; de ter
mijn aldus onherroepelijk op 6 december 
om 1150u verstreken is; 

en terwijl de appelrechters impliciet doch 
zeker beslissen dat het geen belang had op 
welk uur de vrederechter de beslissing met 
toepassing van artikel 7, § 2 van voormelde 
wet nam, daar deze termijn volgens de 
appelrechters niet op straffe van nietig
heid is voorgeschreven; de procedure val
gens de appelrechters evenzeer geldig ver
lopen zou zijn indien de vrederechter pas 
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na het verloop van 24 uren de beslissing zo
als vereist door artikel 7, § 2 van voor
melde wet nam; de appelrechters bier
door evenwel uit het oog verliezen dat de 
termijn van 24 uren niet door een rechter
lijke beslissing verlengd werd en derhalve 
op 6 december 1995 om 11.50u onherroe
pelijk verstreken is; indien de vrederech
ter zijn beslissing derhalve pas na 6 de
cember 1995 om 11.50u nam, deze 
beslissing laattijdig was en het verder ver
blijf van eiser niet bevolen kon worden; het 
derhalve noodzakelijk was te weten op welk 
precies ogenblik de beslissing genomen 
werd; 

en terwijl de griffier met toepassingvan 
artikel 7, § 2, tweede lid ten laatste op 6 de
cember om 11.50u aan de zieke bij gerechts
briefkennis moest geven van het verzoek
schrift; deze niet op stra:ffe van verval 
voorgeschreven termijn door de vrederech
ter niet verlengd werd, zodat de termijn on
herroepelijk verstreek op 6 december 1995 
om 11.50u; uit het vonnis van de vrede
rechter blijkt dat van dit verzoekschrift pas 
kennis gegeven werd op 6 december om 
14u; de kennisgeving derhalve laattijdig 
was; 

de appelrechters derhalve door het ver
der verblijf van eiser te bevel en zonder dat 
zij konden nagaan of de vrederechter al dan 
niet binnen de 24 uren de dag en het uur 
van zijn bezoek aan eiser en van de zit
ting bepaalde, en hoewel de termijn zoals 
bepaald bij artikel 7, § 2, tweede lid van 
voormelde wet niet nageleefd werd, de ar
tikelen 7, § 2 van de Wet betre:ffende de be
scherming van de persoon van de geestes
zieke, en 2, 51 en 860 van het Gerechtelijk 
Wetboek schenden; 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel13 van de wet van 26 juni 1990 be
treffende de bescherming van de per
soon van de geesteszieke, indien de 
toestand van de zieke zijn verder ver
blijf in de ins telling na het verstrij
ken van de observatieperiode vereist, 
de directeur van de ins telling ten min
ste vijftien dagen voor het verstrij
ken van de termijn bepaald voor de op
neming ter observatie een omstandig 
verslag zendt van de geneesheer
diensthoofd dat de noodzaak van ver
der verblijf bevestigt; dat, krachtens 

datzelfde artikel, de vrederechter 
hierop binnen vierentwintig uur bij 
eenzelfde beslissing de dag en het uur 
van zijn bezoek aan de persoon, wiens 
opneming ter observatie wordt ge
vraagd, en van de zitting moet bepa
len en de griffier, binnen dezelfde ter
mijn, aan de zieke en in voorkomend 
geval aan diens vertegenwoordiger bij 
gerechtsbriefkennis geeft van het ver
zoekschrift; dat de vrederechter bin
nen tien dagen uitspraak moet doen; 

Dat uit die bepaling evenals uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat de wetge
ver de geesteszieke heeft willen be
schermen door aan de vrederechter op 
te leggen binnen de termijn van tien 
dagen uitspraak te doen maar geen 
sanctie heeft verbonden aan de over
schrijding van de termijn van vier en 
twintig uur en voor deze termijn de 
gemeenrechtelijke regeling van arti
kel 860, derde lid, van het Gerechte
lijk Wetboek heeft willen behouden; 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het bestreden vonnis blijkt dat 
het medisch verslag ter gri:ffie werd 
neergelegd op 5 december 1995 om 
11.50 uur; dat hieruit eveneens blijkt 
dat de vrederechter op 6 december 
1995 bij beschikking dag en uur voor 
het bezoek aan de persoon en voor de 
zitting bepaalde maar hierbij geen uur 
aangaf van zijn beslissing en dat de 
kennisgeving meer dan vierentwintig 
uur na het neerleggen van het ver
slag werd gedaan; 

Dat de appelrechters die oordelen 
dat eiser ten onrechte op grond van die 
feiten de nietigheid van de voor de eer
ste rechter gevoerde procedure op
werpt, de in de onderdelen aangewe
zen wetsbepalingen van het interne 
recht niet schenden; 

Overwegende dat de aangevoerde 
schending van verdragsbepalingen ge
bonden is aan de vergeefs aangevoerde 
schending van de internrechtelijke be
palingen; 

Dat de onderdelen niet kunnen wor
den aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

13 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, waar
nemend voorzitter - Tegenstrijdige con
clusie (2) van mevr. De Raeve, advocaat
generaai-Advocaat: mr. Nelissen Grade. 

Nr. 234 

1 e KAMER - 14 juni 1996 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- GELDING 
TEN OPZICHTE VAN DERDEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1-
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
RECHTERLLJK GEWIJSDE- STRAFZAKEN- GE
ZAG VAN GEWIJSDE- GELDING TEN OPZICHTE 
VAN DERDEN. 

1° en 2° Het bij art. 6.1 E.V.R.M. gewaar
borgde recht van een ieder op een eer
lijke behandeling van zijn zaak brengt 
mee dat het gezag van het strafrechter
lijk gewijsde aan derden, die geen par
tij waren in het strafproces, slechts kan 
worden tegengeworpen behoudens tegen
bewijs (1). 

(BOSSUYT T. AXA BELGIUM N.V:) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0449.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1992 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van het al
gemeen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken, alsook van de ar-

(2) Zie noot 1. 

(1) Cass., 14 april1994, A.R. nr. C.93.013l.F 
(A.C., 1994, nr. 178). 

tikelen 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, en 6.1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den van 4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 

doordat het arrest beslist dat het ge
zag van gewijsde van die strafrechterlijke 
beslissing niet aan verweerster kon wor
den tegengeworpen, op grond dat "( ... ) het 
recht van verdediging en het recht op een 
eerlijk proces steun vinden in de tekst van 
artikel6.1 van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden (hierna 'het Ver
drag' genoemd) en dat 'met het vereiste van 
een eerlijk proces niet verenigbaar kan wor
den geacht dat aan de persoon, die ver
weer moet voeren op een rechtsvordering 
betreffende zijn 'burgerlijke rechten en ver
plichtingen', het gezag van gewijsde van 
een vroegere beslissing waarbij hij geen 
partij was kan worden tegengeworpen'; ( ... ) 
dat, wanneer de toepassing van bovenver
meld algemeen beginsel van intern recht 
indruist tegen de toepassing van artikel6.1 
van het Verdrag, de bepaling van het Ver
drag, dat directe werking heeft, voorgaat; 
( ... ) dat te dezen, noch de autobestuurder 
Descamps noch zijn verzekeraar, de n.v. 
Axa Belgium, partij waren bij het vonnis 
d.d. 23 mei 1990 van de Politierechtbank te 
Bergen, zodat het gezag van gewijsde van 
die strafrechterlijke beslissing niet aan (ver
weerster) kan worden tegengeworpen, om
dat zij anders geen gelijke kansen zou krij
gen om de door de oorspronkelijke eiseres 
Bossuyt geleverde bewijzen te weerleg
gen; (. .. ) dat derhalve aile feiten van de 
zaak moeten worden onderzocht, met in
begrip van de vraag naar de aansprake
lijkheid (van eiser)", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens het in 
het middel vermelde algemeen beginsel van 
Belgisch recht, de strafrechterlijke beslis
sing gezag van gewijsde erga omnes heeft 
op burgerlijk gebied; artikel 6.1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den bepaalt dat "bij het vaststellen van zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen ofbij 
het bepalen van de gegrondheid van een te
gen hem ingestelde strafvervolging, een ie
der recht heeft op een eerlijke en open
bare behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn, door. een onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke instan
tie welke bij de wet is ingesteld"; artikel6.1 
van het Verdrag - dat directe werking 
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heeft- voorgaat hoven het hierhoven ver
melde algemeen heginsel van Belgisch 
recht, wanneer de toepassing van dat he
ginsel met dat artikel in strijd is; wan
neer, zoals te dezen, de Politierechtbank te 
Bergen, de strafrechter, een heklaagde vrij
spreekt wegens het hestaan van twijfel, zijn 
heslissing moet worden gelijkgesteld met 
een heslissing waarin het hestaan van het 
feit wordt ontkend; de heslissing van de 
strafrechter in het Belgische recht gezag 
van gewijsde heeft op burgerlijk gehied als
ook ten aanzien van een derde; wanneer ge
noemde derde, die geroepen wordt om over 
zijn hurgerlijke rechten en verplichtin
gen verweer te voeren voor de hurgerlijke 
rechter, W.A.M.-verzekeraar is en, ten
einde geen veroordeling op te lopen, over de 
mogelijkheid heschikt te hewijzen dat zijn 
verzekerde geen schuld treft, zonder 
daarom een fout aan de zijde van beklaagde 
te moeten aantonen, zijn recht van verde
diging niet wordt gehinderd door de he
slissing van de strafrechter volgens welke 
heklaagde geen schuld treft; de toepas
sing van het Belgisch rechtsheginsel dat de 
strafrechterlijke heslissing gezag van ge
wijsde erga omnes heeft op hurgerlijk ge
hied hijgevolg niet indruist tegen artikel6.1 
van het Verdrag; artikel6.1 van het Ver
drag dus niet kan voorgaan hoven de re
gel van intern recht; het arrest hijgevolg op 
de in het middel weergegeven gronden niet 
wettig heeft heslist dat het gezag van ge
wijsde van een vroegere strafrechterlijke 
heslissing, te dezen, het door de 
Politierechtbank te Bergen op 23 mei 1990 
gewezen vonnis waarbij verweerster geen 
partij was geweest niet kon worden tegen
geworpen aan genoemde verweerster, die 
verweer diende te voeren over een rechts
vordering hetreffende haar hurgerlijke rech
ten en verplichtingen (schending van het 
algemeen rechtsheginsel en alle wetshepa
lingen die in het middel worden vermeld); 

tweede onderdeel, het algemeen hegin
sel van Belgisch recht volgens hetwelk de 
heslissing van de strafrechter gezag van ge
wijsde erga omnes heeft op hurgerlijk ge
hied in elk geval enkel dient te wijken voor 
artikel6.1 van het Verdrag als het gaat om 
feitelijke gegevens en niet om gegevens in 
rechte; wanneer, zoals te dezen, de Poli
tierechthank te Bergen, de strafrechter, een 
heklaagde vrijspreekt wegens het hestaan 
van twijfel, zijn heslissing moet worden ge
lijkgesteld met een gewone vrijspraak; de 
vrijspraak een element in rechte is en ge
dekt wordt door het beginsel dat de straf
rechterlijke heslissing gezag van gewijsde 
erga omnes heeft op burgerlijk gehied; nu 

het hier gaat om een element in rechte, het 
heginsel dat de strafrechterlijke heslis
sing gezag van gewijsde erga omnes heeft 
op hurgerlijk gehied niet wijkt voor arti
kel6.1 van het Verdrag; het arrest hijge
volg niet wettig heslist dat in het hurger
lijk geding het gezag van het strafrechter
lijk gewijsde van het voordien, op 23 mei 
1990 door de Politierechthank te Bergen ge
wezen vonnis niet op grond van artikel6.1 
van het Verdrag aan verweerster, die geen 
partij was in het strafproces, kan worden 
tegengeworpen en dat zij het hewijs van de 
aansprakelijkheid van heklaagde mag le
veren (schending van het algemeen rechts
heginsel en van alle wetshepalingen, die in 
het middel worden vermeld) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Over het door verweerster aange
voerde middel van niet-ontvanke
lijkheid volgens hetwelk het onder
dee! opkomt tegen een feitelijke 
beoordeling waarvoor de feitenrechter 
bevoegd is: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het op 23 mei 1990 door de 
Politierechtbank te Bergen gewezen 
vonnis eiser vrijspreekt uit hoofde van 
de overtreding van artikel 8.3, tweede 
lid, van het Wegverkeersreglement; 
dat voornoemd vonnis vermeldt dat ei
ser "betoogt het stuur scherp naar 
rechts te hebben moeten wenden ten
einde een wagen te ontwijken die links 
uit de richting van Blaregnies kwam" 
en de telastlegging niet bewezen ver
klaart op grond "dat uit de verkla
ring van (de verzekerde van ver
weerster) blijkt dat de versie van 
beklaagde heel geloofwaardig is"; 

Overwegende dat het arrest nader 
toelicht dat eiser, tot staving van de te
gen verweerster ingestelde vordering, 
betoogt "dat definitiefvaststaat (dat) 
hij geen schuld aan het ongeval heeft, 
(zodat) enkel nog hoeft te worden na
gegaan of de verzekerde van 
verweerster een fout (heeft) begaan 
waarvoor hij aansprakelijk is"; dat het 
arrest dienaangaande beslist dat, aan
gezien noch de verzekerde van ver
weerster noch verweerster partij zijn 
geweest bij het vonnis van de 
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politierechtbank, "het gezag van ge
wijsde van die strafrechterlijke beslis
sing niet aan verweerster kan wor
den tegengeworpen, omdat zij anders 
geen gelijke kansen zou krijgen om de 
door (eiser) geleverde bewijzen te 
weerleggen; dat derhalve alle feiten 
van de zaak moeten worden onder
zocht, met inbegrip van de vraag naar 
de eventuele aansprakelijkheid van ei
ser"; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op grond van die vaststellingen 
en consideransen, door een feitelijke 
beoordeling heeft kunnen beslissen dat 
het gezag van gewijsde van het von
nis d.d. 23 mei 1990 van de 
Politierechtbank te Bergen niet aan 
verweerster kon worden tegengewor
pen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden aan een ieder het recht 
toekent op een eerlijke behandeling 
van zijn zaak, bij het vaststellen van 
zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen; dat zulks onder meer impli
ceert dat de partijen in een burger
lijk geding gelijke kansen moeten 
hebben om de door de overige par
tijen geleverde bewijzen te weerleg
gen; 

Overwegende dat het arrest op de in 
het antwoord op het eerste onderdeel 
weergegeven gronden vaststelt dat ver
weerster geen eerlijk proces zou krij
gen, indien zij de mogelijkheid niet zou 
hebben om de feitelijke gegevens te be
twisten waarop het vrijsprekend von
nis gegrond is; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslagge
ver : de h. Verheyden - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. 
Gerard en De Bruyn. 

Nr. 235 

1 e KAMER- 14 juni 1996 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRJP, 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- TOET
SING VAN HET HOF. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRJP, 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER 

1 o De rechter stelt op onaantastbare wijze 
de feiten vast waaruit hij het al dan niet 
bestaan van een oorzakelijk verband tus
sen schuld en schade afleidt; het Hof 
toetst evenwel of de rechter die beslis
sing wettig heeft kunnen gronden op die 
vaststellingen (1). ( Artt. 1382 en 1383 
B.W.) (Impliciet) 

2° Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter, die elk oorzakelijk 
verband tussen onrechtmatige daad en 
schade uitsluit, wanneer hij uit zijn 
vaststellingen afleidt dat het zelfmoord
gedrag van de bestuurder van een 
voertuig enkel de aanleiding en niet de 
oorzaak was van de dood van zijn inzit
tende, dat het overlijden van laatstge
noemde uitsluitend te wijten is aan haar 
eigen wil om te sterven en, derhalve, dat 
de schade, zoals ze zich heeft voorge
daan, ook zonder de fout van die bestuur
der zou ontstaan zijn (2). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(1) Zie Cass., 3 mei 1996, A.R. nr. C.95.0256.F 
(A.C., 1996, nr. 146). 

(2) Zie noot 1. 
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(MEKRAZI E.A. T. ROYALE BELGE N.V., DELPHI N.V., 
DELPHI LEVEN N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.007l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 6, 10 en 11 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, zo
als ze op de litigieuze feiten van toepas
sing was voor de opheffing ervan bij artikel 
32 van de wet van 21 november 1989 be
treffende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, die van 
kracht is geworden op 5 mei 1991, en, voor 
zoveel nodig, van de artikelen 3, 12 en 16 
van voornoemde wet van 21 november 
1989, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat "Bernard Lemal opzettelijk met 
zijn voertuig in de Maas is gereden om zich 
van het leven te beroven" en nate heb
ben beslist dat "Anne-Marie Peiffer ken
nelijk even vastbesloten was als Bernard 
Lemal om zich het leven te benemen" en 
dat zij "haar minnaar vrijwillig en bewust 
in de dood is gevolgd", de rechtsvorderin
gen van de eisers niet gegrond verklaart en 
de vorderingen van de eisers tegen de ver
weersters verwerpt op de eigen grond dat 
"het zelfmoordgedrag van Bernard Lemal 
slechts de aanleiding en niet de oorzaak is 
geweest van de dood van Anne-Marie Peif
fer, en op de van de eerste rechter overge
nomen gronden dat "de eisers ten onrechte 
aanvoeren dat de daad van Lemal (met het 
voertuig in het water rijden) de enige 
doodsoorzaak is van Peiffer; dat Lemal im
mers, anders dan een bestuurder die zijn 
voertuig tegen een hindernis te pletter rijdt 
en zijn inzittende op slag doodt, slechts met 
zijn voertuig in de Maas is gereden; dat die 
daad niet rechtstreeks de dood van Pfeif
fer heeft veroorzaakt, daar zij de mogelijk
heid had om het voertuig te verlaten; dat 
immers vaststaat dat het voertuig op het 
water bleef drijven; dat het portier had 
kunnen geopend worden op het moment 
dat door het stijgen van het water bin
nenin het voertuig de uitwendige druk van 
het water even groot werd als de inwen
dige druk van het water in het voertuig; dat 
daarentegen, zoals hierboven gezegd, vast
staat dat Peiffer de wagen niet heeft wil-

len verlaten en vrijwillig en bewust voor de 
dood gekozen heeft; dat het zelfmoord
gedrag van Peiffer er aldus in bestaat dat 
zij, ofschoon zij aan de dood had kunnen 
ontkomen, de dood gezocht heeft en daar
toe 'geprofiteerd' heeft van de haar door Le
mal geboden gelegenheid; (. .. ) dat de schade 
van de eisers aldus niet voortvloeit uit de 
fout van Lemal, maar uit de wil van Peif
fer om zich van het lev en te beroven", 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel de appel
rechters, om het bestaan van een oorzake
lijk verband tussen onrechtmatige daad en 
schade te beoordelen, op onaantastbare 
wijze de feiten vaststellen waarop zij hun 
beslissing gronden, de gevolgtrekkingen die 
ze daaruit maken het wettelijk begrip oor
zakelijkheid niet mogen miskennen; niet 
naar recht verantwoord is de beslissing dat 
er tussen fout en schade geen oorzakelijk 
verband bestaat op grond dat die fout 
slechts de aanleiding en niet de oorzaak 
van de schade is geweest, als uit de vast
stellingen van de beslissing niet wettig kan 
worden afgeleid dat de schade, zoals ze zich 
in concreto heeft voorgedaan, ook zonder 
die fout zou ontstaan zijn; er dus te de
zen uit de vaststellingen van het arrest en 
het bestreden vonnis, die het hofvan be
roep overneemt, niet kan worden afgeleid 
dat de dood van Anne-Marie Peiffer met de
zelfde gevolgen zou ingetreden zijn, in
dien B. Lemal met zijn voertuig in de Maas 
niet was gereden; het daarentegen vast
staat dat, ofschoon het voertuig op het wa
ter was blijven drijven en Anne-Marie Peif
fer het voertuig had kunnen verlaten, zij 
niet zou overleden zijn, indien B. Lemal 
met zijn voertuig niet in de Maas was ge
reden; het arrest bijgevolg op grond van de 
bovenvermelde vaststellingen niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat de fout die B. 
Lemal heeft begaan door opzettelijk met 
zijn voertuig in de Maas te rijden, slechts 
de aanleiding en niet de oorzaak van de 
dood van Anne-Marie Peiffer is geweest en 
derhalve niet wettig heeft kunnen beslis
sen dat de door de eisers geleden schade 
niet voortvloeit uit de fout van B. Lemal 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg de 
rechtstreekse vordering van de eisers te
gen de verweersters niet wettig heeft kun
nen afWijzen (schending van de artikelen 6, 
10 en 11 van de wet van 1 juli 1956 be
treffende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, zoals ze 
op de litigieuze feiten van toepassing was 
voor de opheffing ervan bij artikel 32 van 
de wet van 21 november 1989 betreffende 
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de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, die van kracht 
is geworden op 5 mei 1991 en voor zo
veel nodig, van de artikelen 3, 12 'en 16 van 
voornoemde wet van 21 november 1989); 

tweede onderdeel, de beslissing die, na 
erop te hebben gewezen dat het slachtof
fer een fout of een feit in oorzakelijk ver
band met zijn schade heeft begaan en dat 
ook de bij het ongeval betrokken bestuur
der schuld treft, de bestuurder niet aan
sprakelijk verklaart voor de door het slacht
offer geleden schade, niet naar recht 
verantwoord is naar het vereiste van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek als uit de feitelijke vaststellin
gen van di~ beslissing niet wettig kan wor
den afgelmd dat de schade, zoals ze zich 
heeft voorgedaan, ook zonder de fout van de 
bestuurder zou ontstaan zijn; het arrest, nu 
het, met bevestiging van de motivering van 
het vonnis a quo, vaststelt dat B. Lema! 
e~n fout he.eff: begaan door opzettelijk met 
z1~n ~oertmg m het water te rijden, de be
shssmg dat de door de eisers ten gevolge 
van het overlijden van A.M. Peiffer gele
den schade niet uit die fout voortvloeide 
niet wettig hierop heeft kunnen gronden 
dat A.M. Peiffer de wagen niet heeft wil
len verlaten en vrijwillig en bewust voor de 
dood gekozen heeft; uit die consideransen 
iJ?mers niet kan worden afgeleid dat, in
dien B. Lemal niet opzettelijk met zijn voer
tuig in de Maas was gereden, de schade zo
als ze zich heeft voorgedaan, namelijk de 
dood van A.M. Peiffer, toch zou ontstaan 
zijn; het arrest derhalve niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat de door de eisers ge
leden schade niet het gevolg was van de 
fout van Lema!, maar uitsluitend van de 
wil van Peiffer om zich het leven te bene
men en derhalve de rechtsvorderingen van 
de eisers tegen de verweersters niet wet
tig heeft kunnen afwijzen (schending van 
~~ artikelen 1382 en 1383 van het Burger
hJk Wetboek en van de artikelen 6, 10 en 
11 van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
r.il!g. inzake. motorrijtuigen, zoals ze op de 
htigieuze fmten van toepassing was voor de 
opheffing ervan bij artikel 32 van de wet 
van 21 november 1989 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, die op 5 mei 1991 van 
kracht is geworden en, voor zoveel nodig 
van de artikelen 3, 12 en 16 van voor~ 
noemde wet van 21 november 1989); 

derde onderdeel, er tussen fout en schade 
een oorzakelijk verband bestaat wanneer 
de schade zich zonder die fout n:iet op de
zelfde wijze zou hebben voorgedaan als 

waarop ze is ontstaan, zelfs als de fout niet 
de "onmiddellijke" oorzaak is van de 
schade; het arrest, na, met bevestiging van 
de motivering van het vonnis a quo te heb
ben vastgesteld dat "de (eisers) ten on
rechte aanvoeren dat de daad van Lema! 
(m!'lt het voert~ig in het water rijden) de 
emge oorzaak IS van het overlijden van 
Peiffe( ~n dat "LeJ?al slechts met zijn 
voertmg m de Maas IS gereden" niet wet
tig elk oorzakelijk verband tusse~ die daad 
die het als 'fout' aanmerkt en de dood van: 
A.M. Peiffer heeft kunnen uitsluiten op de 
enkele grond dat die daad of die fout niet 
de "rechtstreekse" oorzaak was van de dood 
van Peiffer; uit die grond immers niet valt 
af te lei den dat A.M. Peiffer ook zonder de 
fo~t van Lema! zou gestorven zijn op de 
w.IJZe waarop zulks gebeurd is; derhalve 
met naar recht verantwoord is het arrest 
waarbij wordt beslist dat de door de ei
sers geleden schade niet het gevolg is van 
~e fout van Lema! (schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek) en waarbij derhalve de rechts
vorderingen van de eisers tegen de ver
weersters worden afgewezen (schending 
van de artikelen 6, 10 en 11 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen, zoals ze op de litigieuze feiten van 
toepassing was voor de opheffing ervan bij 
artikel 32 van de wet van 21 november 
1_~89 ~etreffende de verplichte aansprake
hJkhm.dsverzeke::ing inzake motorrijtui
gen, d1e op 5 me1 1991 van kracht is ge
worden en, voor zoveel nodig van de 
artikelen 3, 12 en 16 van voorno~mde wet 
van 21 november 1989): 

Over het middel : 
Overwegende dat het arrest, nu het 

met overneming van de gronden van 
de eerste rechter uit diens vaststel
lingen afieidt dat "Anne-Marie Peif
fer kennelijk even vastbesloten was als 
Bernard Lemal om zich van haar le
ven te beroven", dat zij "haar min
naar vrijwillig en bewust in de dood is 
gevolgd" en beslist dat "de door de ei
sers geleden schade niet het gevolg is 
van de fout van Lemal, maar van de 
wil van Peiffer om zich van haar le
ven te beroven", vastbesloten als ze 
was om "zich het leven te benemen" 
de beslissing dat het zelfinoordgedrag 
van Bernard Lemal slechts de aanlei
ding en niet de oorzaak van de dood 
van Anne-Marie Peiffer is geweest, dat 
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haar overlijden "uitsluitend het ge
volg is van haar eigen wil om te ster
ven" en, derhalve, dat de schade, zo
als ze zich heeft voorgedaan, ook 
zonder de fout van Bernard Lemal zou 
ontstaan zijn, naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeel t de eisers in de 
kosten. 

14 juni 1996 - 1 • kamer- Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Verheyden - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven -Advocaten: mrs. Simont, DeBruyn 
en Gerard. 

Nr. 236 

1 e KAMER- 14 juni 1996 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE - BE
STREDEN BESLISSING- BETEKENING DOOR 
EEN PARTIJ- GEVOLGEN T.O.V ANDERE PAR
TIJEN. 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG 
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN -
EINDVONNIS - ONDERSCHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- GESCHON
DEN WETSBEPALING- WET 8 AUG. 1980 TOT 
HERVORMING DER INSTELLINGEN -ARTIKEL 
6, § 1, X- ONDERVERDELING- GEEN AANWIJ
ZING. 

1 o De betekening van de bestreden beslis
sing doet, in de regel, de cassatietermijn 
enkel ingaan ten gunste van de partij die 
de betekening heeft laten doen (1). 

(1) Zie R.P.D.B., v" Pourvoi en matiere ci
vile, nr. 121; M. Simont, Des pouruois en cassa
tion en matiere civile, nr. 44; E. FAYE, LaCour de 

2° Een rechter steunt niet op het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van een vroe
gere rechterlijke beslissing, wanneer hij 
oordeelt dat over het hem voorgelegde ge
schil reeds definitief uitspraak is gedaan, 
namelijk door een beslissing waarbij de 
rechter zijn rechtsmacht over dat geschil
punt volledig heeft uitgeoefend (2). (Artt. 
19 en 24 Ger.W.) 

3° Het middel dat het arrest verwijt dat het 
artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen niet toepast, maar de onder
verdeling van het voornoemde artikel dat 
op het geschil van toepassing is, niet pre
ciseert, is onduidelijk. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. INFRASTRUCTUUR 
T. WAALS GEWEST E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0265.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 23 januari 1990 en 1 
maart 1995 door het Hof van Beroep 
te Bergen gewezen; 

Over het door de eerste verweer
der tegen de voorziening opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening, in zoverre deze ge
richt is tegen het arrest van 23 ja
nuari 1990, betekend op 22 maart 
1990: 

Overwegende dat het arrest van 1 
maart 1995 vaststelt dat het arrest 
van 23 januari 1990 aan eiser bete
kend is geworden door de Foyer Lou
vierois; 

Overwegende dat de betekening van 
de bestreden beslissing, in de regel, de 
cassatietermijn enkel doet ingaan ten 
gunste van de partij die de beteke
ning heeft laten doen; 

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

Cassation, nr. 51; wet 25 feb. 1925 betreffende de 
cassatieprocedure in burgerlijke zaken, Memo
rie van toelichting, Pasin., 1925, blz. 38, noot III, 
sub artikel 7. 

(2) Cass., 19 maart 1992, A.R. nr. 9122 (Bull. 
en Pas., 1992, I, nr. 384). 
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Over het eerste middel : schencling van de 
artikelen 19 en 23 tot 28 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest van 1 maart 1995, ter 
verdere behandeling van de zaak betref
fende de aansprakelijkheid voor een onge
val dat op 11 augustus 1980 gebeurde en 
dat te wijten is aan de aanwezigheid van 
een vreemd voorwerp in een grasperk dat 
zich onder de bewaring van de Belgische 
Staat (ministerie van Openbare Werken) 
bevond, de door de Belgische Staat tegen 
het Waalse Gewest bij dagvaarding van 28 
november 1991 ingestelde rechtsvorde
ring tot gedwongen hervatting van het ge
ding, die steunt op de bijzondere wet van 
16 januari 1989 betreffende de financie
ring van de Gemeenschappen en Gewes
ten, niet ontvankelijk verklaart, op grond 
van het gezag van het rechterlijk gewijsde 
van het arrest van 23 januari 1990, "waar
van het beschikkend gedeelte zegt dat de 
vrijwillige tussenkomst van het Waalse Ge
west bij gebrek aan belang niet ontvanke
lijk is ... , dat de Belgische Staat tevergeefs 
tegen het Waalse Gewest aanvoert dat er 
over de hervatting van het geding geen te
genspraak is gevoerd, terwijl wel degelijk 
een virtueel debat is gevoerd aangezien 
geen afstand is gedaan en het Waalse Ge
west integendeel over de ontvankelijk
heid en de grondslag van zijn tussenkomst 
heeft geconcludeerd; dat het gezag van ge
wijsde niet vereist dat de Belgische Staat 
geen middel heeft tegengeworpen", 

terwijl het rechterlijk gewijsde zich ai
leen uitstrekt tot de punten waarover te
genspraak is gevoerd, dat bij een virtueel 
debat de rechter zijn bevoegdheid niet ge
heel heeft uitgeoefend en zijn beslissing 
over een punt waarover bij wederzijdse con
clusie geen tegenspraak is gevoerd, geen ge
zag van gewijsde heeft : 

Overwegende dat het middel, om 
kritiek uit te oefenen op het bestre
den arrest van 1 maart 1995, in zo
verre het weigert de ontvankelijk
heid en de eventuele grondslag van de 
door de Belgische Staat tegen het 
Waalse Gewest ingestelde rechtsvor
dering tot gedwongen hervatting van 
het geding te onderzoeken, op grond 
dat het arrest van 23 januari 1990 
over dat geding uitspraak heeft ge
daan, niet op nuttige wijze de schen
ding van de artikelen 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek kan aanvoe
ren, nu het probleem niets uitstaande 

heeft met het aan dat arrest verleende 
gezag van het rechterlijk gewijsde; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat het Waalse Ge
west, in zijn appelconclusie van 23 mei 
1989, zijn vorderingen tot uitstel van 
de zaak als volgt verantwoordt: "ten 
gevolge van de inwerkingtreding op 1 
januari 1989 van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 betreffende de fi
nanciering van de Gemeenschappen en 
de Gewesten (. .. ),worden de bevoegd
heden inzake openbare werken, be
paald in artikel 4, § 11, van de wet van 
8 augustus 1988 tot wijziging van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen (. .. ), 
naar de Gewesten overgedragen. Tot 
nog toe heeft de betrokken dienst ge
schillen nog geen richtlijnen ontvan
gen inzake de standpunten van de be
trokken ministers (zowel gewestelijke 
- drie- als nationale- twee -) 
met betrekking tot hun uitlegging van 
de bijzondere wet van 16 januari 1989 
betreffende de financiering van de ge
meenschappen en gewesten (inzon
derheid artikel 61)"; 

Dat het op 11 december 1989 ge
vraagd heeft om zijn vrijwillige tus
senkomst "niet ontvankelijk en te
vens niet gegrond bij gebrek aan 
belang" te verklaren, door aan te voe
ren "dat de Belgische Staat thans er
kent dat aileen hij in het geding moet 
blijven en dat hij eventueel de finan
ciele gevolgen van het litigieuze on
geval zal dragen"; 

Dat het arrest van 23 januari 1990 
de vrijwillige tussenkomst van het 
Waalse Gewest bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk verklaart en voor 
recht zegt dat "enkel de Belgische 
Staat aansprakelijk is"; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
volgt dat het hofvan beroep, in zijn ar
rest van 23 januari 1990, de gevol
gen van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 betreffende de financiering 
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van de gemeenschappen en gewes
ten op de respectievelijke aansprake
lijkheid van eiser en van de eerste ver
weerder heeft nagegaan; 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 7 46 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de neerlegging van de con
clusie van de eerste verweerder ter 
griffie op 23 mei 1989 geldt als bete
kening; 

Dat het niet ter zake doet dat de 
Belgische Staat geoordeeld heeft 
daarop niet te moeten antwoorden; 

Dat het middel, dat hierop steunt 
dat over het probleem v66r de uit
spraak van het arrest van 23 januari 
1990 geen tegenspraak is gevoerd, fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der in
stellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet 
van 8 augustus 1988 en van de artikelen 
61, § 1, eerste en zesde lid, en 82 van de bij
zondere wet van 16 januari 1989 betref
fende de financiering van de Gemeenschap
pen en de Gewesten, 

doordat het arrest van 23 januari 1990 
bij wijze van provisionele veroordeling en 
het arrest van 1 maart 1995 bij wijze van 
eindveroordeling de gevolgen ten laste van 
de Belgische Staat legde van een ongeval 
van 11 augustus 1980, dat te wijten is aan 
de aanwezigheid van een vreemd voor
werp in een grasperk dat zich onder de be
waring van het ministerie van Openbare 
Werken bevond, 

terwijl artikel 6, § 1, X, van de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen (als gewijzigd bij ar
tikel 4, § 11 van de wet van 8 augustus 
1988) de bevoegdheid van de Belgische 
Staat inzake openbare werken aan het be
trokken Gewest overdraagt; artikel61, § 1, 
eerste lid, van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 betreffende de financiering van 
de Gemeenschappen en de Gewesten be
paalt dat de Gemeenschappen en Gewes
ten automatisch de rechten en verplich
tingen van de Staat overnemen die 
betrekking hebben op de bevoegdheden die 
aan het Gewest worden toegekend bij de 
wet van 8 augustus 1988, met inbegrip van 

de rechten en verplichtingen uit hangende 
processen; de uitzondering op automati
sche overname, als bepaald in het zesde lid 
van artikel61, § 1, niet van toepassing is, 
zowel omdat de schuld bij ontstentenis 
van een definitief arrest v66r 31 decem
ber 1988 niet vaststaat, als omdat het ar
rest niet vaststelt dat er een rechtsvorde
ring is ingesteld v66r 31 december 1988, 
overeenkomstig de bepalingen inzake de 
Rijkscomptabiliteit; die bepalingen van 
openbare orde zijn en door de twee bestre
den arresten ambtshalve moeten worden 
toegepast: 

Overwegende dat het arrest van 23 
januari 1990 oordeelt dat eiser op 
grond van artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, aansprake
lijk is als bewaarder van een gras
perk dat eigendom is van de Foyer 
Louvierois; 

Overwegende dat het middel het ar
rest verwijt dat het de artikelen 6, § 1, 
X, van de bijzondere wet van 8 augus
tus 1980 tot hervorming der instellin
gen en 61, § 1, eerste lid, van de wet 
van 16 januari 1989 betreffende de fi
nancieririg van de gemeenschappen en 
gewesten, niet toepast; 

Overwegende dat het voornoemde 
artikel 6, § 1, X, uit 9 onderverdelin
gen bestaat; 

Dat het middel dat de onderverde
ling die op het geschil van toepas
sing is niet preciseert, niet ontvanke
lijk is; 

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

14 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever: mevr. Charlier- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Heeke, Simont en Kirkpatrick. 
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Nr. 237 

1 e KAMER- 14 juni 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN
WINSTEN- ONDERWAARDERING VAN ACTIVA 
- BELASTBAAR TIJDPERK. 

Krachtens artikel 25bis, § 1, W.I.B. (1964) 
worden de niet aangegeven ontvangsten 
die voortvloeien uit de onderwaarde
ring van activa niet aangemerkt als winst 
van het of de belastbare tijdperken tij
dens welke ze is gemaakt, noch van het 
belastbaar tijdperk tijdens hetwelk ze is 
ontdekt, maar wel van het belastbaar tijd
perk waarop de controle die ze aan het 
licht heeft gebracht, betrekking had, ten
zij de administratie effectief met die ont
vangsten rekening heeft gehouden bij het 
bepalen van de belastbare winst van een 
vorig tijdperk. 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0065.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 maart 1995 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de 
artikelen 25bis van het oude Wethoek van 
de Inkomstenbelastingen, 361 van het Wet
hoek van de lnkomstenhelastingen 1992, en 
van het daarin vastgelegde beginsel "non 
his in idem", 

doordat het arrest beslist dat de eisers 
wei degelijk hun inventarisboek hebben 
aangepast aan de werkelijke hoeveelheid 
uitgaande goederen "maar daarbij verzuim
den de aan de belastingen aangegeven voor
raad aan te passen"; dat het arrest met an
dere woorden aanneemt dat de werkelijke 
voorraad die op 31 december 1983 in de on
derneming van de verzoekers aanwezig 
was, overeenkwam met die welke in het 
inventarisboek was vermeld (6.499.848 
frank) - de aan de administratie aange
geven voorraad was evenwel overgewaar
deerd; dat het overigens vermeldt dat uit de 
stukken waarop het hof van beroep ver
mag acht te slaan, niet blijkt dat met de al-

dus vastgestelde ontvangsten rekening 
werd gehouden om de fiscale resultaten te 
bepalen, 

terwijl de enkele vaststelling dat de ei
sers de hij de administratie aangegeven 
voorraad overgewaardeerd hebben nood
zakelijkerwijs impliceert dat reeds belas
ting is geheven op de daaruit voortvloeiende 
meerontvangst; de overweging dat de ei
sers op 31 december 1983 een voorraad van 
15.941.755 frank in plaats van de 6.499.848 
frank die aan de administratie had moe
ten aangegeven worden aldus aantoont dat 
de door die discrepantie verkregen meer
opbrengsten al werd belast; de belastbare 
winst immers bestaat in het verschil tus
sen het maatschappelijk vermogen bij het 
begin en het einde van het aanslagjaar; het 
geen twijfellijdt dat iedere overwaarde
ring van de voorraad in de jaarrekenin
gen, zoals zij door het bestreden arrest 
wordt erkend, de aan belasting onderwor
pen winst naar evenredigheid verhoogt; de 
juridische bepaling van de belastbare winst, 
die volledig door het bestreden arrest wordt 
miskend, aldus in rechte aantoont dat de 
meerontvangsten ten gevolge van het liti
gieuze verschil in voorraad (9.449.907 
frank), voorheen al waren belast; het ar
rest, nu het, uitgaande van hetzelfde ver
schil, een tweede belastingheffing wet
tigt, de draagwijdte miskent van artikel 
25bis van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen dat, zo het uitkomt op een dub
bele belasting op de inkomsten, zijn ei
gen toepassing uitsluit; het arrest, bijgevolg, 
nu het de beslissing van de directeur be
krachtigt, het oude artikel 25bis, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en het daarin vastgelegde beginsel non 
bis in idem schendt : 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 25bis, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) bepaalt dat, wanneer, bij 
het onderzoek van de rekeningen en 
inventarissen over een bepaald belast
baar tijdperk in artikel 21, eerste lid, 
3', bedoelde onderwaarderingen van 
activa of overwaarderingen van pas
siva worden vastgesteld, ze dan als 
winst van dat belastbaar tijdperk wor
den aangemerkt, zelfs indien ze blij
ken uit de boekhouding betreffende vo
rige belastbare tijdperken, tenzij de 
belastingplichtige bewijst dater re
kening mede werd gehouden bij het 
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bepalen van het fiscaal resultaat van 
deze laatste tijdperken; 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds, vaststelt dat de administratie, bij 
de controle van de aangiften voor de 
aanslagjaren 1983 en 1984, een dis
crepantie heeft ontdekt die "aanlei
ding heeft gegeven tot bedrieglijk niet 
aangegeven inkomsten, wat, zoals (ei
seres) zelf toegeeft, een onderwaarde
ring van activa inhoudt en de toepas
sing van artikel 25bis, § 1, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastin
gen (1964) mogelijk maakt"; 

Dat het, anderzijds, vermeldt "dat 
uit de stukken waarop het hofvan be
roep vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat met de aldus bepaalde, niet aan
gegeven ontvangsten rekening werd 
gehouden voor de vaststelling van de 
fiscale resultaten van de vorige ja
ren, dat het evenmin bewezen is dat 
de administratie reeds tijdens de 
aanslagjaren v66r die waarover het ge
schilloopt, weet had van die litigieuze 
discrepantie en de daaruit voort
vloeiende onderwaardering van ac
tiva; 

Overwegende dat het arrest aldus 
het artikel 25bis correct toepast en het 
in het middel aangevoerde beginsel 
niet miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 juni 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-Advocaten: mrs. 
De Bruyn; H. Bartholomeeusen, Brussel. 

Nr. 238 

3e KAMER- 17 juni 1996 

LOON- BESCHERMING- UITBETALING
TIJDSTIP- GEZETTE TIJDEN- DRAAGWIJDTE 
-GEVOLG. 

De niet-betaling van het loon verschul
digd op de door art. 9 Wet Bescherming 
Loon gezette tijdstippen houdt in dat er 
geen betaling is op het hiertoe gesteld tijd
stip; dit is strafbaar op grand van art. 42, 
1 ", Wet Bescherming Loon. (Artt. 9 en 42, 
1°, Wet Bescherming Loon.) 

(AUTORIJSCHOOL VIA B.VB.A. 
T. FAILLISSEMENT VANDEGHINSTE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0095.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 oktober 1994 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 7, lid 1, van het Eu
ropees verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, 15, lid 1, van het Internatio
naal verdrag inzake burgerrechten en po
litieke rechten, gesloten te New York op 19 
december 1966 en goedgekeurd bij wet van 
15 mei 1981, 12, tweede lid, en 14 van de 
gecoordineerde Grondwet (oud artikel 7, 
tweede lid en 9 van de Grondwet van 7 fe
bruari 1831), 2, eerste lid, van het Strafwet
boek, 3, 26, 27 en 28 van de wet van 17 
april1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, ge
wijzigd bij de wet van 30 mei 1961, 56.1, 60 
en 61, van de wet van 5 december 1968 be
treffende de collectieve arbeidsovereen
komst en de paritaire comites, gewijzigd bij 
het Koninklijk Besluit nr. 15 van 23 okto
ber 1978, 2, 9, 11, 42.1, 45 en 46 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, gewij
zigd bij de Koninklijke Besluiten van 1 
maart 1971, 23 oktober 1987 en voor de 
wijziging bij de wet van 27 juni 1985 en de 
programmawet van 22 december 1989 en 
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de wet van 23 maart 1994 en voor de wij
ziging bij Koninklijk Besluit nr. 225 van 7 
december 1983, 54, en 60 van het Konink
lijk Besluit van 28 juni 1971 houdende aan
passing en coordinatie van de wetsbepa
lingen betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, gewijzigd bij Konink
lijk Besluit van 23 oktober 1978 en mis
kenning van het algemeen rechtsbeginsel 
"nullum crimen sine lege, nulla poena sine 
lege"; 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke vernietiging eiseres veroordeelt om 
aan verweerders q.q. te betalen: 209.668 F. 
achterstallig loon, 31.029 F. vakantiegeld en 
16.439 F. oudejaarspremie, zijnde in to
taal259.136 F. op de volgende gronden: 
"Vandeghinste Miranda houdt voor dat zij 
vanaf 1 juli 1982 als part-time bediende te
werkgesteld was bij eiseres ... Zij zou met 
aangetekend schrijven van 15 juni 1983 
aan eiseres opzeg van de arbeidsovereen
komst betekend hebben tegen 30 septem
ber 1983, ogenblik waarop zij haar betrek
king als bediende-gerante werkelijk heeft 
beeindigd ... Uiteraard kan eiseres ook nog 
in graad van hoger beroep de veijaring op
werpen van een vordering inzake loonte
goed inclusief oudejaarspremie en achter
stallig vakantiegeld. Dit hoeft dus geenszins 
in limine litis te gebeuren, zoals voorge
houden door verweerders q.q. Overeen
komstig de artikelen 2, 9 en 42.1°, wet 12 
april1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers wordt de niet be
taling van loon strafrechtelijk beteugeld. En 
overeenkomstig art. 54, eerste lid, 2°, K.B. 
28 juni 1971 houdende aanpassing en coiir
dinatie van de rechtsbepalingen betref
fende de jaarlijkse vakantie van de werk
nemers, geldt eenzelfde principe ten 
aanzien van de niet betaling van het ver
schuldigd vakantiegeld. De werknemer aan 
wie op grond van een arbeidsovereenkomst 
loon ofvakantiegeld verschuldigd is, heeft, 
nu de niet-betaling ervan bestanddeel is 
van een misdrijf, een mogelijkheid ab ini
tio een vordering in te stellen, hetzij op 
grond van de overeenkomst, hetzij op grond 
van een misdrijf. Dit keuzerecht kan in 
hoofdorde worden uitgeoefend, maar ook in 
ondergeschikte orde, zodat de vordering een 
dubbele grondslag heeft. Thn deze heeft Mi
randa Vandeghinste - alhoewel de door 
haar aangehaalde feitelijke gegevens en de 
door haar gebruikte bewoordingen onmis
kenbaar de keuze laten - in de inleidende 
dagvaarding geen keuze gemaakt tussen 
een burgerlijke vordering gesteund op een 
misdrijf en een vordering gesteund op de 
arbeidsovereenkomst. In conclusies, neer-

gelegd ter griffie van het Arbeidshof op 19 
juni 1992, deden verweerders q.q. gelden 
dat de vordering van Miranda Vandeghin
ste gefundeerd was ex delicto. Zij steu
nen in deze conclusies niet op andere fei
telijke gegevens dan die welke in de 
dagvaardingen en in vorige conclusies aan
gevoerd werden, zodat het voorwerp van de 
oorspronkelijke vordering niet gewijzigd 
werd, nu tussen twee rechtstitels een keuze 
gemaakt werd die op basis van de bewoor
dingen van de dagvaarding mogelijk was. 
Zij hebben aldus enkel verduidelijkt welke 
rechtstitel volgens hen steeds als grand
slag van de vordering gediend heeft. Der
gelijke verduidelijking impliceert geen wij
ziging ofuitbreiding van de eis. Het betreft 
derhalve geen nieuwe vordering, nu zij de 
mogelijkheid hadden vrij te beschikken over 
de vordering teneinde de rechten van Mi
randa Vandeghinste te waarborgen. De vor
dering van verweerders q.q. waarvan thans 
werd verduidelijkt dat zij geldt als zijnde 
ex delicto, was dus - gelet op de respec
tievelijke data van beeindiging der arbeids
overeenkomst en van de inleidende dag
vaarding- niet veijaard bij toepassing van 
art. 26 voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering. Met betrekking 
tot het achterstallig loon client vastge
steld te worden dat verweerders q.q. dit 
thans, bij uitbreiding van hun vordering, 
begroten volgens de barema's van het 
N.P.C. nr. 218 (Aanvullend nationaal pa
ritair comite voor bedienden)"; 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 9 van de 
wet van 12 april1965 de tijdstippen vast
stelt waarop het verschuldigde loon moet 
worden uitbetaald; dat artikel42.1 van de 
wet van 12 april 1965 de werkgever straft 
die het loon niet betaalt op die tijdstip
pen; dat die artikelen bijgevolg enkel de 
laattijdige betaling van het loon straf
baar stellen, maar dat het eenvoudig niet 
betalen van het loon door die artikelen niet 
strafbaar gesteld wordt; dat het bestre
den arrest dan ook ten onrechte beslist 
heeft dat de niet betaling van loon door die 
artikelen strafrechtelijk beteugeld wordt en 
dat de werknemers aan wie op grond van 
een arbeidsovereenkomst loon verschul
digd is, bij niet betaling de mogelijkheid 
heeft een vordering in te stellen op grond 
van dit misdrijf (schending van art. 2, 9, 11 
en 42.1, wet 12 april1965); dat het bestre
den arrest op die gronden ook niet wette
lijk kon beslissen dat de vordering van ver
weerders q.q. wegens niet betaald loon, niet 
veijaard was bij toepassing van art. 26 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek van 
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Strafvordering (schending van art. 3, 26, 27 
en 28, wet 17 april 1878); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 9 van de 
Loonbeschermingswet de uitbetaling 
regelt van het op gezette tijden ver
schuldigd loon; dat artikel 42, 1", van 
deze wet de werkgever die zich schul
dig maakt aan de overtreding van 
voormeld artikel 9, strafbaar stelt; 

Dat niet-betaling van dit loon in
houdt dat er geen betaling is op het 
hiertoe gestelde tijdstip; dat dit straf
baar is op grond van de voormelde 
wetsbepalingen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

17 juni 1996 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 239 

3e KAMER- 17 juni 1996 

1° PARITAIR CO MITE - RESSORT- CRI
TERIUM -ACTIVITEIT VAN DE ONDERNEMING. 

2° PARITAIR COMITE- PARITAIR COMITE 
VOOR BEDIENDENVAN DE SCHEIKUNDIGE NLJ
VERHEID (P.C. NR 207) - BEDRIJFSSECTOR
REUKWERK- EXTRACTEN VAN TOILETWATER 
- KOSMETISCHE PRODUKTEN- HYGIENE EN 
TOILETPRODUKTEN - RESSORT. 

1 o Het ressort van een paritair comite wordt 
in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit 
van de betrokken onderneming tenzij een 

ander criterium werd bepaald in het 
oprichtingsbesluit (1). (Art. 35 C.A.O.
wet.) 

2° Een onderneming van de bedrijfssec
tor in verband met reukwerk, extracten 
van toiletwater, kosmetische produkten, 
hygiene en toiletprodukten behoort tot de 
bevoegdheid van het P.C. nr. 207, zodra 
een of meerdere van de in artikel 1, § 2, 
2, K.B. 5 juli 1978 opgesomde activitei
ten de hoofdactiviteit van de onderne
ming uitmaakt. 

(MUEHLENS N.V. T. DIEU E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0105.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1995 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 16.4, 19, 26 en 31, 35, 
56, 1, 57 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites, 1, 2, 3, 5 
en 10 van de besluitwet van 9 juni 1945 tot 
vaststelling van het statuut der paritaire 
comites, zoals gewijzigd door de wetten van 
20 juli 1961 en 28 juli 1962, 1, § 2, 2 van 
het koninklijk besluit van 5 juli 1981 tot op
richting en tot vaststelling van de bena
ming en van de bevoegdheid van sommige 
paritaire comites en tot vaststelling van het 
aantalleden ervan, zoals gewijzigd bij ar
tikel 4 van het koninklijk besluit van 5 juni 
1981 tot wijziging van het koninklijk be
sluit van 5 juni 1978 tot oprichting en tot 
vaststelling van de benaming en van de be
voegdheid van sommige paritaire comites 
en tot vaststelling van het aantalleden er
van, artikel1, § 2, 62 van het koninklijk be
sluit van 5 januari 1957 waarbij de bena
ming, de bevoegdheid en de samenstelling 
van de paritaire comites, opgericht in uit
voering van de besluitwet van 9 juni 1945 
tot vaststelling van het statuut der pari
taire comites, bepaald worden, 1,2 van het 
koninklijk besluit van 4 november 197 4 tot 

(1) Cass., 9 sept. 1991,A.R. nr. 9178 (A.C., 
1990-91, nr. 10). Zie : Cass., 17 feb. 1992, A.R. nr. 
7688 (A.C., 1991-92, nr. 319). 
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oprichting en tot vaststelling van de bena
ming en van de bevoegdheid van het aan
vullend paritair comite voor de bedien
den, 1 van de collectieve arbeidsovereen
komst van 19 maart 1979 gesloten in het 
aanvullend nationaal paritair comite voor 
de bedienden tot vaststelling van de 
arbeids- en beloningsvoorwaarden, alge
meen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 26 juni 1979 (B.S., 22 no
vember 1979), welke collectieve arbeids
overeenkomst werd gecoordineerd door de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 
1989 gesloten in het aanvullend natio
naal paritair comite voor de bedienden tot 
vaststelling van de arbeids- en belonings
voorwaarden, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 6 augus
tus 1990 (B.S., 31 augustus 1990), en van 
de artikelen 1 van deze algemeen verbin
dend verklarende koninklijke besluiten, 

doordat, het bestreden arrest beslist dat 
de ondememing van eiseres ressorteert on
der het Aanvullend N ationaal Paritair Co
mite voor Bedienden (P.C. nr. 218) en oor
deelt dat, in toepassing van de C.A.O. van 
19 maart 1979 gesloten in het P.C. nr. 218, 
voor de betwiste jaren van 1979 tot en met 
1990 een eindejaarspremie aan de rechts
voorganger van verweersters verschul
digd was; het bestreden arrest dienvolgens 
eiseres veroordeelt tot betaling aan ver
weerster van de som van een miljoen hon
derddrieennegentig duizend tweehonderd 
zevenenzeventig frank, meer de wette
lijke en gerechtelijke intresten, op grond 
van o.m. volgende overwegingen : "Uit de 
voorbereidende werken m.b.t. de CAO
wet van 5 december 1968 dient te wor
den afgeleid dat voor wat de vaststelling be
treft van het bevoegd paritair comite 
waaronder een onderneming ressorteert 
deze principieel bepaald wordt door de door 
de ondememing uitgeoefende hoofdactiviteit 
(cfr. Parl. Doc. , Sen. ,Toelichting 1967-
1968, nr. 148, blz. 45; Pasin., 1968, 892,. 
Cass. 24 december 1990, J.T.T., 1991, 176; 
Arb. H. Brussel 18 december 1991, A.R. 
25.156 Van Barel t/ Anilac N.V.), en niet 
door de arbeidsovereenkomst of de func
tie van de werknemer zoals terecht door (ei
seres) gesteld wordt. De bedrijfsactiviteit 
van (eiseres), zoals in haar besluiten ge
steld, bestaat uit de produktie (gestaakt in 
Belgie in 1988), de verwerking, hewer
king, de handel en distributie van reuk
waters, kosmetische produkten, e.a. Vol
gens de inhoud van het K.B. van 5 juli 
1978, zoals gewijzigd bij K.B. van 5 april 
1981, ressorteren onder het Paritair Co
mite voor bedienden uit de Scheikundige 

Nijverheid (207) de ondememingen die voor 
eigen rekening of voor rekening van der
den zich bezighouden met de produktie, de 
verwerking, de bewerking, de handel en de 
distributie van scheikundige produkten en 
worden in dit K.B. bij wijze van voorbeeld 
geacht aan deze definitie te beantwoor
den o.m. de bedrijfssector i.v.m. reukwerk, 
extracten van toiletwater, kosmetische pro
dukten, hygiene en toiletprodukten. In te
genstelling tot hetgeen (eiseres) in beslui
ten voorhoudt, met verwijzing naar stuk 12 
van haar dossier, maakt de produktie van 
kosmetische produkten zeker haar hoofd
activiteit niet uit. Uit de 'cumulatieve 
turnover'-Belgie (stuk nr. 12) kan aileen 
worden afgeleid dat de produkten, 4711 
Echt Ktilnisch Wasser, Ice de Cologne, 'lbsca 
en Sia Irish Moss, 75 %van de omzet uit
maken van de ondememing doch blijft (ei
seres) in gebreke het bewijs te leveren dat 
deze produkten effectief door haar wor
den geproduceerd in een fabriekscomplex 
dat zij bezat, zoals door haar in besluiten 
gesteld. Integendeel blijkt aileen reeds uit 
de briefhoofding (1981 en 1984) van de 
rechtsvoorganger van (eiseres), de N.V. Co
lonia Import (stuk 5 en 6 van verweersters) 
dat zij 'alleeninvoerder en concessionaris 
voor Belgie en het Groothertogdom Luxem-i 
burg van 4 711 Echt Kolnisch Wasser' is en 
dus geen producent. Eveneens blijkt meer 
bepaald uit dit stuk 5 (met inhoudelijke toe
stemming van de Prijzencommissie, zoals 
daarin vermeld) dat zowel het produkt 4 711 
Echt Kolnisch Wasser als Ice de Cologne, 
Tosca en Sia Irish Moss, verwerkt en ver
pakt, aangekocht worden door (eiseres) ge
zien hierin voor ieder produkt de aankoop
prijs is vermeld zodat van produktie 
hiervan door (eiseres) geen sprake is, zo
danig dat rekening gehouden met voor
melde omzetcijfers de produktie van kos
metische produkten zeker niet de 
hoofdactiviteit inhoudt van de onderne
ming doch integendeel een beperkte neven
activiteit uitmaakte, ondergeschikt aan de 
verkoop van deze produkten, hoofdactiviteit 
van de onderneming. Zodoende ressor
teert (eiseres) in casu niet onder het P.C. nr. 
207 doch onder hetAanvullend Nationaal 
Paritair Comite voor Bedienden (P.C. nr. 
218) en diende aan wijlen de heer Van 
Schepdael, in toepassing van de C.A.O. van 
19 maart 1979 gesloten in het P.C. nr. 218, 
een eindejaarspremie te worden uitge
keerd voor de betwiste jaren van 1979 tot 
en met 1990." 

terwijl, overeenkomstig artikel35 van de 
wet van 5 clecember 1968 betreffende de 
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collectieve arbeidsovereenkomsten en de pa
ritaire comites, de Koning bepaalt welke 
personen, welke bedrijfstak of onderne
ming en welk gebied tot het ressort van elk 
comite behoort; in toepassing van artikel 35 
van de C.A.O.-wet de bevoegdheid van een 
paritair comite ten opzichte van een be
paald bedrijf in concreto beoordeeld moet 
worden, rekening houdend met de glo
bale en hoofdzakelijke activiteit van dat be
drijf, tenzij uit het oprichtingsbesluit een 
ander criterium blijkt, zoals de gewone of 
normale activiteit van de onderneming; 
overeenkomstig artikel1, § 2, 2 van het ko
ninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprich
ting en tot vaststelling van de benaming en 
van de bevoegdheid van sommige pari
taire comites en tot vaststelling van het 
aantalleden ervan, zoals gewijzigd bij ar
tikel 4 van het koninklijk besluit van 5 juni 
1981, onder de toepassing van het Pari
tair Comite voor de bedienden van de schei
kundige nijverheid (Nr. 207) vallen "de on
dernemingen die voor eigen rekening of 
voor rekening van derden zich bezighou
den met de produktie, de verwerking, de 
bewerking, de verpakking, de handel en de 
distributie van scheikundige produkten"; 
luidens voormelde bepaling bij wijze van 
voorbeeld geacht wordt aan deze definitie 
te beantwoorden, o.m. de bedrijfssector 
i.v.m. reukwerk, extracten van toiletwater, 
kosmetische produkten, produkten voor de 
hygiene en toiletprodukten; gelet op deze 
bevoegdheidsomschrijving een onderne
ming geacht moet worden onder het res
sort van het Paritair Comite voor de be
dienden van de scheikundige nijverheid 
(P.C. Nr. 207) te behoren, zodra een of 
meerdere van de in artikel1, § 2, 2 van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1978 opge
somde activiteiten, (m.n. de produktie, de 
verwerking, de bewerking, de verpakking, 
de handel en de distributie van scheikun
dige produkten) de hoofdactiviteit van de 
onderneming vormt; nu uit de vaststellin
gen van het bestreden arrest blijkt dat de 
activiteiten van de onderneming van eise
res bestaan in de verkoop en de produk
tie van kosmetische produkten, de onder
neming onder de bevoegdheid van het 
Paritair Comite voor de bedienden van de 
scheikundige nijverheid (nr. 207) valt; het 
inderdaad niet wettelijk vereist is dat de 
betrokken onderneming al de in artikel 1, 
§ 2, 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 
1978 opgesomde activiteiten zou uitoefe
nen; uit de bevoegdheidsomschrijving van 
artikel1, § 2, 2 van het koninklijk besluit 
van 5 juli 1978 evenmin kan worden afge
leid welke van de opgesomde activiteiten 

hetzij in overwegende (hoofdactiviteit), het
zij in mindere mate (nevenactiviteit) door 
de onderneming moet worden uitgeoefend; 
de beslissing van het Arbeidshof dat de on
derneming van eiseres niet onder het pa
ritair comite voor de bedienden van de 
scheikundige nijverheid (P.C. Nr 207) res
sorteert, op grond dat "de produktie van 
kosmetische produkten zeker niet de hoofd
activiteit inhoudt van de onderneming doch 
integendeel een beperkte nevenactiviteit 
uitmaakte, ondergeschikt aan de verkoop 
van deze produkten, hoofdactiviteit van de 
onderneming'', derhalve niet naar recht ver
antwoord is; zodat, de beslissing van het be
streden arrest dat de onderneming niet on
der de bevoegdheid van het Paritair Comite 
voor de Bedienden voor de Scheikundige 
Nijverheid valt op de enkele grond dat de 
produktie van scheikundige produkten niet 
de hoofdactiviteit uitmaakt van de onder
neming van eiseres niet wettelijke gerecht
vaai'digd is en schending inhoudt van 
bovenvermelde artikelen 35 van de wet van 
5 december 1968 en 1, § 2, 2 van het ko
ninklijk besluit van 5 juli 1978, zoals ge
wijzigd door artikel4 van het koninklijk be
sluit van 5 juni 1981; het bestreden arrest 
bijgevolg niet wettig heeft kunnen oorde
len dat de onderneming van eiseres res
sorteert onder het Aanvullende N ationaal 
Paritair Comite van de bedienden, ver
mits de onderneming onder de bevoegd
heid ressorteert van een eigen comite 
(schending van de artikelen 1, 2, 3, 5 en 10 
van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vast
stelling van het statuut der paritaire co
mites, artikel 1, § 2, 62 van het konink
lijk besluit van 5 januari 1957 waarbij de 
benaming, de bevoegdheid en de samen
stelling van de paritaire comites, opge
richt in uitvoering van de besluitwet van 9 
juni 1945 tot vaststelling van het statuut 
der paritaire comites, bepaald worden en, 
voor zoveel als nodig, artikel 35 van de wet 
van 5 december 1968 en 1,2 van het ko
ninklijk besluit van 4 november 1974 tot 
oprichting en tot vaststelling van de bena
ming en van de bevoegdheid van het aan
vullend paritair comite voor bedienden); en 
zodat, de onderneming van eiseres niet ge
bonden is door de collectieve arbeidsover
eenkomsten gesloten in dat Aanvullend N a
tionaal Paritair Comite voor de bedienden 
en het bestreden arrest derhalve scherr
ding inhoudt van artikel16.4, 19, 26 en 31 
van de wet van 5 december 1968, en 1 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 
maart 1979 gesloten in hetAanvullend Na
tionaal Paritair Comite voor de bedien
den tot vaststelling van de arbeids- en 
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beloningsvoorwaarden, algemeen verbin
dend verklaard bij koninklijk besluit van 26 
juni 1979, welke collectieve arbeidsover
eenkomst gecotirdineerd werd door de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 
1989 gesloten in het Aanvullend Natio
naal Paritair Comite voor de bedienden be
tretfende de arbeids- en belonings
voorwaarden, algenieen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 6 augustus 
1990, en van de artikelen 1 van de alge
meen verbindend verklarende konink
lijke besluiten; het bestreden arrest der
halve ten onrechte geoordeeld heeft dat het 
niet-uitkeren van een eindejaarspremie in 
de litigieuze periode van 1979 tot en met 
1990 een overtreding uitmaakte van voor
melde algemeen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst van het Aan
vullend Nationaal Paritair Comite voor de 
bedienden, welk overtreden strafbaar ge
steld is bij artikel 56, 1 en bestraft wordt 
overeenkomstig artikel57 van de wet van 
5 december 1968; het bestreden arrest bij
gevolg tevens voormelde wettelijke bepa
lingen heeft geschonden : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1 van het koninklijk besluit van 5 
juli 1978 tot oprichting en tot vast
stelling van de benaming en van de 
bevoegdheid van sommige paritaire co
mites en tot vaststelling van het aan
talleden ervan, onder de toepassing 
van het paritair comite voor de be
dienden van de scheikundige nijver
heid (nr. 207) vallen "de ondernemin
gen die voor eigen rekening of voor 
rekening van derden zich bezighou
den met de produktie, de verwerking, 
de bewerking, de handel en de distri
butie van scheikundige produkten (. .. )"; 
dat in dit koninklijk besluit bij wijze 
van voorbeeld onder meer geacht 
wordt aan deze definitie te beantwoor
den : de bedrijfssector in verband met 
reukwerk, extracten van toiletwater, 
kosmetische produkten, hygiene en 
toiletprod ukten; 

Overwegende dat het bevoegdheids
gebied van een paritair comite in be
ginsel bepaald wordt door de hoofd
activiteit van de betrokken onderne
ming, tenzij een ander criterium werd 
bepaald in het oprichtingsbesluit; 

Overwegende dat, gelet op voor
melde bevoegdheidsomschrijving, een 

onderneming van de bedrijfssector in 
verband met reukwerk, extracten van 
toiletwater, kosmetische produkten, 
hygiene en toiletprodukten tot de be
voegdheid van het paritair comite nr. 
207 behoort, zodra een of meerdere 
van de voormelde in artikel 1, § 2, 2, 
van het koninklijk besluit van 5 juli 
1978 opgesomde activiteiten de hoofd
activiteit van de onderneming uit
maakt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verkoop van kosmetische 
produkten de hoofdactiviteit van de 
onderneming van eiseres is; dat het ar
rest oordeelt dat eiseres niet onder het 
paritair comite nr. 207 ressorteert, op 
de enkele grand dat "de produktie van 
kosmetische produkten zeker niet de 
hoofdactiviteit inhoudt van (eiseres) 
doch integendeel een beperkte neven
activiteit uitmaakte, ondergeschikt aan 
de verkoop van deze produkten"; dat 
het arrest aldus zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit het hager 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 het Arbeidshof te 
Alltwerpen. 

17 juni 1996 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Tegenstrijdige con
clusie (2) van mevr. De Raeve, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. De Gryse en 
Geinger. 

(2) Uit de bevoegdheidsomschrijving van art. 
1, § 2, 2, K.B. 5 juli 1978 tot oprichting en tot 
vaststelling van de benaming en van de bevoegd
heid van sommige paritaire comites en tot vast
stelling van het aantalleden ervan, zoals gewij
zigd bij art. 4 K.B. 5 juni 1981, ressorteren onder 
de bevoegdheid van het Paritair Comite voor be
dienden van de scheikundige nijverheid (nr. 207) 
"de ondernemingen die voor eigen rekening of 

-]_ ....:____""'--'=--------
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Nr. 240 

3e KAMER- 17 juni 1996 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING- VREEMDE EN STAATLOZE WERKNE
MERS - TEWERKSTELLING- VOORLOPIGE 
TOELATING - HOEDANIGHEID VAN 
KANDIDAAT-POLITIEK VLUCHTELING- WERK
LOOSHEIDSUITKERING- VOORWAARDEN
GEVOLG. 

2° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE
VREEMDE EN STAATLOZE WERKNEMERS- GE
LIJKHEID VAN BEHANDELING MET BELGISCHE 
ONDERDANEN- TEWERKSTELLING- VOOR
LOPIGE TOELATING- HOEDANIGHEID VAN 
KANDIDAAT-POLITIEK VLUCHTELING- GE
VOLG. 

3° VREEMDELINGEN - VREEMDE EN 
STAATLOZE WERKNEMERS- WERKLOOSHEID 
- GERECHTIGDE- GELIJKHEID VAN BEHAN
DELING MET BELGISCHE ONDERDANEN -
TEWERKSTELLING- VOORLOPIGE ARBEIDS
VERGUNNING - HOEDANIGHEID VAN 
KANDIDAAT-POLITIEK VLUCHTELING. 

1 o De vreemde arbeider, kandidaat-politiek 
vluchteling, in het bezit van een voorlo
pige toelating tot tewerkstelling, voldoet 
niet aan art. 43 van het Werkloosheids
besluit van 25 nov. 1991, om toegelaten te 
worden tot het recht op werkloosheids
uitkeringen, indien hi} niet voldoet aan de 
wetgeving met betrekking op de vreem
delingen en op deze die betrekking heeft 
op de tewerkstelling van vreemde arbeids
krachten. (Art. 43, § 1, Werkloosheids
besluit; artt. 7 en 8 K.B. nr. 34 van 20 
juli 1967; art. 20, 2°, M.B. 19 dec. 1967; 
artt. 1 en 2 M.B. 15 juli 1969.) 

2° en 3° De gelijkheid van behandeling in
zake werkloosheid van vreemde of staat
loze werknemers en van Belgische onder
danen geldt slechts, eventueel met 
terugwerkende kracht, voor de persoon die 
de hoedanigheid van vluchteling bezit en 
als dusdanig is erkend krachtens de toe-

voor rekening van derden zich bezighouden met 
de produktie, de verwerking, de hewer king, de 
verpakking, de handel en de distributie van schei
·kundige produkten. 

In strijd met de beslissingvan het Hofwas het 
O.M. van oordeel dat uit de formuleringvan ar
tikel1, § 2, 2, K.B. 5 juli 1978 blijkt dat de hoofd
activiteit van de onderneming in al de opge
somde activiteiten dient te bestaan opdat deze 
onder het P.C. nr. 207 zou ressorteren. 

passelijke verdrags- en wetsbepalingen 
(1). (Art. 43, § 1, Werkloosheidsbesluit 
1991; art. 24, 1, b, Verdrag 28 juli 1951 
Status van Vluchteling, goedgekeurd bij 
wet van 26 juni 1953; artt. 48 en 49, eer
ste lid, 2° en 3°, Vreemdelingenwet.) 

(R.V.A. T. BRUMA) 

ARREST 

(A.R. nr. S.95.0145.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1995 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 159, 191 van de ge
cotirdineerde Grondwet van 17 februari 
1994, 43, § 1, eerste en tweede lid, 69 § 1, 
koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering, 
1, 4, 5, 6, 7, 8 koninklijk besluit nr. 34 van 
20 juli 1967 betreffende de tewerkstel
ling van werknemers van vreemde natio
naliteit, 1, 5, 6 van het koninklijk besluit 
van 6 november 1967 betreffende de voor
waarden van toekenning en intrekking van 
de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten 
voor werknemers van vreemde nationali
teit, 1, 2 van het ministerieel besluit van 15 
juli 1969 betreffende de voorwaarden van 
toekenning van de arbeidsvergunningen en 
arbeidskaarten voor werknemers van 
vreemde nationaliteit, 19 en 20 van het mi
nisterieel besluit van 19 december 1967 be
treffende de modaliteiten van indiening en 
aflevering van de aanvragen om arbeids
vergunningen en arbeidskaarten voor werk
nemers van vreemde nationaliteit de arti
kelen 19 en 20 zoals gewijzigd door het 
ministerieel besluit van 15 juli 1969; 1, 24, 
1, b), 31 van het Verdrag betreffende de sta
tus van vluchtelingen, ondertekend te 
Geneve op 28 juli 1951, goedgekeurd bij wet 
van 26 juni 1953, in werking sedert 22 april 
1954, en, voor zoveel als nodig, schending 
van de artikelen 1 en 5 van de 
goedkeuringswet van 26 juni 1953, 48, 49 
van de wet van 15 december 1980 betref
fende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, artikel 48, zoals van kracht 
na de wet van 14 juli 1987; 

(1) Cass., 25 sept. 1995, A.R. nr. S.95.0043.N 
(A.C., 1995, nr. 398). 
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doordat, het bestreden arrest het ha
ger beroep ongegrond verklaarde en, on
der bevestiging van het vonnis van de 
arbeidsrechtbank te Kortrijk, afdeling Roe
selare, van 12 september 1994, de liti
gieuze administratieve beslissing vernie
tigde en oordeelde dat verweerder met 
ingang van 17 augustus 1993 dient toege
laten tot het recht op werkloosheidsuitke
ringen, op volgende gronden: "( ... ); 4.2 (Ei
ser) steunt zijn hoger beroep op de 
bepalingen van artikel 43 van het 
werkloosheidsbesluit van 25 november 
1991, waarvan § 1, eerste lid, bepaalt dat 
de vreemde ( ... ) werknemer slechts toege
laten wordt tot het recht op werkloosheids
uitkeringen indien hij voldoet aan de wet
geving die betrekking heeft op de 
vreemdelingen en op deze die betrekking 
heeft op de tewerkstelling van vreemde ar
beidskrachten. Het tweede lid preciseert 
dat de in Belgie verrichte arbeid slechts in 
aanmerking komt indien hij verricht werd 
overeenkomstig de wetgeving die betrek
king heeft op de tewerkstelling van 
vreemde arbeidskrachten. Volgens (eiser) is 
door (verweerder) niet aan deze voorwaar
den voldaan, omdat hij slechts tewerkge
steld werd krachtens een voorlopige ar
beidsvergunning, in afwachting van de 
afhandeling van zijn dossier als politiek 
vluchteling. De tewerkstelling van 
kandidaat-vluchteling is weliswaar als dus
danig niet uitdrukkelijk voorzien in de door 
(eiser) geciteerde wetteksten en de toela
ting die (verweerder) verkreeg kadert dus 
niet in die wetgeving, maar steunt op !ou
ter administratieve richtlijnen. 4.3 (Ei
ser) heeft enkel na te gaan of: - verweer
der op regelmatige wijze in Belgie verbleef 
(wat blijkbaar niet in discussie is); -of zijn 
tewerkstelling gebeurde "overeenkom
stig" de wetgeving in ruime dus in mate
riele zin, die betrekking heeft op de te
werkstelling van vreemde arbeidskrachten. 
Hierbij is de vraag of het om een politiek 
vluchteling gaat, of om een kandidaat
politieke vluchteling niet relevant, ver
mits het werkloosheidsbesluit het begrip 
vreemdeling niet koppelt aan de vraagstel
ling ofhet om vluchtelingen (kandidaat of 
erkend) gaat. Er werd een voorlopige ar
beidsvergunning aan de werkgever van 
(verweerder) afgeleverd. Hierbij voldeden 
zowel de werknemer als werkgever aan de 
bepalingen inzake de tewerkstelling van 
vreemde arbeidskrachten ! Het is niet de 
zaak van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor
ziening na te gaan of de Minister die de 
vergunning afleverde hierbij al dan niet zijn 
bevoegdheid zou overschreden hebben. Ove-

rigens is in artikel 6 van het Koninklijk Be
sluit nr. 34 van 20 juli 1967 uitdrukkelijk 
voorzien dat de Minister tot wiens bevoegd
heid de tewerkstelling behoort, de geval
len van dringende noodzakelijkheid be
paalt, waarin de tewerkstelling voorlopig 
mag geschieden en dat hij er de voorwaar
den en modaliteiten van vaststelt (vgl. 
eveneens artikel 8 van datzelfde besluit 
waarbij inzake de aflevering van arbeids
kaarten dezelfde mogelijkheid wordt gela
ten aan de bevoegde Minister). Van be
lang is te weten indien de bevoegde 
(Gewest) Minister van Tewerkstelling bij 
zijn individuele beslissing niet afgewe
ken is van de algemene regeling die hij zelf 
(of zijn administratie) heeft uitgevaar
digd, quod demonstrandum est. Het 
Arbeidshoftreedt het stand punt van de eer
ste rechter bij dat de tewerkstelling van 
(verweerder) dan ook volkomen legaal en 
overeenkomstig de regeling van het Ko
ninklijk Besluit nr. 34 dat in het stelsel van 
arbeidsvergunningen en arbeidskaarten 
voorziet. Hierbij is, zoals uiteengezet, de de
finitie van politiek vluchteling en het on
derscheid dat gemaakt wordt tussen er
kende politieke vluchtelingen en kandida
ten, niet relevant. 4.4 Ten overvloede kan 
nog verwezen worden naar de bepalingen 
van artikel 24, lb, van het Internationaal 
Verdrag betreffende de statuten van vluch
telingen en bijlagen, ondertekend te Geneve 
op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 
26 juni 1953 (B.S., 4 oktober 1953), waar
bij geen onderscheid wordt gemaakt tus
sen een kandidaat-politiek vluchteling en 
een erkend politieke vluchteling, inzake de 
gelijke behandeling als de onderdanen wat 
de wettelijke voorschriften betreffen o.a. de 
werkloosheid (vgl. inzake bijstand en hulp
verlening volgens artikel23; Cass., 16 april 
1984, S.R.K 1984, 474). Vermits (verweer
der) in het bezit is van het document bij
lage 26 en vooralsnog regelmatig in het 
Rijk verblijft, voldoet hij aan de vereiste 
wettelijke bepaling op de vreemdelingen. 
Het feit dat de voorlopige toelating tot te
werkstelling zou vervallen bij het einde van 
de tewerkstelling kan het regelmatig ka
rakter van de tewerkstelling niet teniet
doen noch beknotten. Van zodra (verweer
der) even wei in het be zit is van een 
definitief bevel om het grondgebied te ver
laten verliest hij uiteraard verdere aan
spraak op sociale uitkeringen. Vermits er 
tussen partijen geen betwisting is nopens 
het feit dat (verweerder) voldoende arbeids
dagen heeft gepresteerd, dient geoordeeld 
dat hij dient toegelaten tot het recht op 
werkloosheidsuitkeringen met ingang van 
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17 augustus 1993. Het mag trouwens een 
eigenaardige redenering genoemd wor
den, wanneer (eiser) voorhoudt dat 
kandidaten-politieke vluchteling slechts van 
bepaalde sectoren van de sociale zeker
heid zouden kunnen genieten, maar niet 
van alle sociale voorzieningen, terwijl in
zake de bijdrageplicht hierin geen onder
scheid wordt gemaakt. In elk geval wordt 
hiervan in de betrokken regeling geen uit
drukkelijke melding gemaakt. Ten gronde 
dringt zich dus de bevestiging van het be
streden vonnis d.d. 12 september 1994 op, 
zodat het hoger beroep ongegrond voor
komt." 

terwijl, overeenkomstig de artikel 43, 
§ 1 en 69 § 1 van het werkloosheidsbesluit 
van 25 november 1991 de vreemde of staat
loze werknemer tot het recht op werkloos
heidsuitkeringen toegelaten kan worden in
dien hij naast de algemene toelaatbaar
heidsvereisten tevens voldoet aan de 
wetgeving die betrekking heeft op de 
vreemdelingen en op deze die betrekking 
heeft op tewerkstelling van vreemde ar
beidskrachten; artikel 43, § 1 van het 
werkloosheidsbesluit tevens bepaalt dat de 
in Belgie verrichte arbeid slechts in aan
merking komt indien hij verricht werd over
eenkomstig de wetgeving die betrekking 
heeft op de tewerkstelling van vreemde ar
beidskrachten; 

en terwijl, eerste onderdeel, de tewerk
stelling van vreemde arbeiders onderwor
pen is aan een dubbele voorafgaande mach
tiging: de werkgever geen werknemer van 
vreemde nationaliteit mag tewerkstellen 
zonder daartoe vooraf een vergunning tot 
tewerkstelling te hebben verkregen van de 
Minister tot wiens bevoegdheid de tewerk
stelling behoort (art. 4 koninklijk besluit nr. 
34 van 20 juli 1967), de betrokken werk
nemer vooraf een arbeidskaart moet heb
ben bekomen van de Minister tot wiens be
voegdheid de tewerkstelling behoort (art. 7 
van het koninklijk besluit nr. 34); overeen
komstig de artikelen 6 en 8 koninklijk be
sluit nr. 34 van 20 juli 1967 de tewerkstel
ling van een vreemde arbeidskracht in 
principe maar kan aanvangen op het mo
ment dat de nodige vergunning ofkaart is 
afgeleverd; terwijl, in uitvoering van voor
melde artikelen 6 en 8 van het koninklijk 
besluit nr. 34 van 20 juli 1967 de Minis
ter tot wiens bevoegdheid de tewerkstel
ling behoort de gevallen heeft bepaald 
waarin de tewerkstelling voorlopig, d.i. in 
afwachting van de afievering van een ar
beidsvergunning of een arbeidskaart, kan 
geschieden; overeenkomstig artikel 19 van 
het ministerieel besluit van 19 december 

1967 de werkgever de werknemer voorlo
pig mag tewerkstellen in volgende geval
len: 1' indien de werknemer recht heeft op 
een arbeidskaart van onbeperkte duur, 2' 
indien de werknemer niet onderworpen is 
aan de voorrang van de nationale arbeids
markt, 3' indien de werknemer op regel
matige wijze in Belgie verblijft en voorge
steld wordt door een plaatsingsbureau van 
de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening; in 
voormelde gevallen de werknemer arbeid 
mag verrichten alvorens een arbeids
kaart te hebben bekomen (artikel 20 van 
het ministerieel besluit van 19 december 
1967); in uitvoering van artikel 5, tweede 
lid van het koninklijk besluit van 6 no
vember 1967·de Minister tot wiens be
voegdheid de tewerkstelling behoort in ar
tikel1 van het ministerieel besluit van 15 
juli 1969 op beperkende wijze de uitzon
deringscategorieen heeft vastgesteld waar
voor de beperking van de nationale ar
beidsmarkt niet geldt; in uitvoering van 
artikel 6, tweede lid van het koninklijk be
sluit van 6 november 1967 de Minister tot 
wiens bevoegdheid de tewerkstelling be
hoort in artikel 2 van het ministerieel be
sluit van 15 juli 1969 de uitzonderingsca
tegorieen heeft vastgesteld waarvoor de 
vereiste van de nationaliteit niet geldt; de 
kandidaat-politieke vluchtelingen niet on
der een van deze uitzonderingscatego
rieen vallen en derhalve op grond van voor
melde wetgeving niet onder een voorlopige 
toelating tewerkgesteld kunnen worden; in 
artikel1, 8' van het ministerieel besluit van 
15 juli 1969 immers slechts sprake is van 
erkende politieke vluchtelingen; enter
wijl, het bestreden arrest vaststelde dat 
verweerder een aanvraag heeft ingediend 
tot het verkrijgen van het statuut van po
litiek vluchteling, maar dat nog geen de
finitieve beslissing was genomen; dat de 
werkgever een voorlopige toelating tot te
werkstelling van verweerder verkreeg; de 
beroepsrechters derhalve niet wettig heb
ben kunnen oordelen dat de tewerkstel
ling van verweerder voldeed aan de wet
geving die betrekking heeft op de 
tewerkstelling van vreemde arbeidskrach
ten, nu in deze wetgeving het verlenen van 
een voorlopige toelating voor de tewerk
stelling van kandidaat-politieke vluchte
lingen niet is voorzien; het bestreden ar
rest dan ook ten onrechte geoordeeld heeft 
dat de bevoegde Minister van Tewerkstel
ling bij zijn individuele beslissing niet af
geweken is van de algemene regeling die hij 
zelf heeft uitgevaardigd; het bestreden ar
rest verder eveneens ten onrechte heeft 
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geoordeeld dat de gepresteerde arbeids
dagen die onder de voorlopige toelating val
len in aanmerking komen voor de vaststel
ling van het recht op werkloosheidsuitke
ringen; zodat, het bestreden arrest door te 
oordelen dat verweerder op grond van zijn 
regelmatige en qua duur voldoende tewerk
stelling op werkloosheidsuitkeringen ge
rechtigd is met ingang van 17 augustus 
1993, niet wettelijk gerechtvaardigd is 
(schending van de artikelen 159, 191 van 
de gecoiirdineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994, 43, § 1, eerste en tweede lid, 
69, § 1, koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 houdende de werkloosheids
reglementering, 48, 49 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen, 1, 
4, 5, 6, 7, 8 koninklijk besluit nr. 34 van 20 
juli 1967 betreffende de tewerkstelling van 
werknemers van vreemde nationaliteit, 1, 
5, 6 van het koninklijk besluit van 6 no
vember 1967 betreffende de voorwaarden 
van toekenning en intrekking van de ar
beidsvergunningen en arbeidskaarten voor 
werknemers van vreemde nationaliteit, 1, 
2 van het ministerieel besluit van 15 juli 
1969 betreffende de voorwaarden van toe
kenning van de arbeidsvergunningen en 
arbeidskaarten voor werknemers van 
vreemde nationaliteit, 19 en 20 van het mi
nisterieel besluit van 19 december 1967 be
treffende de modaliteiten van indiening en 
aflevering van de aanvragen om arbeids
vergunningen en arbeidskaarten voor werk
nemers van vreemde nationaliteit; 

en terwijl, tweede onderdeel, overeen
komstig artikel 24, 1, b) van het Verdrag 
van 28 juli 1951 betreffende de status van 
Vluchteling, de verdragsluitende staten de 
regelmatig op hun grondgebied verblij
vende vluchtelingen op dezelfde wijze moe
ten behandelen als de onderdanen voor wat 
betreft de wettelijke voorschriften betref
fende de werkloosheid; krachtens artikel48 
van de wet van 15 december 1980 betref
fende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, als vluchteling kan wor
den erkend de vreemdeling die voldoet aan 
de voorwaarden die te dien einde gesteld 
worden door de internationale overeen
komsten die Belgie binden; in artikel 1, A, 
2 van het Verdrag betreffende de status van 
Vluchteling het begrip vluchteling gedefi
nieerd wordt als elke persoon "die ( ... ) uit 
gegronde vrees voor vervolging wegens zijn 
ras, godsdienst, nationaliteit, het beho
ren tot een sociale groep of zijn politieke 
overtuiging, zich bevindt buiten het land 

waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de 
bescherming van dat land niet kan of, uit 
hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil in
roepen, of die, indien hij geen nationali
teit bezit en verblijft buiten het land waar
van hij vroeger zijn gewone verblijfplaats 
had, daarheen niet kan of, uit hoofde van 
bovenbedoelde vrees niet wil terugkeren"; 
dat, krachtens artikel 49, lid 1, 2° en 3° van 
de Vreemdelingenwet als vluchteling wor
den beschouwd en tot verblijf of vestiging 
in het Rijk worden toegelaten: de vreem
deling die als vluchteling is erkend door de 
Minister van Buitenlandse Zaken of door de 
internationale overheid waaraan de Mi
nister zijn bevoegdheid heeft overgedra
gen en de vreemdeling die als vluchteling 
wordt erkend door de Commissaris
generaal voor de vluchtelingen en de staat
lozen; en terwijl, uit de voormelde verdrags
en wetsbepalingen volgt dat de in artikel 
24, 1, b), van het verdrag van 28 juli 1951 
bedoelde gelijkschakeling slechts geldt, 
eventueel met terugwerkende kracht, voor 
de persoon die krachtens de toepasselijke 
wetgeving de hoedanigheid van vluchte
ling bezit en als dusdanig erkend is; de 
kandidaatvluchteling wiens erkennings
aanvraag hangende is, derhalve geen aan
spraak kan maken op het recht op gelijke 
behandeling zoals verleend door artikel24, 
lb van het Vluchtelingenverdrag; om ge
rechtigd te zijn op werkloosheidsuitkerin
gen de kandidaat-vluchteling bijgevolg de 
bijzondere toelaatbaarheidsvereiste voor 
buitenlandse en staatloze arbeiders zoals 
voorzien in de artikelen 43, § 1 en 69, § 1 
van het Werkloosheidsbesluit van 25 no
vember 1991 moet voldoen; het bestreden 
arrest heeft vastgesteld dat verweerder een 
verzoek tot erkenning als politiek vluch
teling heeft ingediend maar dat nog geen 
beslissing was genomen; het bestreden ar
rest in de redengeving die "ten over
vloede" werd gegeven, ten onrechte impli
ciet, doch zeker heeft aangenomen dat ver
weerder op grond van artikel24, 1, b) ge
rechtigd is op werkloosheidsuitkeringen 
vanaf 17 augustus 1993, zonder te moe
ten voldoen aan de bijzondere toelaatbaar
heidsvereiste van de artikelen 43, § 1 en 69, 
§ 1 van het Werkloosheidsbesluit van 25 
november 1991; zodat, het bestreden ar
rest door op de in het middel aangehaalde 
gronden impliciet te oordelen dat verweer
der als kandidaat-vluchteling aanspraak 
kon maken op werkloosheidsuitkeringen 
onder dezelfde voorwaarden als de werk
lozen met de Belgische nationaliteit, niet 
wettelijk gerechtvaardigd is (schending van 
de artikelen 159, 191 van de gecoordineerde 
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Grondwet van 17 februari 1994, 43, § 1, 
eerste en tweede lid, 69 § 1, koninklijk be
sluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, 1, 24, 1, b), 
31 van het Verdrag betreffende de status 
van vluchtelingen, ondertekend te Geneve 
op 28 juli 1951, go~dgekeurd bij wet_van 26 
juni 1953 in werking sedert 22 apnl1954, 
en voor z~veel als nodig, schending van de 
artikelen 1 en 5 van de goedkeuringswet 
van 26 juni 1953, 48, 49 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de :vestiging 
en de verwijdering van vreemdehngen, ar
tikel48, zoals van kracht na de wet van 14 
juli 1987): 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid 
van het middel : het middel vertoont 
geen belang vermits de beslissing naar 
recht verantwoord wordt door een niet
bestreden redengeving : 

Overwegende dat het arrest over
weegt dat "het een eigenaardige re
denering mag worden genoem~, wan
neer (eiser) voorhoudt dat kandidaten
politieke vluchtelingen slechts van 
bepaalde sectoren van de ~ociale ze
kerheid zouden kunnen gemeten maar 
niet van alle sociale voorzieningen, ter
wijl inzake de bijdrageplicht hierin 
geen onderscheid wordt gemaakt. In 
elk geval wordt hie:r;van in d~. betrok
ken regeling geen mtdrukkehJke mel
ding gemaakt"; 

Overwegende dat deze bedenking 
van de appelrechters geen zelfstan
dige reden is die de beslissing draagt; 

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

Over het middel zelf : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 43, § 1, van het Werkloosheids
besluit van 25 november 1991, onver
minderd de voorgaande bepalingen 
van dit besluit, de vreemde of staat
loze werknemer slechts tot het recht 
op werkloosheidsuitkeringen wordt 
toegelaten indien hij voldoet aan de 
wetgeving die betrekking h~eft op de 
vreemdelingen en op deze d1e betrek
king heeft op de tewerkstelling van 
vreemde arbeidskrachten; 

Overwegende dat, behoudens uit
zonderingen die te dezen ni~t van be
lang zijn, een werknemer dw de Bel~ 
gische nationaliteit niet bezit, over
eenkomstig de artikelen 7 en 8 van J:le~ 
koninklijk besluit nr. 34 _van 20 JUh 
1967, in Belgie geen arbmd mag yer
richten zonder vooraf een arbmds
kaart te hebben verkregen, 'dan wel te 
worden toegelaten tot het voorlopig 
verrichten van arbeid onder de voor
waarden bepaald in artikel 20 van het 
ministerieel besluit van 19 december 
1967; 

Dat laatstgenoemd artikel onder 2' 
bepaalt dat de werknemer die krach
tens artikel 5, tweede lid, van het ko
ninklijk besluit van 6 novell?;ber 1967 
een arbeidskaart kan verknJgen zon
der dat rekening wordt gehouden met 
de nationale arbeidsmarkt, voorlopig 
arbeid mag verrichten alvorens een 
arbeidskaart te hebben verkregen; 

Dat blijkens de artikelen 1 en 2 van 
het m'inisterieel besluit van 15 juli 
1969, in afwijking van artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 6 novem
ber 1967, geen rekening wor.dt gehou
den met de nationale arbmdsmarkt 
wanneer het gaat om, onder meer, in 
Belgie erkende politieke vluchtelin
gen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder van Roemeense 
nationaliteit is en dat hij een aan
vraag indiende tot het verkrijgen van 
het statuut van politieke vluchteling, 
waarop nog geen beslissing is gena
men· dat het arrest vaststelt dat ver
wee~der, op grond van een adm~ni
stratieve richtlijn, buiten de wetgevmg, 
toegelaten werd tot het voorlopig ver
richten van arbeid; dat het arrest oor
deelt dat het onderscheid tussen er
kende en nog niet erkende politieke 
vluchtelingen hier niet relevant is; 

Dat het arrest op die gronden be
slist dat verweerder moet worden toe
gelaten tot het recht op werkloosheids
uitkeringen; dat het arrest aldus de 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 24, 1, b) van het Verdrag van 28 
juli 1951 betre:ffende de status van 
vluchteling, opgemaakt te Geneve, 
goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, 
de verdragsluitende staten de regel
matig op hun grondgebied verblijvende 
vluchtelingen op dezelfde wijze moe
ten behandelen als de onderdanen voor 
wat betreft de wettelijke voorschrif
ten betre:ffende de werkloosheid; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 48 van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vesti
ging en de verwijdering van vreem
delingen, als vluchteling kan worden 
erkend de vreemdeling die voldoet aan 
de voorwaarden die te dien einde ge
steld worden door de internationale 
overeenkomsten die Belgie binden; dat, 
krachtens artikel 49, lid 1, 2° en 3°, 
van die wet, als vluchteling wordt be
schouwd en tot verblijf of vestiging in 
het Rijk wordt toegelaten : de vreem
deling die als vluchteling is erkend 
door de Minister van Buitenlandse Za
ken of door de internationale over
heid waaraan de Minister zijn be
voegdheid heeft overgedragen en de 
vreemdeling die als vluchteling wordt 
erkend door de Commissaris-generaal 
voor de vluchtelingen en de staatlo
zen; 

Dat uit voormelde verdrags- en 
wetsbepalingen volgt dat de in voor
meld artikel 24, 1, b), van het Ver
drag van 28 juli 1951 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 vast
stelt dat verweerder een verzoek tot 
erkenning als politiek vluchteling heeft 
ingediend maar dat er nog geen be
slissing is genomen; dat het arrest oor
deelt dat verweerder op grond van 
voormeld artikel 24, 1, b), van het Ver
drag van 28 juli 1951, "waarbij geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen een 
kandidaat-politieke vluchteling en een 

erkend politieke vluchteling" en op 
grond van zijn arbeidsprestaties ge
durende "voldoende arbeidsdagen ( ... ) 
dient toegelaten tot het recht op werk
loosheid met ingang van 17 augus
tus 1993"; 

Dat het arrest aldus de voormelde 
verdrags- en wetsbepalingen en arti
kel 43, § 1, van het Werkloosheids
besluit van 25 november 1991 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door eiser ter gri:ffie op 27 
maart 1996 neergelegd stuk, vernie
tigt het bestreden arrest; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
arrest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

17 juni 1996 - 3e kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Simont en 
Delahaye. 

Nr. 241 

3e KAMER - 17 juni 1996 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIALE ZAKEN
ARBEIDSGERECHTEN - SAMENSTELLING
BETWISTING HOEDANIGHEID WERKNEMER
EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID - VER
RUIMDE SAMENSTELLING- ARBEIDSRECHT
BANK- BEPERKTE KAMER -ARBEIDSHOF
BEPERKTE KAMER- GEVOLG. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS)- ARBEIDSGERECHTEN 
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- SAMENSTELLING- BETWISTING HOEDA
NIGHEID WERKNEMER- EXCEPTIE VAN ON
BEVOEGDHEID - VERRUIMDE SAMENSTEL
LING - ARBEIDSRECHTBANK- BEPERKTE 
KAMER -ARBEIDSHOF- BEPERKTE KAMER
GEVOLG. 

so HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJ
ZONDERE REGELS)- ARBEIDSGERECHTEN
SAMENSTELLING- BETWISTING HOEDANIG
HEID WERKNEMER- EXCEPTIE VAN ONBE
VOEGDHEID- VERRUIMDE SAMENSTELLING
ARBEIDSRECHTBANK- BEPERKTE KAMER
ARBEIDSHOF- BEPERKTE KAMER- GEVOLG. 

1 o, 2° en so Het Arbeidshof oordeelt wet
tig dat het niet dient te worden samen
gesteld als bepaald in art. 104, derde lid, 
Ger. W nu het vaststelt dat het beroepen 
vonnis niet met vier rechters in sociale za
ken werd uitgesproken. (Art. 104, derde 
lid, Ger.W.) 

(NEW FAIRELL B.V.B.A. T. VANHEE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.96.0015.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 20 september 1995 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 104, derde lid en 
voor zoveel als nodig 81, vierde lid van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het Arbeidshof het geschil heeft 
behandeld en de bestreden beslissing heeft 
gewezen, samengesteld zijnde uit een voor
zitter, een raadsheer in sociale zaken be
noemd als werkgever en een raadsheer in 
sociale zaken benoemd als werknemer
bediende, op grond van volgende overwe
gingen: Artikel 81, vierde alinea, Ger.W. be
paalt dat indien, v66r enig ander middel, de 
hoedanigheid van arbeider ofbediende van 
een der partijen betwist wordt, de kamer 
uitspraak doet over de grond van het ge
schil nadat ze is aangevuld. ( ... ) Onmis
kenbaar had de arbeidsrechtbank dus uit
spraak moeten doen met een aangevulde 
samenstelling, quod non, zodat het bestre
den vonnis dient te worden vernietigd. Wel
iswaar is de zaak voor het Arbeidshof even
min behandeld met een aangevulde kamer. 
Artikel104 Ger.W. voorziet dit echter en
kel wanneer het beroep gericht is tegen een 

vonnis uitgesproken door een kamer met 
vier rechters in sociale zaken. De reden van 
deze formulering is dat de aangevulde sa
menstelling niet gewenst werd wanneer 
voor het eerst in graad van beroep de hoe
danigheid wordt betwist ( ... ). Klaarblijke
lijk heeft de wetgever de situatie die zich 
hier voordoet, nl. een vonnis dat met aan
gevulde samenstelling had moeten geveld 
zijn, doch ten onrechte niet aldus werd be
handeld, niet in ogenschouw genomen. 
Deze vaststelling volstaat nochtans niet om 
aan artikel104, derde alinea, Ger.W. een 
ruimere interpretatie te geven, aange
zien de tekst duidelijk is. Overigens belet
ten de voormelde wetsbepalingen niet dat 
in de loop van het geschil de hoedanig
heid van arbeider of bediende van een der 
partijen kan betwist worden, in welk ge
val het geschil ook beslecht wordt door de 
kamer waarbij de zaak is aangebracht en 
wel in zijn gewone samenstelling ( ... ). In 
strijd met wat (eiseres) voorhoudt is deze 
kamer van het Arbeidshof, in zijn huidige 
samenstelling, wel degelijk bevoegd om 
kennis te nemen van het voorliggend ge
schil" (arrest pp. 5 tot 7, punt 4.1.), 

terwijl overeenkomstig artikel 104, eer
ste lid, het arbeidshofbestaat uit een raads
heer bij het arbeidshof en, naar gelang het 
geval, twee of vier raadsheren in sociale za
ken; een zelfde beginsel overeenkomstig ar
tikel 81, tweede en derde lid van het Ge
rechtelijk Wetboek geldt voor de 
arbeidsrechtbanken die bestaan uit een 
rechter bij de arbeidsrechtbank en twee of 
vier rechters in sociale zaken; de 
arbeidsrechtbank overeenkomstig genoemd 
artikel 81, derde lid dient te zetelen met 
een rechter bij de arbeidsrechtbank, twee 
rechters in sociale zaken benoemd als werk
gever en twee rechters in sociale zaken be
noemd als werknemers, respectievelijk als 
arbeider en als bediende, wanneer - v66r 
ieder ander middel- de hoedanigheid van 
arbeider of van bediende van een der par
tijen wordt betwist; het arbeidshof erkent 
dat eiseres v66r de arbeidsrechtbank voor 
enig ander middel de hoedanigheid van ver
weerder, die zich beriep op de hoedanig
heid van bediende, betwist had; het 
arbeidshof dan ook overweegt dat "de 
arbeidsrechtbank dus (onmiskenbaar had) 
uitspraak moeten doen met een aange
vulde samenstelling'', wat niet geschiedde, 
en derhalve de beslissing van de eerste 
rechter vernietigde; overeenkomstig arti
kel104, derde lid van het Gerechtelijk Wet
hoek, de kamers van het arbeidshof be
staan uit twee raadsheren in sociale zaken 
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benoemd als werkgever en twee raadshe
ren in sociale zaken respectievelijk be
noemd als arbeider en als bediende, wan
neer het beroep gericht is tegen een vonnis 
uitgesproken door een kamer met vier rech
ters in sociale zaken; deze regel tevens 
geldt wanneer het arbeidshof uitspraak 
doet over een hager beroep tegen een von
nis dat diende te worden uitgesproken door 
een kamer met vier rechters in sociale za
ken, doch in werkelijkheid - ten onrechte 
- slechts werd uitgesproken door twee 
rechters in sociale zaken, waarvan een be
noemd als werkgever en een benoemd als 
werknemer, zodat het arbeidshof niet wet
tig kon oordelen over de zaak en zijn ar
rest wijzen, zonder dat de kamer hestand 
uit twee raadsheren benoemd als werkge
ver en twee raadsheren benoemd als werk
nemer, waarvan een als bediende en een als 
arbeider (schending van aile in de aanhef 
van het middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel104, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat het arbeidshof bestaat uit 
twee rechters in sociale zaken be
noemd als werkgever en twee rech
ters in sociale zaken respectievelijk be
noemd als arbeider en als bediende, 
wanneer het hoger beroep gericht is te
gen een vonnis dat uitgesproken is 
door een kamer met vier rechters in 
sociale zaken; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het beroepen vonnis uitge
sproken werd door een kamer met 
twee rechters in sociale zaken, hoe
wei de arbeidsrechtbank zich in het 
geval bevond, bedoeld in artikel 81, 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek en derhalve uit vier rechters in 
sociale zaken diende te bestaan; 

Dat het arbeidshof, nu het vaststelt 
dat het beroepen vonnis niet met vier 
rechters in sociale zaken werd uitge
sproken, wettig oordeelt dat het niet 
dient te worden samengesteld als be
paald in artikel104, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 juni 1996 - a• kamer- Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Yer
slaggever : mevr. Bourgeois - Tegenstrij
dige conclusie (1) van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 242 

2• KAMER - 18 juni 1996 

1 o VERZET- STRAFZAKEN- ONTVANKE

LIJKHEID- GEVOLG. 

2° VERZET- STRAFZAKEN- ONTVANKE
LIJKHEID - GEGRONDHEID - ONDERZOEK 
- TIJDSTIP - EERLIJK PROCES. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING- VERZET- ONDERZOEK 
-TIJDSTIP. 

4o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- VERZET- ON
DERZOEK- TIJDSTIP. 

5o VERZET- STRAFZAKEN- ONTVANKE
LIJKHEID - GEGRONDHEID - ONDERZOEK 
- TIJDSTIP - EERLIJK PROCES. 

(1) Het O.M. concludeerde tot vernietiging met 
verwijzing. 

Het O.M. was van oordeel dat uit de aard van 
de bescherming die art. 104, derde lid, Ger.W be
oogt, volgt dat in het geval dat in de arbeidsrecht
bank vier rechters in sociale zaken hadden die
nen te zetelen, de kamer van het arbeidshof die 
van de zaak kennis neemt, moet bestaan uit vier 
raadsheren in sociale zaken. (Zie: J. Petit, De 
rechtspleging voor de arbeidsgerechten, in meer
dere auteurs, Arbeidsrecht, C.A.D. BLANPAIN, 117, 
nr. 66; J. PETIT, Arbeidsgerechten en sociaal pro
cesrecht, A.P.R., 1980, nr. 111; G. DE LEVAL, ln
stitutionsjudiciaires, Fac. Dr. Liege, 1992, nr. 114, 
noot 98.) 

Cass., 9 feb. 1972 (A. C., 1972, 534), 5 mei 1988, 
(A. C., 1987-88, nr. 548), met concl. proc.-gen. E. 
Krings. 
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6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- EERLIJK PROCES- VERZET- ON
DERZOEK- TIJDSTIP. 

7o RECHTEN VAN DE MENS -INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTI
KEL 14.1- EERLIJK PROCES- VERZET- ON
DERZOEK- TIJDSTIP. 

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- VER
ZET- ONDERZOEK- TIJDSTIP- GEVOLG. 

go RECHTEN VAN DE MENS - INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14- ARTI
KEL 14.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD
VERZET- ONDERZOEK- TIJDSTIP- GEVOLG. 

10° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST, 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - VERMOE
DEN VAN ONSCHULD- VERZET- ONDERZOEK 
- TIJDSTIP- GEVOLG. 

1 o Slechts een ontvankelijk bevonden ver
zet doet de beslissing vervallen en ver
plicht de rechter om binnen de perken van 
het verzet opnieuw uitspraak te doen over 
het voorwerp van de beslissing bij ver
stek. (Artt. 187, 188 en 208 Sv.) 

2°, 3° en 4° De rechter vermag de ontvan
kelijkheid en de gegrondheid van het ver
zet te onderzoeken op de eerste of op een 
latere terechtzitting en erover door een
zelfde beslissing uitspraak te doen; het 
voorschrift van artikel 208 Sv. naar luid 
waarvan het verzet van rechtswege dag
vaarding meebrengt tegen de eerstko
mende terechtzitting na het verstrijken 
van een termijn van vijftien dagen, of van 
drie dagen indien de opposant zich in 
hechtenis bevindt, doet hieraan geen af
breuk (1). 

5°, 6° en 7o Door de ontvankelijkheid en de 
gegrondheid van het verzet van de be
klaagde op de eerste of op een latere te
rechtzitting te onderzoeken en erover door 
eenzelfde beslissing uitspraak te doen, 
doet de rechter geen afbreuk aan de ei-

(1) Zie Cass., 29 januari 1951 (An: Thrbr., 1951, 
293; R. Hayoit de Termicourt, Etude sur 
!'opposition aux decisions rendues par les juri
dictions correctionnelles et les tribunaux de po
lice, R.D.P., 1932, blz. 848, nr. 37. 

sen van een eerlijk proces. (Artt. 6.1 
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.) (2) 

8°, go en 10° De rechter miskent het ver
moeden van onschuld van een beklaagde 
niet in zoverre hij beslist dat hij op een la
tere terechtzitting bij eenzelfde beslis
sing de ontvankelijkheid en de gegrond
heid van het verzet zal beoordelen en 
spreekt zich, door deze beslissing alleen, 
niet over de schuld van de beklaagde uit. 
(Art. 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R.) 

(DEVOOGHT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.g5.1000.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1995 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat, samengevat, ei
ser, eensdeels, schending aanvoert van 
de artikelen 187 en 208 van het Wet
hoek van Strafvordering doordat de 
appelrechters tot tweemaal toe beslis
sen dat, op een latere en dus niet meer 
eerstkomende terechtzitting na ver
zet, in een en hetzelfde arrest ten 
gronde zal worden geoordeeld over zo
wel de ontvankelijkheid als de ge
grondheid van eisers verzet terwijl zij 
zodoende de vermelde wetsbepalin
gen schenden waaruit eiser afl.eidt dat 
ten gevolge van het verzet de veroor
deling voor niet-bestaande moet wor
den gehouden op de eerste terechtzit
ting, anderdeels, schending van "het 
algemeen principe van de bewijslast in 
strafzaken, van de artikelen 154 en 
189 van het Wetboek van Strafvorde
ring, artikel 870 van het Gerechte
lijk Wetboek, artikel1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, artikel 6.2 van het 
Verdrag van 1 november 1950 tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

(2) De mem~rie voert schending van het "al
gemeen rechtsbeginsel" van een eerlijk proces 
aan, terwijl het arrest antwoordt m.b.t. de "ei
sen" van een eerlijk proces. Een en ander kan ge
lezen worden als een toepassing van de art. 6.1 
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. 
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ondertekend te Rome en goedgekeurd 
bij wet van 13 mei 1955, artikel 14.2 
van het Internationaal Verdrag van 19 
december 1966, inzake burgerrech
ten en politieke rechten, opgemaakt te 
New York, goedgekeurd bij wet van 15 
mei 1981 en het algemeen rechtsbe
ginsel dat twijfel moet gelden in het 
voordeel van (eiser) en dat (eiser) recht 
heeft op een eerlijk en objectief pro
ces", doordat de appelrechters tot 
tweemaal toe weigerden de ontvanke
lijkheid van eisers verzet dadelijk te 
beoordelen terwijl zij zodoende het ver
moeden van eisers onschuld schon
den, eisers hechtenis lieten voortdu
ren en hem zodoende een eerlijk proces 
ontzegden; 

Over het eerste middel en het 
tweede middel : 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre zij zijn gericht tegen de op 18 
april 1995 en op 29 en 30 mei 1995 ge
troffen beslissingen van de appel
rechters, niet gericht zijn tegen het be
streden arrest van 27 juni 1995, 
mitsdien niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 187 van het Wetboek van Straf
vordering ten gevolge van het verzet 
de veroordeling voor niet bestaande 
wordt gehouden; 

Dat evenwel slechts een ontvanke
lijk bevonden verzet de beslissing doet 
vervallen en de rechter verplicht om 
binnen de perken van het verzet op
nieuw uitspraak te doen over het voor
werp van de beslissing bij verstek; 

Overwegende dat de rechter waar
bij de zaak aanhangig is, wanneer hij 
die verzet doet ter zitting is versche
nen om zijn verzet staande te hou
den en te verdedigen, vermag de ont
vankelijkheid en de gegrondheid van 
het verzet te onderzoeken - zonder 
dat hij hierbij afbreuk doet aan de ei
sen van een eerlijk proces - op de eer
ste of op een latere terechtzitting en 
erover door eenzelfde beslissing uit
spraak te doen; 

Dat het voorschrift van artikel 208 
van het Wetboek van Strafvordering 
naar luid waarvan het verzet van 

rechtswege dagvaarding meebrengt te
gen de eerstkomende terechtzitting na 
het verstrijken van een termijn van 
vijftien dagen, of van drie dagen in
dien de opposant zich in hechtenis be
vindt, hieraan geen afbreuk doet; 

Dat de appelrechters het vermoe
den van eisers onschuld niet misken
nen in zoverre zij beslissen dat zij op 
een latere terechtzitting bij eenzelfde 
beslissing de ontvankelijkheid en de 
gegrondheid van het verzet zullen be
oordelen en, door deze beslissing ai
leen, zich niet over eisers schuld uit
spreken; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tit\le 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. 

18 juni 1996- 26 kamer- Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Hont - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal-Advocaten : mrs. G. Soete en G. 
Ampe, Brugge. 

Nr. 243 

26 KAMER- 19 juni 1996 

1° DWANGSOM- VORDERING- PARTIJ
BEG RIP. 

2° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- DWANGSOM- VORDERING- PAR
TIJ- GEMACHTIGDE AMBTENAAR 

1 o en 2° De gemachtigde ambtenaar die, 
krachtens art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke 
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Ordening en Stedebouw, voor de straf
rechter het herstel van de plaats in de vo
rige staat vordert, moet worden aange
merkt als een der partijen op wier 
vordering de wederpartij tot betaling van 
een dwangsom kan worden veroordeeld, 
in de zin van art. 1385bis, Ger. W., ook al 
treedt hij in dit geding niet op in de hoe
danigheid van burgerlijke partij (1). 

(SAGA WE, FRANCART) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.94.1395.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1994 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
29 maart 1995; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 67, §§ 1 en 2, van het Waalse Wet
hoek van Ruimtelijke Ordening, Stede
bouw en Patrimonium en 1385bis van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest voorafvast
stelt dat de gemachtigde ambtenaar "op de 
terechtzitting van de eerste rechter, door 
zijn raadsman een nota liet indienen 
waarin hij, voor de rechtbank, vorderde dat 
de plaats in haar vorige staat zou wor
den hersteld door 'het slopen van het ge
bouw te Lobbes, deelgemeente Sars-la
Buissiere' en dat die maatregel gepaard 
moet gaan met een dwangsom van 100.000 
frank per dag verwijl", dat "geen enkele 
wettelijke of verordenende be paling voor
schrijft hoe de gemachtigde ambtenaar de 
vordering tot herstel van de plaats in de vo
rige staat moet indienen" en dat "derhalve 
niets belet dat de gemachtigde ambtenaar 
een dergelijke vordering rechtsgeldig in
stelt door zich rechtstreeks, via een advo
caat, tot de rechtbank te wenden", en ver
volgens het beroepen vonnis bevestigt in 
zoverre het (de eisers), "aangezien zij de 
plaats niet binnen de voorgeschreven ter
mijn in de vorige staat hebben hersteld", 

(1) Ben.G.H., arrest A 94/4 van 12 feb. 1996, in 
zake O.M. t. Van der Haegen en Rouaen. 

veroordeelt tot de betaling van een dwang
som van 10.000 frank per dag verwijl aan 
het Waalse Gewest ( ... )", op grand dat "in 
strijd met de conclusie (van de eisers), ener
zijds, de gemachtigde ambtenaar en het 
openbaar ministerie op vordering van het 
bestuursorgaan kunnen eisen dat naast de 
veroordeling tot herstel van de plaats in de 
vorige staat een dwangsom wordt opge
legd en, anderzijds, het openbaar ministe
rie, in het voorliggende geval, de ver
oordeling van de (eisers) tot betaling van 
een dwangsom heeft gevorderd (cfr. acht
ste lid van pagina 7 van het bestreden von
nis), die noodzakelijk is gelet op de hou
ding die de (eisers) totnogtoe hebben 
aangenomen", 

terwijl niets eraan in de weg staat dat de 
tenuitvoerlegging van de veroordeling tot 
herstel van de plaats in de vorige staat die 
een maatregel van burgerrechtelijke aard 
is en door de wet is voorgeschreven als ver
plichte aanvulling van de strafrechtelijke 
veroordeling, wordt verzekerd door de ver
oordeling tot een dwangsom; de veroorde
ling tot de dwangsom evenwelluidens ar
tikel 1385bis, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek door een der par
tijen voor de rechter moet worden gevor
derd; enerzijds, de gemachtigde ambte
naar, wanneer hij het herstel van de plaats 
in de vorige staat, per brief, of, zoals in 
casu, bij wege van een door zijn raads
man ingediende nota, vordert voor de straf
rechter, geen partij in het geding voor de 
strafrechter is of wordt, maar zijn vorde
ring tot de stra:!Vordering behoort en, bij
gevolg, aan het openbaar ministerie wordt 
overgelaten; anderzijds, het openbaar mi
nisterie, ofschoon het uiteraard wel dege
lijk partij is in het geding voor de straf
rechter, niet bevoegd is om op eigen 
initiatief een vordering in te stellen tot her
stel van de plaats in de vorige staat en tot 
veroordeling tot een dwangsom voor het ge
val de beklaagde niet zou voldoen aan het 
bevel tot herstel, doch enkel bevoegd is om 
de door de gemachtigde ambtenaar rechts
geldig ingestelde vorderingen over te ne
men en het goede verloop ervan voor die 
rechter te verzekeren; dat daaruit volgt dat 
het openbaar ministerie niet bevoegd is om 
de strafrechter te vragen dat hij bene
vens het door de gemachtigde ambtenaar 
gevorderde herstel van de plaats in de vo
rige staat ook een veroordeling tot een 
dwangsom zou uitspreken aangezien de 
voornoemde ambtenaar zelf, nu hij geen 
partij in het geding is, zulks niet voor de 
rechter kan vorderen : 
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Overwegende dat het Benelux
Gerechtshof in zijn arrest van 12 fe
bruari 1996 in de zaak A 94/4 in zake 
Van der Hagen Raymond en Routen 
Dennis, voor recht heeft gezegd: "De 
gemachtigde ambtenaar die krach
tens artikel 65, § 1, van de Stedebouw
wet, in een geding voor de nationale 
strafrechter, het herstel van de plaats 
in de vorige staat vordert, moet wor
den aangemerkt als een der partijen 
bedoeld in artikel1, lid 1, van de een
vormige Wet betreffende de dwang
som, op wier vordering de wederpar
tij tot betaling van een dwangsom 
kan worden veroordeeld, ook al treedt 
hij in dat geding niet op in de hoeda
nigheid van burgerlijke partij; der
halve kan op zijn vordering tot 
herstel van de plaats in de vorige 
staat een dwangsom worden uitge
sproken"; 

Dat, derhalve, het arrest dat, met 
bevestiging van het vonnis, de eisers 
op vordering van de gemachtigde amb
tenaar tot betaling van een dwang
som veroordeelt om, binnen de be
paalde termijn, de werkelijke tenuit
voerlegging te verzekeren van het 
bevel tot herstel van de plaats in de 
vorige staat, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening in zoverre zij gericht is te
gen de beslissing waarbij de eisers 
worden veroordeeld tot betaling van 
een dwangsom aan het Waalse Ge
west, vertegenwoordigd door zijn mi
nister van Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw; veroordeelt elk van de ei
sers in drie vijfde van de kosten van 
hun voorziening. 

19 juni 1996 - 2• kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend 
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 244 

2• KAMER- 19 juni 1996 

ONDERZOEKSRECHTER- AANHANGIG
NUUUNG - OMVANG - RECHTSMACHT -
GRENZEN- VORDERING VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - DRAAGWIJDTE. 

Hoewel de onderzoeksrechter, op vorde
ring van het O.M., kennis neemt van een 
feit waarvan hi} uri} alle bestandddelen 
onderzoekt om de misdadige aard er
van te kunnen bepalen, wordt die aan
hangigmaking beperkt in zoverre een be
letsel de strafvordering verhindert. Zo kan 
de onderzoeksrechter, wanneer het O.M. 
de bepalingen van art. 350 W.I.B. (1964) 
niet heeft nageleefd, de overeenkomstig 
dat wetboek of de koninklijke besluiten ter 
uitvoering ervan strafrechtelijk straf
bare feiten niet rechtsgeldig onderzoe
ken. Daaruit volgt niet dat het O.M. een 
feit dat ogenschijnlijk een misdaad of een 
wanbedrijf naar gemeen recht oplevert, en 
dat tegelijkertijd overtredingen van fis
cale aard kan inhouden, niet bij de on
derzoeksrechter aanhangig kan maken 
(1). (Artt. 29 en 61 Sv.) 

(GRIGNARD) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0301.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den verwijzingsbeschikking, op 25 fe
bruari 1994 gewezen door de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Neufchateau en gelet op het 
bestreden arrest op 25 januari 1996 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

I. Op de voorziening tegen de be
streden beschikking; 

Overwegende dat de wettelijke ver
eisten voor de formele geldigheid van 
de akte tot aanhangigmaking bij het 
vonnisgerecht en de regels inzake de 
bevoegdheid in acht zijn genomen; 

(1) Zie Cass., 27 juni 1995, AR. nr. P.94.0306.N 
(A.C., 1995, nr. 333). J. HoEFFLER, Traite de 
['instruction prtiparatoire, blz. 122 en 130. 
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II. Op de voorziening tegen het be
streden arrest : 

Over het middel in zijn geheel : scherr
ding van artikel 350 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, zoals het van toe
passing was v66r de wet van 28 decem
ber 1992, en van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 29, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvor
dering, 

doordat het bestreden arrest de aan ei
ser ten laste gelegde feiten bewezen ver
klaart en hem veroordeelt tot een gevan
genisstraf en een geldboete; dat het 
bestreden arrest beslist dat de vervolgin
gen, wat de fiscale misdrijven betreft, re
gelmatig zijn ingesteld op grond dat "de on
derzoeksrechter op 14 augustus 1989 
gevorderd werd om verschillende 
onderzoeksopdrachten te verrichten be
treffende "een parallelle markt van room 
verkregen door oplichting van de melk
producenten"; "dat in casu de uitdruk
king 'parallelle markt', toegepast op de zui
velproductie, noodzakelijkerwijs - en niet 
alleen impliciet of door toepassing van de 
eenheid van opzet - doelde op overtredin
gen van de reglementering op de quota; dat 
het in dit verband niet ter zake doet dat het 
openbaar ministerie op 10 december 1991, 
ondanks een voorafgaande wettige aan
hangigmaking in rem wat dat punt be
treft, zijn oorspronkelijke vordering heeft 
aangevuld door er fraude ten nadele van de 
Nationale Zuiveldienst in op te nemen; dat 
de kwestie van de ontvankelijkheid van de 
vervolgingen toch geen belang heeft, ge
let op het gevolg dat er ten gronde aan zal 
worden gegeven; dat, daarentegen, de voor
noemde zinsnede - die verschilde van die 
welke het over de "verkoop van room in het 
zwart" had - niet noodzakelijk betekende 
dat er fiscale misdrijven waren gepleegd; 
dat immers, in strijd met de beslissing van 
de eerste rechter, een dergelijke markt niet 
ipso facto het bestaan van dergelijke mis
drijven met zich brengt; dat de beklaagde 
Deumer, om te worden vrijgesproken van 
fraude ten nadele van de Nationale Zuivel
dienst, in zijn conclusie vermeldt dat : de 
conclusienemer en de andere beklaagden, 
daar ze dagelijks te maken kregen met de 
problemen ten gevolge van de toenmalige 
wetgeving, de kritiek en de controverses 
daarover in landbouwerskringen kenden, 
en vaststelden dat de overheid de transfer
praktijken oogluikend toeliet en daarte
gen geen strafrechtelijke vervolging in
stelde, tijdens de duur van het misdrijf
zijnde drie jaar na de inwerkingtreding van 

de wet - wettige gronden hadden om te 
geloven dat hij handelde in overeenstem
ming met een wet die de gehele landbouw
sector gewijzigd en aangepast wilde zien, 
wat ten slotte gebeurde in 1993"; "dat die 
argumenten, hoewel ze in hun specifieke 
context overtuigend zijn, logischerwijs niet 
buiten beschouwing kunnen worden gela
ten als het over belastingontduiking gaat; 
dat in de hierboven beschreven voorwaar
den, dergelijke tenlasteleggingen, door de 
aard ervan, niet nauw verbonden waren 
met misdrijven ten nadele van de Natio
nale Zuiveldienst, aangezien noch de mel
kerij noch de producenten, die van hun 
goed recht overtuigd waren, genoodzaakt 
waren belastingontduiking te plegen; dat de 
verklaring voor die ontduiking in werke
lijkheid te vinden is in de omstandighe
den die samengaan met de organisatie van 
de eigenlijke parallelle markt, meer be
paald met de financiele problemen van de 
onderneming; dat, indien die financiele pro
blemen niet hadden bestaan, er geen re
den is waarom - zelfs vanuit het stand
punt van de verdediging beschouwd, 
namelijk dat de houding die de melkerij en 
de producenten ten onrechte hadden aan
genomen inzake quota rechtmatig was -
belastingontduiking, al was het maar door 
samenhang, vanzelfsprekend moest zijn bij 
het opzetten van een dergelijke parallelle 
markt; dat integendeel, in die context con
troles juist onontbeerlijk waren om uit te 
maken of er wel sprake kon zijn van fis
cale misdrijven en van vervolgingen dien
aangaande, ja zelfs of er later sprake kon 
zijn van eenheid van opzet, zoals in casu 
het geval zal blijken te zijn; dat die con
troles niet aan de onderzoeksrechter zijn 
gevraagd in de oorspronkelijke aanhangig
making van 14 augustus 1989 - terwijl de 
formaliteiten die krachtens de toen vige
rende bepalingen van het fiscaal straf
recht vereist waren, niet waren vervuld
maar wel op 18 mei 1993, nadat die for
maliteiten waren vervuld, ongeacht de tijd 
die ze in beslag namen en de oorsprong er
van; dat aldus, zowel de letter als de geest 
van het "Handvest van de belastingplich
tige" werd geeerbiedigd door het parket en 
de onderzoeksrechter te Neufchateau, die 
op het vlak van het fiscaal strafrecht, niet 
overhaast tewerk zijn gegaan; dat v66r die 
datum van 18 mei 1993, de onderzoeks
rechter immers dergelijke controles niet uit 
eigen beweging heeft uitgevoerd buiten de 
perken waarin de zaak bij hem op 14 au
gustus 1989 in rem aanhangig was ge
maakt; dat hij, daarentegen, meer bepaald 
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via ondervragingen, zijn onderzoek niet toe
spitste op de zwarte kas in de fiscaal
technische maar wel in de algemeen gang
bare betekenis van het woord, zoals het 
parket hem had gevraagd in zijn aanvul
lende vordering van 8 oktober 1990, die 
hoofdzakelijk melding maakt van verbor
gen reserves waardoor gelden van de on
derneming waren verduisterd; dat het niet 
ter zake doet dat de deskundigen, buiten de 
per ken van hun opdracht van 21 augus
tus 1989, gewag hebben gemaakt van der
gelijke fiscale misdrijven, aangezien de eer
ste rechter op onaanvechtbare wijze heeft 
vastgesteld dat zij hun opdracht te bui
ten waren gegaan; "dat de onderzoeksrech
ter evenwel, in strijd met wat de bestre
den beslissing te verstaan geeft, zich 
helemaal niet op die beweringen heeft ge
baseerd en v66r 18 mei 1993 daarover geen 
enkel kantschrift heeft opgemaakt; dat het, 
gelet hierop, niet ter zake doet dat hij het 
parket niet onmiddellijk op de hoogte heeft 
gebracht, om, indien nodig, daartoe aan
vullende vorderingen te krijgen, of dat de 
na voormelde datum ondervraagde perso
nen hoofdzakelijk naar hun vorige verkla
ringen hebben verwezen; dat daaruit volgt 
dat, aangezien geen enkele onregelmatig
heid is begaan op dit vlak, in weerwil van 
bepaalde vermeldingen van het openbaar 
ministerie in een brief d.d. 12 mei 1993, die 
geen weerslag hebben op de regelmatig
heid van de procedure - de vervolgingen 
moeten ontvankelijk en conform artikel 7 
van de Grondwet, thans artikel 12, wor
den verklaard, zelfs als het hof (van be
roep) de gronden ervan dienaangaand niet 
aanneemt - er geen reden bestaat tot ver
nietiging van het beroepen vonnis", 

terwijl, eerste onderdeel, het openbaar mi
nisterie, volgens de artikelen 29, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering en 
350, § 2, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, zoals het van toepassing 
was v66r de wet van 28 december 1992, 
slechts regelmatig vervolging kon instel
len uit hoofde van door het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen strafbaar gestelde 
misdrijven, als het van die feiten kennis 
had gekregen ten gevolge van een klacht of 
een aangifte van een ambtenaar die de 
machtiging had waarvan sprake is in voor
noemd artikel29, tweede lid; volgens ar
tikel 350, § 3, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen zoals het van toepas
sing was v66r de wet van 28 december 
1992, de procureur des Konings, wanneer 
hij niet met de feiten bekend was geraakt 
ingevolge een klacht die was ingediend of 
een aangifte die was gedaan door een daar-

toe gemachtigde ambtenaar, voorafhet ad
vies van de bevoegde gewestelijke direc
teur der directe belastingen moest vragen 
indien hij een vervolging wilde instellen; in 
casu geen advies aan de gewestelijk direc
teur is gevraagd; zoals het beroepen von
nis constateert, de directeur-generaal van 
het hoofdbestuur van de bijzondere 
belastingsinspectie op 5 december 1991 bij 
de procureur des Konings aangifte heeft ge
daan van de misdrijven; de vervolgingen 
zijn ingesteld op een vordering tot onder
zoek die op 14 augustus 1989 aan de on
derzoeksrechter was gericht; de adiering 
van de onderzoeksrechter op 8 oktober 1990 
en 10 december 1991 werd uitgebreid; er 
ten slotte op 18 mei 1993 nog een aanvul
lende vordering werd opgemaakt; het on
derzoek in casu betrekking heeft op de fei
ten die in de respectieve vorderingen van 
de procureur des Konings en in de bij
gaande stukken worden vermeld of daar
onder kunnen worden begrepen; de onder
zoeksrechter telkens kennis neemt van een 
of van meer feiten, en niet van een om
schrijving ervan; de omstandigheid dat een 
andere - nieuwe of aanvullende - om
schrijving dan die welke in de vordering tot 
onderzoek vermeld was in aanmerking kan 
worden genomen, niet eraan in de weg 
staat dat de onderzoeksrechter van bij het 
begin kennis had genomen van de aan de 
verschillende omschrijvingen ten grand
slag liggende feiten; de onderzoeksrech
ter luidens de vordering van 14 augustus 
1989 is geadieerd om een onderzoek in te 
stellen naar "een parallelle markt van room 
verkregen door oplichting van de melk
producenten"; de vordering voor het ove
rige geen enkele beperking inhoudt wat de 
verschillende strafrechtelijke aspecten van 
die parallelle markt betreft; de verbalisan
ten in het bij de vordering horende proces
verbaal van 28 april1989 (stuk 1) een brief 
voegen van personeelsleden van de onder
neming Sud-Lait, waarin staat dat "de raad 
van bestuur onwettig room 'in het zwart' 
verkoopt"; de verbalisanten in het proces
verbaal van 30 juli 1989 (stuk 7) akte ne
men van de verklaring van de getuige 
Gossuin die zegt van het bestaan van een 
zwarte markt van room op de hoogte te zijn 
gebracht en "het bestaan van een zwarte 
kas ( ... ) effectiefte hebben geconstateerd"; 
de feiten die in de vordering van 14 au
gustus 1989 en de bijgaande stukken wor
den vermeld of daaronder kunnen wor
den begrepen met name konden vallen 
onder de in het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen gegeven strafrechtelijke 
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omschrijvingen; het bestreden arrest der
halve, nu het beslist dat de vordering van 
14 augustus 1989 niet noodzakelijk betrek
king had op fiscale misdrijven, de akte die 
genoemde vordering en oak de bijgaande 
stukken bevatte, gei:nterpreteerd heeft op 
een wijze die onverenigbaar is met de be
woordingen ervan; het arrest derhalve de 
bewijskracht van de akten heeft miskend 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de onderzoeksrech
ter, bij de in de vorm van een kantschrift 
opgemaakte vordering van 8 oktober 1990, 
werd gevorderd om een onderzoek in te 
stellen naar de feiten die bij het verhoor 
van eiser aan het licht waren gekomen; 
daarin werd verduidelijkt dat het meer be
paald gaat om een vals stuk van 12 okto
ber 1989 en om in het Groothertogdom 
Luxemburg verborgen gehouden reserves 
waardoor geld van de onderneming voor 
persoonlijke doeleinden werd verduisterd; 
eiser bij zijn verhoor waarnaar de vorde
ring verwijst, heeft verklaard dat hij "wel 
degelijk op de hoogte was van het bestaan 
van zwart geld", en dat "door de secreta
resse aan de directeur-generaal" een vraag 
was gesteld "over het bestaan van een 
zwarte markt"; hij verder ook nog mel
ding maakte "van de zwarte kas en van de 
parallelle boekhouding'' (stuk 299); de fei
ten die in de vordering van 8 oktober 1990 
worden vermeld of daaronder kunnen wor
den begrepen aldus met name konden val
len onder de in het Wetboek van de In
komstenbelastingen gegeven strafrechte
lijke omschrijvingen; het niet ter zake doet 
dat de onderzoeksrechter zijn onderzoek 
niet heeft toegespitst op de zwarte kas in 
de fiscaaltechnische betekenis dan wel in de 
algemeen gangbare betekenis van het 
woord; uitsluitend de feiten die bedoeld zijn 
in de vordering en in het stuk waarnaar de 
vordering verwijst (stuk 299) of daaron
der kunnen worden begrepen, doorslagge
vend zijn; het bestreden arrest derhalve, nu 
het beslist dat de vordering van 8 okto
ber 1990 geen betrekking had op fiscale 
misdrijven, de akte die deze vordering als
ook het stuk 299 bevatte, gei:nterpreteerd 
heeft op een wijze die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan; het bestreden ar
rest derhalve de bewijskracht van die ak
ten heeft miskend (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het openbaar ministe
rie bij de vordering van 14 oktober 1989, of 
althans, bij de vordering van 8 oktober 
1990, vervolgingen heeft ingesteld uit 

hoofde van feiten die aanleiding konden ge
ven tot de toepassing van de strafrechte
lijke bepalingen van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen, zonder dat het van 
die feiten kennis had gekregen ten ge
volge van een klacht of een aangifte van 
een ambtenaar die de machtiging had 
waarvan sprake is in artikel29, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, of, 
voor zover het openbaar ministerie niet met 
die feiten bekend was geraakt ingevolge een 
klacht die was ingediend of een aangifte die 
was gedaan door een daartoe gemachtigde 
ambtenaar, zonder dat het voorafhet ad
vies van de bevoegde gewestelijke direc
teur der directe belastingen had gevraagd; 
het bestreden arrest derhalve de artike
len 350, §§ 2 en 3, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen zoals het van toe
passing was v66r de wet van 28 decem
ber 1992, en 29, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering schendt : 

Overwegende dat het middel be
toogt dat de vervolgingen niet ontvan
kelijk zijn, nu de onderzoeksrechter 
kennis zou hebben genomen van fei
ten die naar luid van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen of van ter 
uitvoering ervan genomen besluiten 
strafrechtelijk strafbaar zijn, zonder 
dat het openbaar ministerie vooraf een 
klacht of een aangifte van een amb
tenaar die daartoe, overeenkomstig ar
tikel29, tweede lid, van het Wetboek 
van StrafVordering, behoorlijk gemach
tigd is en zonder dat hij voorafhet ad
vies van de bevoegde gewestelijke di
recteur der directe belastingen heeft 
gevraagd, overeenkomstig artikel 350 
van het voornoemde wetboek zoals het 
van toepassing was v66r het aanslag
jaar 1992; 

Overwegende dat, hoewel de onder
zoeksrechter, op vordering van het 
openbaar ministerie, kennis neemt van 
een feit waarvan hij vrij alle hestand
del en onderzoekt om de misdadige 
aard ervan te kunnen bepalen, die 
aanhangigmaking beperkt wordt in zo
verre een beletsel de strafVordering 
verhindert; 

Dat de onderzoeksrechter, wanneer 
het openbaar ministerie de bepalin
gen van artikel 350 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen niet 
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heeft nageleefd, de zaak in dat op
zicht niet rechtsgeldig kan onderzoe
ken; 

Dat daaruit niet volgt dat het open
baar ministerie een feit dat ogenschijn
lijk een misdaad of een wanbedrijf 
naar gemeen recht oplevert, en dat te
gelijkertijd overtredingen van fiscale 
aard kan inhouden, niet bij de onder
zoeksrechter aanhangig kan maken; 

Dat eiser aldus is vervolgd en ver
oordeeld meer bepaald wegens vals
heid gepleegd in de jaarrekeningen 
van 1988 en 1989 van de cooperatieve 
vennootschap Sud-Lait, die door de al
gemene vergadering waren goedge
keurd en op de griffie van de Recht
bank van Koophandel te Neufchateau 
waren neergelegd, alsook wegens be
drieglijk gebruik van die valse stuk
ken; 

Overwegende dat de vordering tot 
onderzoek van 14 augustus 1989 
doelde op "een parallelle markt van 
room verkregen door oplichting van de 
melkproducenten"; 

Dat het arrest beslist dat die "uit
drukking niet noodzakelijk betekende 
dat er fiscale misdrijven waren ge
pleegd" en vaststelt dat er v66r 18 mei 
1993, dus na de vervulling van de 
noodzakelijke formaliteiten, geen con
trole is gevorderd die noodzakelijk was 
voor de vaststelling van dergelijke mis
drijven; 

Dat het arrest, in verband met de 
aanvullende vordering van 8 oktober 
1990 betreffende een vals stuk en be
treffende feiten die als verduistering 
van ondernemingsgelden kunnen wor
den aangemerkt, tevens erop wijst dat 
de onderzoeksrechter zijn onderzoek 
niet "heeft toegespitst op de zwarte 
kas in de fiscaaltechnische maar wel 
in de algemeen gangbare betekenis 
van het woord, zoals het parket hem 
had gevraagd"; 

Overwegende dat het arrest, zon
der de bewijskracht van de in het mid
del aangegeven akten te miskennen, 
zijn beslissing over de ontvankelijk
heid van de vervolgingen naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn ge
nomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

19 juni 1996 - 2e kamer- Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter
Verslciggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

Nr. 245 

1 e KAMER - 20 juni 1996 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN -
DRAAGWIJDTE- TUSSEN PARTIJEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- GEZAG VAN 
GEWIJSDE- DRAAGWIJDTE- TUSSEN PAR
TIJEN. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- BURGERLIJKE ZAKEN
DRAAGWIJDTE - TEGENOVER DERDEN -
STAAT VAN DE PERSONEN. 

4 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- GEZAG VAN 
GEWIJSDE- DRAAGWIJDTE- TEGENOVER 
DERDEN- STAAT VAN DE PERSONEN. 

5o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VONNIS 
OVER DE STAAT VAN DE PERSOON- ECHT
SCHEIDING- VONNIS OVER DE AANVAARDING 
VAN DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP. 

6° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN T.A.V 
DE GOEDEREN- VONNIS OVER DE AANVAAR
DING VAN DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP. 
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7° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN T.A.V. 
DE PERSONEN- T.A.V. DE ECHTGENOTEN
VONNIS OVER DE AANVAARDING VAN DE HU-
WELIJKSGEMEENSCHAP. 

1 o en 2° Het gezag van gewijsde van een 
vonnis in burgerlijke zaken is relatief en 
vereist dat de vordering tussen dezelfde 
partijen bestaat (1). (Art. 23 Ger.W.) 

3° en 4 o Het vonnis dat de staat van de per
soon betreft, heeft ook gezag van gewijsde 
ten aanzien van derden, wegens de on
deelbaarheid van deze staat (2). (Art. 23 
Ger.W.) 

5°, 6° en 7o Het vonnis dat uitspraak doet 
over de mogelijkheid van de echtgenote 
om de huwelijksgemeenschap die ontbon
den is door een scheiding van tafel en bed, 
te aanvaarden nadat inmiddels die ge
meenschap reeds ontbonden is door de 
overschrijving van een echtscheiding, doet 
geen uitspraak over de staat van de per
soon (3). [Art. 1463 (oud) B.W.] 

(VANDEWAL T. LAVA) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0183.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1993 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 19, 23 tot 28 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 en 
1463 - v66r zijn vervanging bij de wet van 
14 juli 1976 -van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het hof van beroep de beschik
kingen bevestigt van de beroepen vonnis
sen van 16 juni 1988 en 29 juni 1989, o.m. 

(1) Zie Cass., 28 april1989,A.R. nr. 6247 (A.C., 
1988-89, nr. 495, met concl. van proc.-gen. 
Krings). 

(2) Zie Cass., 19 maart 1973 (Bull. en Pas., 
1973, I, 725), met concl. van proc.-gen. Ganshof 
van der Meersch, in het bijzonder op blz. 739. 

(3) Verg. Cass., 3jan. 1992,A.R. nr. 7647 (A.C., 
1991-92, nr. 227) (wat betreft de vraag tegen wie 
een echtscheiding op grond van een feitelijke 
scheiding van meer dan vijfjaar moet worden uit
gesproken). 

op volgende gronden : "3.4 De hoofdstel
ling van (eiser) komt hierop neer dat- ver
mits de scheiding van tafel en bed en de 
echtscheiding autonome oorzaken zijn van 
de ontbinding van de gemeenschap, en ver
mits het arrest van 20 april1972 niet werd 
betekend - de optietermijn van 3 maan
den en 40 dagen (waarbinnen mevrouw 
Lava de mogelijkheid heeft over te gaan tot 
de aanvaarding van de gemeenschap, die 
bij overschrijving van het beschikkend ge
deelte zal ontbonden blijken te zijn op 26 fe
bruari 1970, datum van de indiening van 
het verzoekschrift tot scheiding van. tafel en 
bed) nog een aanvang moet nemen. Die (ge
durfde) stelling is echter in strijd met een 
in kracht van gewijsde getreden gerechte
lijke beslissing, met name het vonnis van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Kort
rijk van 17 februari 1976 - bevestigd bij 
het arrest van het Hofvan Beroep te Gent 
van 5 april1979- waarin onder punt 
3/a/in fine werd geoordeeld dat "Zelfs in
dien het vonnis dd. 19 maart 1971 inzake 
de scheiding van tafel en bed en het ar
rest dd. 20 april 1972 nog moesten over
geschreven worden in de registers van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, er 
geen nieuwe termijn voor de aanvaarding 
van de huwgemeenschap zou kunnen lo
pen aangezien die huwgemeenschap ont
bonden werd op 26 juni 1973". Een derge
lijk belangrijk punt (cf. De Page, deel10, nr. 
683 en volg.) is niet een zuiver enuntia
tief gegeven, maar ondersteunt het dic
tum, en bovendien geldt de regel dat von
nissen en arresten die de staat en de 
bekwaamheid van de personen betreffen 
een absoluut gezag hebben erga omnes (cf. 
De Page, deel III, nr. 997, blz. 1007 en 
1008), zodat ook derden- waaronder (ei
ser)- de bewijskracht ervan niet kun
nen loochenen (cf. Cass., 10 september 
1981, R.C.J.B. 1984/nr. 2, p. 236 met noot 
van Professor J. Van Compernolle "Con
siderations sur la nature et l'etendue de 
l'autorite de la chose jugee en matiere ci
vile", p. 241 tot 272). (. .. ) 3.6 Dater in 
hoofde van (verweerster) schade in cau
saal verband bestaat, is naar het oordeel 
van het Hofvaststaand en kan moeilijk in 
redelijkheid betwist worden; er is immers 
in casu duidelijk schending van een ern
stig be lang ( ... ), morele en materiele 
schade", 

terwijl, ( ... ) 

terwijl, derde onderdeel, krachtens de ar
tikelen 23 en 24 van het Gerechtelijk Wet
hoek, een eindbeslissing slechts gezag van 



Nr. 245 HOF VAN CASSATIE 621 

gewijsde heeft ten aanzien van de par
tijen bij deze beslissing, met uitzonde
ring o.a. van de beslissingen tot vaststel
Iing, vestiging ofwijziging van de staat van 
een persoon waarvan het gezag ook ten op
zichte van derden geldt en de openbare 
orde raakt; de door verweerster bij dag
vaarding dd. 28 januari 1975 ingestelde 
vordering geenszins strekte tot vaststel
ling, vestiging ofwijziging van de staat van 
een persoon, doch enkel beoogde te horen 
zeggen voor recht dat zij, na definitieve uit
spraak van haar echtscheiding, de huwe
lijksgemeenschap had aanvaard en het von
nis dd. 17 februari 1976 van de rechtbank 
van eerste aanleg te Kortrijk bijgevolg, ook 
in zoverre daarin terloops wordt gezegd dat, 
ondanks het feit dat de beslissingen in
zake de scheiding van tafel en bed nog 
moesten worden overgeschreven in de re
gisters van de ambtenaar van de burger
Iijke stand, "er geen nieuwe termijn voor de 
aanvaarding van de huwgemeenschap zou 
kunnen lopen aangezien die huw
gemeenschap ontbonden werd op 26 juni 
1973" in de zin van artikel1463 (oud) van 
het Burgerlijk Wetboek, slechts gezag van 
gewijsde heeft voor de partijen in het ge
ding, met name verweerster en de heer 
Noel Kindt, 

zodat het hofvan beroep niet wettig ter 
zake de regel toepast dat vonnissen en ar
resten die de staat en de bekwaamheid van 
de personen betreffen, een absoluut ge
zag hebben erga omnes zodat ook derden
waaronder eiser - de bewijskracht er
van niet kunnen Ioochenen (schending van 
de artikelen 23 en 24 van het Gerechte
lijk Wetboek en 1463 (oud) van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat de vordering van verweerster 
strekt tot vergoeding van de schade die 
zij heeft geleden door een fout van ei
ser, waardoor zij de ontbonden huwe
lijksgemeenschap niet heeft aanvaard 
binnen de termijn van drie maanden 
en veertig dagen, zoals bepaald in het 
toen vigerende artikel1463 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat in het vonnis van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk 
van 17 februari 1976, bevestigd bij ar
rest van het Hof van Beroep te Gent 
van 5 april1979, werd geoordeeld dat 
"zelfs indien het vonnis dd. 19 maart 

1971 inzake de scheiding van tafel en 
bed en het arrest dd. 20 april 1972 nog 
moesten overgeschreven worden in de 
registers van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, er geen nieuwe ter
mijn voor aanvaarding van de huw
gemeenschap zou kunnen lopen aan
gezien die huwgemeenschap ontbon
den werd op 26 juni 1973"; 

Dat het hofvan beroep het verweer 
van eiser dat het arrest en het von
nis waarbij de scheiding van tafel en 
bed werd toegestaan, nog konden wor
den betekend en overgeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand en 
dat daardoor een nieuwe termijn van 
aanvaarding van de huwelijksgemeen
schap voor verweerster zou ontstaan, 
verwerpt op grond dat dit "niet een 
zuiver enuntiatief gegeven (is), maar 
( ... ) het dictum (ondersteunt), en bo
vendien ( ... ) de regel (geldt) dat von
nissen en arresten die de staat en de 
bekwaamheid van de personen betref
fen, een absoluut gezag hebben erga 
omnes"; 

Overwegende dat het gezag van ge
wijsde van een vonnis in burgerlijke 
zaken relatief is en vereist dat de vor
dering tussen dezelfde partijen be
staat; 

Dat het vonnis dat de staat van de 
persoon betreft, ook gezag van ge
wijsde heeft ten aanzien van derden, 
wegens de ondeelbaarheid van deze 
staat; 

Dat het vonnis dat uitspraak doet 
over de mogelijkheid van de echtge
note om de huwelijksgemeenschap die 
ontbonden is door een scheiding van 
tafel en bed, te aanvaarden nadat in
middels die gemeenschap reeds ont
bonden is door de overschrijving van 
een echtscheiding, geen uitspraak doet 
over de staat van de persoon; 

Overwegende dat het arrest, door op 
grond van de in het middel vermelde 
overwegingen het voornoemde ver
weer van eiser te verwerpen, artikel 23 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 
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Overwegende dat de overige grie
ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
in de zaak A.R. 40011/90 akte ver
leent van de afstand, en in de zaak 
A.R. 40822/90 het hoger beroep te
gen het vonnis van 3 september 1987 
ontoelaatbaar verklaart; 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 aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

20 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
Mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Butzler. 

Nr. 246 

1 e KAMER - 20 juni 1996 

UITVOERBAARVERKLARING - EXE
CUTIEVERDRAG- BETEKENING VAN DE BUI
TENLANDSE BESLISSING - BEWIJS. 

Art 47, lid 1, Executieverdrag, krachtens 
welke de partij die om de tenuitvoerleg
ging van een beslissing verzoekt, enig do
cument moet overleggen waaruit kan wor
den vastgesteld dat die beslissing volgens 
de wet van de Staat van herkomst uit
voerbaar is en betekend is geworden, moet 
aldus worden uitgelegd dat, wanneer de 
nationale procedurevoorschriften zulks 
mogelijk maken, het bewijs van de bete
kening van de beslissing na de indie
ning van het verzoek kan worden gele
verd, met name in de loop van de 
naderhand, door de partij tegen wie de 
tenuitvoerlegging wordt gevraagd, inge
leide procedure, mits deze over een rede
lijke termijn beschikt om vrijwillig aan 
het vonnis te voldoen en de partij, die om 

tenuitvoerlegging verzoekt, de kosten van 
alle onnodige procedurehandelingen 
draagt (1). (Artt. 33, 46 en 4 7 Executie
verdrag.) 

VANDER LINDEN T. BERUFSGENOSSENSCHAFT 
DER FEINMECHANIK) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0058.N) 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den vonnissen, op 3 maart 1993 en 30 
juni 1993 door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brugge gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
30 september 1994; Gelet op het ar
rest van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, van 14 
maart 1996; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van artikelen 33, 36, 37, 39, 46, 47 en 
48 van het Verdrag van 27 september 1968 
betre:ffende de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, zoals gewij
zigd bij het verdrag inzake de toetreding 
van het Koninkrijk Denemarken, Ierland 
en het Verenigd Koninkrijk van Groot
Brittannie en Noord-lerland en bij het Ver
drag inzake de toetreding van de Helleense 
republiek, goedgekeurd bij wet van 13 ja
nuari 1971, bekendgemaakt in het Bel
gisch Staatsblad van 31 maart 1971, en bij 
wet van 31 juli 1986, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1986, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg in het bestreden vonnis van 30 juni 
1993 het derdenverzet ontvankelijk, doch 
ongegrond verklaart op volgende gron
den : '1Ioewel aan de hand van de door ver
weerster voorgebrachte bescheiden in
zake de vonnissen van 25 mei 1976 en 01 
september 1976 zou moeten kunnen afge
leid worden dat zij betekend werden en uit
voerbaar waren, dient niettemin toch vast
gesteld dat verweerster niet bewijst of en 
hoe die betekeningen zouden zijn gebeurd. 
Zij toont niet aan dat bij toepassing van ar
tikel1, 2·, van de overeenkomst van 25 
april1959 (Overeenkomst tussen de Bel
gische regering en de regering van de 

(1) Zie Cass., 23 sept. 1994, A.R. nr. 
C.93.0494.N (AC., 1994, nr. 398). 
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Bondsrepubliek Duitsland, tot het verge
makkelijken van de rechtsbetrekkingen bij 
de toepassing van het op 1 maart 1954 te 
's-Gravenhage gesloten verdrag betref
fende de burgerlijke rechtsvordering, on
dertekend op 25 april 1959 te Brussel) de 
stukken door de bevoegde Duitse rechter
lijke autoriteiten rechtstreeks gezonden 
werden aan de Procureur des Konings van 
het rechtsgebied van eiser (Cass., 7 mei 
1982, R. W: 83/84, 185). Het gebrek aan be
wijs van geldige betekening blijkt trou
wens ook uit het tweede Duitse vonnis van 
08 juli 1987, gewezen op verzet van eiser 
tegen de eerste (verstek)vonnissen van res
pectievelijk 25 mei en 01 september 1976. 
Daarin staat te lezen dat de proces
gevolmachtigde van verweerster verklaart 
dat hij niet in het bezit is van een bewijs 
van betekening. Er werd geoordeeld dat het 
verzet tijdig werd ingesteld, uitgaande van 
de datum van betekening die door de ge
volmachtigde van eiser werd medegedeeld 
(waarmee bedoeld wordt de betekening van 
06 januari 1987 - stuk 16 verweerster) (zie 
stuk 17 verweerster). Louter op grond van 
de door verweerster tijdens de procedure 
eenzijdig verzoekschrift voorgelegde stuk
ken ontbrak het bewijs van betekening, zo
dat niet voldaan was aan artikel 4 7.1 van 
het verdrag. Doch terloops de verzets
procedure heeft verweerster een nieuwe be
tekening gedaan op 06 januari 1987 vol
gens de voorschriften van het intern 
Belgisch recht, door tussenkomst van Ge
rechtsdeurwaarder Vandemoortele. Arti
kel IV, 2° lid, van het Protocol als bijlage 
aan het verdrag van 27 september 1968 
laat toe, in afwijking van de overeenkomst 
van 25 april 1959 tussen Belgie en Duits
land, dat de gerechtsdeurwaarders van de 
aangezochte Staat de stukken betekenen 
aan diegene voor wie zij bestemd zijn en dit 
volgens de door de wet van de aangezochte 
Staat voorgeschreven formaliteiten. Dit is 
wat verweerster uiteindelijk gedaan heeft 
bij exploot van betekening van 06 januari 
1987, zodat moet aangenomen worden dat 
thans wel voldaan is aan artikel47.1 van 
het Verdrag .... 6. Hoewel het vonnis a quo 
gewezen werd op grond van onvolledige 
stukken is er toch geen reden om het niet 
te bevestigen. Verweerster heeft in de loop 
van de procedure derdenverzet de nodige 
regularisaties doorgevoerd voor het beko
men van een vonnis tot tenuitvoerlegging. 
Het zou in die omstandigheden onrede
lijk zijn om alle kosten van de exequatur
procedure lastens eiser te leggen", na ver
weerster eerder bij tussenvonnis van 3 
maart 1993 toegelaten te hebben de expe-

ditie van het Duitse vonnis van 1 septem
ber 1976, Landgericht Bonn, dat niet bij 
haar bundel was gevoegd, over te leggen 
wegens het belang van dit stuk voor de be
oordeling van de zaak, 

terwijl naar luid van artikel 33, laatste 
lid van het Verdrag van 27 september 1968 
bij het verzoek, strekkende tot het beko
men van het verlofvan tenuitvoerlegging, 
de in artikelen 46 en 47 genoemde docu
menten moeten worden gevoegd. Blijkens 
artikel 46 van voornoemd verdrag de par
tij, die om de tenuitvoerlegging van een be
slissing verzoekt, moet overleggen : 1. een 
expeditie van het vonnis dat voldoet aan de 
voorwaarden nodig voor haar echtheid, 2. 
indien de beslissing bij verstek is gewe
zen, het origineel of een voor eensluidend 
gewaarmerkt afschrift van het document, 
waaruit blijkt dat het stuk dat het geding 
heeft ingeleid of een gelijkwaardig stuk aan 
de niet verschenen partij betekend is of me
degedeeld. Artikel47 van het verdrag be
paalt dat deze partij bovendien moet over
leggen : 1. enig document, waaruit kan 
worden vastgesteld dat de beslissing vol
gens de wet van de Staat van herkomst uit
voerbaar is en betekend is geworden, 2. 
voor zover nodig, een document waaruit 
blijkt dat de verzoeker in de Staat van her
komst vergunning heeft verkregen om kos
teloos of tegen verminderd tarief te proce
deren. Zo artikel 48, eerste lid, van het 
Verdrag aanstipt dat bij gebreke van over
legging van de in de artikelen 46, nr. 2 en 
4 7, nr. 2 bedoelde documenten de rechter
lijke autoriteit voor de over legging een ter
mijn kan bepalen of gelijkwaardige docu
menten aanvaarden dan wel, indien zij zich 
voldoende voorgelicht acht, van de over
legging vrijstelling verlenen, een gelijk
aardige mogelijkheid niet is voorzien ten 
aanzien van de in artikelen 46, sub nr. 1 en 
47, sub nr. 1 voorziene documenten. Hier
uit volgt dat het document, waaruit de uit
voerbaarheid en betekening der beslis
sing blijkt, en de expeditie van deze 
beslissing ten laatste op het ogenblik van 
neerlegging van het verzoek tot het beko
men van verlofvan tenuitvoerlegging moe
ten zijn neergelegd. Hieruit eveneens dient 
te worden afgeleid dat de beslissing moet 
zijn betekend alvorens de tenuitvoerleg
ging kan worden gevorderd. Te dezen het 
verzoek van verweerster tot uitvoerbaar
verklaring van de Duitse vonnissen in Bel
gie, waarover bij vonnis van 2 februari 1982 
uitspraak werd gedaan, dagtekent van 29 
juli 1980. De verstekvonnissen weliswaar 
eerst op 6 januari 1987 aan eiser werden 
betekend, m.a.w. hangende de procedure 
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van derdenverzet. De expeditie van het 
verstekvonnis van 1 september 1976 blij
kens tussenvonnis van 3 maart 1993 even
min was neergelegd, 

zodat de rechtbank in de bestreden von
nissen niet wettig kon besluiten dat ver
weerster de procedure vermocht te regu
lariseren in de loop van de procedure op 
derdenverzet door de betekening in de loop 
van de procedure op derdenverzet van de 
verstekvonnissen, waarvan de tenuitvoer
legging werd gevorderd bij eenzijdig ver
zoekschrift van 29 juli 1980, vervolgens 
door de neerlegging van voornoemd ex
ploot van betekening en door de neerleg
ging na het tussenvonnis van 3 maart 1993, 
gewezen in het raam van de procedure op 
derdenverzet, van de expeditie van het 
verstekvonnis van 1 september 1976 
(schending van de in het middel aange
haalde bepalingen) en derhalve niet wet
tig kon beslissen, met bevestiging van het 
vonnis van 2 februari 1982, om de tenuit
voerlegging van de verstekvonnissen van 25 
mei 1976 en 1 september 1976, gevraagd bij 
eenzijdig verzoekschrift van 29 juli 1980, 
toe te staan (schending van diezelfde be
palingen: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat : 1. eiser veroordeeld werd bij 
vonnissen van 25 mei 1976 en 1 sep
tember 1976 van het Landgericht 
Bonn om aan verweerster te betalen 
respectievelijk een bedrag van 
45.428,35 DM, meer rente, en 2190,75 
DM, meer rente; 2. de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge, bij vonnis 
van 2 februari 1982, op verzoek van 
verweerster de vonnissen in Belgie uit
voerbaar verklaarde; 3. eiseres op 4 
mei 1982 verzet deed tegen dit von
nis; 4. tijdens het onderzoek van het 
verzet, en na een heropening van het 
debat, de vonnissen van het Land
gericht voor het eerst rechtsgeldig be
tekend werden op 6 januari 1987; 5. 
het bestreden vonnis van 30 juni 1993, 
nate hebben vastgesteld dat het von
nis van 2 februari 1982 gewezen 
werd op grond van onvolledige stuk
ken en dat verweerster in de loop van 
de procedure van verzet de nodige re
gularisaties heeft doorgevoerd, oor
deelt dat in die omstandigheden het 

verzet ongegrond is maar dat de ge
rechtskosten moeten worden omgesla
gen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 33 van het Verdrag van 27 sep
tember 1968 betreffende de rechter
lijke bevoegdheid en de tenuitvoer
legging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken, de vereisten waar
aan het verzoek moet voldoen, vast
gesteld worden door de wet van de 
aangezochte Staat; 

Dat, ingevolge artikel33, derde ali
nea, de in de artikelen 46 en 4 7 van 
het Verdrag genoemde documenten 
weliswaar bij het verzoek moeten wor
den gevoegd, maar dat dit niet bete
kent dat de nationale procedure
vereisten waar artikel 33, eerste 
alinea, naar verwijst wat de termijn en 
de vorm van de indiening van het ver
zoek betreft, niet kunnen voorzien in 
een regularisatie van de procedure 
door over legging van het bewijs van de 
betekening nadat het verzoek reeds is 
ingediend, zolang het in de artikelen 
33, derde alinea, en 47, punt 1, van 
het Executieverdrag beoogde doel 
wordt geeerbiedigd; 

Dat, krachtens artikel 4 7, punt 1, 
van dit verdrag, de partij die de ten
uitvoerlegging verzoekt, moet overleg
gen "enig document waaruit kan wor
den vastgesteld dat de beslissing 
volgens de wet van de Staat van her
komst uitvo~rbaar is en betekend is 
geworden"; 

Dat het Hof van Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen bij arrest van 
14 maart 1996 voor recht gezegd heeft 
dat dit laatste artikel aldus moet wor
den uitgelegd dat, wanneer de natio
nale procedurevoorschriften zulks mo
gelijk maken, het bewijs van de 
betekening van het vonnis kan 
worden geleverd na de indiening 
van het verzoek, met name in de loop 
van de naderhand door de partij te
gen wie de tenuitvoerlegging wordt ge
vraagd, ingeleide verzetprocedure, mits 
deze over een redelijke termijn be
schikt om vrijwillig aan het vonnis te 
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voldoen en de partij die om tenuit- Nr. 247 
voerlegging verzoekt, de kosten van 
alle onnodige procedurehandelingen 
draagt; 1 e KAMER - 20 juni 1996 

Dat hieruit volgt dat, op grond 
van het gemeenschapsrecht, de la
tere overhandiging tijdens de 
procedure op verzet van het be
wijs van de betekening mogelijk blijft 
en in de regelleidt tot de afwijzing van 
het verzet voor zover de partij tegen 
wie de tenuitvoerlegging geschiedt 
over een redelijke termijn heeft be
schikt om vrijwillig aan het vonnis te 
voldoen; 

Overwegende dat het bestreden von
nis van 30 juni 1993 het derdenverzet 
tegen het vonnis van 2 februari 1982 
ontvankelijk maar ongegrond ver
klaart, inzonderheid op grond dat, 
krachtens het gemeenschapsrecht, 
niets zich ertegen verzet dat tijdens de 
verzetprocedure een regelmatige be
tekening wordt gedaan; dat eiser niet 
voorhoudt noch voor de feitenrechter 
heeft voorgehouden dat hij geen rede
lijke termijn heeft gehad om het von
nis vrijwillig uit te voeren; 

Overwegende dat het middel niet 
kan worden aangenomen in zoverre 
het schending aanvoert van het ge
meenschapsrecht; 

Dat het voor het overige geen wets
bepalingen van het nationale recht als 
geschonden aanwijst; 

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

20 juni 1996 - 1 e kamer- Voorzitter : 
Mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Geinger en De Bruyn. 

1° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES
TEN- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE 
- VOORLOPIGE VERGOEDlliG- HERZIENINGS
PROCEDURE- LAGERE DEFINITIEVE VERGOE
DING- TERUGBETALING- GEVOLGEN T.A.V. 
DElliTEREST. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - VOORLOPIGE VERGOEDING -
HERZIENlliGSPROCEDURE - LAGERE DEFINI
TIEVE VERGOEDING- TERUGBETALING- GE
VOLG. 

1 o en zo Wanneer de onteigende na rechts
pleging in herziening wordt veroordeeld 
tot terugbetaling van hetgeen hij te veel 
heeft ontvangen, te weten het verschil tus
sen de voorlopige en de definitieve ver
goeding, is artikel1378 B. W. niet van toe
passing (1). (Art. 1378 B.W.; artt 15 en 16 
Onteigeningswet.) 

(VAN OOSTENRIJK E.A 
T. GEMEENTE PUURS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0188.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1991 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel1378 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest eisers ver
oordeelt in terugbetaling aan verweerster 
van de som van 670.900 fr. vermeerderd 
met de interesten uitgekeerd door de De
posito en consignatiekas vanaf 10 januari 
1986 tot op de data van terugtrekking, de 
compensatoire interesten tegen de wette
lijke interestvoet vanaf de dag van de 

(1) Cass., 10 nov. 1994, A.R. nr. C.94.0108.F 
(A.C., 1994, nr. 483), en de noot; D. Lindemans 
"Onteigeningsvergoedingen en rente", in R.Cass.; 
1995, 121; 14 sept. 1995, A.R. nr. C.93.0307.N 
(A.C., 1995, nr. 382). 
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t~rugtrekking tot de inleidende dagvaar- Nr. 248 
dmg, de gerechtelijke interesten vanaf de 
inleidende dagvaarding, 

. terwiJ!. de terugbetaling waartoe 
e~ser~ ZlJll veroordeeld haar oorsprong 
v~~dt m een o~verschuldigde betaling het
ZlJ het v_ersch1l tussen de onteigenings
vergoedmg vastgesteld door het bestre
den arrest en de door de Heer Vrederechter 
van het ka_nton van Willebroek bij vonnis 
van ~4 m~1 1985 bepaalde voorlopige ver
goedl~g d1e overeenkomstig de wettelijke 
bep!ihngen waren gestort aan de Consig
natlekas en teruggetrokken door eisers· 
krachtens artikel 1378 van het Burger~ 
lijk Wetboek, hij die ontvangen heeft en
kel indien hij ter kwade trouw was d~ in
teresten moet teruggeven te rekene~ vanaf 
de dag van de betaling en, nu het bestre
den arrest niet vaststelt dat eisers ter 
kwade trouw zijn, hun veroordeling tot in
t~rest~n op de ~erug te betalen vergoe
dmg met wettehJk verantwoord is (scherr
ding van artikel1378 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat wanneer de ont
eigende na de rechtspleging in her
ziening wordt veroordeeld tot terug~ 
betaling van hetgeen hij teveel heeft 
ontvangen, te weten het verschil tus
sen de voorlopige en de definitieve ver
~?eding, artikel _1378 van het Burger
hJk Wetboek met van toepassing is 
daar de voorlopige vergoeding niet als 
een onverschuldigde betaling kan wor
den beschouwd vermits zij door de 
rechter wordt vastgesteld en door de 
onteigenaar moet worden geconsig
neerd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

. OJ?- die redenen, verwerpt de voor
zienmg; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

20 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
Mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
-:-: Ver~laggever : Mevr. Bourgeois - Ge
Zu_klwdende conclusie van de h. du Jar
din, eerste advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys 
Bouuaert. 

1 e KAMER - 20 juni 1996 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - ALLERLEI- GE

WETTIGDE VERDENKING. 

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat 
de omstandigheden aangevoerd door ei
ser, griffiebeam_bte bij een vredegerecht, die 
h~~ voorwerP_ .~s van een tuchtvervolging, 
bu hem en bu derden een gewettigde ver
den:king kunnen doen ontstaan nopens de 
str~kte onafhankelijkheid en onpartijdig
he~d van de hoofdgriffier van dit vrede
gerecht die over de tegen eiser ingestelde 
tuchtzaak uitspraak zou moeten doen, zal 
he_t f!of het verzoek ~ot onttrekking in
w~lhgen en de verw~jzing van de zaak 
naar de hoofdgriffier van een ander vre
degerecht bevelen. (Artt. 648, 2°, 650 en 
653 Ger.W.) (1) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. C.96.0001.N) 

RET HOF; - Gelet op het met re
denen omklede en ondertekende ver
zoekschrift dat op 2 januari 1996 ter 
griffi~ van het Hof is neergelegd en 
waarm verzoekster vraagt dat de 
tuchtzaak tegen haar ingesteld, zou 
worden onttrokken aan Jozef 
Marechal, hoofdgriffier van het Vre
degerecht van het tweede kanton te 
Brugge; 

Overwegende dat verzoekster te de
zen opge_roepen werd op 19 decem
ber 1995 m verband met : "talrijke fou
ten en tekortkomingen in (haar) werk 
op de griffie; de valsheid in geschrif
ten waarvoor (zij) op 19 juni 1995 ver
oordeeld werd door de rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge, veertiende 
kamer, zetelend in correctionele za
ken; (haar) houding ten overstaan van 
(de hoofdgriffier) op de griffie"; 

(1) Cass., 24juni 1994, AR nr. C.94.0214 (A. C., 
1994, nr. 333). 
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Overwegende dat de omstandig
heid dat aan verzoekster wordt ver
weten dat haar houding ten aanzien 
van de hoofdgriffier J ozef Man~chal 
niet gepast was, bij verzoekster en bij 
derden een gewettigde verdenking kan 
doen ontstaan nopens de strikte on
afhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de genoemde hoofdgriffier die over de 
zaak uitspraak moet doen; 

Dat, om de genoemde verdenking te 
weren, de zaak aan de hoofdgriffier 
van het Vredegerecht van het tweede 
kanton te Brugge moet worden ont
trokken; 

Om die redenen, onttrekt de tegen 
verzoekster ingestelde zaak aan de 
Hoofdgriffier van het Vredegerecht van 
het tweede kanton te Brugge; beveelt 
de verwijzing van de zaak naar de 
hoofdgriffier van het Vredegerecht van 
het eerste kanton te Gent; laat de kos
ten ten laste van de Staat. 

20 juni 1996 - 1 e 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. Biitzler. 

Nr. 249 

1 e KAMER- 21 juni 1996 

INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN
AANVANG- HOGER BEROEP. 

Wanneer de beslissing van de appelrechter 
geldt als authentieke koopakte en de ko
per van een pand pas vanaf die akte het 
genot van het gekochte goed krijgt, kan 
die koper niet vanaf een vroegere da
tum dan die van de beslissing worden 
veroordeeld tot betaling van moratoire in
teresten op de koopprijs (1). (Art. 1397 
Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 20 nov. 1953 (A. C., 1954, 190). 

(VANDERVORST T. OREN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0295.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1995 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de op 17 februari 1994 ge
coordineerde Grondwet, 1134, 1651 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1397 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, met wijziging van het 
beroepen vonnis van 5 maart 1991, eise
res jegens verweerder veroordeelt om op het 
bedrag van 5.850.000 frank moratoire in
trest te betalen met ingang van 28 maart 
1990, datum van haar gedinginleidende 
dagvaarding, op grond dat uit de omstan
digheid dat het arrest het vonnis van 2 mei 
1989 bevestigt in zoverre die beslissing 
geldt als authentieke koopakte volgt dat het 
prijssaldo ontegensprekelijk verschuldigd 
is krachtens de bedingen van de voorlo
pige koopovereenkomst; dat de door ver
weerder gevorderde intrest noodzakelij
kerwijze moratoire intrest is op de 
koopprijs; dat zodanige intrest krachtens 
artikelll53 van het Burgerlijk Wetboek 
een aanmaning vereist; dat het bestaan 
daarvan door verweerder niet eens wordt 
aangevoerd; dat die intrest derhalve en
kel hoeft te worden toegekend vanaf 28 
maart 1990, dagtekening van de dagvaar
ding waarin verweerder betaling van dat 
bedrag vordert, 

terwijl het vonnis vaststelt dat de voor
lopige koopovereenkomst bepaalt dat "de 
koper de volle eigendom en het genot van 
het gekochte goed verkrijgt vanaf de on
dertekening van de authentieke akte", die 
uiterlijk binnen een termijn van vier maan
den na de ondertekening van de voorlo
pige koopovereenkomst, dat is uiterlijk 3 ja
nuari 1987, moest worden verleden, en dat 
eiseres bovendien in haar conclusie aan
voerde dat blijkens artikel 3 van voor
noemde voorlopige overeenkomst het saldo 
van de prijs wordt betaald bij de onderte
kening van de authentieke akte; de voor
lopige koopovereenkomst aldus de leve
ring en de betaling van de prijs vaststelde 
op de datum waarop de authentieke akte 
zou worden verleden; het arrest beslist dat 
de eerste rechter in zijn vonnis van 2 mei 
1989 terecht de vordering van eiseres die 
ertoe strekte te doen verklaren dat het te 



628 HOF VAN CASSATIE Nr. 249 

wijzen vonnis zou gelden als authentieke 
koopakte betreffende de villa en de grond 
van 17 a, 93 ca, gelegen te Ukkel, Paul Pas
turlaan, 41, en zulks overeenkomstig de 
door de gerechtsdeskundige opgemaakte en 
bij diens verslag van 6 juni 1988 gevoegde 
plannen, heeft toegewezen en het hoger be
roep van verweerder tegen dat vonnis dien
aangaande niet gegrond heeft verklaard; 
het arrest bovendien beslist dat verweer
der de gevolgen dient te dragen van de ver
traging bij het verlijden van de authen
tieke akte, meer bepaald wat de eventuele 
schade betreft die het goed zou hebben op
gelopen tussen de dag van de onderteke
ning van de voorlopige koopovereenkomst 
en de dag van het arrest; het derhalve al
dus impliciet doch onmiskenbaar beslist dat 
de authentieke akte geacht wordt verle
den te zijn op de dag van de uitspraak van 
het arrest waarbij het vonnis van 2 mei 
1989, dat geldt als akte, wordt bevestigd, 
zodat verweerder tot die datum instond 
voor het behoud van het goed; 

derde onderdeel, aangezien overeenkom
stig artikel 1397 van het Gerechtelijk Wet
hoek de executoriale kracht van het von
nis van 2 mei 1989, dat geldt als akte, 
ingevolge het hoger beroep van verweer
der geschorst was tot de datum van het ar
rest dat het vonnis bevestigt, dat arrest ei
seres niet wettig kon veroordelen tot 
betaling van moratoire intrest op de koop
prijs voor de tijdsspanne gedurende welke 
de executoriale kracht van dat vonnis, der
halve het genot van het goed ten aanzien 
van eiseres en de opeisbaarheid van de prijs 
ten aanzien van verweerder geschorst was 
(schending van artikel 1397 van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat : 1) eiseres op 3 september 
1986 een voorlopige koopovereenkomst 
heeft gesloten betreffende een aan ver
weerder toebehorende villa waarin on
der meer was bedongen dat de koper 
de volle eigendom en het genot van het 
gekochte goed zou krijgen vanaf de on
dertekening van de authentieke akte, 
die diende verleden te worden bin
nen een termijn van vier maanden, dat 
is uiterlijk 3 januari 1987; 2) eiseres 
een voorschot van 650.000 frank heeft 
betaald op de koopprijs van 6.500.000 
frank en het saldo krachtens de be-

dingen van de voorlopige koop
overeenkomst diende vereffend te wor
den bij het verlijden van de 
authentieke akte; 3) alleen verweer
der schuld heeft aan het feit dat de au
thentieke akte niet binnen de vastge
stelde termijn is verleden; 4) het arrest 
het vonnis van 2 mei 1989 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus
sel bevestigt, in zoverre het beslist dat 
dit vonnis geldt als authentieke 
koopakte; 5) verweerder gevorderd 
heeft dat in het geval dat, zoals te de
zen, de koop geldig zou worden ver
klaard, "(eiseres) zou worden veroor
deeld tot betaling van het saldo van de 
koopprijs" vermeerderd met "de ge
rechtelijke rente vanaf 2 mei 1989"; 

Overwegende dat het arrest die vor
dering van verweerder gegrond ver
klaart en eiseres veroordeelt om hem 
5.850.000 frank te betalen; 

Dat het arrest, wat de gerechtelijke 
rente betreft, vermeldt "dat de door 
(verweerder) gevorderde intrest nood
zakelijkerwijze moratoire intrest op de 
koopprijs is, dat zodanige intrest, 
krachtens artikel1153 van het Bur
gerlijk Wetboek een aanmaning ver
eist, dat het bestaan daarvan door 
(verweerder) niet eens wordt aange
voerd, dat die intrest derhalve enkel 
hoeft te worden toegekend vanaf 28 
maart 1990, dagtekening van de dag
vaarding waarin (verweerder) beta
ling van dat bedrag vordert"; 

Dat uit het bovenstaande volgt dat 
het hof van beroep de beslissing, waar
bij eiseres is veroordeeld tot gerech
telijke rente met ingang van een vroe
gere datum dan die van het arrest, 
gegrond heeft op de executoriale 
kracht van het vonnis van 2 mei 1989 
dat geldt als authentieke koopakte; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1397 van het Gerechtelijk Wet
hoek en behoudens uitzonderingen die 
zich te dezen niet voordoen, het ho
ger beroep tegen het eindvonnis de 
tenuitvoerlegging daarvan schorst; 

Dat het arrest, nu het eiseres ver
oordeelt tot betaling van moratoire int
rest op het saldo van de koopprijs voor 
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een tijdsspanne gedurende welke de 
executoriale kracht van het vonnis en 
derhalve het genot van het goed ten 
aanzien van eiseres en de opeisbaar
heid van de prijs geschorst waren, ar
tikel 1397 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen die niet kunnen lei
den tot ruimere cassatie, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het eise
res jegens verweerder veroordeelt om 
op het bedrag van 5.850.000 frank mo
ratoire intrest te betalen met ingang 
van 28 maart 1990; 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 uitspraak daaromtrent over 
aan de feitenrechter; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

21 juni 1996 - 1 e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Rappe, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Delahaye en Van Ommeslaghe. 

Nr. 250 

1 e KAMER- 21 juni 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN - VEN
NOOTSCHAPSBELASTING-VASTSTELUNG VAN 
HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN -
BEDRIJFSVERLIEZEN- BEWIJS- AKKOORD 
VAN DE ADMINISTRATIE- VOORWAARDE. 

Wanneer de administratie de door een ven
nootschap voor bepaalde belastingjaren 
aangegeven bedrijfsverliezen heeft ver
worpen, maar geen gevolg gegeven heeft 
aan haar bericht van wijziging, kan die 
vennootschap zich niet op een zogezegd 
akkoord van de administratie beroepen 
om die verliezen af te trekken van de 

winst van latere belastingjaren (1). (Art. 
44, tweede lid, W.I.B. 1964.) 

(LA TROCANTE C.V. . 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0092.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 43.2°, 44, tweede lid, 
96, 114 (dat laatste artikel zoals het van 
toepassing was v66r en na zijn wijziging bij 
de wet van 22 december 1989), 245, 251, 
258 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen zoals het van toepassing was 
v66r zijn coordinatie bij het koninklijk be
sluit van 10 april1992 tot coi:irdinatie van 
wettelijke bepalingen inzake inkomsten
belastingen en, voor zoveel nodig, 23, § 2.2°, 
50, § 1, 183, 206, 339, 346, 353 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij voormeld koninklijk be
sluit van 10 aprill992, 69 (zoals het aan
gevuld werd bij koninklijk besluit van 2 
januari 1985 en zoals het van toepassing 
was v66r en na zijn wijziging bij konink
lijk besluit van 15 december 1989) van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 
4 maart 1965 en, voor zoveel nodig, 78 van 
het koninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
van 27 augustus 1993, 149, 171, 172 van de 
op 17 februari 1994 gecoi:irdineerde Grond
wet, en, voor zoveel nodig, 97, 111 en 112 
van de Grondwet v66r haar coi:irdinatie en 
miskenning van de algemene rechtsbegin
selen van goed bestuur en van het recht op 
rechtszekerheid, 

doordat het arrest het beroep van eise
res tegen de beslissing van de directeur van 
de directe belastingen te Luik van 23 de
cember 1992 (lees : 23 september 1992) be
treffende de aanslagen in de vennoot
schapsbelasting voor de belastingjaren 1986 
en 1987, verwerpt, op grond dat "de belas
tingplichtige, uit het feit dat de admini-

(1) Zie Cass., 12 sept. 1991, A.R. nr. F.1112.F 
(A. C., 1991-92, nr. 20). 
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stratie geen gevolg heeft gegeven aan een 
bericht van wijziging- gegrond op een 
boekhouding die als niet bewijskrachtig is 
afgedaan - waarop hij geantwoord heeft, 
niet mag afleiden dat er een akkoord over 
zijn antwoord met de administratie werd 
bereikt, waardoor zij later niet meer kan 
aanvoeren dat die boekhouding geen be
wijs oplevert - terwijl de opdracht van de 
administratie de openbare orde raakt; dat 
het feit dat de belastingwetten van open
bare orde zijn, alsook het beginsel dat de 
belasting eenjarig is, beletten dat (eise
res) haar betoog hierop steunt, dat voor de 
voorbije aanslagjaren, ofwel haar aftrek van 
de aftrekbare verliezen niet werd betwist, 
ofwel de administratie bovendien een be
lastbare winst wilde aanwijzen; dat er te 
dezen geen sprake kan zijn van overleg in 
de zin van artikel 44, tweede lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en 
dat de opdracht van openbare orde van de 
administratie - die over de juiste inning 
van de belasting moet waken en daarbij, in 
de regel, niet mag gebonden zijn door een 
vorige, mogelijk onjuiste houding, als zij la
ter beter ingelicht is, - in naam van de 
Grondwet en van de wet, prevaleert op de 
door (eiseres) aangewezen gevaren en be
zwaren; dat (eiseres) zeker niet kan beto
gen dat zij, in naam van het beginsel van 
goed bestuur, slachtoffer is van een fout die 
de fiscus zou hebben begaan door haar niet 
op de hoogte te brengen van de blijvende 
twijfel nopens de bewijskrachtige aard van 
haar boekhouding, nu ze door die voorlo
pig passieve houding een onmiddellijke 
aanslag vermeden heeft, waarbij zij thans 
ten onrechte zou willen dat, bij wijze van 
vergoeding, blijvend van belasting wordt af
gezien met betrekking tot de litigieuze ver
liezen; dat (eiseres), die het absolute ge
brek aan rechtszekerheid laakt dat het 
'laattijdig' aanvoeren van de niet
bewijskrachtige aard van een boekhou
ding voor de verwerping van de aftrek
bare verliezen tot gevolg kan hebben, 
verschillende fundamentele overwegin
gen uit het oog verliest : - niets belet om 
in geval van geschil inzake de aftrek van de 
verliezen, de bewijskrachtige aard van de 
boekhouding, op grond waarvan die ver
liezen vastgesteld werden, aan te voeren; -
ofschoon boekhoudkundige documenten ge
durende 5 jaar moeten worden bewaard, 
dient de belastingplichtige na het verstrij
ken van die termijn de bewijslast te blij
ven dragen die, nu het verliezen betreft, op 
hem blijft rusten zolang die verliezen af
trekbaar zijn; hij moet dus in dat geval die 
documenten bewaren en de administratie 

is geenszins verplicht om ze ab initio te on
derzoeken; - het is in casu opmerkelijk dat 
(eiseres) beginselen aanvoert en, naar ei
gen zeggen, 'de bewering (van verweer
der) over het feit dat haar boekhouding 
geen bewijskracht heeft, enkel door het ge
zond verstand kan weerleggen' (af te lei
den uit het feit dat zij andere activiteiten 
is gaan uitoefenen), terwijl haar verant
woordelijke, in zijn antwoorden op de be
richten van wijziging, woordelijk schreef: 
'Ik blijf erbij dat onze aangegeven omzet 
wel degelijk het reele bedrag weergaf en 
dat onze boekhouding, hoewel niet fout
loos, voldoende bewijskracht heeft om die 
omzet te verantwoorden. Die boekhou
ding, die ik metal haar bewijselementen 
bewaard heb, kan overigens nog altijd in 
haar geheel opnieuw onderzocht worden, 
zoals ik in mijn brief van 11 juli 1984 voor
stelde'; het ligt dan ook enkel aan haar dat 
haar boekhouding zogezegd 'eenzijdig' als 
niet bewijskrachtig beschouwd wordt om
dat zij, in tegenstelling tot haar bewerin
gen, niets doet om het bewijs, dat op haar 
rust, te leveren dat die verliezen werke
lijk geleden zijn, terwijl zij toegeeft dat haar 
boekhouding niet foutloos is; - uit het ge
heel van de gegevens van het dossier blijkt 
in casu geen enkele willekeur van de ad
ministratie, nu het vermoeden van 
juistheid van de oorspronkelijke verkla
ringen vanzelfsprekend enkel geldt voor de 
vermelde inkomsten, maar niet voor de 
bedrijfsverliezen die (eiseres) in wezen 
moet bewijzen; dat de bestreden beslis
sing op omstandige wijze de tekortkomin
gen beschrijft van de boekhouding van (ei
seres), waaruit de verliezen zouden 
voortvloeien waarvoor thans een aftrek 
wordt gevraagd; dat de inspanningen van 
(eiseres) om die essentiele vaststelling met 
alle mogelijke middelen te ontwijken, te
vergeefs zijn", 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, krach
tens artikel 44, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, v66r 
zijn coordinatie van 10 april1992 (art. 50, 
§ 1, na de voornoemde coordinatie), de be
drijfskosten waarvan het bedrag niet is ver
antwoord door middel van bewijsstukken, 
in overleg met de administratie mogen wor
den bepaald; de administratie, wanneer zij 
met de belastingplichtige zonder voorbe
houd een dergelijk akkoord sluit, door dat 
akkoord gebonden blijft totdat zij het op
zegt; anderzijds, krachtens het algemeen 
rechtsbeginsel van goed bestuur, verweer
der de belastingplichtige moet laten we
ten in hoeverre er met zijn opmerkingen op 
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een bericht van wijziging rekening is ge
houden, inzonderheid telkens als er aan
zienlijke verschillen blijven bestaan (arti
kel251 van het Wetboek van Inkomsten
belastingen v66r zijn coordinatie van 10 
april 1992, artikel 346 na de voornoemde 
coordinatie); de administratie bovendien, nu 
de belastingwetten van openbare orde zijn, 
niet mag afzien van de inning van de ver
schuldigde belasting (artikel172 van de ge
coordineerde Grondwet); uit het voorgaande 
volgt dat de administratie, als zij in het 
raam van een controle, de opmerkingen van 
de belastingplichtige op een bericht van wij
ziging niet beantwoordt en de na controle 
vastgelegde belasting niet ten kohiere 
brengt, stilzwijgend maar zeker de inkom
sten en overige gegevens aanneemt die de 
belastingplichtige in zijn aangifte ver
meldt, inzonderheid het aangegeven be
drag van de verliezen, en bijgevolg met die 
belastingplichtige, over het bestaan en het 
bedrag van de bedrijfskosten en van de in 
zijn aangifte vermelde bedrijfskosten en 
verliezen zonder voorbehoud een stilzwij
gend akkoord sluit, dat de administratie 
voortaan bindt; het arrest, dat te dezen 
vaststelt dat verweerder geen gevolg heeft 
gegeven aan de in 1984 verzonden berich
ten van wijziging, waarop eiseres geant
woord had, en de na die controle vastge
legde belastingen niet ten kohiere heeft 
gebracht, bijgevolg niet wettig kon beslis
sen dat verweerder met eiseres geen ak
koord in de zin van artikel 44, tweede lid, 
van het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen, had gesloten, waardoor hij later het 
gebrek aan bewijskracht van de boekhou
ding van eiseres en bijgevolg het bedrag en 
van de daarin vermelde bedrijfsverliezen 
niet meer kan aanvoeren (schending van de 
artikelen 43.2°, 44, tweede lid, 96, 114 (dat 
laatste artikel zoals het van toepassing was 
v66r en na zijn wijziging bij de wet van 22 
december 1989), 245, 251 en 258 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen zo
als het van toepassing was v66r de coor
dinatie bij het koninklijk besluit van 10 
april1992 tot coordinatie van wettelijke be
palingen inzake inkomstenbelastingen en, 
voor zoveel nodig, 23, § 2.2°, 50,§ 1, 183, 
206, 339, 346, 353 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
voornoemd koninklijk besluit van 10 april 
1992, 69 (zoals het aangevuld werd bij ko
ninklijk besluit van 2 januari 1985 en van 
toepassing was v66r en na zijn wijziging bij 
koninklijk besluit van 15 december 1989) 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen van 4 maart 1965 en, voor zoveel no-

dig, 78 van het koninklijk besluit tot uit
voering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 van 27 augus
tus 1993, 171 en 172 van de op 17 februari 
1994 gecoordineerde Grondwet, en, voor zo
veel nodig, van de artikelen 111 en 112 van 
de Grondwet v66r haar coordinatie en mis
kenning van het algemeen rechtsbeginsel 
van goed bestuur); 

tweede onderdeel, het algemeen rechts
beginsel van het recht op rechtszekerheid 
geldt voor de administratie van de belas
tingen; dat het algemeen rechtsbeginsel in
houdt dat de belastingplichtige vertrou
wen moet kunnen hebben in wat hij als een 
vaste gedrags- en bestuursregel moet kun
nen zien, met als gevolg dat de openbare 
diensten aan de gewettigde verwachtin
gen, die zij bij de bedoelde belastingplich
tige hebben gewekt, moeten beantwoor
den; het feit dat de belastingwetten van 
openbare orde zijn, en het beginsel van de 
eenjarigheid van de belasting, niet eraan in 
de weg staan dat algemeen rechtsbegin
sel van het recht op rechtszekerheid ten 
voordele van de belastingplichtige wordt 
toegepast; het arrest vaststelt dat verweer
der die, in het raam van een controle van 
de aanslagjaren 1982 en 1983, middels een 
bericht van wijziging heeft te kennen ge
geven dat hij de boekhouding en de ver
liezen waarop eiseres voor die aanslag
jaren aanspraak maakt, zou verwerpen, 
geen gevolg heeft gegeven aan het voor
melde bericht waarop eiseres geantwoord 
heeft, en de na de controle vastgelegde be
lastingen :iliet ten kohiere heeft gebracht; 
het overigens vaststond dat eiseres de ver
liezen van de aanslagjaren 1982 en 1983 
gebruikt had om haar winst van de 
aanslagjaren 1984 en 1985 te verminde
ren, zonder dat verweerder daar enige op
merking op heeft gemaakt; het arrest, op 
grond van die feitelijke gegevens, niet zon
der miskenning van het algemeen rechts
beginsel van het recht op rechtszekerheid, 
wettig kon beslissen dat eiseres bijgevolg 
geen "reden had om te denken" dat ver
weerder akkoord ging met haar antwoord 
en, bijgevolg, met de bewijskracht van haar 
boekhouding en de verliezen van de 
aanslagjaren 1982 en 1983, waardoor hij la
ter de verwerping van die boekhouding ~n, 
bijgevolg, van de daarin vermelde verhe
zen niet meer kan aanvoeren (misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht op rechtszekerheid en schen
ding van de artikelen 43.2°, 44, tweede lid, 
96 en 114 (dat laatste artikel zoals het van 
toepassing was v66r en na zijn wijziging bij 
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de wet van 22 december 1989) van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, zoals 
het van toepassing was v66r zijn coi:irdi
natie bij koninklijk besluit van 10 april 
1992 tot coi:irdinatie van wettelijke bepa
lingen inzake inkomstenbelastingen en, 
voor zoveel nodig, 23, § 2.2", 50, § 1, 183 en 
206 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, gecoi:irdineerd bij voornoemd 
koninklijk besluit van 10 april1992, 69 (zo
als het aangevuld werd bij koninklijk be
sluit van 2 januari 1985 en zoals het van 
toepassing was v66r en na zijn wijziging bij 
koninklijk besluit van 15 december 1989) 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen van 4 maart 1965 en, voor zoveel no
dig, van artikel 78 van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen voor de inkomsten 
1992 van 27 augustus 1993); 

Wat de eerste twee onderdelen be
treft: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat: n de belastingadministratie 
in 1984, voor de aanslagjaren 1982 en 
1983, eiseres heeft medegedeeld dat 
zij, op grond van een als niet
bewijskrachtig bestempelde boekhou
ding, oordeelde dat de door eiseres ver
melde bedrijfsverliezen dienden te 
worden afgewezen; 2") eiseres op dat 
bericht geantwoord heeft; 3") de 
belastingadministratie geen gevolg aan 
haar bericht van wijziging gegeven 
heeft; 4") eiseres van haar winst voor 
de belastingjaren 1984 en 1985 de 
bedrijfsverliezen afgetrokken heeft die 
zij tijdens de aanslagjaren 1982 en 
1983 verklaarde te hebben geleden, 
zonder dat verweerder daar enige op
merking over heeft gemaakt; 5") het 
geschil de verwerping door de admi
nistratie betreft van de aftrek van 
haar vroegere bedrijfsverliezen die ei
seres van haar winst van de aanslag
jaren 1986 en 1987 wil doen; 

Overwegende dat de echtheid en het 
bedrag van de aftrekbare bedrijfs
uitgaven of -lasten, krachtens arti
kel 44 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), verant
woord moeten worden door middel van 
bewijsstukken of, ingeval zulks niet 
mogelijk is, door alle andere door het 

gemeen recht toegelaten bewijs
middelen, met uitzondering van de 
eed, en dat ze bij gebrek daaraan in 
gemeenschappelijk overleg door de ad
ministratie en de belastingplichtige op 
een vast bedrag worden bepaald; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
steunt op het feit dat de belastingwet
ten van openbare orde zijn en dat de 
belasting eenjarig is, en daaruit be
sluit, enerzijds, dater te dezen geen 
akkoord in de zin van het voornoemde 
artikel 44 tussen de administratie en 
de eiseres was gesloten, waardoor de 
fiscus verbonden is tot hij het opzegt, 
anderzijds, dat eiseres niet kon den
ken dat verweerder akkoord ging met 
het antwoord van eiseres zoals het ge
steld was, de in die onderdelen aan
gewezen wettelijke bepalingen en al
gemene rechtsbeginselen niet schendt; 

Dat de onderdelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

21 juni 1996 - 1 e kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Rappe, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 251 

1 e KAMER- 21 juni 1996 

1° GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN
TUCHTVERVOLGING - TERRITORlALE BE· 
VOEGDHEID. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN
TERRITORIALE BEVOEGDHEID. 

3° ARTS - TUCHTVERVOLGING- TERRITO· 
RlALE BEVOEGDHEID. 

1°, 2°, en 3° De provinciale raad van de 
Orde van Geneesheren waarbij een klacht 
is ingediend tegen een geneesheer die op 
zijn lijst is ingeschreven, is bevoegd om de 
klacht te behandelen en daarover uit
spraak te doen, zelfs als de geneesheer 
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vervolgens wordt ingeschreven op de lijst 
van een andere provinciale raad (1). (Artt. 
5 en 6 Geneeskundewet; art. 24 K.B. 6 
feb. 1970.) 

(P ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. D.95.0020.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 13 juni 1995 gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, met het Frans 
als voertaal; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, 5, eerste lid, 6, inzonderheid se
cundo, van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde der 
geneesheren en 24 van het koninklijk be
sluit van 6 februari 1970 tot regeling van 
de organisatie en de werking van de ra
den van de Orde der geneesheren, 

doordat de bestreden beslissing op de vol
gende gronden de provinciale raad van He
negouwen van de Orde der geneesheren 
territoriaal bevoegd acht om kennis te ne
men van de tegen eiser ingestelde vervol
gingen : "v66r augustus 1989 is het 
R.I.Z.I.V. verzocht om een onderzoek; de 
provinciale Orde schreef aan die instel
ling: 'op grond van een onderzoek van het 
'Institut de Medecine specialisee' van dok
ter D ... , achten wij een schending van ar
tikel 36 van de regelen van de plichten
leer niet uitgesloten'; het verslag van het 
R.I.Z.I.V.-onderzoek preciseert dat het gaat 
om de dokters ... en P. en dat het onder
zoek is verricht op verzoek van de Orde der 
geneesheren; het staat aldus vast dat de 
raad reeds v66r de inschrijving van dok
ter P ... op de lijst van de Orde van de pro
vincie Luxemburg kennis had genomen van 
klachten tegen de praktijken van voor
noemd instituut en om de nodige onder
zoeken had verzocht", 

terwijl artikel 5 van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der geneesheren, volgens 

(1) Cass., 27 okt. 1994, A.R. nr. D.94.0003.F 
(A.C., 1994, nr. 458). 

hetwelk "in iedere provincie een provin
ciale raad van de Orde der geneesheren 
wordt opgericht, die gezag en rechtsmacht 
heeft over de geneesheren die op de lijst 
van de Orde van die provincie zijn inge
schreven, overeenkomstig artikel 2" al
dus moet worden uitgelegd dat aileen de 
provinciale raad op de lijst waarvan de ver
dachte ten tijde van de vervolgingen is in
geschreven, bevoegd is om kennis te ne
men van de aan een geneesheer verweten 
overtredingen van de regelen van de plich
tenleer; de raad van beroep bijgevolg, nu hij 
beslist dat de provinciale raad van Hene
gouwen bevoegd was op grond dat eiser ten 
tijde van de klacht en het aan het R.I.Z.I.V. 
gerichte verzoek om een onderzoek inge
schreven was op de lijst van de Orde van de 
provincie Henegouwen, zonder vooraf vast 
te stellen dat eiser ten tijde van de vervol
gingen op die lijst was ingeschreven, zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt en 
de artikelen 2, 5, eerste lid, 6, inzonder
heid secundo, van het koninklijk besluit nr. 
79 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der geneesheren en 24 van het ko
ninklijk besluit van 6 februari 1970 tot re
geling van de organisatie en de werking der 
raden van de Orde der geneesheren 
schendt; 

Overwegende dat artikel 20 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967 betreffende de Orde van 
Geneesheren bepaalt dat de provin
ciale raad optreedt, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek van de nationale 
raad, van de minister tot wiens be
voegdheid de Volksgezondheid behoort, 
van de procureur des Konings of van 
de geneeskundige commissie, hetzij op 
klacht van een geneesheer of van een 
derde; 

Overwegende dat artikel 24 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde van 
Geneesheren bepaalt dat "in al de ge
vallen waarin een onderzoek wordt be
volen ten laste van een geneesheer, 
deze ervan zo spoedig mogelijk in ken
nis wordt gesteld. Na sluiting van het 
onderzoek, brengt de voorzitter de 
zaak op de agenda van een der eerst
komende vergaderingen van de raad. 
N adat de verslaggever zijn verslag 
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heeft voorgelezen, oordeelt de raad bij 
een met redenen omklede beslissing, 
of de zaak zonder gevolg mag wor
den gelaten, of een aanvullend onder
zoek moet worden ingesteld, dan wel 
of de geneesheer moet verschijnen 
(. .. )"; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat de raad van de Orde 
waarbij een klacht is ingediend te
gen een op zijn lijst ingeschreven ge
neesheer, de zaak moet behandelen en 
onverwijld uitspraak moet doen; dat in 
de regel de gehele procedure moet 
plaatsvinden voor de raad die in het 
bezit is van het gehele dossier en die 
het meest aangewezen orgaan is om 
een oordeel uit te spreken over de hou
ding van de geneesheer die hij dient te 
berechten; 

Dat de raad van beroep, door te be
slissen dat de provinciale raad van He
negouwen bevoegd is gebleven om ken
nis te nemen van de tegen eiser 
ingestelde vervolgingen, op grand "dat 
vaststaat dat de raad reeds v66r diens 
inschrijving op de lijst van de Orde 
van de provincie Luxemburg kennis 
had genomen van klachten tegen de 
praktijken van het instituut (waar hij 
de eigenaar beheerder hielp) en de 
raad om de nodige onderzoeken had 
verzocht", zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter- Ver
slaggever : mevr. Charlier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Verbist en De 
Bruyn. 

Nr. 252 

3e KAMER - 24 juni 1996 

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR 
- ONDERVERHURING EN HUUROVERDRACHT 
- OORSPRONKELIJKE HUURDER- HOOFDE-
LIJKHEID- TOEPASSINGSGEBIED. 

Art. 11, III, Handelshuurwet dat bepaalt 
dat de oorspronkelijke huurder hoofde
lijk gehouden blijft tot alle uit de aan
vankelijke huur voortvloeiende verplich
tingen, is toepasselijk op alle in de 
paragrafen I en II van dat artikel be
doelde gevallen (1). (Art. 11 Handels
huurwet.) 

(STAD NAMEN T. BROUWERIJ HAACHT C.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0202.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 januari 1995 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Na
men in hager beroep gewezen; 

Gelet op de beschikking van 12 fe
bruari 1996 van de eerste voorzitter, 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 11, II, inzonderheid 11, II, derde lid 
en 11, III, van de wet van 30 april1951, dat 
is afdeling 2bis, genaamd "Regels betref
fende de handelshuur in het bijzonder", van 
hoofdstuk II van titel VIII van hoek III van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt, 
enerzijds, dat de "hoofdhuur tussen de stad 
N amen en de Brouwerij Haacht op 30 no
vember 1984 een einde heeft genomen" we
gens de opzegging die de Brouwerij voor die 
datum had gedaan en beslist, anderzijds, 

(1) Zie H. DE PAGE, Traite elementaire de droit 
civil beige, d. rv; 3de uitg., Brussel, 1972, nrs. 790, 
790a en 790b; M. LAHAYE en J. VANKERCKHOVE, 
Les baux commerciaux, in Les Novelles, Droit ci
vil, dl. Vl, vol. II, Brussel, 1984, nr. 1721bis; J. 
VANRYN en P. HEENEN, Principes de droit com
mercial, dl. I, 2e uitg., Brussel, 1976, nr. 487 en 
de noot 1, blz. 438. 
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"dat ten gevolge daarvan en krachtens ar
tikel 11 van de Handelshuurwet, de on
derhuurder (van de Brouwerij) recht
streekse huurder van de stad Namen is 
geworden" en dat, om de redenen die het 
aangeeft, "de heer Thibaut, ingevolge ar
tikel 11, II, derde lid, van de Handels
huurwet, op 29 november 1984 recht
streekse huurder van het gebouw is 
geworden", en vervolgens beslist dat ai
leen de heer 'rhibaut "ten aanzien van de 
stad Namen (eigenaar) instaat voor de 
schade aan het gebouw na 29 november 
1984" en, bijgevolg, de aanvullende con
clusie van de stad Namen afwijst waarin 
wordt betoogd dat de brouwerij Haacht, op 
grond van artikel 11, III, van de Handels
huurwet, na 30 november 1984 samen met 
de heer Thibaut gehouden bleef tot uitvoe
ring van alle uit de aanvankelijke huur 
voortvloeiende verplichtingen, 

terwijl artikel 11, III, van de Handels
huurwet, dat bepaalt dat "de oorspronke
lijke huurder hoofdelijk gehouden blijft tot 
alle uit de aanvankelijke huur voort
vloeiende verplichtingen", een bepaling is 
die zowel in het geval als geregeld bij ar
tikel11, I, van de wet als in het geval ge
regeld bij artikel 11, II van toepassing is; 
dat laatste artikel bepaalt in welke geval
len en volgens welke procedure de onder
huurder, wanneer de hoofdhuur een einde 
neemt, een rechtstreekse rechtsband met de 
hoofdhuurder tot stand kan brengen; de on
derhuurder aldus, naar luid van het derde 
lid van die bepaling, de rechtstreekse huur
der van de verhuurder wordt indien de 
huur door de schuld, op het initiatief of met 
de instemming van de hoofdhuurder een 
einde neemt v66r het einde van de huur
tijd; de hoofdhuurder in dat geval hoofde
lijk gehouden blijft ten aanzien van de ver
huurder, samen met de onderhuurder die 
rechtstreekse huurder is geworden, tot alle 
uit de aanvankelijke huur voortvloeiende 
verplichtingen; uit de vaststellingen van het 
bestreden vonnis volgt dat de hoofdhuur te 
dezen op 30 november 1984 v66r het einde 
van de huurtijd een einde heeft genomen op 
het initiatiefvan de brouwerij Haacht en 
dat de onderhuurder van die brouwerij, de 
heer Thibaut, op die datum rechtstreekse 
huurder van de stad Namen is geworden; 
het bestreden vonnis met die vaststellin
gen zijn beslissing dat de heer Thibaut ai
leen aansprakelijk is jegens de stad Na
men voor de schade aan het gebouw na 30 
november 1984, niet naar recht verant
woordt en, bijgevolg, de voornoemde aan
vullende conclusie van eiseres niet wettig 
afwijst: 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat de hoofdhuur tus
sen de stad N amen en de brouwerij 
Haacht, die vanaf 1 december 1975 
voor een duur van 20 jaar is geslo
ten, op 30 november 1984 een einde 
heeft genomen, waarbij de beeindi
ging op het initiatief van verweerster 
is gebeurd, en dat verweerder, de on
derhuurder, dientengevolge krach
tens artikel 11, II, derde lid, van de 
Handelshuurwet de rechtstreekse 
huurder van de stad Namen is gewor
den; 

Overwegende dat artikel 11, II, 
derde lid, van de Handelshuurwet, be
paalt dat indien de hoofdhuur door de 
schuld, op het initiatief of met de in
stemming van de hoofdhuurder een 
einde neemt v66r het einde van de 
huurtijd, de onderhuurder recht
streekse huurder van de verhuurder 
wordt; 

Dat artikel 11, III, van die wet be
paalt dat de oorspronkelijke huurder 
hoofdelijk gehouden blijft tot alle uit de 
aanvankelijke huur voortvloeiende ver
plichtingen; dat die bepaling op alle in 
de paragrafen I en II van dat artikel 
bedoelde gevallen toepasselijk is; 

Dat daaruit volgt dat het bestre
den vonnis zijn beslissing dat verweer
der, voor de schade na 30 november 
1984, aileen aansprakelijk is jegens ei
seres en dat de desbetreffende vorde
ring van laatstgenoemde tegen ver
weerster wordt afgewezen, niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het beslist 
dat verweerder, voor de schade na 30 
november 1984, aileen aansprakelijk 
is ten aanzien van eiseres en de des
betreffende vordering van laatstge
noemde tegen verweerster afwijst; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
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de Rechtbank van Eerste Aanleg te Di
nant, zitting houdend in hoger be
roep. 

24 juni 1996 - 39 kamer - Voorzitter : 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 253 

39 KAMER - 24 juni 1996 

1° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE -
JONGE WERKNEMERS- ONDERWIJS- SECUN
DAIR ONDERWIJS- STUDIES MET EEN VOL
LEDIG LEERPLAN VAN DE SECUNDAIRE CY
CLUS - BEGRIP. 

2° ONDERWIJS- SECUNDAIR ONDERWIJS 
- SECUNDAIR ONDERWIJS MET EEN VOLLE
DIG LEERPLAN- LESTIJD VAN VIJFTIG MIND
TEN- BEG RIP- WERKLOOSHEID - JONGE 
WERKNEMERS. 

1 o en 2° In de zin van art. 124, 1ste lid, 1°, 
Werkloosheidsbesluit 1963 en van art. 1 
K.B. 8 aug. 1986 betreffende de toeken
ning van wachtuitkeringen aan jonge 
werknemers die hun studies beeindigd 
hebben, wordt verstaan onder studies met 
een volledig leerplan van de secundaire 
cyclus, de studies die gevolgd werden in 
het secundair onderwijs met volledig leer
plan dat gedurende veertig weken per 
jaar naar rata van ten minste achten
twintig wekelijkse lesuren en oefenin
gen van vijftig minuten aan regelma
tige leerlingen wordt verstrekt; die studies 
omvatten geen buiten de onderwijsinstel
ling bij particulieren gevolgde stages (1). 

(1) Zie J.P. DELCROIX, A. LEROY, D. VAN CAP
PELLEN, V. VANNEs en J. VANTHUYNE, De Werkloos
heidsgid, Reglementering en rechtspraak, Vle
zenbeek, 1987, blz. 1.2/4.1 en 1.2/8; B. GRAULICH 
en P. PALSTERMAN, Les droits et obligations du chO
meur; Brussel, 1986, blz. 209 en 211. 

Aan het in onderhavig arrest vermeld argu
ment dat steunt op de Nederlandse tekst van art. 
1 K.B. 29 juni 1984 kunnen nag drie argumen
ten worden toegevoegd. Enerzijds vormt art. 124 
Werkloosheidsbesluit 1963 een uitzondering op de 
artt. 118 tot 120 van hetzelfde K.B., in die zin dat 

[Art. 124, eerste lid, 1 o, Werkloosheids
besluit 1963 (2); artt. 1 en 2 K.B. 8 aug. 
1986 (3); art. 1 K.B. 29 juni 1984.) 

(R.V.A. T. ABATE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0090.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1995 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 124 (inzonderheid eerste lid, 1 ") van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, dat artikel 124 zoals het ge
wijzigd werd bij de koninklijke besluiten 
van 15 juli 1985 en 8 augustus 1986, 1 van 
het koninklijk besluit van 29 juni 1984 be
treffende de organisatie van het secun
dair onderwijs, 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 8 augustus 1986 betreffende de 
toekenning van wachtuitkeringen aanjonge 
werknemers die hun studies beeindigd heb
ben, 

doordat het arrest, nu de gewestelijke 
werkloosheidsinspecteur op 4 mei 1988 be
slist heeft dat verweerster geen recht heeft 
op wachtuitkeringen, daar zij zich niet kon 
beroepen op de bepalingen van het konink
lijk besluit van 8 augustus 1986 betref-

het een speciale categorie begunstigden instelt be
staande uit jongeren die de normale toelatings
vereisten niet vervullen. De voorkeursbehande
ling bepaald bij art. 124, eerste lid, 1 o, moet dus 
op beperkende wijze worden uitgelegd. Ander
zijds komt de uitdrukking "studies met een vol
ledig leerplan" oak voor in art. 124, eerste lid, 2o; 
de betekenis ervan is echter niet noodzakelijk de
zelfde als in 1 o. Art. 124, eerste lid, 2o, bepaalt im
mers uitdrukkelijk dat het gaat om studies met 
een volledig leerplan waarvoor "alle activitei
ten opgelegd door het studieprogramma beein
digd zijn". Uit die tekst volgt dat, in dat geval, de 
verplichte stage-uren vanzelfsprekend bij de les
uren en de oefeningen moeten worden gevoegd. 
Maar, en dat is belangrijk, de verordenende tekst 
sub 2o is niet op dezelfde wijze opgesteld als die 
sub 1 o. Tenslotte, en derde aanvullend argu
ment, art. 2, 6°, K.B. 29 juni 1984 betreffende de 
organisatie van het secundair onderwijs beoogt 
uitdrukkelijk "vakken en oefeningen", met uit
sluiting bijgevolg van de stages. 

(2) Zie artt. 36, § 1, 2°, a en e tot g, 177, 4°, 
Werkloosheidsbesluit 1991. 

(3) Zie noot 2. 
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fende de toekenning van wachtuitkeringen 
aan jonge werknemers die hun studies 
beeindigd hebben, vermits zij geen stu
dies met een volledig leerplan beeindigd 
heeft, als vereist bij artikel 124 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 be
treffende de arbeidsvoorziening en werk
loosheid, beslist dat zij recht heeft op die 
uitkeringen en eiser veroordeelt tot het be
talen ervan vanaf 29 januari 1987, en dat 
het arrest, om aldus te beslissen, na te heb
ben vastgesteld dat verweerster een vol
ledige cyclus vakstudies heeft beeindigd, 
waarna een getuigschrift of brevet uitge
reikt wordt, dat toegang verleent tot het be
roep van kapper en dat de door haar ge
volgde opleiding bestond uit 18 lesuren per 
week in de onderwijsinstelling, alsook uit 
verplichte stages van minstens 10 arbeids
uren per week, gegrond is op de redenen 
"dat het begrip 'studies met een volledig 
leerplan' niet bepaald wordt in de 
werkloosheidsreglementering; ... dat arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 29 juni 
1984 betreffende de organisatie van het se
cundair onderwijs bepaalt dat dit besluit 
'toepasselijk is op het onderwijs dat gedu
rende 40 weken per jaar naar rato van ten 
minste 28 wekelijkse lestijden van 50 mi
nuten aan regelmatige leerlingen wordt 
verstrekt'; dat met die bepaling het 
toepassingsgebied van (dat) koninklijk be
sluit wordt gepreciseerd ... zonder dat het 
ipso facto een algemene definitie van het 
begrip 'studies met een volledig leerplan' 
geeft die voor alle reglementeringen geldt; 
( ... ); ... dat de tekst zelfvan die door de be
trokkene ondertekende verplichte stage
contracten aantoont dat die stages met on
derwijs gelijkgesteld moeten worden; dat 
artikel 1 van die stagecontracten immers 
bepaalt dat de patroon-kapper zich ertoe 
verbindt de leerling-stagiair tewerk te stel
len teneinde diens beroepsopleiding te ver
volmaken en dat artikel2 bepaalt dat 'de 
patroon-kapper aanvaardt om aan de hem 
toevertrouwde leerling-stagiair zonder voor
behoud en op systematische wijze allege
gevens mede te delen die zijn beroeps
kwaliteiten kunnen verbeteren'; dat artikel 
3, met betrekking tot de verplichtingen van 
de leerling-stagiair, bepaalt dat hij 'aan de 
patroon de eerbied moet betonen die aan 
een opvoeder verschuldigd is' : dat die we
derzijdse verplichtingen duidelijk wijzen op 
een meester-leerling-verhouding met het 
oog op een beroepsopleiding; dat een der
gelijke verhouding gelijkgesteld moet wor
den met een cursus beroepsopleiding; ( ... ); 
... dat studies met een volledig leerplan, in 
de zin van die reglementering ... die zijn die 

een ernstige voorbereiding zijn op de nor
male uitoefening van een beroep als werk. 
nemer en dus niet behoren tot onderwijs 
met een beperkt leerplan, zoals dat vaak 
het geval is in het onderwijs voor sociale 
promotie; ... dat de studies voor kapper in 
een volledige cyclus van beroepsopleiding 
in een door de Staat gesubsidieerde inrich
ting, zoals te dezen, studies met een vol
ledig leerplan zijn, nu de opleiding uit les
sen en met lessen gelijkgestelde stages 
bestaat en een voldoende aantal uren be
vat om de leer ling ernstig voor te berei
den op de uitoefening van het beroep van 
kapper; dat, om dat voldoende aantal uren 
vast te stellen, mag, maar niet moet wor
den verwezen naar het begrip studies met 
een volledig leerplan, vervat in artikel 1 
van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 
betreffende de organisatie van het secun
dair onderwijs, zodat een leerplan met niet 
minder dan 28 lesuren per week, met in
begrip van de met lessen gelijkgestelde 
uren, en met niet minder dan 40 weken les 
per jaar, zoals in casu, als voldoende kan 
worden beschouwd om de leerling een ern
stige beroepsopleiding te waarborgen om 
het beroep van kapper uit te oefenen", 

terwijl, eerste onderdeel, de jonge werk
nemers, krachtens de artikelen 1 en 2 van 
het koninklijk besluit van 8 augustus 1986 
betreffende de toekenning van wacht
uitkeringen aanjonge werknemers die hun 
studies beeindigd hebben, slechts recht heb
ben op die uitkeringen, als zij de voorwaar
den vervullen van artikel 124 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid; een voorwaarde van dat artikel 
124 bepaalt dat zij studies met een voile
dig leerplan van de hogere secundaire cy
clus of van de lagere secundaire cyclus met 
technische of beroepsvorming moe ten heb
ben beeindigd; uit artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 29 juni 1984 betref
fende de organisatie van het secundair 
onderwijs blijkt dat het onderwijs met een 
volledig leerplan dat onderwijs is dat ge
durende 40 weken per jaar naar rato van 
ten minste 28 wekelijkse lestijden van 50 
minuten aan leerlingen wordt verstrekt; het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
noodzakelijkerwijze naar die definitie heeft 
willen verwijzen en bijgevolg heeft geoor
deeld dat de door de jonge werknemer 
beeindigde studies uit ten minste een
zelfde aantal wekelijkse lestijden van 50 
minuten moeten bestaan om als studies 
met volledig leerplan in de zin van arti
kel 124 te kunnen worden erkel}.d; de bij 



638 HOF VAN CASSATIE Nr. 253 

een particulier buiten de onderwijsinstel
ling gelopen stages, zelfs al moeten ze wor
den gevolgd om een diploma te behalen en 
tot doel hebben de door een school ver
zorgde beroepsopleiding te vervolmaken, 
noch als onderwijs, noch als studies kun
nen worden beschouwd en daarmee niet 
kunnen worden gelijkgesteld; daaruit volgt 
dat het arrest, nu het oordeelt dat ver
weerster studies voor kapster met een vol
ledig leerplan gevolgd heeft omdat aan de 
duur van de lessen de duur van de door 
verweerster bij de patroons-kapper ge
volgde stages moet worden toegevoegd, en 
op die reden steunt om te beslissen dat zij 
recht had op wachtuitkeringen, het wet
telijk begrip studies met een volledig leer
plan miskent (schending van artikelen 124 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betre:ffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, 1 van het voormelde konink
lijk besluit van 29 juni 1984) en boven
dien de artikelen 1 en 2 van het konink
lijk besluit van 8 augustus 1986 betreffende 
de toekenning van wachtuitkeringen aan 
jonge werknemers die hun studies beein
digd hebben, schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kelen 1 en 2 van het koninklijk be
sluit van 8 augustus 1986 betreffende 
de toekenning van wachtuitkeringen 
aan jonge werknemers die hun stu
dies beeindigd hebben, de jonge werk
nemers die aan de voorwaarden van 
artikel124 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid vol
doen, maar die niet bedoeld zijn in ar
tikel 160, § 2, eerste lid, 2° en 3°, van 
dat besluit, geen recht hebben op 
wachtuitkeringen; 

Overwegende dat artikel 124, eer
ste lid, 1°, inzonderheid bepaalt dat de 
jonge werknemers studies met een vol
ledig leerplan van de nader omschre
ven secundaire cyclus moeten heb
ben beeindigd in een door de Staat 
opgerichte, erkende of gesubsidieerde 
onderwijsinrichting; 

Overwegende dat artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 29 juni 1984 be
treffende de organisatie van het se
cundair onderwijs bepaalt wat onder 
studies met een volledig leerplan van 

de secundaire cyclus moet worden ver
staan; dat het, volgens die bepaling, 
studies betreft die gevolgd worden in 
het secundair onderwijs met volledig 
leerplan dat gedurende veertig we
ken per jaar naar rato van ten min
ste achtentwintig wekelijkse lestijden 
van vijftig minuten aan regelmatige 
leerlingen wordt verstrekt; 

Overwegende dat uit de vergelij
king van de Franse en de Nederlandse 
tekst van het voornoemde artikel 1 
blijkt dat onder de begrippen "perio
des" en '1estijden" ('1es- en praktijk
uren") moeten worden verstaan; 

Overwegende dat dus, in de zin van 
het artikel 124, eerste lid, 1°, van het 
koninklijk ·besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid en van het artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 8 augus
tus 1986 betreffende de toekenning 
van wachtuitkeringen aanjonge werk
nemers die hun studies beeindigd heb
ben, onder studies met een volledig 
leerplan van de secundaire cyclus, die 
studies moeten worden verstaan die 
gevolgd werden in het secundair on
derwijs met volledig leerplan dat ge
durende veertig weken per jaar naar 
rata van ten minste achtentwintig we
kelijkse lestijden en praktijkuren van 
vijftig minuten aan regelmatige leer
lingen wordt verstrekt; dat die stu
dies geen buiten de onderwijsinstel
ling bij particulieren gevolgde stages 
omvatten; 

Overwegende dat het arrest, dat 
dergelijke stages met de lesuren ge
lijkstelt, bijgevolg de in het middel 
aangewezen 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 Bergen. 



Nr. 254 HOF VAN CASSATIE 639 

24 juni 1996 - 3e kamer- Voorzitter : 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter- ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 254 

3e KAMER- 24 juni 1996 

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE -
ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- 'IERMIJN 
- BEKENDHEID MET HET FElT- BEG RIP
WERKGEVER- PERSOON DIE BEVOEGD IS DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST TE BEEINDIGEN. 

Bekendheid met het door de werkgever als 
dringende reden aangevoerd feit doet de 
bij art. 35, derde lid, Arbeidsover
eenkomstenwet bepaalde termijn slechts 
ingaan, wanneer dat feit ter kennis ge
komen is van degene die bevoegd is om de 
arbeidsovereenkomst te beeindigen (1). 
(Art. 35, derde lid, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

(BROUSMISCHE T. TOURING-SECOURS V.Z.W.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0107.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 september 1994 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen (2); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 35, inzonderheid eerste, tweede, 
derde en vierde lid, 39, § 1, 82, § 3, van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-

(1) Zie Cass., 13 mei 1991, A.R. nr. 9080 (A. C., 
1990-91, nr. 471); cone!. O.M., Cass., 19 sept. 
1994,A.R. nr. S.94.0005.F (Bull. en Pas., 1994, I, 
nr. 387), inz. blz. 740, nr. 4; A. CoLENS en M. Co. 
LENS, Le Contrat d"emploi, 6e ed., Brussel, 1980, 
nr. 119, blz. 219; V. VANNES, Droit du travail, 2e 
deel, hoofdst. VIII, Brussel, 1991-1992, blz. 282; 
C. VERBRAEKEN en A. DE SCHOUTHEETE, Le con
trat de travail d'employe, Brussel, 1994, blz. 286. 

(2) Het cassatieberoep is ingesteld op 1 aug. 
1995. 

overeenkomsten, miskenning van het al
gemeen rechtsbeginsel, beschikkings
beginsel genoemd, volgens hetwelk aileen 
de partijen de leiding hebben van het 
rechtsgeding, welk beginsel onder meer is 
neergelegd in artikel 811 van het Gerech
telijk Wetboek, alsook miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, de vordering van ei
ser tot betaling van een opzeggings
vergoeding niet gegrond verklaart en diens 
middel dat het door verweerster bij brief 
van 18 juni 1991 zonder opzegging gege
ven ontslag laattijdig is, verwerpt; dat het 
arrest, nate hebben vastgesteld dat "de te
gen ( eiser) aangevoerde dringende reden in 
het kart hierin hestand dat hij ondanks her
haalde waarschuwingen op zaterdag 8 juni 
1991 een opdracht voor een zending naar 
het buitenland had opgemaakt, zonder hier
voor de toestemming te vragen aan de 
hoofdredactrice die voornoemde opdracht 
pas op dinsdag 11 juni vond, toen hij reeds 
in Italie was ( ... ); ( ... ) dat de litigieuze op
dracht die door de hoofdredactrice niet voor 
akkoord was getekend, gewag maakte van 
de volgende verplaatsingen: ltalie, 11-12 
juni; Nederland, 13 juni; Frankrijk 15-16 
juni (. .. ); ( ... ) dat (eiser) van zijn eerste drie 
reizen naar het buitenland is teruggekeerd 
op 16 juni 1991, dag waarop de directrice 
van het personeel van de feiten op de 
hoogte was gebracht door de hoofdredac
trice, en dat het derhalve op 18 juni was 
dat zij, met het goedvinden van de 
directeur-generaal, aan de betrokkene ken
nis gaf van het ontslag om dringende re
denen ( ... )", en nate hebben verklaard "dat 
als een dringende reden in de zin van ar
tikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten wordt aan
gemerkt het feit dat een werknemer op 
zending vertrekt zonder het voorafgaande 
akkoord van de bevoegde instanties, in 
weerwil van hun verbod daartoe en, bo
vendien, in weerwil van herhaalde waar
schuwingen", de beslissing waarbij het mid
del verworpen wordt hierop grondt dat", 
wanneer een werknemer onrechtmatig af
wezig is om persoonlijke redenen of, zo
als te dezen, voor zijn werkgever, laatst
genoemde gerechtigd is de terugkeer van de 
werknemer af te wachten alvorens hem de 
nodige sanctie op te leggen die kan gaan tot 
ontslag zonder opzegging; (. .. ) dat, nu de 
aan (eiser) verweten fout voltooid was bij 
zijn terugkeer op 16 juni 1991, de hoofd
redactrice zich genoodzaakt zag zich reeds 
de volgende dag te wenden tot de perso-
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neelsdirectrice die onverwijld daarover 
overleg gepleegd heeft met de directeur
generaal; dat bijgevolg de bij voormeld ar
tikel35, derde lid, bepaalde termijn van 
drie dagen door (verweerster) inachtgeno
men is, ongeacht of 17 juni 1991 dan wel 
zelfs, quod non uiteraard, de dag voor
dien, de 16e, als begindatum van die ter
mijn genomen wordt", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 35, derde 
lid, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat 
ontslag om een dringende reden niet meer 
zonder opzegging mag worden gegeven, 
wanneer het feit ter rechtvaardiging er
van sedert tenminste drie werkdagen be
kend is aan de partij die zich hierop be
roept; het enkel kan gaan om het feit dat 
tot staving van het ontslag is aangevoerd; 
hetzelfde artikel 35, eerste lid, immers be
paalt dat elke partij de arbeidsovereen
komst zonder opzegging kan beeindigen om 
een dringende reden; artikel35, tweede lid, 
bepaalt dat onder dringende reden wordt 
verstaan elke tekortkoming die elke pro
fessionele samenwerking tussen de werk
gever en de werknemer onmiddellijk en de
finitief onmogelijk maakt; uit die 
bepalingen van artikel 35, alsook uit het 
derde lid ervan, volgt dat het aan de per
soon die ontslag geeft en aan hem alleen 
staat het feit te bepalen dat de voortzet
ting van elke professionele samenwer
king onmiddellijk onmogelijk maakt; het 
wel degelijk dat feit en geen ander is dat, 
om ontslag zonder opzegging te kunnen 
rechtvaardigen, sedert ten minste drie 
werkdagen mag bekend zijn aan de partij 
die zich hierop beroept; zoals het arbeids
hofvaststelt, de in de brief van verweerster 
van 18 juni 1991 aangevoerde dringende re
den en in elk geval de reden die het ar
rest in aanmerking neemt, het feit was dat 
eiser op zending naar het buitenland ver
trokken was zonder het voorafgaande ak
koord van de hoofdredactrice; die fout was 
voltooid op het ogenblik dat eiser vertrok; 
zoals het arrest oak vaststelt, de hoofdre
dactrice weet had van zijn vertrek op 11 
juni; de termijn van drie werkdagen waar
binnen het ontslag zonder opzegging moest 
worden gegeven dus reeds de volgende dag 
is ingegaan, zodat de door haar bij brief van 
18 juni gedane kennisgeving te laat kwam; 
het arrest, door echter te beslissen dat het 
ontslag regelmatig was, op grand dat die 
termijn niet is beginnen te lopen vanaf de 
dag waarop zij kennis gekregen had van 
het feit dat eiser haar instructies met de 
voeten had getreden door zonder vooraf
gaand akkoord op zending te vertrekken, 
maar eerst vanaf de dag van zijn terug-

keer, een andere grand in de plaats stelt 
dan die welke door verweerster was aan
gevoerd ter rechtvaardiging van het ant
slag zonder opzegging; het arrest aldus de 
regel miskent dat enkel de partij die ant
slag geeft het feit bepaalt dat het ontslag 
kan rechtvaardigen (schending van arti
kel 35, eerste, tweede en vierde lid, van de 
wet van 3 juli 1978), alsook de regel dat het 
ontslag zonder opzegging niet meer kan 
worden gegeven wanneer dat feit sedert ten 
minste drie werkdagen bekend is aan de 
partij die zich hierop beroept (schending 
van artikel 35, derde lid, van dezelfde wet) 
en bijgevolg de overige, in de aanhef van 
het middel vermelde bepalingen van de wet 
van 3 juli 1978 schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 35, derde 
lid, van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten be
paalt dat ontslag om een dringende re
den niet meer zonder opzegging ofv66r 
het verstrijken van de termijn mag 
worden gegeven, wanneer het feit ter 
rechtvaardiging ervan sedert ten min
ste drie werkdagen bekend is aan de 
partij die zich hierop beroept; 

Overwegende dat bekendheid met 
het door de werkgever als dringende 
reden aangevoerde feit de termijn 
slechts doet ingaan, wanneer dat feit 
ter kennis gekomen is van degene die 
bevoegd is om de arbeidsovereenkomst 
te beeindigen; 

Overwegende dat het onderdeel er
van uitgaat dat de bij voormelde be
paling voorgeschreven termijn is in
gegaan op 12 juni 1991, dat is de dag 
na de dag waarop de hoofdredactrice 
van verweerster kennis gekregen heeft 
van het vertrek van eiser naar het bui
tenland; 

Overwegende dat uit de vermeldin
gen van het arrest blijkt dat de per
soon die bevoegd was om de overeen
komst te beeindigen de directrice van 
het personeel was en niet de hoofdre
dactrice van verweerster en dat dedi
rectrice op 16 juni 1991 kennis gekre
gen heeft van het aan eiser verweten 
feit; 
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Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 juni 1996- ae kamer- Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Parmentier - Groten
deels gelijkluidende conclusie (3) van de h. 
Leclerq, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. T'Kint. 

Nr. 255 

2e KAMER- 25 juni 1996 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PER
SONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGER
UJKE PARTLJ- BESUSSING BLJ VERSTEK T.A.V. 
DE BEKLAAGDE- BESLISSING TEGENSPRE
KEUJK T.A.V. DE VRIJWILUG TUSSENGEKOMEN 
PARTIJ- VERZETSTERMIJN NIET VERSTRE· 
KEN- ONTVANKELIJKHEID. 

Wanneer een beslissing de beklaagde bij ver
stek veroordeelt, en de vrijwillig tussen
gekomen partij op tegenspraak geen an
dere aansprakelijkheid oplegt dan die 
welke aan de beklaagde wordt opgelegd, 
is niet ontvankelijk t.a.v. de ene zoals 
t.a.v. de andere het cassatieberoep van de 
burgerlijke partij ingesteld voordat de ge
wone termijn van verzet verstreken is (1). 

(3) Het O.M. was van mening dat het niet ge
publiceerde tweede onderdeel van het middel fei
telijke grondslag miste. Het geannoteerde ar
rest beslist dat het niet gegrond kan worden 
bevonden. 

(1) Cass., 28 sept. 1976 (A. C., 1977, 109, en de 
noot 1 biz. 110). Zie Cass., 6 dec. 1937 (Pas., 1937, 
370, en de concl. van het O.M.); Cass., 4 mei 1982 
(A.C., 1991-82, 1073); Cass., 24juni 1992,A.R. nr. 
9910 (ibid., 1992, nr. 561). 

(VAN DE VOORDE E.A. T. AMPEM, AG 1824 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1108.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1994 door het 
Hofvan Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Wim Van 
De Voorde: 

Overwegende dat Mr. Houtekier, ad
vocaat bij het Hof van Cassatie, bij 
akte ter griffie van het Hof neerge
legd op 18 november 1994, namens ei
ser verklaart afstand zonder berus
ting te doen van de voorziening; 

II. Op de voorzieningen van Fer
nand Van De Voorde en Maria Hil
gert tegen : 

1. Dominic Ampem, beklaagde : 
Overwegende dat het arrest ten 

aanzien van verweerder bij verstek is 
gewezen ; dat uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat het arrest op 7 juli 1994 werd be
tekend aan de procureur des Konings 
omdat verweerder geen gekende woon
of verblijfplaats heeft; dat op 12 juli 
1994, dag waarop de eisers cassatie
beroep hebben ingesteld, de gewone 
termijn van verzet voor verweerder 
niet was verstreken; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. de naamloze vennootschap AG 
1824, vrijwillig tussengekomen par
tij : 

Overwegende dat het arrest ten 
aanzien van verweerster op tegen
spraak is gewezen; dat het haar geen 
andere aansprakelijkheid oplegt dan 
die welke aan Dominic Ampem wordt 
opgelegd; dat mitsdien de voorzie
ning tegen verweerster ingesteld voor
aleer de gewone termijn van verzet 
voor Dominic Ampem verstreken was, 
niet ontvankelijk is; 

III. Op de voorzieningen van Hilde 
Van Soom, Seraphine Reynders, Ma
ria Reynders en Bianca Dehaes te
gen 
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1. Dominic Ampem, beklaagde : 

Overwegende dat de voorzienin
gen werden ingesteld op 14 juli 1994; 

Dat de voorzieningen om dezelfde 
redenen als deze vermeld in antwoord 
op de voorzieningen sub II 1. niet ont
vankelijk zijn; 

2. de naamloze vennootschap AG 
1824, vrijwillig tussengekomen par
tij ; 

Overwegende dat de voorzienin
gen om dezelfde redenen als deze ver
meld in antwoord op de voorzienin
gen sub II 2. niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift dat na
mens Fernand Van De Voorde en Ma
ria Hilgert werd ingediend noch op de 
memorie welke namens Hilde Van 
Soom, Seraphine Reynders, Maria 
Reynders en Bianca Dehaes werd in
gediend zonder de ambtelijke mede
werking van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie, en welke niet de ont
vankelijkheid van de voorzieningen be
treffen, verleent akte van de afstand; 
verwerpt de overige voorzieningen; 
veroordeelt de eisers in de kosten van 
hun respectieve voorzieningen. 

25 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Houtekier, 
Butzler; B. Veys en G. Vandendriessche, 
Antwerpen. 

Nr. 256 

2• KAMER - 25 juni 1996 

ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRA
GEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
VOOR HET HOF VAN CASSATIE. 

Als in een cassatiemiddel wordt aange
voerd dat art. 205 Sv. in strijd is met de 
artt. 10 en 11 Gw., in zoverre het open
baar ministerie bij het hof of de recht
bank die van het hoger beroep kennis 
moet nemen, over een andere termijn om 
hoger beroep in te stellen beschikt dan de 
procespartijen en dat hiervoor geen re
delijke verantwoording kan gevonden 
worden, moet het Hofvan Cassatie hier
omtrent een prejudiciele vraag stellen aan 
het Arbitragehof (Art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

(DECLERCK T. KOH I NOOR B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0907.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 juni 1995 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te leper; 

A. Op de voorziening van Roger De
clerck: 

Over het eerste middel, luidend als volgt ; 
schending van de artikelen 10, 11, 149 van 
de Grondwet en 6 E.V.R.M., 

doordat het bestreden vonnis oordeelt dat 
het hoger beroep van de procureur des Ko
nings binnen de verlengde termijn van ar
tikel 205 van het Wetboek van Strafvor
dering ontvankelijk is en doordat het 
bestreden vonnis oordeelt dat de discrimi
natie op een objectief criterium steunt, met 
name dat het openbaar ministerie in het 
belang van de gemeenschap de opdrach
ten van openbare dienst vervult met be
trekking tot de opsporing en vervolging van 
misdrijven en de toepassing van de straf
wet vordert, 

terwijl verzoeker had laten gelden dat 
een verschillende beroepstermijn voor
zien voor partijen in een strafproces (ener
zijds de procureur des Konings en ander
zijds de beklaagde) een schending inhoudt 
van de artikelen 10 en 11 van de Grond
wet en dat er geen redelijke verantwoor
ding kon gevonden worden om proces
partijen op een andere wijze te behandelen, 
( ... )de verschillende behandeling van par
tijen in een strafproces voor de rechter niet 
verenigbaar is met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet en dat overeenkomstig 
het "fair trial-beginsel" van artikel 6 
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E.V.R.M. geen verschillende beroeps
termijnen voor procespartijen toegelaten 
zijn: 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel26, § 1, 3·, van de Bijzondere Wet 
van 6 januari 1989, het Arbitrage
hof, bij wijze van prejudiciele beslis
sing, uitspraak doet bij wege van ar
rest op vragen omtrent de schending 
door de wet van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet; 

Dat aldus de aanvoering van eiser 
dat de rechters - door het hoger be
roep van het openbaar ministerie, in
gesteld met toepassing van artikel 205 
van het Wetboek van Strafvordering, 
ontvankelijk te verklaren- de arti
kelen 10 en 11 van de Grondwet 
schenden, een vraag als bedoeld in ar
tikel26, § 1, 3·, van de Bijzondere Wet 
van 6 januari 1989 doet rijzen; 

B. Op de voorziening van de 
B.V.B.A. Koh I Noor : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van ei
seres, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, werd betekend aan het open
baar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift in zoverre 
het ook namens eiseres is ingediend en 
niet de ontvankelijkheid van haar 
voorziening betreft, verwerpt de voor
ziening van eiseres; schorst, wat ei
ser betreft, elke verdere beslissing tot 
het Arbitragehof, bij wijze van preju
diciele beslissing, uitspraak zal heb
ben gedaan op de volgende vraag : '1s 
artikel 205 van het Wetboek van Straf
vordering in strijd met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet in zoverre het 
bepaalt dat het openbaar ministerie bij 
het hof of de rechtbank die van het ho
ger beroep kennis moet nemen, be
schikt over een termijn van vijfen
twintig dagen te rekenen van de 
uitspraak van het vonnis om zijn be
roep, met exploot van dagvaarding bin-

nen zestig dagen te rekenen van het
zelfde tijdstip, te betekenen hetzij aan 
de beklaagde, hetzij aan de voor het 
misdrijf burgerrechtelijk aansprake
lijke partij?"; gelast de overzending 
aan het Arbitragehof van een door de 
voorzitter en door de gri:ffier van het 
Hof ondertekende expeditie van deze 
beslissing tot verwij zing; veroordeelt 
eiseres in de helft van de kosten, houdt 
de beslissing over de overige kosten 
aan. 

25 juni 1996 - ze kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, eerste advocaat-generaal-Advo
caat: mr. J. Van Malleghem, Gent. 

Nr. 257 

ze KAMER - 25 juni 1996 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- ALLERLEI. 

zo BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - BEGRIP. 

1 o en zo Wanneer als onbevoegdheid van het 
hof van assisen wordt aangevoerd dat ten 
laste van de verdachte niet voldoende be
zwaren bestaan om hem naar dit hof te 
verwijzen, maakt die aanvoering geen ge
schil inzake bevoegdheid uit, in de zin 
van art. 416, tweede lid, Sv. 

(CONTE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0656.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1996 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling, waarbij eiser naar het Hof van 
Assisen van de provincie Limburg 
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wordt verwezen en de tegen hem ver
leende beschikking tot gevangenne
ming wordt bekrachtigd; 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing tot verwijzing 
van eiser naar het hof van as sis en : 

Overwegende dat het Hof, op het 
cassatieberoep van verdachte tegen het 
arrest van verwijzing naar het hofvan 
assisen ingesteld, hetzij voor het ver
strijken van de termijn van vijftien 
vrije dagen na de betekening van dit 
arrest, hetzij voor het verstrijken van 
de termijn bepaald bij artikel 296 van 
het Wetboek van Strafvordering, 
slechts uitspraak doet over de schen
ding van de wetten inzake de bevoegd
heid van de onderzoeksgerechten en 
van het hof van assisen en slechts de 
nietigheden onderzoekt die bepaald 
zijn in artikel 299 van het Wetboek 
van Strafvordering of die voortvloeien 
uit het niet in acht nemen van de wet
ten tot invoering van een debat op te
genspraak voor de kamer van inbe
schuldigingstelling en tot regeling van 
het taalgebruik voor die kamer; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de aangevoerde 

"onbevoegdheid" van het hof van as
sisen die erop neerkomt dat ten laste 
van de verdachte niet voldoende be
zwaren bestaan om hem naar dit hof 
te verwijzen, geen bevoegdheids
betwisting in de zin van artikel 416, 
tweede lid, van het Wetboek van Straf
vordering uitmaakt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hofvermag acht te slaan, 
inzonderheid het bestreden arrest dat 
niet van valsheid wordt beticht, blijkt 
dat eiser werd gehoord; 

En overwegende dat het arrest door 
geen van vermelde schendingen van de 
wet is aangetast en niet lijdt aan een 
van de nietigheden waarvan het on
derzoek in de huidige stand van de 
zaak aan het Hof is opgedragen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing die de beschik
king tot gevangenneming van eiser be
krachtigt: 

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

25 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. M. Driessen 
en J. Driessen, Tongeren. 

Nr. 258 

2e KAMER- 25 juni 1996 

1 o STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID - MOTIVERING- VOORT
DUREN VAN EEN WEDERRECHTELIJKE TOE
STAND- SCHULDIG VERZIDM- MISKENNING 
VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD- ON
WETTIGE STRAF. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAF- MOTI
VERING- VOORTDUREN VAN EEN WEDER
RECHTELIJKE TOESTAND- SCHULDIG VER
ZUIM- MISKENNING VAN HET VERMOEDEN 
VAN ONSCHULD- ONWETTIGE STRAF. 

3o STEDEBOUW- SANCTIES- STRAF
GELDBOETE- VOORTDUREN VAN EEN WEDER
RECHTELIJKE TOESTAND - SCHULDIG VER
ZUIM- ONWETTIGE STRAF. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6-ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- MO
TIVERING VAN DE STRAF- VOORTDUREN VAN 
EEN WEDERRECHTELIJKE TOESTAND. 
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5° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST
VERMOEDEN VAN ONSCHULD- GELDING IN 
DE TIJD. 

P, 2°, 3°, 4° en 5° De appelrechters die de 
verhoging van de door de eerste rechter 
opgelegde geldboete laten steunen, a.m., 
op de feitelijke omstandigheid dat de be
klaagde op datum van de bestreden be
slissing "nog steeds geen einde heeft ge
steld" aan de wederrechtelijke toestand 
die het gevolg is van het door hen bewe
zen verklaard bouwmisdrijf tot herstel 
waarvan zij de uitvoering van 
aanpassingswerken bevelen, verwijten, 
voor de bepaling van de strafmaat, de be
klaagde aldus een schuldig verzuim, wat 
zij slechts vermogen te doen vanaf zijn de
finitieve veroordeling wegens de telast
gelegde feiten en miskennen zodoende het 
vermoeden dat de beklaagde onschul
dig wordt geacht tot hi} bij een beslis
sing die kracht van gewijsde heeft, is ver
oordeeld. (Artt. 195, tweede lid, en 211 
Sv; art. 6.2 E.V.R.M.) 

(VAN EECKHOUT T. SABBE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0756.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 mei 1995 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

A In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door het 
openbaar ministerie tegen eiser inge
stelde vordering : 

Over het middel : schending van artike
len 182, 195, 211 van het Wetboek van 
Strafvordering, en 6.2 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, ondertekend op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 

doordat het bestreden arrest, na de ten
lastelegging het wederrechtelijk oprich
ten en instandhouden van een bouwwerk in 
de periode van 5 november 1990 tot en met 
29 november 1992, bewezen te hebben ver
klaard, eiser veroordeelt tot een geldboete 
van 200 frank, vermeerderd met 990 op
deciemen en aldus gebracht op 20.000 
frank, op volgende grond : "In acht geno
men de lange duur van de overtreding 
waaraan de beklaagde nog steeds geen 

einde heeft gesteld, dient de door de eer
ste rechter opgelegde geldboete te wor
den verhoogd zoals hierna wordt bepaald" 
(arrest p. 3, punt 3, eerste alinea), 

terwijl het arrest nauwkeurig, maar op 
een wijze die beknopt mag zijn, de straf
maat voor elke uitgesproken straf moet 
rechtvaardigen; de rechter, gelet op de in 
artikel 6.2 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden neergelegde re
gel dat onschuld vermoed wordt, bij de mo
tivering van de strafmaat aileen rekening 
mag houden met de aard en het belang van 
de feiten waarvoor de beklaagde werd ver
volgd en waaraan hij schuldig werd bevon
den; de rechter, gelet op hetzelfde begin
sel, daarnaast aileen rekening mag houden 
met andere strafbare feiten waarvoor de be
klaagde vroeger bij een andere beslissing, 
die in kracht van gewijsde is gegaan, is ver
oordeeld; de feitenrechter aldus, na een 
voortdurende misdrijfbewezen te hebben 
verklaard, voor de beoordeling van de straf
maat geen rekening mag houden met fei
ten gepleegd na de periode waarvoor de 
tenlastelegging bewezen werd verklaard, en 
waarvoor de beklaagde niet werd veroor
deeld; de appelrechters te dezen wijzen op 
de lange duur van de overtreding waar
aan eiser nog steeds geen einde heeft ge
maakt, en aldus te kennen geven dat zij ei
ser ook de instandhouding van het 
bouwwerk verwijten na 29 november 1992 
tot het tijdstip van hun uitspraak op 12 mei 
1995; zodat het bestreden arrest, door bij 
de beoordeling van de strafmaat straf
bare feiten in aanmerking te nemen waar
voor eiser niet werd vervolgd en waar
voor hij niet werd veroordeeld, de artikelen 
195, 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring en 6.2 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden schendt, en door 
bovendien feiten in aanmerking te nemen, 
die gepleegd werden na de uitspraak door 
de eerste rechter en die derhalve niet aan 
het oordeel van de appelrechters waren on
derworpen, de artikelen 182 en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering schendt : 

Overwegende dat de appelrechters 
de beslissing tot verhoging van de door 
de eerste rechter aan eiser opgelegde 
geldboete laten steunen, onder meer, 
op de feitelijke omstandigheid dat ei
ser op datum van de bestreden beslis
sing "nog steeds geen einde heeft ge
steld" aan de wederrechtelijke 
toestand die het gevolg is van het door 
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hen bewezen verklaarde bouwmisdrijf 
tot herstel waarvan zij de uitvoering 
van aanpassingswerken bevelen; 

Dat de rechters aldus voor de bepa
ling van de strafmaat eiser een schul
dig verzuim verwijten wat zij slechts 
vermogen te doen vanaf zijn defini
tieve veroordeling wegens de telast
gelegde feiten, zodoende het vermoe
den dat eiser onschuldig wordt geacht 
tot hij bij een beslissing die kracht van 
gewijsde heeft, is veroordeeld, mis
kennen; 

Dat het middel gegrond is; 
B. In zoverre de voorziening gericht 

is tegen de beslissing op de door ver
weerder tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde straf
vordering, de vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de door verweer
der tegen eiser ingestelde civielrech
telijke vordering, welke beslissing het 
gevolg is van de eerstgenoemde be
slissing; 

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 Antwerpen. 

25 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. Geinger. 

Nr. 259 

2e KAMER - 26 juni 1996 

1° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - BEPERKINGEN. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET 
HOF VAN CASSATIE- BEPERKINGEN. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK- NIET ONTVANKE
LIJK VERKLAARD HOGER BEROEP. 

1 o en 2° Wanneer uit het antwoord van het 
Arbitragehof op een door de eiser tot cas
sa tie voorgestelde prejudiciele vraag 
geenszins een middel kan worden afge
leid dat aanleiding kan zijn tot vernie
tiging van de beslissing waartegen het 
cassatieberoep is gericht, omdat de vraag 
op een verkeerde hypothese steunt, is het 
Hofvan Cassatie niet verplicht de vraag 
te stellen (1). (Art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

3° Het cassatieberoep dat v66r de eindbe
slissing is ingesteld tegen het niet defi
nitief arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling, waarbij het hager beroep 
van de verdachte tegen een beschikking 
van de raadkamer die hem naar de cor
rectionele rechtbank verwijst, is niet ont
vankelijk wanneer het arrest vaststelt dat 
de verdachte voor de kamer van inbe
schuldigingstelling noch een exceptie van 
onbevoegdheid noch een middel dat de 
strafvordering kan beeindigen, heeft op
geworpen (2). (Artt. 416 en 539 Sv.) 

(MARECHAL, CHAULAND) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0218.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 11 januari 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. Op de voorziening van Arthur 
Marechal: 

(1) Zie Cass., 17 mei 1985, A.R. nr. P.95.0536.F 
(A.C., 1995, nr. 242). 

(2) Zie Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6527 (A. C., 
1987-88, nr. 259), A.A., nr. 82/94 van 1 dec. 1994 
en nr. 22/95 van 2 maart 1995. 
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Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
N eufcha.teau, bij beschikking van 17 
februari 1995, eiser naar de correctio
nele rechtbank heeft verwezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat "niets in het proces-verbaal 
van de raadkamer te Neufchateau 
erop wijst dat (eiser) de conclusie van 
(eiseres) heeft overgenomen en een on
regelmatigheid van het onderzoek in 
de raadkamer heeft opgeworpen"; 

Dat het arrest eisers hoger beroep 
niet ontvankelijk verklaart op grond 
dat "de ontvankelijkheid van het ho
ger beroep van verdachte dat steunt op 
de onregelmatigheid van onderzoeks
maatregelen, onderworpen is aan de 
voorwaarde dat die onregelmatighe
den voor de raadkamer zijn aange
voerd"; 

Dat het niet om een eindbeslissing 
gaat in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering; dat 
cassatieberoep pas ontvankelijk is na 
de eindbeslissing; 

Overwegende dat eiser het Hof ver
zoekt, voor zover het zou oordelen dat 
artikel416 van het Wetboek van Straf
vordering de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep in de weg zou staan, 
volgende prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof te stellen, overeenkom
stig artikel 26, § 2, eerste lid, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 : 

"Worden de bij de artikelen 10 en 11 
van de Belgische Grondwet vastge
legde regels geschonden door de arti
kelen 416 en 539 van het Wetboek van 
Strafvordering, in zoverre die artike
len de verdachte, die voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling een vraag 
- andere dan een exceptie van onbe
voegdheid - wil opwerpen die van 
dien aard is dat zij de strafvordering 
werkelijk beeindigt, verbieden 
cassatieberoep in te stellen binnen vijf
tien dagen na de beslissing van de ka
mer van inbeschuldigingstelling, ter
wijl de verdachte die een door de 
kamer van inbeschuldigingstelling ver
worpen exceptie van onbevoegdheid 
heeft opgeworpen, cassatieberoep kan 

instellen binnen vijftien dagen na het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling?"; 

Overwegende dat het verzoek om 
een prejudiciele vraag berust op de 
veronderstelling dat er, wat de ont
vankelijkheid van het cassatieberoep 
betreft, een ongelijke behandeling zou 
bestaan onder de verdachten, naar ge
lang zij een exceptie van onbevoegd
heid of enig ander middel opwerpen 
dat de strafvordering werkelijk kan 
beeindigen; 

Dat, te dezen, de voorgestelde pre
judiciele vraag enerzijds, de verdachte 
die een dergelijk middel niet voor de 
raadkamer heeft opgeworpen maar het 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling wil opwerpen, en, anderzijds, 
de verdachte die voor de raadkamer 
een door de kamer van inbeschuldi
gingstelling verworpen exceptie van 
onbevoegdheid heeft opgeworpen, te
genover elkaar stelt; 

Overwegende dat de verdachte die 
voor de raadkamer geen exceptie van 
onbevoegdheid zou hebben opgewor
pen, krachtens artikel 539 van het 
Wetboek van Strafvordering, niet ter
stond een ontvankelijk cassatieberoep 
zou kunnen instellen tegen de beslis
sing van de kamer van inbeschuldi
gingstelling waarbij zijn hoger be
roep niet ontvankelijk wordt ver
klaard; dat hetzelfde geldt voor de 
verdachte die geen middel heeft aan
gevoerd dat de strafvordering werke- _ 
lijk kan beeindigen; dat het verzoekj 
om een prejudiciele vraag op een ver
keerde veronderstelling berust; 

Overwegende dat derhalve geen 
grond bestaat om een dergelijke vraag 
aan het Arbitragehof te stellen; 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening voor zover het be
streden arrest niet als een eindbeslis
sing in de zin van artikel416 van het 
Wetboek van Strafvordering moet wor
den beschouwd, en verklaart zich het 
recht voor te behouden om na de eind
beslissing een nieuw cassatieberoep in 
te stellen; 
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II. Op de voorziening van Maria 
Chauland: 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening voor zover 
het bestreden arrest niet als een eind
beslissing in de zin van artikel416 van 
het Wetboek van Strafvordering moet 
worden beschouwd, en zich het recht 
voorbehoudt om na de eindbeslissing 
een nieuw cassatieberoep in te stel
len; 

Om die redenen, geeft akte van de 
afstand van de voorzieningen; veroor
deelt elke eiser in de kosten van zijn 
voorziening. 

26 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Si
mont. 

Nr. 260 

2e KAMER- 26juni 1996 

1 o ONTVOERING VAN EEN KIND -
NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND- RECHTER
LIJKE BESLISSING OVER DE BEWARING VAN 
EEN KIND - UITVOERBARE BESLISSING -
VOORWAARDEN. 

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING- RECHTVAARDIGING- ONOVER
KOMELIJKE DWALING- RECHTSDWALING
BE GRIP. 

1 o Het misdrijf niet-afgifte van een kind, als 
bepaald bij art. 369bis Sw., vereist niet 
dat de rechterlijke beslissing, waarin uit
spraak is gedaan over de bewaring van 
een kind, in kracht van gewijsde is ge
gaan, noch dat zij werd betekend; het vol
staat dat zij uitvoerbaar is en dat de da-

der weet dat hij een beslissing van de 
overheid weerstaat (1). 

2° De rechtsdwaling kan wegens bepaalde 
omstandigheden door de rechter slechts 
als onoverkomelijk worden beschouwd, 
wanneer uit die omstandigheden kan 
worden afgeleid dat de beklaagde heeft 
gehandeld zoals ieder redelijk en voor
zichtig persoon zou hebben gedaan; de 
eenvoudige aanvoering dat de beklaagde 
slecht werd geadviseerd, kan niet vol
staan (2). (Art. 71 Sw.) 

(DERDELINCKX) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0633.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 aprill996 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Gelet op de middelen aangevoerd in 
de memorie, verzoekschrift genaamd, 
waarvan een eensluidend verklaard af
schrift aan dit arrest is gehecht; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel, in zo

verre het het hofvan beroep verwijt de 
conclusie van eiseres niet "passend en 
juist te hebben beantwoord", faalt naar 
recht in zoverre het op artikel 97 van 
de Grondwet, thans artikel149, is ge
grond; dat die grondwettelijke bepa
ling slechts een enkele vormvereiste 
oplegt; 

Overwegende dat de tegen eiseres 
bewezen verklaarde overtreding van 
artikel 369bis, vierde lid, van het 
Strafwetboek niet vereist dat de rech
terlijke beslissing waarbij uitspraak is 
gedaan over de bewaring van een kind 
in kracht van gewijsde is gegaan; dat 

(1) Cass., 22 sept. 1981, A.R. nr. 6975 (A. C., 
1981-82, nr. 55); 6 feb. 1987, A.R. nr. 800 (ibid., 
1986-87, nr. 336); 20 maart 1991, A.R. nr. 8702 
(ibid., 1990-91, nr. 386). 

(2) Cass., 7 mei 1991, A.R. nr. 4343 (A. C., 1990-
91, nr. 463). 



Nr. 260 HOF VAN CASSATIE 649 

het voldoende is dat die beslissing uit
voerbaar is en dat de dader van het 
materitile feit, ongeacht de beteke
ning, weet dat hij de uitvoering van 
een overheidsbeslissing verhindert; 

Overwegende dat te dezen de rech
terlijke beslissing waarop het hofvan 
beroep de veroordeling van eiseres ba
seert, een beschikking is die de voor
zitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Nijvel op 10 februari 1995 
op tegenspraak in kort geding gewe
zen heeft; 

Dat naar luid van artikel 1039, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de beschikkingen in kort ge
ding uitvoerbaar zijn bij voorraad, 
niettegenstaande verzet of hoger be
roep, en zonder borgtocht, tenzij de 
rechter bevolen heeft dat er een wordt 
gesteld; 

Overwegende dat het arrest zegt dat 
eiseres "toegeeft dat zij op de hoogte 
was van de inhoud van de beschik
king in haar zaak d.d. 10 februari 
1995" en oordeelt, wegens de erin ver
melde feitelijke gegevens, dat zij on
clanks eisers voorstellen om het be
zoekrecht te regelen, ''halsstarrig de 
beslissing van het gerecht heeft weer
staan"; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
van eiseres beantwoordt en zijn be
slissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende dat het middel in zo
verre het als grief tegen het arrest 
aanvoert dat het overweegt "dat niet 
is vereist dat de dader van een mis
drijfmet opzet de uitvoering van een 
rechterlijke beslissing wilde verhin
deren" en "dat een beslissing die een 
bezoekrecht toestaat geen veroorde
ling uitspreekt", een overbodige mo
tivering van het hofvan beroep bekri
tiseert, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiseres voor het 
overige verwijst naar de appelconclusie 
die zij voor het hofvan beroep heeft in
gediend; 

Dat een dergelijke verwijzing geen 
cassatiemiddel uitmaakt; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het hof van be

roep op het in dit middel overgeno
men verweer heeft geantwoord "dat 
dwaling omtrent het recht wegens be
paalde omstandigheden door de rech
ter als onoverkomelijk mag worden be
schouwd, op voorwaarde dat uit die 
omstandigheden kan worden afge
leid dat (eiseres) heeft gehandeld zo
als elke redelijke en voorzichtige per
soon zou doen"; dat het hofvan beroep 
na de omstandigheden eigen aan de 
zaak te hebben aangewezen vervol
gens besluit dat "slechts uit de een
zijdige bewering van (eiseres) volgt dat 
zij verkeerd zou zijn ingelicht, maar 
dat daarentegen blijkt dat zij zich 
halsstarrig heeft verzet tegen de be
slissing van het gerecht die, strijdig 
met de standpunten van eiseres, haar 
man een recht op persoonlijke rela
ties toekende; dat onmogelijk kan wor
den aangenomen dat zij een vergis
sing zou hebben begaan die elke 
bedachtzame en voorzichtige persoon 
zou hebben begaan, nu haar kwade 
trouw bovendien overduidelijk was"; 

Dat het hof van beroep aldus de con
clusie van eiseres regelmatig beant
woordt en zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat het arrest het ver
weer dat morele dwang aanvoert die 
voor eiseres hierin zou hebben be
staan dat de bescherming van haar 
kind een prioriteit was, beantwoordt 
door te zeggen "dat het litigieuze recht 
op persoonlijke relaties op zeer be
perkte wijze is toegestaan en gepaard 
gaat met alle mogelijke waarborgen, 
aangezien het alleen binnen een daar
toe gespecialiseerde dienst mag wor
den uitgeoefend; dat (het) gedrag van 
(eiseres) bovendien voorbijgaat aan het 
belang van het gemeenschappelijk 
kind dat, volgens de eigen bewoordin
gen van een verslag van een technisch 
raadsman dat zij aan de rechter in 
kort geding had voorgelegd, 'contact 
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dient te houden met beide ouders, dat 
wil zeggen, voor Frederic, met zijn va
der aangezien hij door zijn moeder 
wordt opgevoed"; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
van eiseres beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

B. In zoverre de voorziening tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering is gericht : 

Overwegende dat eiseres geen en
kel bijzonder middel aanvoert; 

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

DACHTE- OPENBAAR MINISTERIE- BURGER
LIJKE PARTIJ. 

5o ARBITRAGEHOF PREJUDICI:li:LE 
VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - BEGRIP. 

6° PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE- BEGRIP. 

7° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF 
-ALLERLEI- GEMEENSCHAP EN GEWEST
REGERINGSLEDEN- MISDADEN EN WANBE
DRIJVEN - VONNIS - WETTELIJKE GROND
SLAG. 

so BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- GEMEEN
SCHAP EN GEWEST- REGERINGSLEDEN
MISDADEN EN WANBEDRIJVEN- VONNIS
WETTELIJKE GRONDSLAG. 

26 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- 9o GEMEENSCHAP EN GEWEST -
Verslaggeuer : de h. Echement - Gelijk- REGERINGSLEDEN- MISDADEN EN WANBE-
luidende conclusie van de h. Piret, DRIJVEN- VONNIS - BEVOEGDHEID- WET-
advocaat-generaal. TELIJKE GRONDSLAG. 

Nr. 261 

2e KAMER - 26 juni 1996 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VER
DACHTE- 'IERMIJN. 

2o CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
STRAFVORDERING- OPENBAAR MINISTERIE 
EN VERVOLGENDE PARTIJ- 'IERMIJN. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIE
BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD
STRAFVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ
'IERMIJN. 

4° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
'IERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN 
EN EINDE - BEGIN - BEKLAAGDE - VER-

10° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ART. 1 
TOT 99) - ARTIKEL 59- ARTIKEL 59SEXIES -
DRAAGWIJDTE. 

11° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ART. 1 
TOT 99)- ARTIKEL 95 - DRAAGWIJDTE. 

12o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
'IERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING- STRAFVORDERING- EINDBESLIS
SING- BEGRIP -ARTIKEL 416 SV.- DRAAG
WIJDTE- GEVOLG. 

13° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING - GEWONE OPSCHORTING -
OPSCHORTING- VERZOEK TOT OPSCHORTING 
-BEGRIP. 

14 o VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING - PROBATIEOPSCHORTING - OP
SCHORTING- VERZOEK TOT OPSCHORTING
BEG RIP. 

1 o, 2°, 3° en 4 o De termijn om zich in straf
zaken in cassatie te uoorzien gaat uoor 
alle partijen op hetzelfde tijdstip in, on
geacht of het gaat om een uerdachte of be
klaagde, het openbaar ministerie of een 
burgerlijke partij; dat rechtsmiddel staat 



==============-~.-~-================== -~.~.----

Nr. 261 HOF VAN CASSATIE 651 

open voor alle belanghebbende partijen 
en, behoudens bevoegdheidsgeschil, be
gint de termijn voor alle partijen te lo
pen vanaf de datum van de eindbeslis
sing (1). (Art. 416 Sv.) 

5° en 6° Wanneer een cassatiemiddel een 
vraag opwerpt die tot de uitleggings
bevoegdheid van het Arbitragehof be
hoort, en dat middel wordt verworpen om 
procedureredenen op grand van regels die 
zelf niet het voorwerp zijn van de vraag 
die eiser aan het Arbitragehof wil doen 
voorleggen, is het Hofvan cassatie niet 
verplicht die prejudiciele vraag aan dat 
hofte stellen (2). (Art. 26, § 2, tweede lid, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

7°, 8°, go, 10 en 11 o De bevoegdheid om de 
leden van de gemeenschaps- en gewest
regeringen te berechten, die door de res
pectieve gemeenschaps- of gewestraad in 
beschuldiging worden gesteld, wordt niet 
aan het Hofvan Cassatie toegekend door 
artikel 95 (oud), tweede lid, Gw., dat de 
opdracht van het Hof omschrijft, maar 
wel door artikel 59sexies (oud), dat bij de 
wijziging van 5 mei 1993 in de Grand
wet is ingevoegd. (Artt. 59sexies en 95, 
tweede lid, Gw. 1831; artt. 125 en 147, 
tweede lid, Gw. 1994; art. III KB. van 17 
feb. 1994.) 

12° De regel van art. 416 Sv., volgens welke 
beroep in cassatie enkel openstaat tegen 

(1) Cass., 17 mei 1995, A.R. nr. P.95.0536.F 
(A. C., 1995, nr. 242). Dat arrest veroorzaakte 
enige verstomming in de rechtsleer en bij de 
rechtsgeleerden doordat, enerzijds, uit de moti
vering van het arrest duidelijk blijkt dat het 
cassatieberoep voortijdig was en, bijgevolg, on
ontvankelijk, terwijl, anderzijds, het Hof het 
tweede middel heeft beantwoord. Het ligt blijk
baar voor de hand dat dit antwoord op het tweede 
middel het gevolg is van een onachtzaamheid. Het 
Hofhad immers alle redenen uiteengezet die de 
algemene toepassing, voor aile partijen, verant
woorden van art. 416 Sv. krachtens hetwelk, be
houdens het geval, dat zich te dezen niet voor
doet, van een bevoegdheidsgeschil, de termijn om 
cassatieberoep in te stellen pas begint te !open 
vanaf de datum van de eindbeslissing. Die recht
spraak wordt ondubbelzinnig bevestigd in de twee 
onderhavige arresten. Zie ook de door M.D.S. on
dertekende noot bij Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. 
P.93.0458.N (ibid., 1994, nr. 273). 

(2) Cass., 17 mei 1995, A.R. nr. P.95.0536.F, 
vermeld in de vorige noot; 1 apri11996, A.R. nr. 
P.96.0171.F, supra, nr. 108, en 5 april1996, A.R. 
nr. A.94.0002.F, supra, nr. 111. Zie ook de, in de 
vorige noot vermelde, door M.D.S. ondertekende 
noot. 

eindbeslissingen ofbeslissingen inzake be
voegdheid, heeft een algemene strekking, 
in die zin dat hi} voor alle vonnissen en 
arresten en voor alle partijen geldt; wat 
de arresten van de kamer van inbeschul
digingstelling tot regeling van de proce
dure betreft, is hij van toepassing, onge
acht de beginselen inzake het recht van de 
partijen om hager beroep in te stellen te
gen de beschikkingen van de raadka
mer (3). (Art. 416 Sv.) 

13° en 14° Een verzoek tot opschorting van 
de uitspraak, m.a.w. een verzoek om tot 
een proeftijd te worden toegelaten, is geen 
middel. (Artt. 1 en 3 Probatiewet.) 

(VAN DER BlEST, TAXQUET, VANDEBOSCH) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0561.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. Op de voorziening van Alain Van 
der Biest, verdachte : 

Gelet op de memorie ( ... ) 
A In zoverre de voorziening gericht 

is tegen de beslissingen van het ar
rest die geen verband houden met de 
inzake bevoegdheid gewezen beslis
sing: 

Overwegende dat het arrest het ha
ger beroep van eiser tegen de beschik
king van 29 september 1995 van de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Luik waarbij hij wegens 
gecorrectionaliseerde misdaden naar 
de correctionele rechtbank wordt ver
wezen, niet ontvankelijk en voor het 
overige niet gegrond verklaart; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, beroep in cassatie tegen 
voorbereidende arresten en arresten 
van onderzoek oftegen in laatste aan
leg gewezen vonnissen van dezelfde 
soort eerst openstaat na het eindarrest 

(3) Zie de door M.D.S. ondertekende noot, hier
boven vermeld in noot 1. 



652 HOF VAN CASSATIE Nr. 261 

of het eindvonnis, behalve wanneer het 
beroep gericht is tegen arresten of von
nissen inzake bevoegdheid; 

Overwegende dat het arrest geen 
eindarrest is en geen uitspraak doet 
over een bevoegdheidsgeschil; 

Overwegende dat eiser het Hof ver
zoekt een als volgt luidende prejudi
ciele vraag aan het Arbitragehof te 
stellen, "Worden de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet geschonden door ar
tikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, in zoverre die bepaling het 
recht van de verdachte om terstond 
cassatieberoep in te stellen tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, beperkt tot het enkele ge
val waarin de kamer van inbeschul
digingstelling uitspraak heeft gedaan 
over een bevoegdheidsgeschil of werd 
aangezocht om over een dergelijk ge
schil uitspraak te doen, en verdachte 
verhindert terstond cassatieberoep in 
te stellen tegen een arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling waar
bij een middel van die verdachte, dat 
de strafvordering werkelijk zou kun
nen beeindigen, wordt verworpen, ter
wijl het openbaar ministerie en de bur
gerlijke partij cassatieberoep mogen 
instellen tegen een arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling tot be
vestiging van een beschikking tot 
buitenvervolgingstelling, zonder dat 
hun voorziening beperkt is tot de be
slissingen inzake bevoegdheid?" 

Overwegende dat cassatieberoep 
openstaat voor alle belanghebbende 
partijen; dat krachtens artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering, be
houdens in geval van een 
bevoegdheidsgeschil, de termijn om 
zich in cassatie te voorzien voor alle 
partijen pas begint te lopen vanaf de 
eindbeslissing; 

Dat, nu een arrest van buiten
vervolgingstelling een eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416, alle belang
hebbende partijen daartegen cassatie
beroep kunnen instellen; dat de re
den waarom het cassatieberoep van de 
verdachte tegen een arrest van buiten
vervolgingstelling, in de regel, niet ont
vankelijk is, terwijl een regelmatig 

cassatieberoep van het openbaar mi
nisterie of van de burgerlijke partij te
gen hetzelfde arrest wel ontvanke
lijk is, niet is dat de termijn verschilt 
naargelang van de hoedanigheid van 
de eiser maar wel dat een arrest van 
buitenvervolgingstelling, in de regel, 
de verdachte geen enkel nadeel be
rokkent, zodat hij geen belang heeft bij 
een cassatieberoep, ongeacht de da
tum ervan; 

Dat de ongelijke behandeling waar
over eiser klaagt, niet voortvloeit uit 
artikel416 van het Wetboek van Straf
vordering, maar wel uit een beginsel 
dat geen verband houdt met die be
paling; 

Dat de door eiser opgeworpen vraag 
niet onder toepassing valt van arti
kel 26 van de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 op het Arbitragehof en dat 
zij derhalve niet dient te worden ge
steld; 
· Overwegende dat eiser, in dat ge

val, verklaart afstand te doen van zijn 
voorziening, behalve in zoverre zij ge
richt is tegen de beslissing van het ar
rest inzake een bevoegdheidsgeschil; 

Dat er grond bestaat om akte te ver
lenen van die gedeeltelijke afstand; 

B. Op het overige gedeelte van de 
voorziening : 

Op het eerste middel : schending van de 
artikelen 59bis (gewijzigd op 17 juli 1980), 
90, 95, tweede lid (gewijzigd op 5 mei 1993) 
en 107quater (ingevoegd op 24 december 
1980) van de Grondwet (oude nummering, 
v66r de cotirdinatie van 17 februari 1994), 
1, 17, 18, 20, 21, 78 tot 83 van de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen (v66r de wijziging er
van bij de wet van 16 juli 1993) en 127, § 
1, van de bijzondere wet van 16 juli 1993 
tot vervollediging van de federale staats
structuur, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
eiser, als gewezen lid van de Waalse 
Gewestexecutieve, het bij artikel 90 van de 
Grondwet bepaalde voorrecht van jurisdic
tie, zoals dat artikel van kracht was v66r de 

· grondwetsherziening van 5 mei 1993, niet 
geniet, en de beslissing van de raadka
mer tot verwijzing van eiser naar de cor
rectionele rechtbank bevestigt hoofdzake
lijk op grond dat het "oude" artikel 90 enkel 
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toepasselijk is "op de effectieve titularis
sen van het beschermde ambt ( ... ), wat niet 
het geval blijkt te zijn (met eiser), gewe
zen lid van de Waalse Gewestexecutieve 
v66r de grondwetsherziening van 5 mei 
1993; dat v66r die herziening, artikel 90 
slechts kon doelen op de enige ministers die 
de Grondwet kende, namelijk de natio
nale ministers; ( ... ) dat de bijzondere wet 
van 8 augustus 1990 tot hervorming der in
stellingen het nergens heeft over uit "mi
nisters samengestelde "regeringen", maar 
wei over "gewestexecutieven"; dat die wet 
trouwens onmogelijk van de Grondwet had 
kunnen afWijken; dat artikel125 van de (op 
17 februari 1994 gecoordineerde) Grand
wet, luidens hetwelk "de Gemeenschaps- en 
Gewestraden, ieder wat hem betreft, het 
recht hebben leden van hun Regering in be
schuldiging te stellen en hen te brengen 
voor het Hof van Cassatie; (dat) dit ai
leen bevoegd is om hen te berechten", "van 
toepassing is op de feiten gepleegd na 8 mei 
1993" krachtens artikel III van de over
gangsbepalingen van de gewijzigde Grand
wet (op 17 februari 1994 gecoordineerde 
Grondwet); dat het woord "feiten" "slechts 
kan doelen op de daden die een raad aan 
een lid van zijn Regering zou verwijten en 
niet ( ... ) op iedere vervolgingsdaad betref
fende feiten die zelfs dagtekenen van v66r 
8 mei 1993", 

terwijl artikel_95, tweede lid, van de 
Grondwet, als gewijzigd bij de hervorming 
van 5 mei 1993 (thans artikel147, tweede 
lid, van de gecoordineerde Grondwet) be
paalt dat het Hof van Cassatie "niet in de 
beoordeling van de zaken zelf treedt, be
halve bij het berechten van ministers en le
den van de Gemeenschaps- en Gewest
regeringen"; in tegenstelling tot artikel 
59sexies, thans artikel 125 van de gecoor
dineerde Grondwet (een door het bestre
den arrest aangehaalde bepaling), het 
nieuwe artikel95, tweede lid (artikel147, 
tweede lid, van de gecoordineerde Grand
wet) geen enkele overgangsbepaling be
vat; daaruit moet worden afgeleid dat die 
bevoegdheidsbepaling van toepassing is op 
de bij de inwerkingtreding ervan - name
lijk 8 mei 1993 -lopende procedures be
treffende feiten die v66r die datum, door de 
leden van de Gemeenschapsexecutieven en 
door de leden van de Gewestexecutieven, 
zoals deze bij artikel 1 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen (v66r de wijziging ervan bij 
de wet van 16 juli 1993) zijn ingesteld ter 
uitvoering van de artikelen 59bis en 
107quater van de Grondwet, in de uitoe
fening van hun ambt gepleegd zijn ; de le-

den van die Executieven immers bekleed 
waren met de ambten, bedoeld in de arti
kelen 17, 18, 20, 21 en 78 tot 83 van de bij
zondere wet van 8 augustus 1980, welke 
ambten thans, krachtens artikel127, § 1, 
van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot 
vervollediging van de federale staatsstruc
tuur, worden uitgeoefend door de leden van 
de Gemeenschaps- of Gewestregeringen; 
dat de leden van de Gemeenschaps- en 
Gewestexecutieven, zoals ze bestonden v66r 
de grondwetsherziening van 5 mei 1993, 
dus moeten worden beschouwd als leden 
van de Gemeenschaps- en Gewest
regeringen in de zin van artikel 95, tweede 
lid, van de Grondwet; het bestreden ar
rest dus de Grondwet en de wet heeft ge
schonden door eiser het uit voornoemd ar
tikel 95, tweede lid, van de Grondwet 
(artikel147, tweede lid, van de gecoordi
neerde Grondwet) voortvloeiende voor
recht van jurisdictie te ontzeggen; 

Overwegende dat (het oude) arti
kel 95, tweede lid, van de Grondwet, 
gewijzigd op 5 mei 1993, het Hofvan 
Cassatie verbiedt in de beoordeling 
van de zaken zelf te treden, en een uit
zondering op dit verbod vermeldt, na
melijk de berechting van de minis
ters en de leden van de gemeenschaps
en gewestregeringen; 

Dat, in strijd met wat het middel 
veronderstelt, de bevoegdheid om de 
leden van de gemeenschaps- en 
gewestregeringen, die door de respec
tieve gemeenschaps- of gewestraad in 
beschuldiging worden gesteld, aan het 
Hof van Cassatie wordt toegekend, 
niet door (het oude) artikel 95, tweede 
lid, dat de opdracht van het Hof om
schrijft, maar wel door (het oude) ar
tikel 59sexies, dat bij de wijziging van 
5 mei 1993 in de Grondwet is inge
voegd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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; 

II. Op de voorziening van Richard 
Taxquet, verdachte: 

Overwegende dat het arrest het ho
ger beroep van eiser tegen de beschik
king van 29 september 1995 van de 
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raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Luik waarbij hij wegens 
gecorrectionaliseerde misdaden naar 
de correctionele rechtbank wordt ver
wezen, niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, beroep in cassatie dat niet 
tegen een eindbeslissing of een beslis
sing inzake bevoegdheid is gericht, niet 
ontvankelijk is; 

III. Op de voorziening van Jacques 
Vandebosch : 

Overwegende dat het arrest het ha
ger beroep van eiser tegen de beschik
king van 29 september 1995 van de 
raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Luik waarbij hij wegens 
gecorrectionaliseerde misdaden naar 
de correctionele rechtbank is verwe
zen, nadat het had geweigerd de door 
het openbaar ministerie voorgesteld en 
door eiser gevorderde opschorting van 
de uitspraak te bevelen, niet ontvan
kelijk verklaart; 

Overwegende dat het hier niet gaat 
om een eindarrest noch om een ar
rest inzake bevoegdheid; 

Overwegende dat de regel van ar
tikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, volgens welke beroep in cas
sa tie enkel openstaat tegen eindbe
slissingen of beslissingen inzake 
bevoegdheid, een algemene strekking 
heeft, in die zin dat hij voor alle von
nissen en arresten en voor alle par
tijen geldt; dat hij, wat de arresten van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling tot regeling van de procedure be
treft, van toepassing is, ongeacht de 
beginselen inzake het recht van de 
partijen om hager beroep in te stel
len tegen de beschikkingen van de 
raadkamer; 

Overwegende dat eiser het Hof ver
zoekt de als volgt luidende prejudi
citile vraag aan het Arbitragehof te 
stellen : "Worden de in de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet vastgelegde re
gels geschonden door de artikelen 416 
en 539 van het Wetboek van StrafVor
dering, in zoverre die artikelen aan de 
verdachte die voor de raadkamer een 

middel- dat geen exceptie van on
bevoegdheid is - heeft opgeworpen 
dat de strafvordering werkelijk kan 
beeindigen en door de kamer van in
beschuldigingstelling is verworpen, 
niet het recht toekennen om binnen 
vijftien dagen na de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
cassatieberoep in te stellen, terwijl de 
verdachte die een exceptie van onbe
voegdheid heeft opgeworpen, welke 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling is verworpen, wel binnen vijf
tien dagen na het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling cas
satieberoep kan instellen," 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen van het arrest niet blijkt dat ei
ser voor de raadkamer een middel zou 
hebben aangevoerd dat de strafVorde
ring werkelijk kan beeindigen; dat een 
verzoek tot opschorting van de uit
spraak, met andere woorden een ver
zoek om tot een proeftijd te worden 
toegelaten, geen middel is; 

Dat, nu eiser niet verkeert in de toe
stand die hij als discriminatoir om
schrijft, het verzoek om een prejudi
citile vraag niet ontvankelijk is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede, door Alain Van 
der Biest aangevoerde middel, noch op 
de door Jacques Vande bosch aange
voerde middelen die geen betrekking 
hebben op de ontvankelijkheid van de 
voorzieningen; verleent akte van de ge
deeltelijke afstand van de voorzie
ning van Alain Van der Biest; ver
werpt de voorzieningen voor het 
overige; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

26 juni 1996 - ze kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. S. Nudelhole, Brussel; De 
Gryse. 
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Nr. 262 

2" KAMER - 26 juni 1996 

1° ARBITRAGER OF - PREJUDICIELE 
VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - BEGRIP. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL 
ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE -BEGRIP. 

3o VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING - GEWONE OPSCHORTING -
OPSCHORTING- VERZOEK TOT OPSCHORTING 
-BEGRIP. 

4 o VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING - PROBATIEOPSCHORTING - OP
SCHORTING- VERZOEK TOT OPSCHORTING
BEG RIP. 

1 o en 2° Wanneer een cassatiemiddel een 
vraag opwerpt die tot de uitleggings
bevoegdheid van het Arbitragehof be
hoort, en dat middel wordt verworpen om 
procedureredenen op grond van regels die 
zelf niet het voorwerp zijn van de vraag 
die eiser aan het Arbitragehof wil doen 
voorleggen, is het Hofvan Cassatie niet 
verplicht die prejudiciele vraag aan dat 
hofte stellen (1). (Art. 26, § 2, tweede lid, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

3° en 4° Een verzoek tot opschorting van de 
uitspraak, m.a.w. een verzoek om tot een 
proeftijd te worden toegelaten, is geen 
middel. (Artt. 1 en 3 Probatiewet.) 

(THIRY Y. T. THIRY C.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0692.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1996 gewezen 

(1) Cass., 17 mei 1995, A.R. nr. P.95.0536.F 
(A.C., 1995, nr. 242); 1 april 1996, A.R. nr. 
P.96.017l.F, supra, nr. 108, en 5 april1996, A.R. 
nr. A.94.0002.F, supra, nr. 111. Zie ook de door 
M.D.S. ondertekende noot bij Cass., 31 mei 1994, 
A.R. nr. P.93.0458.N (A.C., 1994, nr. 273). 

door het Hofvan Beroep te Luik, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest eisers 
hoger beroep tegen de beschikking van 
de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg waarbij hij naar de cor
rectionele rechtbank werd verwezen, 
niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
in de veronderstelling dat, met toe
passing van de artikelen 416 en 539 
van het Wetboek van Strafvordering, 
het cassatieberoep niet ontvankelijk is, 
er een discriminatie zou bestaan tus
sen een verdachte die een exceptie van 
onbevoegdheid heeft opgeworpen en 
degene die een middel heeft opgewor
pen dat de strafvordering zou kun
nen beeindigen; 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen van het arrest niet blijkt dat ei
ser voor de raadkamer een middel 
heeft opgeworpen dat de strafvorde
ring zou kunnen beeindigen, dat een 
verzoek tot opschorting van de uit
spraak van de veroordeling geen mid
del is; 

Overwegende dat eiser geen belang 
heeft om zich te beroepen op de dis
criminatie die hij omschrijft in het ver
zoek tot het stellen van een prejudi
ciele vraag; dat dit verzoek derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij het hoger beroep tegen de be
schikking van de raadkamer niet ont
vankelijk wordt verklaard geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering 
en geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig, mits
dien niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het middel dat geen betrek
king heeft op de ontvankelijkheid van 
de voorziening; verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

--T ___ r·--.:~---_ 
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26 juni 1996 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 263 

2e KAMER - 26 juni 1996 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOE
RING- TELEFOONTAP- WETTIGHEID- VOOR
WAARDEN. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
TELEFOONTAP- WETTIGHEID- VOORWAAR
DEN. 

3o ONDERZOEKSRECHTER- TELEFOON
TAP- BESCHIKKING- WETTIGHEID- VOOR
WAARDEN. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS- BE
VEL TOT AANHOUDING - GRONDSLAG -
TELEFOONTAP- ONWETTIGE TELEFOONTAP
GEVOLG. 

5o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- EERSTE BESLISSING- RAADKA
MER- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING - OPDRACHT - CONTROLES -
REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT AAN
HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING -
GRONDSLAG- TELEFOONTAP- ONWETTIGE 
TELEFOONTAP- GEVOLG. 

1", 2° en 3° Iedere maatregel die erin be
staat communicatie, tijdens de overbren
ging ervan van en naar een telefoontoe
stel, af te luisteren en op te nemen en de 
correspondenten te identificeren, moet 
vooraf toegestaan zijn door een met re
denen omklede beschikking van de on
derzoeksrechter waarin, op straffe van 
nietigheid, inzonderheid melding wordt 
gemaakt van de ernstige aanwijzingen 
waaruit het bestaan van een van de mis
drijven waarvoor de wet die maatregel 
toestaat, kan worden afgeleid, van de re
denen waarom die maatregel noodzake
lijk is om de waarheid aan de dag te 
brengen en van de duur van de telefoon
tap. (Art. 90ter, §§ 1 en 2, en 90quater, § 
1, Sv.; art. 8.1 E.V.R.M.) 

4 o Niet regelmatig is het aanhoudingsbe
vel dat gegrond is op het aftappen van 
telefoonoproepen, dat ofwel niet door de 
onderzoeksrechter is toegestaan, ofwel toe
gestaan is door een beschikking waar
aan nietigheid kleeft. (Art. 16, § 5, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990; art. 90ter, §§ 
1 en 2, en 90quater, § 1, Sv.; art. 8.1 
E.V.R.M.) 

5° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de kamer van inbeschuldi
gingstelling die, op het beroep tegen een 
beschikking van de raadkamer tot hand
having van de voorlopige hechtenis bin
nen vijf dagen na uitvaardiging van het 
aanhoudingsbevel en die, in dit stadium 
van de procedure, de regelmatigheid van 
dat aanhoudingsbevel dient na te gaan, 
de hechtenis van verdachte handhaaft 
niettegenstaande de onregelmatigheid van 
dat aanhoudingsbevel wegens de onwet
tigheid van de telefoontap waarop het 
steunt. (Art. 16, § 5, 21, §§ 1 en 4, en 30 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990; art. 
90ter, §§ 1 en 2, en 90quater, § 1, Sv.; art. 
8.1 E.V.R.M.) 

(ZAROUR) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0842.N) 

HET HOF; - Gelet op het betre
den arrest, op 13 juni 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

I. Op de voorziening van 13 juni 
1996: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van de artikelen 90ter, §§ 1 
en 2, en 90quater, § 1, van het Wetboek van 
Strafvordering, 8.1. van het Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden en van het al
gemeen rechtsbeginsel betreffende het recht 
van verdediging : 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter te Dinant op 9 mei 1996 werd 
gevorderd een onderzoek tegen onbe
kenden in te stellen wegens de ten
lasteleggingen van bendevorming, 
zware diefstallen en alle overige na
der te bepalen tenlasteleggingen en 
dat hij, op dezelfde datum, bevolen 
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heeft om, in het raam van dat onder
zoek, de telefonische oproepen naar en 
van het toestel van Sandrine Del
marche af te luisteren en op te ne
men en haar correspondenten te iden
tificeren; 

Overwegende dat die beschikking 
geen melding maakt van de ernstige 
aanwijzingen waaruit het bestaan van 
een van de in artikel 90ter, § 2, van 
het Wetboek van Strafvordering be
paalde misdrijven kan worden afge
leid, noch van de redenen waarom die 
maatregel noodzakelijk is om de waar
heid aan de dag te brengen, noch van 
de duur van de telefoontap; 

Overwegende dat het op 23 mei 
1996 uitgevaardi'gde aanhoudingsbe
vel gegrond is op het opnemen van 
telefoonoproepen van en naar Gigot; 

Overwegende dat, nude beschik
king van 9 mei 1996 van de onder
zoeksrechter nietig is en nu de onder
zoeksrechter geen toestemming had 
verleend tot het opnemen van de 
vanop het telefoontoestel van Gigot ge
voerde telefoongesprekken, het ar
rest, door zich precies op de ''bekriti
seerde telefoontap" te baseren, niet 
naar recht verantwoord is; 

II. Op de voorziening van 14 juni 
1996: 

Overwegende dat, in strafzaken, be
houdens in het toepassingsgeval van 
artikel 40 , vierde lid, van de wet op 
het gebruik der talen in gerechtszaken 
en behoudens het geval dat tegen een 
arrest tot verwijzing naar het hofvan 
assisen cassatieberoep openstaat, een 
partij zich na de verwerping van haar 
voorziening, geen tweede maal tegen 
dezelfde beslissing in cassatie kan 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, I. Op de voorzie
ning van 13 juni 1996, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 

arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Luik; II. Op de voorziening van 14 juni 
1996, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

26 juni 1996 - 2" kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

Nr. 264 

1 e KAMER- 27 juni 1996 

1° BESLAG- ALGEMEEN- BESLAGRECHTER 
- BEVOEGDHEID - BESLISSING OVER DE 
RECHTEN DER PARTIJEN- GESCHIL OVER 
RECHTSOPVOLGING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PER
SOONL1JKE)- BESLAGRECHTER- BESLISSING 
OVER DE RECHTEN DER PARTIJEN- GESCIDL 
OVER RECHTSOPVOLGING. 

1 o en 2° De beslagrechter is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over een geschil betref
fende de rechten van de partijen dat wel 
verband houdt met de tenuitvoerlegging 
maar dat niet gaat over de rechtmatig
heid of de regelmatigheid ervan (1); een 
geschil over de rechtsopvolging van de 
partij waartegen het vonnis is uitgespro
ken op grond waarvan be slag is gelegd, 
betreft niet de rechtmatigheid of de re
gelmatigheid van het beslag. (Artt. 1395 
en 1494 Ger.W.) 

(1) Cass., 28 sept. 1990,A.R. nr. 6925 (A.C., 
1990-91, nr. 46), en 3 juni 1994, A.R. nr. 
C.93.0016.N (ibid., 1994, nr. 286). 
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(ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN T. GEUTENS, 
ALGEMEEN VLAAMS ZIEKENFONDS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0427.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1993 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Antwer
pen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 563, in het bij
zonder al. 1, 568, in het bijzonder al. 1, 580-
4", 580-6", 581-1", 581-2", 602-1", 607, 854, 
1395, in het bijzonder al. 1, 1456, in het bij
zonder laatste al., 1494 en 1542, in het bij
zonder al. 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na voor
eerst te hebben vastgesteld dat "bij von
nis dd. 25 juni 1987 van de Arbeidsrecht
bank van Hasselt ( ... ) (het A.V.Z.) (werd) 
veroordeeld om aan (Guetens) verder de 
overeengekomen dagvergoedingen we
gens arbeidsongeschiktheid te betalen 
vanaf 1 april1986; ( ... ); Bij arrest dd. 13 ja
nuari 1992 van de vierde Kamer van het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Has
selt, werd voormeld vonnis bevestigd; Een 
cassatievoorziening van (het A.V.Z.) werd 
verworpen ( ... ); Bij akte van gerechtsdeur
waarder Vindelinckx te Antwerpen dd. 13 
februari 1992 werd op verzoek van (Gue
tens) in handen van (eiseres) uitvoerend be
slag onder derden gelegd, dat op 20 fe
bruari 1992 werd aangezegd aan (het 
A.V.Z.), de beslagene; in haar verklaring 
van derde-beslagene dd. 20 februari 1992 
verklaarde (eiseres) dat zij geen enkele 
schuld had tegenover (het A.V.Z.); Bij akte 
van gerechtsdeurwaarder Vindelinckx te 
Antwerpen dd. 19 maart 1992 werd op ver
zoek van (Guetens) in handen van (het 
A.V.Z.) uitvoerend beslag op roerend goed 
gelegd; Bij gerechtsdeurwaardersakte dd. 
6 april 1992 kwam (eiseres) hiertegen in 
verzet met revindicatie van een aantal roe
rende goederen waarvan ze beweerde uit
sluitend eigenares te zijn; Bij conclusie 
neergelegd in eerste aanleg op 22 mei 1992 
formuleerde (Guetens) een tegenvorde
ring waarbij hij de beslagrechter verzocht 
enerzijds vast te stellen dat (eiseres) de 
rechtsopvolger van (het A.V.Z.) was en an
derzijds (eiseres) overeenkomstig artikel 
1456 Ger.W. schuldenaar van de oorza
ken en kosten van het beslag (dd. 13 fe
bruari 1992) te verklaren" (cfr. arrest, blz. 
3-4), alsmede dat "bij de bestreden beschik
king werd (eiseres') revindicatievordering 

ingewilligd; waar de tegenvordering van 
(Guetens) ertoe strekte (eiseres) rechtsop
volger van (het A.V.Z.) te horen verkla
ren, verklaarde de eerste rechter zich on
bevoegd en in zover ze gesteund was op de 
artikelen 1452 Ger.W. e.v. wees hij ze af als 
ongegrond" (cfr. arrest - blz. 4) en verder de 
toepassing op onderhavig casusgeval te 
hebben onderzocht van de artikelen 70 van 
de wet van 6 augustus 1990 en 1 van het 
Koninklijk Besluit dd. 12 april 1991, daar
bij onder meer de statuten van eiseres ana
lyserend (cfr. arrest- blz. 5), beslist "dat ( ... ) 
de eerste rechter zich ten onrechte onbe
voegd verklaard heeft om de rechts
opvolging vast te stellen" (cfr. arrest - blz. 
6), om reden dat "te dezen deze rechts
opvolging wettelijk geregeld is en derhalve 
uit kracht van de wet zelfvoortvloeit ( ... ); 
dat immers deze vaststelling de beslag
rechter niet noopt tot een beslissing over de 
grand van de zaak maar enkel tot een be
slissing over de uitvoerbaarheid van de ti
tel waarvoor de beslagrechter uiteraard be
voegd is" (cfr. arrest - blz. 5-6), en dat dan 
ook "(Guetens') tegenvordering gegrond is 
in de mate dat dient vastgesteld dat (ei
seres) rechtsopvolger van (het A.V.Z.) is" 
(cfr. arrest - blz. 6), alsmede "dat (Gue
tens') tegenvordering in zover gesteund op 
artikel 1456 Ger.W., gelet op het voor
gaande, eveneens gegrond is, nu (eiseres) 
inderdaad een niet nauwkeurige verkla
ring van derde-beslagene aflegde; dat die 
houding in het licht van het voorgaande en
kel kan ingegeven zijn met de bedoeling om 
roerende goederen oorspronkelijk eigen
dom van (het A.V.Z.) en thans van haar
zelf aan de schuldeiser te onttrekken; Dat 
evenwel dient te worden vastgesteld dat 
(Guetens) per 1 juli 1991 muteerde naar 
een ander verbond nl. de Onderlinge 
Ziekenkas; Dat (eiseres) dan ook slechts 
schuldenaar kan verklaard worden voor de 
oorzaken en kosten van het beslag tot op 
datum van 30 juni 1991; dat (Guetens) te
genvordering dan ook slechts in die mate 
gegrond is; Dat de berekening van (Gue
tens) op zich door (eiseres) niet betwist 
werd" (cfr. arrest- blz. 6-7) en uiteinde
lijk de revindicatievordering van eiseres 
moet worden afgewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, nu het vast
staand is en nooit werd betwist dat eise
res, zoals dit trouwens ook blijkt uit de 
stukken waarop Uw Hof vermag acht te 
slaan, in limine litis de bevoegdheid van de 
beslagrechter om te oordelen over de te
genvordering van Guetens, ertoe strek
kend voor recht te zeggen dat zij opge
volgd is in de rechten van het A.V.Z., heeft 
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betwist, gezegde bevoegdheid van de 
beslagrechter inzake hoe dan ook is be
perkt tot het bepaalde in de artikelen 1395, 
in het bijzonder al. 1 en 1494 van het Ge
rechtelijk Wetboek; dat de beslagrechter, op 
grond van die bepalingen, niet de bevoegd
heid bezit om uitspraak te doen over een 
geschil betreffende de rechten van de par
tijen dat wel verband houdt met de ten
uitvoerlegging maar dat niet gaat over de 
rechtmatigheid en de regelmatigheid er
van; dat hij dan ook niet bevoegd is om te 
oordelen over een betwisting aangaande de 
rechtsopvolging van natuurlijke perso
nen en/of van rechtspersonen; dat de 
beroepsrechters, door in het bestreden ar
rest, niettegenstaande hun vaststelling dat 
Guetens de gedwongen uitvoering na
streefde van een titel bekomen lastens het 
A.V.Z., toch, door toepassing van de arti
kelen 70 van de wet van 6 augustus 1990 
en 1 van het koninklijk besluit dd. 12 april 
1991, over te gaan tot ontleding van de fei
telijke toestand van het A.V.Z. en van ei
seres, alsmede van hun onderlinge verhou
ding en de opvolging van eiseres in de 
rechten van het verbond, waarbij hetA.V.Z. 
per 30 juni 1991 was aangesloten, om daar
uit te besluiten, bij hervorming van het 
vonnis van de eerste rechter die zich on
bevoegd had verklaard, dat eiseres is op
gevolgd in de rechten·van het A.V.Z. en 
dientengevolge de tegenvordering van Gue
tens gegrond te verklaren en de 
revindicatievordering van eiseres als zijnde 
ongegrond af te wijzen, hun bevoegdheid te 
buiten gaan door uitspraak te doen over 
een betwisting behorende tot de bevoegd
heid die toekomt aan de arbeidsrechtbank 
en in graad van beroep aan het arbeids
hof (schending van de artikelen 1395, in het 
bijzonder al. 1 en 1494 van het Gerechte
lijk Wetboek en voor zoveel als nodig even
eens van de artikelen 563, in het bijzon
der al. 1, 568, in het bijzonder al. 1, 580-
4', 580-6', 581-1", 581-2', 602-1", 607 en 854 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 1395, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat alle vorderingen betref
fende beslagen en middelen tot ten
uitvoerlegging worden gebracht voor 
de beslagrechter; 

Dat de beslagrechter niet bevoegd is 
om uitspraak te doen over een geschil 
betreffende de rechten van de par
tijen dat wel verband houdt met de 
tenuitvoerlegging, maar dat niet gaat 

over de rechtmatigheid of de regelma
tigheid ervan; 

Overwegende dat een geschil over de 
rechtsopvolging van de partij waarte
gen het vonnis is uitgesproken op 
grond waarvan beslag is gelegd, niet 
de rechtmatigheid of de regelmatig
heid van het beslag, maar de grond 
van de zaak betreft; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat eiseres de verweerder sub 
2 in rechte is opgevolgd en dat zij be
voegd zijn om over het geschil betref
fende die rechtsopvolging uitspraak te 
doen; 

Dat het arrest zodoende artikel 
1395, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat de overige grie
ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
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; 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 Brussel. 

27 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Wauters - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse en De Bruyn. 
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Nr. 265 

1 e KAMER - 27 juni 1996 

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR 
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- VERBOU
WING DOOR HUURDER- KOSTEN HOGER DAN 
DRIE JAAR HUUR 

Zo de kosten van de werken die de huur
der aan het pand heeft uitgevoerd, drie 
jaar huur overschrijden, valt die verbou
wing buiten het toepassingsgebied van 
art. 7 Handelshuurwet (1). 

(ALGRAIN E.A. T. SYLVESTRA N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0360.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 mei 1995 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dendermonde; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel 7 van de Wet van 30 
april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten met het oog op de bescher
ming van het handelsfonds zoals gewij
zigd door artikel 48, § 4 van de Wet van 5 
juli 1963, opgenomen in hoek III, titel VIII, 
hoofdstuk II, afdeling Ilhis van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat de Rechtbank van eerste aan
leg te Dendermonde in het bestreden von
nis de vordering van eerste verweerster ge
grond verklaart en de handelshuurover
eenkomst lastens eisers onthonden ver
klaart op grond dat: 

''Uit het voorgelegde fotomateriaal hlijkt 
dat (eisers) een loods hebben aangebouwd, 
weliswaar met toestemming van de dien
sten van stedehouw, doch zij bewijzen ten 
genendele, conform artikel 7 van de Wet 
van 30 april1951 op de handelshuur, zich 
van de toestemming van de verhuurder te 
hebhen verzekerd ( ... ); (dat) niet betwist (is) 
geworden dat de kosten door huurders in 
casu gemaakt 2,5 miljoen hedragen, al
dus ruim de drie jaar huur overschrijdend; 

(1) Zie Cass., 4 mei 1995, A.R. nr. C.94.0293.F 
(A. C., 1995, nr. 222); H. DE PAGE, Traite elemen
taire de droit civil beige, IV, dl. 1, Brussel, 
Bruylant, 1972, nr. 786a. 

(dat eisers) zich derhalve (dienen) te schik
ken naar de bepalingen van artikel 7 van 
de handelshuurwet, (eerste verweerster) is 
derhalve gerechtigd de verbreking te vor
deren" (vonnis, p. 7), 

terwijl artikel 7 van de Wet van 30 april 
1951 de huurder het recht verleent ver
houwingen aan het gehuurde goed uit te 
voeren mits naleving van de in dit arti
kel voorgeschreven formaliteiten; 

Gezegd artikel 7 uitsluitend betrekking 
heeft op verbouwingswerken waarvan de 
kosten drie jaar huur niet te hoven gaan; 

Wanneer de kostprijs van de door de 
huurder uitgevoerde verbouwingswerken 
drie jaar huur overschrijdt, deze niet ver
plicht is de hepalingen van artikel 7 na te 
leven en de niet naleving van gezegd ar
tikel 7 dan ook geen grond tot ontbinding 
van de handelshuurovereenkomst kan uit
maken, 

zodat de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dendermonde haar heslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van arti
kel 7 van de Wet van 30 april1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het oog 
op de hescherming van het handelsfonds, 
zoals gewijzigd door artikel 48, § 4 van de 
Wet van 5 juli 1963, opgenomen in hoek III, 
titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II bis van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 7 van de 
Handelshuurwet bepaalt dat de huur
der het recht heeft aan het gehuurde 
goed elke verbouwing uit te voeren die 
dienstig is voor zijn onderneming en 
waarvan de kosten drie jaar huur niet 
te hoven gaan, mits daardoor noch de 
veiligheid, noch de salubriteit, noch de 
esthetische waarde van het gebouw in 
het gedrang komen en mits naleving 
van de in die wetsbepaling voorge
schreven formaliteiten; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat de kosten van de wer
ken die de eisers aan het pand heb
ben uitgevoerd ruim drie jaar over
schrijden; 

Dat daaruit volgt dat die werken 
buiten het toepassingsgebied van ar
tikel 7 van de Handelshuurwet val
len; 

Overwegende dat het bestreden von
nis de huur ontbindt ten laste van de 
huurders wegens de uitvoering van die 
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werken, niet op grond van een tekort
koming die zij zouden hebben begaan 
op hun gemeenrechtelijke huur
verplichtingen, maar enkel op grond 
van de miskenning van de voormelde 
wetsbepaling die te dezen niet toepas
selijk was; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre dit 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Gent, zitting hou
dende in hoger beroep. 

27 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Wauters - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Hut
zler en De Gryse. 

Nr. 266 

1 e KAMER - 27 juni 1996 

1° ADVOCAAT- INSCHRIJVING OP HET TA
BLEAU EN VOOR DE STAGE- RAAD VAN DE 
ORDE- WEIGERING VAN INSCHRIJVING- MO
TIVERING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- TUCHT
ZAKEN- ADVOCAAT- INSCHRIJVING OP HET 
TABLEAU EN VOOR DE STAGE- RAAD VAN DE 
ORDE- WEIGERING VAN INSCHRIJVING- MO
TIVERING. 

3o GERECHTSKOSTEN- TUCHTZAKEN
PROCEDURE IN CASSATIE- ORDE VAN ADVO
CATEN- CASSATIEBEROEP VAN ADVOCAAT
TUCHTRAAD VAN BEROEP- VERNIETIGING 

DER BESLISSING - KOSTEN VAN RET 
CASSATIEGEDING- TEN LASTE VAN DE STAAT. 

1 o en 2° De raad van de Orde van Advo
caten is meester over het tableau, maar de 
weigering van inschrijving moet met re
denen worden omkleed, zodat de raad 
van de Orde verplicht is de gegevens te 
vermelden die de beslissing schragen dat 
degene die om zijn inschrijving verzoekt, 
zich in de uitoefening van zijn beroep niet 
waardig zal gedragen. (Art. 432 Ger.W.) 

3° Wanneer het Hof, op het cassatieberoep 
van een advocaat of van hi} die het be
roep van advocaat wil uitoefenen, tegen de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep, een beslissing van de tuchtraad van 
beroep van de balies vernietigt, laat het 
de kosten ten laste komen van de Staat 
(1). (Art. 1111, vierde lid, Ger.W.) 

(MATHIJSEN T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET 
HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL) 

ARREST 

(A.R. nr. D.94.0026.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 mei 1994 gewe
zen door de tuchtraad van beroep van 
de balies in het rechtsgebied van het 
Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : schen
ding van de artikelen 149 van de op 17 fe
bruari 1994 Gecotirdineerde Grondwet, 432, 
437 en 438 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1 van de wet van 6 augustus 1931 tot in
stelling van onverenigbaarheden en ver
boden betreffende de Ministers, Dud
Ministers en Ministers van Staat, alsook de 
leden en oud-leden van de wetgevende Ka
mers, 2, 3, 5, 6, 7 A, 52, 53, 54, 56, 59, 60 en 
177 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, gesloten te Rome 
op 25 maart 1957, goedgekeurd bij wet van 
2 december 1957 zoals gewijzigd door het 
Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de 
Europese Unie ondertekend te Maastricht 
en goedgekeurd bij wet van 26 november 
1992 en voor zoveel als nodig tevens goed
gekeurd bij Decreet van de Vlaamse Raad 
van 4 november 1992 en bij Ordonnantie 

(1) Cass., 2juni 1983,A.R. nr. 6522 (A.C., 1982-
83, nr. 549), en 20 dec. 1984, A.R. nr. 7202 (ibid., 
1984-85, nr. 258). 
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van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 
12 november 1992, 

doordat de bestreden beslissing de vraag 
van eiser tot inschrijving op de lijst van de 
stagiairs verwerpt op grand van de motie
ven: 

"dat de rechtspraak van het Hofvan Jus
titie van de EEG, door (eiser) zelf aange
haald, bepaalt dat elke lidstaat met be
trekking tot de vrijheid van vestiging 
beperkende maatregelen mag nemen wan
neer zij gerechtvaardigd zijn door impera
tieve redenen van algemeen belang; 

dat, voor de beoordeling van de gegrond
heid van de aanvraag tot inschrijving van 
(eiser), het past in het licht van wat voor
afgaat diens curriculum vitae enerzijds, en 
zijn inzichten omtrent de toekomstige 
beroepsactiviteit zoals hij ze tijdens de de
batten voor de Tuchtraad van Beroep uit
eengezet heeft anderzijds, te onderzoe
ken en in acht te nemen; 

dat (eiser) bij gelegenheid van de behan
deling van zijn zaak uitgelegd heeft dat hij 
juridische raadplegingen geeft aan deze en 
andere advokatenkantoren, die beroep doen 
op zijn jarenlange ervaring in het Euro
pees Recht; 

dat (eiser) eveneens verklaard heeft dat 
de titel van advokaat, die hij wenst te be
komen, hoofdzakelijk moet dienen om zijn 
thans bestaande aktiviteiten op Europees
rechtelijk vlak verder te zetten, op ge
lijke voet met zijn correspondenten en hij 
bovendien wenst te kunnen pleiten voor de 
E.E.G.-instanties; 

dat de Raad van oordeel is dat de in
nige banden van ondergeschiktheid die (ei
ser) gedurende gans zijn lange carriere ge
had heeft met verscheidene E.E.G.
instanties, het hem thans als advokaat niet 
mogelijk zou maken de wettelijk vereiste 
onafhankelijkheid in acht te nemen ten 
overstaan van deze zelfde instanties, waar 
hij zelfverklaard heeft als advokaat te wil
len voor pleiten; 

dat in zijn geval er derhalve impera
tieve redenen van algemeen belang aan
wezig zijn om zijn inschrijving te weige
ren, zijnde het fundamenteel belang van de 
maatschappij om aileen volstrekt onafhan
kelijke personen toegang te verlenen tot het 
beroep van advocaat", 

terwijl, waar de bevoegde organen van de 
Orde van advocaten krachtens artikel 432 
Ger.W. weliswaar meester zijn over het ta
bleau en de lijst van stagiairs, dit mees-

terschap nochtans niet verder gaat dan wat 
de wet toelaat; van de belgische interne wet 
ook deel uitmaken de regels van het su
pranationaal recht zoals deze o.m. zijn 
neergelegd in de artikelen 2, 3, 5, 6, 7 A, 52, 
53, 54, 56, 59, 60 van het E.G.-Verdrag, 
welke de vrijheid van vestiging en de vrij
heid van het verrichten van diensten ga
randeren binnen de Europese Gemeen
schap; deze supranationale regels zich 
verzetten tegen elke nationale maatregel 
welke, zelfs van toepassing zonder discri
minatie wegens nationaliteit, geeigend is de 
uitoefening van de door het E.G.-Verdrag 
hoger vermelde gegarandeerde fundamen
tele vrijheden te verhinderen, tenzij wan
neer dergelijke maatregel een legitieme 
doelstelling verenigbaar met het E.G.
Verdrag nastreeft, zich rechtvaardigt door 
imperatieve redenen van algemeen be
lang en op voorwaarde dat de toepassing 
van dergelijke maatregel geeigend is om de 
nagestreefde legitieme doelstelling te ver
wezenlijken en niet verder gaat dan wat 
noodzakelijk is om die doelstelling te be
reiken; 

en terwijl, eerste onderdeel, hieruit volgt 
dat de verhindering van de vrije vesti
ging als advocaat aan een belgische ba
lie, van een onderdaan van Nederland met 
een in dat land behaald diploma, door diens 
inschrijving te weigeren op de lijst van de 
stagiairs, omdat deze persoon wegens zijn 
innige band van ondergeschiktheid met ver
scheidene E.E.G. (lees E.G.)-instanties ge
durende zijn ganse vroegere carriere voor 
de toekomst als advocaat niet in staat is de 
vereiste onafhankelijkheid in acht te ne
men ten overstaan van deze zelfde instan
ties, waar hij zelf verklaard heeft te wil
len voor pleiten, verder gaat dan wat 
noodzakelijk is om het nagestreefde doel te 
bereiken slechts volstrekt onafhankelijke 
personen toe te laten tot het beroep van ad
vocaat; de wetgever zelf alternatieve min
der vergaande maatregelen heeft inge
steld voor nochtans vergelijkbare situaties, 
zoals opgesomd in o.m. artikel 1 van de wet 
van 6 augustus 1931 en 438 Ger.Wb., be
staande, niet in de verwijdering uit de ad
vocatuur of, naargelang, het niet toelaten 
tot het beroep, maar wel in de beperking te 
pleiten als advocaat in enige zaak in ge
schil voor welbepaalde instanties of in het 
belang van diezelfde instanties op te tre
den en/of in zodanige zaak hun van ad
vies of raad te dienen, behalve onbezol
digd; 

zodat, de bestreden beslissing de inschrij
ving op de lijst van de stagiairs van eiser 
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niet wettig verwerpt, omdat deze maatre
gel verder gaat dan nodig om het nage
streefde doel te bereiken, vermits de en
kele vaststellingen van de bestreden 
beslissing, dat eiser innige banden van on
dergeschiktheid heeft gehad gedurende 
gans zijn lange thans beeindigde carriere 
bij verscheidene E.E.G. (lees E.G.)
instanties, waarvoor hij in de toekomst 
wenst te kunnen pleiten, de gevolgtrek
king niet toelaten dat het geopperde ge
brek aan onafhankelijkheid als advocaat 
opzichtens deze E.G.-instanties niet reeds 
opgeheven wordt door andere minder 
verdergaande en aangepaste maatrege
len dan de weigering van de inschrijving, 
zoals het verbod niet te pleiten, op te tre
den, advies of raad te verstrekken, tenzij 
onbezoldigd voor deze instanties (schen
ding van de artikelen 149 van de Gecotir
dineerde Grondwet, 432, 437 en 438 
Ger.Wb., 1 van de wet van 6 augustus 1931 
en de in de aanhef van het middel aange
haalde bepalingen van het E.G.-Verdrag); 

en terwijl, tweede onderdeel, hieruit te
vens volgt dat de verhindering van de vrije 
vestiging als advocaat aan een belgische ba
lie, van een onderdaan van Nederland met 
een in dat land behaald diploma, door diens 
inschrijving te weigeren op de lijst van de 
stagiairs, na vastgesteld te hebben dat ei
ser 'bovendien",- en dus bijkomstig -,de 
wens heeft om te kunnen pleiten voor de 
E.E.G. (lees E.G.)-instanties, om de enige 
reden dat eiser wegens zijn innige band van 
ondergeschiktheid met verscheidende 
E.E.G. (lees E.G.)-instanties gedurende zijn 
ganse vroegere carriere voor de toekomst 
als advocaat niet in staat is de vereiste on
afhankelijkheid in acht te nemen ten over
staan van deze zelfde instanties, waar hij 
zelf verklaard heeft te willen voor plei
ten, enkel redenen opgeeft voor dit als bij
komstig beschouwde onderdeel van de te 
voeren activiteit als advocaat, maar niet op- · 
geeft waarom eiser die vereiste onafhan
kelijkheid niet bezit voor zijn nochtans door 
de bestreden beslissing zelf als "hoofdza
kelijk" beschouwde aktiviteit, bestaande in 
het verder geven van juridische raadple
gingen aan andere advocatenkantoren en 
deze waarmee hij reeds een samenwer
kingsverband bezit op gelijke voet als ad
vocaat; 

zodat, de bestreden beslissing de ver
werping van de inschrijving op de lijst van 
de stagiairs niet naar genoegen van rechte 
met redenen omkleedt (schending van ar
tikel 149 van de Gecotirdineerde Grand
wet en 432 van het Ger.Wb.), Uw Hofin de 
onmogelijkheid stelt nate gaan ofhet in-

geroepen relatieve gebrek aan onafhanke
lijkheid opzichtens de E.E.G. (lees E.G.)-

. instanties in de situatie dat eiser er voor 
pleit, de weigering tot inschrijving wet
tigt, gegeven dat dit pleiten slechts als bij
komstig voorkomt (schending van artikel 
149 van de Gecotirdineerde Grondwet en 
432 Ger.W.) en minstens niet kon voorbij
gaan aan de opgave van redenen ter ver
antwoording van de gestelde vereiste van 
proportionaliteit vervat in de bepalingen 
van het gemeenschapsrecht, waarvan de 
bestreden beslissing zelfvaststelt dat het 
deze dient toe te passen (schending van de 
in aanhefvan het middel aangehaalde be
palingen van het E.G.-Verdrag en artikel 
432 Ger.Wb.): 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 432 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de raad van de Orde meester is over 
het tableau maar de weigering van in
schrijving met redenen moet omkle
den; 

Dat de motiveringsplicht voorge
schreven door dit artikel de raad van 
de Orde verplicht de gegevens te ver
melden die de beslissing schragen dat 
degene die om zijn inschrijving ver
zoekt, zich in de uitoefening van zijn 
beroep niet waardig zal gedragen; 

Overwegende dat de Raad van be
roep vaststelt dat eiser zijn inschrij
ving vraagt omdat zij "hoofdzakelijk 
moet dienen om zijn thans bestaande 
'activiteit (als juridisch adviseur) op 
Europeesrechtelijk vlak verder te zet
ten op gelijke voet met zijn correspon
denten" en dat 'bij bovendien wenst te 
kunnen pleiten voor de E.E.G.
instanties"; 

Dat de raad van beroep oordeelt dat 
de "innige banden van ondergeschikt
heid die (eiser) gedurende gans zijn 
lange carriere heeft gehad met ver
scheidene E.E.G.-instanties, het hem 
thans als advocaat niet mogelijk zou 
maken de wettelijk vereiste onafhan
kelijkheid in acht te nemen ten over
staan van deze zelfde instanties, waar 
hij zelfverklaard heeft als advocaat te 
willen voor pleiten"; 

Overwegende dat de raad van be
roep aldus de reden aangeeft waarom, 
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naar zijn oordeel, eiser niet onafhan
kelijk zou kunnen zijn in de uitoefe
ning van een pleitactiviteit waarvan de 
raad aanneemt dat bet een bijkom
stige activiteit van eiser zou zijn, maar 
niet vermeldt welke imperatieve re
denen de raad van beroep dwingen ei
ser de toegang tot bet beroep in bet al
gemeen te ontzeggen; 

Dat bet onderdeel, in zoverre bet 
een motiveringsgebrek aanvoert, ge
grond is; 

Overwegende dat de overige grie
ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing bebalve in zoverre 
zij bet boger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de tucbtraad van beroep van de 
balies in bet recbtsgebied van bet Hof 
van Beroep te Brussel, anders samen
gesteld. 

27 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Dela
haye. 

Nr. 267 

1 e KAMER - 28 juni 1996 

1° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN
TOESTEMMING - GEBREK IN DE TOESTEM
MING - DWALING - ONVERSCHOONBARE 
DWALING- KAN NIET TOT GRONDSLAG DIE
NEN VOOR EEN VORDERING TOT NIETIGVER
KLARING VAN DE OVEREENKOMST. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- BUR
GERLIJKE ZAKEN - OVEREENKOMST- BE
STANDDELEN- TOESTEMMING- GEBREK IN 

DE TOESTEMMING - DWALING - ONVER
SCHOONBARE DWALING- BEGRIP. 

3° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN
TOESTEMMING - GEBREK IN DE TOESTEM
MING - DWALING - ONVERSCHOONBARE 
DWALING- ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- BEGRIP. 

1 o De onverschoonbare dwaling, d.w.z. de 
dwaling die geen redelijk mens zou be
gaan, is geen gebrek in de toestemming in 
de zin van de artt. 1109 en 1110 B. W., en 
kan niet tot grondslag dienen voor een 
uordering tot nietigverklaring als be
paald in art. 1117 van datzelfde wet
boek (1). (Artt. 1108, 1109, 1110 en 1117 
B.W.) (lmpliciet.) 

2° en 3° De feitenrechter moet niet nood
zakelijk vaststellen dat de aangevoerde 
dwaling door elke behoorlijk zorgvul
dige persoon die hetzelfde beroep uitoe
fent in dezelfde omstandigheden zou zijn 
begaan, en dat het gedrag van degene die 
de dwaling aanuoert, niet foutief was; het 
volstaat dat de verklaring van de rech
ter, op grand van de overwegingen die hij 
in feite, en bijgevolg onaantastbaar, vast
stelt en beoordeelt, dat de dwaling van de 
persoon die ze aanvoert, niet onverschoon
baar was, hierop neerkomt dat een der
gelijke dwaling door een redelijk per
soon kan worden begaan (2). (Artt. 1108, 
1109, 1110 en 1117 B.W.) 

(LECLERC T. "LTD PRUDENTIAL INSURANCE CO"
VENN. NAAR ENGELS RECHT E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0137.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1994 door 
bet Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

(1) Cass., 6 jan. 1944 (Bull. en Pas., 1944, I, 
133) en noot 2, ondertekend RH., blz. 133; 28 juni 
1968 (A.C., 1968, I, 1321); 10 april1975 (ibid., 
1975, I, 871); 13 feb. 1978 en 20 april1978 (ibid., 
1978, I, 705 en 960). 

(2) Zie Cass., 6 jan. 1944 (Bull. en Pas., 1944, 
I, 133), inz. blz. 134, noot 2, ondertekend R.H., 
biz. 133, en de andere onder noot 1 vennelde ver
wijzingen. 
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Over het middel .: schending van de ar
tikelen 1108, 1109, 1110, 1117 van het Bur
gerlij~ Wetboek en 149 van de op 17 fe
bruan 1994 gecoordineerde Grondwet, 

doordat het arrest, om het op 5 februari 
1991 door de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel gewezen vonnis a quo te wijzi
fl'en, d:;tt ?e rec.htsvordering van eiser had 
mgewilhgd, die ertoe strekte de uitvoe
ring te verkrijgen van een bij de ver
weersters gesloten verzekeringspolis tot 
dekking van mogelijke verduistering van
wege mr. Rossignol, advocaat en vriend van 
eiser, aan wie hij het beheer had toever
trouwd van de van zijn vader geerfde gel
den, krachtens een op 24 juni 1981 gedag
tekende lastgeving, en bijgevolg het hoger 
beroep gegrond te verklaren van de ver
weersters, die een substantiele dwaling en 
dus de nietigheid van de overeenkomst aan
voerden om het dekken van het schade
geval te weigeren - het gedekte risico be
trof, volgens de verweersters, de fraudes of 
oneerlijke daden van een voogd een be
fa!lmde. e~ rijke advocaat, tegen~ver een 
mmderJange van wiens goederen be
staande uit bij een Belgische bank de 
B.B.L.~_in bew~ring gegeven gelden, hij de 
wettehJke bewmdvoerder was beslist dat 
"de dwaling van de (verweerst~rs) elemen
ten betrof zoals Rossignols vermeende hoe
d.anigheid va_~ voogd van een minderja
nge, alsook ziJn vermeende hoedanigheid 
van belangrijke en rijke advocaat welke 
hen hoofdzakelijk overtuigd hebbe~ om de 
overeenkomst te sluiten; dat het niet ter 
zake dienend is dat dhr. Rossignol nog 
steeds ere-advocaat zou zijn, wat (eiser) 
overigens niet bewijst" en "dat niet kan 
wor~en betoogd en overigens niet bewe
zen Is dat de dubbele dwaling die elk af
zonderlijk zouden volstaan om de toestem
ming van (verweersters) gebrekkig te 
maken, in hoofde van de (verweersters) on
verschoonbaar was, daar nu hun zetel te 
Lond.en gevestigd is en zij geen bijkan
toor m Belgie hebben en aileen konden 
voortgaan op de informatie die hen was 
meegedeeld door hun Londense makelaar 
Fenchurch International die zelf inge~ 
licht werd door Fenchurch Brussel" welke 
volgens het arrest, enkel als lasthebber v~ 
eiser en niet van de verweersters is opge
treden, 

terwijl, eerste onderdeel, de dwaling ai
leen dan een gebrek in de toestemming is 
dat tot vernietiging van de overeenkomst 
k!ln leiden, als zij bewezen is en betrek
king heeft op een wezenlijk onderdeel van 
de overeenkomst; de onverschoonbare dwa
ling, namelijk die welke een redelijke per-

soon in dezelfde omstandigheden niet be
gaat, evenwel niet tot vernietiging van de 
overee.nkomst ~an leiden, in zoverre zij een 
fout ?Jtmaakt m hoofde van degene die de 
dwalmg aanvoert;.het arrest, nu het in al
gemene bewoordmgen de onverschoon
bare dwaling van de verweersters uitsluit 
aileen op grond dat zij, gelet op hun geo
grafische verwijdering, enkel konden voort
fl'aan op ~e door de makelaar meegedeelde 
informatw- dus omstandigheden die geen 
betr~kki~g hebben op hun gedrag- zon
der m feite vast te stellen dat iedere be
hoorlijk zorgvuldige verzekeraar in de
zelfd.e omstandigheden de aangevoerde 
dwalmg zou hebben begaan, en zonder bij
gevolg vast te stellen dat het gedrag van de 
verweersters niet foutief was het wette
lijk be grip dwaling miskent 'als een ge
brek in de toestemming, wat de onver
schoonbare dwaling uitsluit, en bijgevolg de 
artikelen 1108, 1109, 1110 en 1117 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt· het even
eens artikel149 van de op 17 februari 1994 
gecoordineerde Grondwet schendt nu het 
door zijn beslissing te gronden op 'elemen~ 
ten die geen verband houden met het ge
drag van ~e ve.rweersters, de toetsing van 
d~ wettehJkhmd van de beslissing van de 
fmtenrechters met betrekking tot het on
verschoonbare karakter van de dwaling on
mogelijk maakt; 

.. tweede onderdeel, eiser, tot staving van 
ziJn betoog dat de dwaling van de ver
weersters onverschoonbaar was wat hij in 
zijn op ~8 februari 1992 neergel~gde appel
c~~clusw staande hield, in zijn conclusie 
voor het verhoor van getuigen dat voor de 
eerste rechter werd afgenomen en dat naar 
luid van zijn op 28 februari 1992 neerge
legde :;tppelconclusie als volledig weerge
geven Is beschouwd, staande hield dat "een 
substantiele dwaling aileen dan als een oor
zaak van nietigheid van een overeenkomst 
kan worden aangevoerd, wanneer zij niet 
o~verschoonbaar is in hoofde van degene 
die ze. aanvoert; de dwaling onverschoon
baar IS wanneer zij niet zou zijn begaan 
door een persoon die in dezelfde omstan
dighede~ n?rmaal voorzichtig, zorgvuldig 
el?-. re~ehJk Is; E_Jen verzekeringsmaatschap
PIJ met voorzichtig handelt en beroeps
halve nalatig is door een overeenkomst te 
sluiten zonder een grondig en ernstig on
derzoek naar het te dekken risico in te stel
len; het feit dat zij zichzelf op een dwaal
spoor heeft gebracht door dubbelzinnige 
b~woordingen ('guardian') zonder een po
gmg te doen om de leeftijd van zijn verze
kerde te achterhalen, voor een beroeps
verzekeraar een onverschoonbare dwaling 



666 HOF VAN CASSATIE Nr. 268 

vormt en niet tot vernietiging van de po
lis kan leiden"; het arrest, nu het uitsluit 
dat de verweersters een onverschoonbare 
dwaling hebben begaan, zonder dat kan 
worden bepaald of het daartoe besloten 
heeft omdat eiser er een wettelijk onjuiste 
definitie van heeft gegeven, dan wel, wan
neer de definitie wettelijk juist is, zonder te 
oordelen ofhet gedrag van de verweersters 
in dezelfde omstandigheden het gedrag van 
iedere behoorlijk voorzichtige verzeke
raar zou zijn, niet antwoordt op de door ei
ser genomen conclusie en, bijgevolg, niet re
gelmatig met redenen omkleed is 
(schending van artikel 149 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoordineerde Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest, door 
zijn in het middel weergegeven rede
nen, antwoordt op de in dat onder
dee! bedoelde conclusie van eiser en 
zijn beslissing regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de feitenrechter, in 
tegenstelling tot wat het middel in dat 
onderdeel beweert, niet noodzakelijk 
moet vaststellen dat de aangevoerde 
dwaling door elke behoorlijk zorgvul
dige persoon die hetzelfde beroep uit
oefent in dezelfde omstandigheden zou 
zijn begaan, en dat het gedrag van de
gene die de dwaling aanvoert, niet fou
tief was; dat het volstaat dat de ver
klaring van die rechter, op grond van 
de overwegingen die hij in feite vast
stelt en beoordeelt, dat de dwaling van 
de persoon die ze aanvoert, niet on
verschoonbaar was, hierop neerkomt 
dat een dergelijke dwaling door een re
delijk persoon kan worden begaan; 

Dat het middel, voor het overige, 
niet preciseert waarin het arrest zijn 
beslissing grondt op elementen die 
geen verband houden met het gedrag 
van verweersters; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en 
Van Ommeslaghe. 

Nr. 268 

1 e KAMER - 28 juni 1996 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BE
ZWAAR-BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- MID
DEL- BEGRIP. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BE
VOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP. 

4 o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -BE
ZWAAR AMBTSHALVE ONDERZOCHT DOOR DE 
DIRECTEUR- MIDDEL- BEGRIP. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
NIEUW BEZWAAR- BEGRIP- VRAAG WAAR
OVER DE DIRECTEURAMBTSHALVE UITSPRAAK 
GEDAAN HEEFT. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
NIEUW BEZWAAR- BEGRIP. 

7o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
NIEUW BEZWAAR- VOORWERP -AANSLAG
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR 

go INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
NIEUW BEZWAAR- VOORWERP- WETSBEPA
LING WAARVAN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR GEEN TOEPASSING HEEFT GEMAAKT. 
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9o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR RET HOF VAN BEROEP- BE
ZW AAR AMBTSHALVE ONDERZOCHT DOOR DE 
DIRECTEUR- MID DEL- BEG RIP- WETSBE
PALING WAARVAN DE BESLISSING VAN DEDI
RECTEUR GEEN TOEPASSING HEEFT GEMAAKT. 

1 o en 2° Onder bezwaar in de zin van de 
artt. 267 tot 286 WI.B. (1964) wordt ver
staan een vraag die aan de directeur der 
belastingen wordt voorgelegd, door hem 
ambtshalve wordt onderzocht of aan het 
hof van beroep onderworpen, terwijl on
der middel wordt verstaan een argu
ment tot staving van een bezwaar (1). 
[Artt. 267 tot 286 (2) W.I.B. (1964).] 

3° Het hofvan beroep neemt kennis van de 
bezwaren die de belastingschuldige voor 
de directeur der belastingen opgewor
pen heeft in zijn oorspronkelijk of aan
vullend bezwaarschrift, van de bezwa
ren die de directeur der belastingen 
ambtshalve heeft onderzocht, van de 
nieuwe bezwaren die verzoeker aan het 
hof van beroep heeft onderworpen en die 
voldoen aan de bij de artt. 278, tweede 
lid, 279, tweede lid, en 282 WI.B. (1964) 
bepaalde voorwaarden en van de bezwa
ren i.v.m. het verval van het aanslag
recht, die gegrond zijn op de misken
ning van het gezag van gewijsde van een 
vroegere beslissing of die betrekking heb
ben op de beoordeling van de verenig
baarheid van een akte van nationaal 
recht met een bepaling van gemeen
schapsrecht; verzoeker kan te allen tijde 
tot de sluiting der debatten over de voor
ziening voor het hof van beroep midde
len voordragen tot staving van die be
zwaren en het hof van beroep moet, zo 
nodig, zelf, zonder evenmin door een ter
mijn gebonden te zijn, ambtshalve mid
delen opwerpen binnen de perken van de 
bezwaren (3). [Artt. 267 tot 268 (4) WI.B. 
(1964).] (lmpliciet.) 

4° en 5° De door verzoeker geuite kritiek 
i.v.m. een vraag waarover de directeur der 
belastingen ambtshalve uitspraak heeft 
gedaan is een middel betreffende een door 
de directeur der belastingen ambtshalve 

(I) Zie cone!. O.M. (Bull. en Pas., 1996, I, nr. 
268). 

(2) Zie artt. 366 tot 385 W.I.B. (1992). 

(3) Zie noot 1. 

(4) Zie noot 2. 

onderzocht bezwaar en is geen nieuw be
zwaar (5). [Artt. 267 tot 286 (6) W.I.B. 
(1964).] 

6° en 7° Art. 278, tweede lid, WI.B. (1964) 
volgens hetwelk verzoeker aan het hof van 
beroep nieuwe bezwaren mag onderwer
pen, voor zover zij een overtreding van de 
wet of een schending van de op straf van 
nietigheid voorgeschreven procedure
vormen inroepen, is niet alleen toepasse
lijk wanneer het nieuwe bezwaar tegen de 
aanslag gericht is die het voorwerp van 
het bezwaarschrift is, maar ook wan
neer het de eigenlijke beslissing van de di
recteur bekritiseert (7). [Art. 278, tweede 
lid (8), W.I.B. (1964).] (Impliciet). 

go en 9° De kritiek van de verzoeker betref
fende een wetsbepaling waarvan de di
recteur der belastingen, volgens verzoe
ker ten onrechte, geen toepassing heeft 
gemaakt levert in de regel een nieuw be
zwaar op en is geen middel betreffende 
een bezwaar dat door de directeur der be
lastingen ambtshalve wordt onderzocht 
(9). [Artt. 267 tot 286 (10) W.I.B. (1964).] 

(KRASSAS-HARITON 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0074.F) 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 278, 279, inzonderheid tweede lid, 
282 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen en, voor zoveel nodig, 276, 
tweede lid, van hetzelfde wetboek, 

doordat eiser in zijn aanvullende con
clusie voor het hofvan beroep aanvoert dat 
de directeur der belastingen in zijn beslis
sing een onrechtmatige compensatie had 

(5) Zie noot 1. 

(6) Zie noot 2. 

(7) Zie noot 1. 

(8) Zie noot 2. 

(9) Zie noot 1. 

(10) Zie noot 2. 
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verricht; dat het arrest dat bezwaar niet 
ontvankelijk verldaart op grond dat ''het be
zwaar volgens hetwelk de directeur in zijn 
beslissing een onwettigheid heeft begaan (te 
dezen een compensatie heeft verricht in 
strijd met artikel 276 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1964) een nieuw 
bezwaar is, dat op straffe van verval moet 
worden ingediend binnen de bij artikel 282 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1964 bepaalde termijn ( ... ), dat het 
eensluidend verklaarde afschrift van de be
slissing en het administratief dossier op 10 
maart 1988 ter griffie zijn neergelegd, dat 
de termijn van 60 dagen vanaf de dag van 
de neerlegging verstreken was op het ogen
blik dat verzoeker (thans eiser) zijn be
zwaar voor de eerste maal had uiteenge
zet in zijn aanvullende conclusie van 
13 oktober 1994 en dat het derhalve niet 
ontvankelijk is", 

terwijl, wanneer de directeur der belas
tingen in zijn beslissing de compensatie ver
richt tussen een rechtmatig bevonden out
lasting en een door hem vastgestelde 
ontoereikende aanslag, de belasting
schuldige tegen die onwettige beslissing 
kan opkomen voor het hof van beroep en de 
vernietiging ervan kan vorderen, zelfs bui
ten de termijn bepaald bij de artikelen 279, 
tweede lid, en 282 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, aangezien die ter
mijn enkel hoeft te worden nageleefd in het 
geval dat de belastingschuldige het hofvan 
beroep bezwaren voorlegt die in het be
zwaarschrift niet zijn geformuleerd en door 
de directeur niet zijn onderzocht; een door 
de directeur in zijn beslissing begane on
wettigheid noodzakelijkerwijs door hem is 
onderzocht; daaruit volgt dat, in strijd met 
wat het arrest beslist, het door eiser aan
gevoerde middel dat de directeur te de
zen in zijn beslissing een bij de wet ver
boden compensatie had verricht in elke 
stand van het geding kon worden opgewor
pen, en het arrest, door daarentegen te be
slissen dat een dergelijk bezwaar moest 
worden geformuleerd binnen de bij de ar
tikelen 279 en 282 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen bepaalde termijn, die 
bepalingen en de overige in het middel ver
melde bepalingen schendt; het hof van be
roep, nu het niet nagaat of de directeur in 
zijn beslissing de bij artikel 276 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen ver
boden compensatie had verricht, tekort
gekomen is aan zijn verplichting om zelf in 
feite en in rechte uitspraak te doen over 
een door de directeur in zijn beslissing on
derzochte vraag waarvan het hof derhalve 
wettig kennis had genomen (schending van 

artikel 278 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen) : 

Overwegende dat onder bezwaar in 
de zin van de artikelen 267 tot 286 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) wordt verstaan een 
vraag die aan de directeur der belas
tingen wordt voorgelegd, door hem 
ambtshalve wordt onderzocht of aan 
het hof van beroep onderworpen, ter
wijl onder middel wordt verstaan een 
argument tot staving van een bezwaar; 

Overwegende dat de kritiek in ver
band met een vraag waarover de di
recteur der belastingen ambtshalve 
uitspraak heeft gedaan, weliswaar een 
middel is betreffende een bezwaar dat 
door de directeur der belastingen 
ambtshalve wordt onderzocht en geen 
nieuw bezwaar is; 

Overwegende evenwel dat de kri
tiek betreffende een wetsbepaling 
waarvan de directeur der belastin
gen in zijn beslissing, volgens verzoe
ker ten onrechte, geen toepassing heeft 
gemaakt in de regel een nieuw be
zwaar oplevert en geen middel is be
treffende een bezwaar dat door dedi
recteur der belastingen ambtshalve 
wordt onderzocht; 

Dat het arrest, door te vermelden 
dat het bezwaar volgens hetwelk de di
recteur in zijn beslissing een onwet
tigheid heeft begaan een nieuw be
zwaar is dat, op straffe van verval, 
moet worden ingediend binnen de bij 
artikel 282 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) bepaalde 
termijn, de door eiser aangevoerde 
wetsbepalingen correct toepast; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

28 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. M. Baltus en F. Baltus, 
Brussel; De Bruyn. 
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Nr. 269 

1 e KAMER - 28 juni 1996 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- BESLIS
SING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN
KENNISGEVING AAN DE BELASTINGSCHULDIGE 
-BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- TER
MIJN- BEGIN- BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN- KENNISGEVING 
AAN DE BELASTINGSCHULDIGE - BEGRIP. 

3° POST- WOONPLAATS - AANBIEDING AAN 
DE WOONPLAATS- BEGRIP- INKOMSTENBE
LASTINGEN -BEZWAAR-BESUSSING VAN DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN- KENNISGE
VING AAN DE BELASTINGSCHULDIGE. 

1°, 2° en 3° Kennisgeving van de beslis
sing van de directeur der belastingen no
pens de door de belastingschuldige inge
diende bezwaren geschiedt in de regel 
door aanbieding van de ter post aange
tekende brief die de beslissing bevat, aan 
de woonplaats van de belastingschuldige 
of aan de door de belastingschuldige in 
zijn bezwaar opgegeven woonplaats als 
hij nadien van woonplaats veranderd is 
maar die verandering niet aan de direc
teur der belastingen is medegedeeld; wan
neer de aangetekende brief aldaar we
gens de afwezigheid van de belasting
schuldige niet kan worden uitgereikt, 
moet de postbode een bericht achterla
ten waarbij de geadresseerde wordt ver
zocht die brief aan het loket van het in het 
bericht vermelde postkantoor af te ha
Zen, zoniet kan de in art. 276 W.I.B. 
(1964) bedoelde kennisgeving die de in 
art. 280 van dat wetboek bepaalde ter
mijn doet ingaan, niet worden geacht te 
hebben plaatsgevonden (1). [Artt. 276 en 
280 (2) W.I.B. (1964).] 

(1) Zie Cass., 9 maart 1977 (A.C., 1977, 754); 
24 okt. 1977, twee arresten (A.C., 1978, 253 en 
254); 24 jan. 1986,A.R. nr. F.1215.N (A. C., 1985-
86, nr. 329); C. CARDYN, H.R. DEPRET en M. 
LoocKX, Procedure fiscale contentieuse, 3e ed., vol. 
II, Brussel, 1992, nrs. 164 tot 173. 

(2) Zie artt. 375 en 379 W.I.B. (1992); artt. 71, 
79, 80, inz. § 1, en 89, inz. eerste lid, M.B. 12 jan. 
1970 houdende reglementering van de post
dienst. 

(LEDENT E.A. 
T. BELGISHCE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0090.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
ti.kelen 276 en 280 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit 
van 26 februari 1964), gewijzigd respectie
velijk bij de wetten van 16 maart 1976 en 
30 mei 1972, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 375 
en 379 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992), 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest vaststelt dat de geweste
lijke directie op 22 oktober 1992 het af
schrift van de beslissing van de gewestelijk 
directeur bij aangetekende brief heeft ge
zonden aan beide eisers op het adres van 
eiser; dat die brief door de post naar de ge
westelijke directie is teruggestuurd met de 
door de diensten van de post aangebrachte 
vermelding '"Thrug aan afzender. Reden van 
niet-afgifte : een van de geadresseerden 
woont niet meer op het aangegeven adres; 
dat de gewestelijke directie op 29 oktober 
1992 een tweede afschrift van de beslis
sing bij twee aangetekende brieven heeft 
gezonden, de ene naar het adres van ei
ser, de andere naar een afzonderlijk adres 
van eiseres; dat daarbij een schrijven was 
gevoegd naar luid waarvan "de termijn van 
40 dagen die bij artikel 280 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen is voor
geschreven om tegen die beslissing een 
voorziening in te stellen bij het hof van be
roep ( ... ) begint te lopen vanaf 30 oktober 
1992"; dat de eisers op 7 december 1992 te
gen de beslissing van de gewestelijk direc
teur een verzoekschrift hebben ingesteld ter 
gri:ffie van het hofvan beroep; dat het hof 
vervolgens beslist dat het verzoekschrift 
laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is 
op de volgende gronden: "de beslissing van 
de directeur is rechtsgeldig ter kennis van 
(eiser) gebracht ( ... ) op zijn woonplaats te 
4910 Theux, Chemin de Tancremont, 39"; 
"in weerwil van de door de postdiensten 
aangebrachte vermelding is de eerste ken
nisgeving op 23 oktober 1992 regelmatig ge
schied"; "de aangetekende brief met de be
streden beslissing is gepost op donderdag 
22 oktober 1992, en wordt dus geacht de 
dag nadien, dus op vrijdag 23 oktober 1992, 
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aangeboden te zijn; de termijn van veer
tig dagen waarbinnen het verzoekschrift ter 
griffie moest worden neergelegd is dus in
gegaan op zaterdag 24 oktober 1992 en is 
verstreken op donderdag 3 december 1992; 
daar het verzoekschrift op maandag 7 de
cember 1992 ter griffie is neergelegd, is het 
niet ontvankelijk", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel276 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) (artikel 375 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992) be
paalt dat de beslissing van de directeur der 
belastingen over een door een belasting
schuldige ingediend bezwaarschrift aan 
laatstgenoemde ter kennis wordt gebracht 
bij ter post aangetekende brief; artikel 280 
van voornoemd wetboek (artikel 379 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 1992) bepaalt dat de belasting
schuldige, wanneer hij tegen die beslis
sing een voorziening instelt, binnen een 
termijn van veertig dagen te rekenen van 
de kennisgeving van de beslissing een ver
zoekschrift alsook het exploot van beteke
ning van dat verzoekschrift aan de direc
teur der belastingen moet neerleggen ter 
griffie van het hof van beroep; de kennis
geving als bedoeld in de twee bovenaan
gehaalde bepalingen geschiedt door aan
bieding van de aangetekende brief die de 
beslissing bevat aan de woonplaats van de 
belastingschuldige of, als de geadresseerde 
niet thuis is op het ogenblik van de aan
bieding, door achterlating van een schrif
telijk bericht met het verzoek de brief te ko
men afhalen op een postkantoor; wanneer 
een naar een bepaald adres gezonden aan
getekende brief aldaar niet besteld wordt 
door de postdienst, maar door diezelfde 
dienst naar de afzender wordt teruggezon
den, zonder dat op dat adres een schrifte
lijk bericht wordt achtergelaten, die brief 
niet is aangeboden op voornoemd adres en 
er derhalve geen regelmatige kennisge
ving is geschied in de zin van de artike
len 276 en 280 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964); uit die wets
bepalingen geenszins kan worden afgeleid, 
zoals het arrest nochtans doet, dat een naar 
de woonplaats van de belastingschuldige 
gezonden aangetekende brief"geacht wordt 
de dag nadien (of de eerstvolgende werk
dag) te zijn aangeboden", wanneer het te
gendeel bewezen is; het arrest bijgevolg, nu 
het beslist dat de eerste toezending op 22 
oktober 1992, van het afschrift van de be
slissing van de gewestelijk directeur dat 
door de post naar de gewestelijke directie 
werd teruggezonden, kan beschouwd wor
den als een regelmatige kennisgeving in de 

zin van de artikelen 276 en 280 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), die wetsbepalingen of de artike
len 375 en 379 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992) schendt; 

tweede onderdeel, de eerste aangete
kende brief, die op 22 oktober 1992 aan 
beide eisers is gezonden naar het adres van 
eiser door de post naar de gewestelijke di
rectie is teruggestuurd met de door de post
beambte op de omslag ondertekende ver
melding : "Reden van niet-afgifte : een van 
de geadresseerden woont niet meer op het 
aangegeven adres"; zo het arrest aldus 
moet worden uitgelegd dat die vermel
ding volgens het arrest betekent dat de 
brief op het adres van de geadresseerde is 
aangeboden, het hof van beroep aan die 
vermelding een uitlegging heeft gegeven die 
onverenigbaar is met de bewoordingen er
van en derhalve de bewijskracht heeft mis
kend van de akte waarop voornoemde on
dertekende vermelding is aangebracht, 
namelijk stuk XII/1 van het administra
tief dossier (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de termijn van 
veertig dagen die bij artikel 280 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) is voorgeschreven om bij 
het hof van beroep een voorziening in 
te stellen tegen de beslissing van de di
recteur der belastingen begint te lo
pen vanaf de kennisgeving van die be
slissing, dat is in beginsel vanaf het 
ogenblik dat de aangetekende brief die 
de beslissing bevat door de post wordt 
aangeboden aan de woonplaats van de 
belastingschuldige; dat die aanbie
ding geschiedt door afgifte van de brief 
aan de geadresseerde of, bij diens af
wezigheid, door achterlating van een 
schriftelijk bericht met het verzoek de 
brief af te halen aan het loket van het 
op het bericht aangegeven postkan
toor; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de op 22 oktober 1992 aan de 
eisers gezonden aangetekende brief 
aan de directeur der belastingen is te
rugbezorgd met de enkele vermelding 
"Woont niet meer op het aangegeven 
adres"; dat het arrest niet vaststelt dat 
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een schriftelijk bericht is achtergela
ten op dat adres; 

Overwegende dat het arrest der
halve, nu het de kennisgeving die aan 
de eisers is geschied bij een op 22 ok
tober 1992 geposte aangetekende brief 
als regelmatig beschouwt en nu het 
daaruit afleidt dat hun voorziening 
laattijdig was, de in het middel ver
melde wetsbepalingen 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; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent over aan de 
feitenrechter; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

28 juni 1996 - 1 e kamer- Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick en 
DeBruyn. 

Nr. 270 

1 e KAMER - 28 juni 1996 

1 o SUCCESSIERECHTEN- TERUGGAVE 
VAN RECHTEN- VEREISTEN- INLEVERING 
VAN EEN AANGIFTE. 

2° INTERESTEN- MORATOIRE INTERES
TEN- TERUGGA VE VAN SUCCESSIERECHTEN 
- VEREISTE- INLEVERING VAN EEN AAN
GIFTE. 

1 o en 2° Voor de teruggave van successie
rechten en de betaling van moratoire in
terest is de inlevering vereist van een aan
gifte die het feit aanduidt dat aanleiding 
geeft tot teruggave; een verzoek tot terug
gave volstaat niet. (Art. 135 W.Succ.) 

(ONTVANGER VAN DE REGISTRATIE HOEI II, BEL
GISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. DOTRI

MONT) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.95.0316.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1995 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 135 van het koninklijk besluit nr. 308 
van 31 maart 1936 tot invoering van het 
Wetboek der successierechten, bekrach
tigd bij de wet van 4 mei 1936, 

doordat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, de tweede eiser je
gens verweerster veroordeelt tot betaling 
van het bedrag van 145.135 frank, ver
hoogd met de moratoire intrest met in
gang van 25 november 1987 alsook met de 
kosten, op grond "dat (verweerster) ... op 17 
januari 1985 een 'verzoekschrift tot terug
gave van de rechten van successie en van 
overgang bij overlijden' heeft ingediend tot 
teruggave van het bedrag van '522.500 
frank, verhoogd met de voor teruggave vat
bare intresten en geldboetes, een en an
der verhoogd met de wettelijke rente vanaf 
17 januari 1983, dag waarop de rechten zijn 
voldaan; dat (verweerster) na een tegen
sprekelijke procedure tot vaststelling van 
de belastbare grondslag ... , op verzoek van 
( eerste eiser) die aan het verzoekschrift van 
17 januari 1985 niet de waarde toekende 
van een geschrift dat teruggave zou wet
tigen, op 25 september 1987 een nieuwe, 
met het tweede deskundigenonderzoek con
forme aangifte van nalatenschap heeft in
gediend; dat de teruggave van rechten ( ... ) 
en desbetreffende rente ( ... ) is vastgesteld 
bij bevelschrift van 25 november 1987 ( ... ); 
dat het geschil tussen de (eisers) en (ver
weerster) loopt over de vraag of op de te
ruggegeven bedragen moratoire intrest ver
schuldigd is voor de periode van 17 januari 
1985, dag waarop het 'verzoekschrift' werd 
verzonden, tot 18 september 1987, dag 
waarop verweerster ... een 'nieuwe aan
gifte van nalatenschap' heeft ingediend ; ( ... ) 
dat, bij ontstentenis van wettelijke bepa
lingen die de in artikel135 bedoelde 'aan
gifte' zouden onderwerpen aan vorm
vereisten of aan het vorderen van een 
becijferd bedrag dat door de administra
tie reeds is aangenomen, de aangifte die 
door artikel 135 wordt vereist om het recht 
op teruggave te doen ontstaan, aileen : -
1" ter kennis moet worden gebracht van de 
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hevoegde administratie, - 2° de opgave 
moet hevatten van een feit dat aanleiding 
geeft tot teruggave, dat is een waarheids
getrouw en verifieerhaar feit dat deel uit
maakt van de in de wet gegeven opsom
ming; dat een geschrift 'verzoekschrift tot 
teruggave van rechten van successie en van 
overgang hij overlijden' dat werkelijk aan 
de hevoegde administratie ter kennis is ge
hracht hij aangetekend schrijven, een aan
gifte hij de bevoegde overheid is die vol
doet aan het vereiste van 'aangifte' in de zin 
van artikel 135 van het Wethoek der suc
cessierechten", 

terwijl artikel135 van het Wethoek der 
successierechten hepaalt dat "tegen inle
vering van een aangifte, die het feit aan
duidt dat aanleiding geeft tot teruggave, de 
rechten, interesten en hoeten teruggege
ven worden ... 4 ° wanneer, na het openval
len der nalatenschap, de samenstelling er
van verminderd wordt ... "; het verslag aan 
de Koning dat aan het hesluit nr. 308 van 
31 maart 1936 tot invoering van dat wet
hoek voorafgaat preciseert: "in strijd met 
hetgeen thans aangenomen is, wordt er 
voortaan gevergd, om in de in artikel 135 
bepaalde gevallen terugbetaling te beko
men, dat de helanghebhenden een aanvul
lende aangifte inleveren die het feit aan
duidt dat aanleiding tot teruggave geeft; 
deze maatregel wordt genomen om heter de 
controle en de documentatie der kanto
ren te verzekeren"; de indiening van een 
aanvullende aangifte van nalatenschap al
dus hlijkhaar een voorwaarde is waaraan 
de wetgever de ontvankelijkheid van de 
vordering tot teruggave heeft onderwor
pen; de aangifte van nalatenschap en de 
vordering tot teruggave van de rechten in 
de zin van het Wethoek der successierech
ten twee afzonderlijke akten zijn; de "aan
gifte van nalatenschap", onder meer wat de 
vorm betreft, geregeld wordt door de arti
kelen 35 tot 47 van het wetboek, zijnde 
hoofdstuk V, hoek I, van dat wethoek, en de 
hij artikel 135 van het wethoek vereiste 
"aangifte" niet kan worden vervangen door 
een vordering tot teruggave, aangezien deze 
geregeld wordt door de hepalingen betref
fende de verjaring, de vervolgingen en ge
dingen (hoofdstukken XV en XVI van hoek 
I, inzonderheid de artikelen 138, 140.2 en 
142.1 van het wethoek); het arrest bijge
volg niet wettig heeft kunnen heslissen dat 
het hij ter post aangetekend schrijven aan 
de administratie gezonden verzoekschrift 
voldeed aan het vereiste dat een aangifte 
werd ingediend overeenkomstig artikel 135 
van het Wethoek der successierechten 
(schending van die hepaling) : 

Overwegende da t artikel 135, 4 °, 
van het koninklijk besluit nr. 308 van 
31 maart 1936 tot invoering van het 
Wetboek der Successierechten, be
krachtigd bij de wet van 4 mei 1936 
bepaalt dat tegen inlevering van een 
aangifte, die het feit aanduidt dat aan
leiding geeft tot teruggave, de rech
ten, interesten en boeten kunnen te
ruggegeven worden, wanneer, na het 
openvallen der nalatenschap, de sa
menstelling ervan verminderd wordt 
onder meer door het intreden van een 
voorwaarde of van enig ander voor
val; 

Dat bijgevolg de teruggave van rech
ten, intresten en geldboetes onderwor
pen is aan de voorwaarde dat een aan
gifte wordt ingediend met opgave van 
het feit dat aanleiding geeft tot terug
gave; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster "op 17 januari 
1985, bij ter post aangetekend schrij
ven, een 'verzoekschrift tot teruggave 
van de rechten van successie en van 
overgang bij overlijden' heeft inge
diend tot teruggave van 522.500 frank, 
verhoogd met de voor teruggave vat
bare intrest en geldboetes ( ... )"; 

Dat het arrest, nu het beslist dat dit 
geschrift "een aangifte bij de bevoegde 
overheid is die voldoet aan het ver
eiste van 'aangifte' in de zin van ar
tikel135" van het Wetboek der Suc
cessierechten, voornoemde wettelijke 
bepaling 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 uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

28 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Parmentier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. De Bruyn. 
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Nr. 271 

1 e KAMER - 28 juni 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSIAG
PROCEDURE -AANSIAGTERMIJNEN- ONVOL
LEDIGE AANGIFTE- TERMIJN VAN DRIE JAAR 

Wanneer de belastingplichtige aan de ad
ministratie van de directe belastingen een 
onvolledige aangifte heeft overgelegd en 
nagelaten heeft de aangifteformule te vra
gen voor vennoten, bestuurders en zelf
standigen terwijl hij daartoe wettelijk ver
plicht was, mag de administratie de 
belasting of het belastingsupplement vast
stellen binnen de bij art .. 259 WI.B. 
(1964) bepaalde termijn van drie jaar, 
zelfs als zij de belastingplichtige niet heeft 
verzocht dat vormgebrek te verhelpen (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FIN ANCIEN 
T. DE IA HAYE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0022.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1994 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Ozier het middel, luidend als volgt : 
schending van de artikelen 212,214 en 259, 
eerste lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1964, 

doordat het hof van beroep, na de door 
verweerder in cassatie aangevoerde grief 
dat artikel256 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen is geschonden we
gens het ontbreken van een aan de aan
slag van ambtswege voorafgaande ken
nisgeving gegrond te hebben bevonden, de 
aanslagen in de personenbelasting en in de 
aanvullende gemeentebelasting vervallen 
verklaart voor het aanslagjaar 1989, op 
grond "dat de administratie ten onrechte 
betoogt zich te kunnen beroepen op de bij 
artikel 259, eerste lid, bepaalde termijn om
dat de bedoelde inkomsten niet waren aan
gegeven onder de daartoe bestemde ru
brieken"; dat het hof, in strijd met wat de 

(1) Zie Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. F.U48.F 
(A.C., 1991-92, nr. 270). 

administratie betoogt, vaststelt dat ver
weerder "op de eerste bladzijde van zijn tij
dig ingediende aangifte, de betwiste in
komsten heeft vermeld met opgave van de 
codes van de rubrieken waaronder zij had
den moeten vermeld staan in het tweede 
deel dat, naar hij uitdrukkelijk verklaart, 
hem niet is toegezonden"; dat het hofver
klaart dat, ook al ontbreekt een afdoend be
wijs dat verweerder de bevoegde dienst om 
toezending van dat tweede deel heeft ver
zocht, "de administratie dan nog overeen
komstig artikel 256, eerste lid, tweede 
streepje, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen de plicht had de belasting
plichtige de gelegenheid te geven dat vorm
gebrek te verhelpen en dat zij door dat 
verzuim niet !anger de mogelijkheid heeft 
zich te beroepen op de bij artikel259, eer
ste lid, van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen bepaalde buitengewone ter
mijn", 

terwijl het hof van beroep de vereisten 
om de procedure van aanslag van ambts
wege te volgen verwart met de dwingende 
vereisten inzake de termijnen voor inko
hiering als bepaald bij artikel259, eerste 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen; die bepaling immers een buiten
gewone termijn voorschrijft die afwijkt van 
de termijn die in artikel 264 van het wet
hoek vermeld wordt "bij niet-aangifte, bij 
laattijdige over legging van aangifte ofwan
neer de verschuldigde belasting hoger is 
dan de belasting met betrekking tot de be
lastbare inkomsten en de andere gege
vens vermeld in de daartoe bestemde ru
brieken van een aangifteformulier dat 
voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, 
gesteld bij de artikelen 214 tot 218"; uit de 
artikelen 212 en 214 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen blijkt dat de be
lastingplichtige ertoe gehouden is een aan
gifte in te dienen die voldoet aan de door de 
Koning vastgestelde vorm- en termijn
vereisten en het aangifteformulier in te vul
len overeenkomstig de daarin vermelde 
aanwijzingen; als niet-aangifte moet wor
den beschouwd niet aileen de niet-indiening 
van het bij het koninklijk besluit voor het 
aanslagjaar 1989 voorgeschreven aangifte
formulier, maar ook de indiening van een 
aangifte die niet aile noodzakelijke gege
vens bevat, zoals te dezen het geval is, aan
gezien het tweede deel van de aangifte door 
de belastingplichtige niet is ingevuld en 
evenmin aan de bevoegde dienst is afge
geven, ofschoon het koninklijk besluit van 
13 februari 1989 tot vastlegging van het 
model van het aangifteformulier inzake 
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personenbelasting voor het aanslagjaar 
1989 (B.S. 17.02.1989) dat uitdrukkelijk 
vereist; indien verweerder dat tweede deel 
niet had ontvangen, hij het overeenkom
stig artikel215, § 3, van het wetboek ui
terlijk op 1 juni 1989 had moeten aanvra
gen aan de aanslagdienst, wat hij evenwel, 
zoals het hof opmerkt, niet bewijst; het hof 
evenwel, door artikel 259, eerste lid, bui
ten toepassing te laten op grand dat de ad
ministratie de betrokkene de gelegenheid 
had moeten geven het vormgebrek van zijn 
aangifte te verbeteren, de voornoemde ar
tikelen 212, 214 en 259, eerste lid, heeft ge
schonden: 

Overwegende dat artikel 259 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) bepaalt dat "bij niet
aangifte, bij laattijdige over legging van 
aangifte, of wanneer de verschuldigde 
belasting hoger is dan de belasting 
met betrekking tot de belastbare in
komsten en de andere gegevens ver
meld in de daartoe bestemde rubrie
ken van een aangifteformulier dat 
voldoet aan de vorm- en termijn
vereisten, gesteld hetzij bij de artike
len 214 tot 218, hetzij ter uitvoering 
van artikel 220, de belasting of de aan
vullende belasting, in afwijking van ar
tikel 264, mag worden gevestigd ge
durende drie jaar vanaf 1 januari van 
het jaar waarnaar het aanslagjaar 
wordt genoemd waarvoor de belas
ting is verschuldigd"; 

Overwegende dat de Koning op 
grond van artikel 220 van voornoemd 
wetboek de wijze heeft vastgesteld 
waarop de belastingplichtige aangifte 
moet doen, te dezen deel 2 "bestemd 
voor vennoten, bestuurders en zelf
standigen"; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder dat "deel 2" niet 
heeft ingevuld en "dat een afdoend be
wijs ontbreekt" dat hij de bevoegde 
dienst overeenkomstig artikel215, § 3, 
om toezending van dat tweede deel 
heeft verzocht; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
eiser de toepassing van de bij voor
noemd artikel 259 bepaalde ter
mijnen ontzegt op grond dat het de 

plicht van de administratie was 
"de belastingplichtige de gelegen
heid te geven dat vormgebrek te ver
helpen", niet naar recht verantwoord 
is; · 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het de litigieuze aanslagen vernie
tigt; 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 
uitspraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

28 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Verheyden - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal. 

Nr. 272 

1 e KAMER - 28 juni 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN - VEN
NOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN 
HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN -
BEDRIJFSLASTEN- GIFTEN- AFTREKBAAR 
BEDRAG - PERCENTAGE VAN DE TOTALE 
NETTO-INKOMSTEN- BEGRIP. 

De totale netto-inkomsten waarop het af
trekbaar bedrag van de giften wordt be
rekend, in de zin van art. 71, § 2, derde 
lid, W.I.B. (1964), omvatten niet de van 
belasting vrijgestelde inkomsten, zoals de 
winsten die zijn uitgekeerd als dividend 
aan de zogenaamde A.F.V.-aandelen be
doeld in art. 2, K.B. nr. 15 van 9 maart 
1982. 
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. FO
REIGN AND NATIONAL MANAGEMENT COMPANY 

N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0040.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1995 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het middel, als volgt gesteld : schen
ding van de artikelen 6, 71, § 2, derde lid 
(als gewijzigd bij artikel 54, 3", van de 
programmawet 1981 van 2 juli 1981 (B.S. 
van 8juli 1981)) en bij artikel1, 5", van de 
wet van 1 augustus 1985 houdende fis
cale en andere bepalingen (B.S. van 6 au
gustus 1985), 96, 110 (als gewijzigd bij ar
tikel 7 van de wet van 1 augustus 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen (B.S. 
van 6 augustus 1985)) van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1964, en 2, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 15 van 9 
maart 1982 tot aanmoediging van de in
schrijving op of de aankoop van aandelen 
ofbewijzen van deelgerechtigheid in Bel
gische vennootschappen (B.S. van 12 maart 
1982) bevestigd bij artikel 7 van de wet van 
1 juli 1983 tot bekrachtiging van de ko
ninklijke besluiten genomen in uitvoe
ring van artikel 2 van de wet van 2 fe
bruari 1982 tot toekenning van bepaalde 
bijzondere machten aan de Koning (B.S. 
van 9 juli 1983), 

doordat het arrest vaststelt dat ''het ge
schil gaat over de vaststelling van het af
trekbaar bedrag van de giften als bedoeld 
in artikel 71, § 1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1964" en, meer be
paald, over "de vraag ( ... ) of de 'totale 
(netto)-inkomsten', als bedoeld in artikel 72 
(lees 71), § 2, derde lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1964, de win
sten ( ... ) omvatten die als dividend aan de 
zogenaamde A.F.V.-aandelen zijn uitge
keerd", en vervolgens oordeelt dat artikel 
2 van het koninklijk besluit nr. 15 van 9 
maart 1982 een stelsel van vrijstelling van 
de genoemde winsten heeft ingevoerd -
"nu de wetgever ( ... ) ze in beginsel (heeft) 
beschouwd als winsten die in beginsel be
lastbaar zijn, maar die zijn vrijgesteld on
der de voorwaarden bepaald bij artikel2, 
§ 2 tot 10, van het koninklijk besluit nr. 15 
van 9 maart 1982" -,en dan beslist dat 
"die wins ten behoren 'tot de to tale netto
inkomsten' in de zin van artikel 71, § 2, 
derde lid, van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen 1964", op grond dat ''het 
begrip 'totale netto-inkomsten' niet iden
tiek is met het begrip 'belastingresultaat' 
dat, in tegenstelling tot het begrip 'totale 
netto-inkomsten' de uitgekeerde winst ai
leen omvat na aftrek van de vrijgestelde di
videnden", 

terwijl artikel 71, § 2, derde lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 
om het aftrekbaar gedeelte van de giften 
vast te stellen bepaalt dat het totaal van 
die giften gedaan in een belastbaar tijd
perk slechts mag worden afgetrokken tot 
een beloop van 5 pet. van de totale netto
inkomsten van de verschillende in arti
kel6 van hetzelfde wetboek bedoelde ca
tegorieen, te weten : 1" inkomsten uit 
onroerende goederen, 2" inkomsten en op
brengsten van roerende goederen en kapi
talen, 3" bedrijfsinkomsten, en 4" diverse in
komsten, met dien verstande dat ingevolge 
artikel 96 van hetzelfde wetboek "de in
komsten welke onderhevig zijn aan de 
vennootschapsbelasting of daarvan vrijge
steld zijn, wat hun aard betreft, dezelfde 
zijn als die welke inzake personenbelasting 
worden beoogd en dat hun bedrag wordt 
vastgesteld volgens de regelen die van toe
passing zijn op de winsten van de in arti
kel 20, 1", bedoelde bedrijven"; het in de 
personenbelasting belastbaar inkomen wel
iswaar wordt gevormd door de gezamen
lijke netto-inkomsten van de verschillende 
voornoemde categorieen, verminderd met 
de in de artikelen 71 en 72 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1964 
vermelde lasten, met dien verstande dat on
der die netto-inkomsten noodzakelijk wordt 
verstaan inkomsten na aftrek van alle des
betreffende lasten en van de van belas
ting vrijgestelde inkomsten, maar v66r af
trek van de lasten bedoeld in de artikelen 
71 en 72; die omschrijving die toepasse
lijk is op de vennootschapsbelasting tot ge
volg heeft dat die gezamenlijke netto
inkomsten geen inkomsten mogen omvat
ten die in beginsel belastbaar zijn maar die 
ingevolge enige wettelijke bepaling, bui
ten de genoemde artikelen 71 en 72, zijn 
vrijgesteld; de winsten die zijn uitgekeerd 
als dividend aan de A.F.V.-aandelen en die 
met toepassing van de bijzondere wette
lijke bepaling, in casu artikel 2 van het ko
ninklijk besluit nr. 15 van 19 maart 1982 
zijn vrijgesteld, bijgevolg reeds van de be
lastbare winsten zijn afgetrokken, als be
paald bij artikel 110 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1964, en niet be
grepen zijn in de totale netto-inkomsten 
van de verschillende in artikel 6 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 
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bedoelde categorieen, die de grondslag vor
men voor de berekening van het maxi
mum bedrag van de aftrekbare giften over
eenkomstig artikel 71, § 2, derde lid, van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen 1964; het arrest, door te beslissen dat 
de winsten die ingevolge artikel 2 van het 
koninklijk besluit nr. 15 van 9 maart 1982 
van vennootschapsbelasting zijn vrijge
steld tot de totale netto-inkomsten beho
ren in de zin van artikel 71, § 2, derde lid, 
van het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen 1964, de in het middel aangewe
zen bepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest zegt : 
dat het gesehil gaat over de vaststel
ling van het aftrekbaar bedrag van de 
giften als bedoeld in artikel 71, § 1, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964), dat de tweede pa
ragraaf van dat artikel in zijn derde 
lid bepaalt dat het totaal van de gif
ten gedaan in een belastbaar tijdperk 
sleehts mag worden afgetrokken tot 
een beloop van 5 pet. van de totale 
netto-inkomsten van de versehillende 
in artikel 6 bedoelde eategorieen, dat 
het gesehil betrekking heeft op de 
vaststelling van het begrip "de to
tale netto-inkomsten" waarop het 
maximum van 5 pet moet worden be
rekend, dat de prineipiele vraag der
halve is of "de van belasting vrijge
stelde winsten, die als dividenden aan 
de genaamde 'A.F.V.'-aandelen zijn uit
gekeerd, in de in artikel 71, § 2, derde 
lid, bedoelde totale netto-inkomsten" 
moeten worden begrepen; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel 71 voorkomt in afdeling 6 van 
hoofdstuk II van het Wetboek van de 
Inkomstenbela:stingen (1964) met als 
opsehrift "van het totaal belastbaar 
netto-inkomen aftrekbare lasten"; dat 
voor de berekening van het bedrag van 
de "totale netto-inkomsten" bedoeld in 
het derde lid van § 2 van dat artikel, 
bijgevolg geen rekening dient te wor
den gehouden met de van belasting 
vrijgestelde inkomsten die ingevolge 
artikel 110 van dat wetboek voor de 
vaststelling van het belastbaar inko
men van de winsten worden afgetrok
ken; dat de winsten "die als dividen
den aan de genaamde A.F.V.-aandelen 

zijn uitgekeerd" bedoeld in artikel 2 
van het koninklijk besluit nr. 15 van 
9 maart 1982, dergelijke van belas
ting vrijgestelde inkomsten uitma
ken; 

Dat het middel gegrond is; 

28 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorztter - Yerslag
gever : de h. Verheyden- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 273 

1 e KAMER - 28 juni 1996 

INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN
BEDRIJFSLASTEN - EVENREDIGE HUUR
WAARDE VAN DE IN DE WONING GEBRUIKTE 
RUIMTE. 

Krachtens de artt. 44 en 45 W.I.B. (1964) 
mag de afschrijving van de kosten van 
het gedeelte van de waning dat een werk
nemer gebruikt, waarvan hij eigenaar is 
en dat voor het uitoefenen van de beroeps
bezigheid wordt benut, als bedrijfslast 
worden afgetrokken, dat is echter niet het 
geval voor de evenredige huurwaarde van 
de gebruike ruimte (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V FIN ANCIEN 
T.RONDAGS) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.95.0063.F) 

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

(1) P. CoPPENS en A BAILLEUX, Droit fiscal, Les 
impots sur les revenus, Brussel, Larcier, 1985, biz. 
172; C. LINARD DE GUERTECHIN, L'impot des person
nes physiques, Brussel, Larcier, 1982, nr. 240. 
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Over het middel : schending van arti
kel 44, eerste en derde lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

doordat het hofvan beroep erop wijst 
"dat niet wordt betwist dat (verweerder), 
vertegenwoordiger in verpakkingspapier, 
een kantoor gebruikt dat hij in de woon
kamer van zijn woning had ingericht om er 
's avonds de verslagen van zijn klanten
bezoeken op te maken" en dat "hij dat kan
toor gebruikt voor (zijn) beroep om zijn 
bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te be
houden"; dat het hofvervolgens oordeelt dat 
"de omstandigheid dat (hij) eigenaar is van 
het huis waar hij woont en dat hij door zijn 
kantoor in de woonkamer in te richten geen 
bijkomende huur heeft moeten betalen de 
conclusie niet wettigt dat er geen kosten 
zijn gemaakt voor het gebruik van loka
len (te dezen een bedrijfshuur van 10.200 
frank)" en beslist dat, "aangezien vast
staat dat (hij) in zijn woonhuis een ruimte 
voor beroepsdoeleinden heeft aangewend, 
hij het recht heeft om de huurwaarde naar 
evenredigheid van de gebruikte ruimte af 
te trekken als bedrijfslast" en "dat (die 
bedrijfslast) in alle redelijkheid kan wor
den geraamd op het door (verweerder) ge
vorderde jaarlijks bedrag van 10.200 frank"; 
dat het bijgevolg tot beloop van dat be
drag outlasting van aanslag verleent voor 
het aanslagjaar 1984, 

terwijl uit artikel 44 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) volgt 
dat voor aftrek als bedrijfslast slechts in 
aanmerking komt ofwel een uitgave die de 
belastingplichtige tijdens het belastbare 
tijdperk werkelijk heeft gedaan of gedra
gen, ofwel een last die hij niet tijdens het
zelfde belastbare tijdperk heeft betaald, 
maar die niettemin een zekere en vast
staande schuld ofverlies geworden is en als 
zodanig is geboekt, wat wel degelijk een uit
gave, een verarming of een grotere schuld 
van de belastingplichtige veronderstelt; het 
hofvan beroep bijgevolg, nate hebben be
slist dat verweerder door zijn kantoor in de 
woonkamer in te richten geen bijkomende 
huur had moeten betalen en nu het hofhet 
bestaan niet vaststelt van een door de be
lastingplichtige geboekte vaststaande 
schuld, niet zonder voormeld artikel 44 te 
schenden kon beslissen dat betrokkene ''het 
recht had om "de op het bedrag van 10.200 
frank per jaar geraamde huurwaarde naar 
evenredigheid van de gebruikte ruimte af 
te trekken als bedrijfslast"; 

Overwegende dat, wanneer een 
werknemer een gedeelte van het door 
hem bewoonde pand waarvan hij ei-

genaar is benut voor de uitoefening 
van zijn beroep, de artikelen 44 en 45 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) hem niet verbie
den om het bedrag dat overeenkomt 
met de afschrijving van de kostprijs 
voor dat gedeelte van de woning, als 
bedrijfslast af te trekken; dat ze hem 
echter wel verbieden "de evenredige 
huurwaarde van de gebruikte ruimte 
af te trekken als bedrijfslast, aange
zien er per definitie geen huur is be
taald"; 

Dat het arrest, nu het anders be
slist, niet naar recht verantwoord is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de af
trek als bedrijfslast beveelt van het be
drag van 10.200 frank, zijnde de 
huurwaarde naar evenredigheid van 
de gebruikte ruimte; 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 uitspraak daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst deal
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

28 juni 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Verheyden - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat. 

Nr. 274 

VAKANTIEKAMER - 9 juli 1996 

1° CASSATIE- BEVOEGDREID VAN RET HOF 
- ALLERLEI- INTERNATIONAAL TRIBUNAAL 
VOOR RUANDA- MISDRIJVEN BEHOREND TOT 
DE BEVOEGDREID VAN RET INTERNATIONAAL 
TRIBUNAAL -AANHANGIGMAKING BIJ DENA
TIONALE GERECHTEN- VERZOEK VAN RET IN
TERNATIONAAL TRIBUNAAL- VOORWERP
ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE NATIO
N ALE GERECHTEN- BEVOEGDHEID- HOF 
VAN CASSATIEr-- PROCEDURE- OPDRACHT 
VANHETHOF. 
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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 ZAAKAAN DE NATIO
NALE GERECHTEN - BEVOEGDHEID - HOF 
VAN CASSATIE- PROCEDURE- OPDRACHT 
VANHETHOF. 

3° CASSATIE- ALLERLEI- VERZOEK VAN 
HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR 
RUANDA- VOORWERP- ONTTREKKING VAN 
DE ZAAK AAN DE NATION ALE GERECHTEN
HOF VAN CASSATIE- PROCEDURE- VERHOOR 
VAN DE BETROKKEN PERSOON -AFWEZIG
HEID VAN DIE PERSOON - AANWEZIGHEID 
VAN ZIJN ADVOCAAT- VERTEGENWOORDI
GING. 

4o INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONALE VERBINTENISSEN- GE
RECHTELIJKE SAMENWERKING- VERZOEK 
VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR 
RUANDA- VOORWERP- ONTTREKKING VAN 
DE ZAAK AAN DE NATIONALE GERECHTEN
HOF VAN CASSATIE- PROCEDURE- VERHOOR 
VAN DE BETROKKEN PERSOON - AFWEZIG
HEID VAN DIE PERSOON -AANWEZIGHEID 
VAN ZIJN ADVOCAAT -· VERTEGENWOORDI
GING. 

5° CASSATIE- ALLERLEI- VERZOEK VAN 
HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR 
RUANDA- VOORWERP- ONTTREKKING VAN 
DE ZAAK AAN DE NATION ALE GERECHTEN
HOF VAN CASSATIE- PROCEDURE- CON
TROLE DOOR HET HOF- GEEN DWALING IN DE 
PERSOON- DW ALING IN DE PERSOON- BE
GRIP. 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONALE VERBINTENISSEN- GE
RECHTELIJKE SAMENWERKING- VERZOEK 
VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR 
RUANDA- VOORWERP- ONTTREKKING VAN 
DE ZAAK AAN DE NATIONALE GERECHTEN
HOF VAN CASSATIE- PROCEDURE- CON
TROLE DOOR HET HOF- GEEN DWALING IN DE 
PERSOON- DWALING IN DE PERSOON- BE
GRIP. 

1 o en 2° Wanneer het Internationaal Tri
bunaal voor Ruanda, naar aanleiding 

van een feit dat tot zijn bevoegdheid be
hoort, vraagt dat een zaak aan de natio
nale gerechten wordt onttrokken, beslist 
het Hof van Cassatie op vordering van de 
procureur-generaal en na de betrokkene 
te hebben gehoord, tot onttrekking van de 
zaak aan het Belgisch gerecht 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 aan
gegeven feit behoort tot de bevoegdheid 
"ratione materiae", "ratione personae", 
"ratione loci" en "temporis" van het In
ternationaal Tribunaal voor Ruanda 
overeenkomstig de bepalingen respectie
velijk van de artt. 1, 5 en 7 van het sta
tuut van dat tribunaal (1). (Artt. 2, 4, 5 
en 6 wet 22 maart 1996; artt. 1 t.e.m. 8, 
inz. 1, 5, 7 en 8.2, Statuut Internatio
naal Tribunaal voor Ruanda; art. 9 (iii), 
Rechtsplegings- en bewijsvoerings
reglement.) 

3° en 4° Wanneer het Internationaal Tri
bunaal voor Ruanda betreffende een feit 
dat tot zijn bevoegdheid behoort, een ver
zoek indient tot onttrekking van de zaak 
aan de nationale gerechten, moet het Hof 
van cassatie, v66r de uitspraak over de ge
vraagde onttrekking, de betrokkene ho
ren; als dat verhoor niet mogelijk is door
dat de betrokken persoon afwezig is, maar 
diens advocaat wel op de terechtzitting 
aanwezig is, kan het Hof, op grand van 
zijn beoordeling van de onmogelijkheid 
voor de betrokkene om persoonlijk te ver
schijnen, toestaan dat de advocaat van de 
betrokkene hem vertegenwoordigt. (Art. 6 
wet 22 maart 1996; art. 185 Sv.) 

5° en 6° Wanneer het Internationaal Tri
bunaal voor Ruanda betreffende een feit 
dat tot zijn bevoegdheid behoort, een ver
zoek indient tot onttrekking van de zaak 
aan de nationale gerechten, moet het Hof 
van Cassatie, v66r de uitspraak over de 
gevraagde onttrekking, nagaan of er geen 
dwaling in de per soon bestaat; die con
trole houdt geen beoordeling in van de be
zwaren die tegen de betrokkene bestaan, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is. (Art. 6 
wet 22 maart 1996.) 

(1) Cass., 15 mei 1996, A.R. nr. P.96.0640.F, su
pra, nr. 177. 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE BAGOSORA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0869.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
generaal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de kamer van eerste aan
leg van het Internationaal Straf
tribunaal voor Ruanda, zitting hou
dend te Arusha, bij beslissing van 17 
mei 1996 rechtdoende op een verzoek 
d. d. 15 mei 1996 van de procureur van 
voornoemd tribunaal dat krachtens ar
tikel 8.2. van het statuut van dat tri
bunaal en overeenkomstig artikel 9 
(iii) van het rechtsplegings- en 
bewijsvoeringsreglement aan het Tri
bunaal is voorgelegd, 'o:fficieel aan de 
Regering van het Koninkrijk Belgie 
heeft gevraagd alle onderzoeken en 
strafvervolgingen ingesteld tegen 
Theoneste Bagosora af te staan ten be
hoeve van het Internationaal Tribu
naal'. 

Voornoemde persoon is in 1941 in 
Karoga, prefectuur Gisenyi, geboren en 
heeft in Belgie of het buitenland geen 
bekende woon- of verblijfplaats; te
gen hem werd op 29 mei 1995 door 
de heer onderzoeksrechter Vander
meersch te Brussel bij verstek een in
ternationaal aanhoudingsbevel uitge
vaardigd op grond van moord en 
misdaden naar internationaal recht 
die ernstige overtredingen zijn van de 
internationale Conventies van Geneve 
van 12 augustus 1949 en van de op 8 
juni 1977 aangenomen Aanvullende 
Protocollen I en II bij die Conventies; 
de feiten werden in de loop van het 
jaar 1994 in Ruanda gepleegd. 

Uit de voornoemde beslissing van 
het Internationaal Straftribunaal voor 
Ruanda blijkt dat het onderzoek van 
onderzoeksrechter Vandermeersch te 
Brussel in zake Theoneste Bagosora, 

(dossier nr. 57/95 van het kabinet van 
voornoemd rechter) betrekking heeft 
op feiten en rechtspunten die een 
weerslag hebben op onderzoeken of 
strafvervolgingen die voor het Tribu
naal aan de gang zijn. Uit die beslis
sing volgt ook dat de feiten, die het 
voorwerp uitmaken van het verzoek 
tot onttrekking, behoren tot de be
voegdheid van het Internationaal Tri
bunaal voor Ruanda, zoals ze wordt 
omschreven in de artikelen 1 tot en 
met 7 van het statuut van het voor
noemde Tribunaal, dat als bijlage ge
voegd is bij de resolutie 955 (1994) die 
op 8 november 1994 door de Veilig
heidsraad van de Verenigde Naties is 
goedgekeurd op grond van hoofdstuk 
VII van het Handvest van de Ver
enigde Naties; die feiten behoren 
meer bepaald tot de bevoegdheid 'ra
tione materiae', 'ratione personae', 'ra
tione loci' en 'temporis' van het Inter
nationaal Tribunaal voor Ruanda 
overeenkomstig, respectievelijk de ar
tikelen 1, 5 en 7 van het voornoemde 
statuut. 

De dag zelf waarop het voornoemde 
verzoek tot onttrekking werd gesteld, 
namelijk op 17 mei 1996, werd het 
door de gri:ffier van het Internatio
naal Straftribunaal voor Ruanda toe
gezonden aan de Belgische minister 
van Justitie die het origineel ervan op 
17 juni 1996 'voor verdere behande
ling' bezorgde aan de ondergetekende 
procureur-generaal, met de kantteke
ning 'Bestuur strafwetgeving en rech
ten van de mens - Dienst algemeen 
en internationaal strafrecht- ken
merk 6/5212-5213/LL-43. 

Artikel 2 van de wet van 22 maart 
1996 betreffende de erkenning van en 
de samenwerking met het Internatio
naal Tribunaal voor voormalig J oego
slavie en het Internationaal Tribu
naal voor Ruanda, die op 27 april 1996 
in het Belgisch Staatsblad is bekend
gemaakt en overeenkomstig artikel 15 
van die wet op die datum in werking 
is getreden, bepaalt : 'Belgie zal ( ... ) 
zijn verplichting tot samenwerking ( ... ) 
nakomen' die voortvloeit uit met name 
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de voornoemde door de Veiligheids
raad van de Verenigde Naties 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 bestaat'. 

Met het oog op de toepassing van 
voornoemd artikel 6 heeft de pro
cureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Brussel, bij kantschrift van 20 
juni 1996, met de kanttekening 'nr. 
PEN 1265/94' aan de ondergetekende 
procureur-generaal de stukken over
gelegd van het dossier van de heer on
derzoeksrechter Vandermeersch te 
Brussel in zake de voornoemde Theo
neste Bagosora. 

Volgens de bewoordingen van het 
voornoemde door de Brusselse onder
zoeksrechter uitgevaardigde interna
tionaal aanhoudingsbevel is Theo
neste Bagosora, die in Belgie of in het 
buitenland geen bekende woon- ofver
blijfplaats heeft, voortvluchtig en ver
steekt hij zich. Volgens de beslissing 
van het International Straftribunaal 
voor Ruanda van 17 mei 1996 zou hij 
op 9 maart 1996 door de Kameroense 
overheid zijn opgepakt en in Kame
roen zijn opgesloten, zonder verdere 
precisering, in afwachting van een be
slissing tot uitlevering. 

Die omstandigheden, die de toepas
sing van het voornoemde artikel 6 van 
de wet van 22 maart 1996 beletten in 
zoverre die bepaling het Hof ertoe ver
plicht 'de betrokkene te horen', kun
nen evenwel niet beletten dat de door 
het Internationaal Tribunaal ge
vraagde beslissing tot onttrekking 
wordt gewezen. 

Aangezien uit het dossier van de in
terne rechtspleging blijkt dat mees
ter De Temmerman, Horizontlaan 6, te 
Overijse, de raadsman is van Theo
neste Bagosora, heeft de ondergete
kende procureur-generaal de vereiste 
onderrichtingen gegeven om die ad
vocaat op de hoogte te brengen van 
dag en uur van de terechtzitting als
ook van het voorwerp van deze vor
dering, zodat hij, indien het Hof het 
hem toestaat, ter verdediging van zijn 
client, de door hem noodzakelijk of op
portuun geachte opmerkingen in ver
band met het verzoek tot onttrekking 
kan doen gelden. 

Om die redenen, gelet op de voor
noemde wet van 22 maart 1996, in
zonderheid de artikelen 2, 4, 5 en 6, en 
gelet op het bij de resolutie 995 (1994) 
van de Veiligheidsraad van de Ver
enigde Naties gevoegde statuut van 
het Internationaal Tribunaal voor 
Ruanda, artikelen 1 tot en met 8, 
inzonderheid 1, 5, 7 en 8.2., het 
rechtsplegings- en bewijsvoerings
reglement, artikel 9 (iii), vordert dat 
het het Hof behage, na te hebben vast
gesteld, enerzijds, dat het onmoge
lijk is betrokkene te horen, ander
zijds, dat diens raadsman regelmatig 
op de hoogte is gebracht van dag en 
uur van de terechtzitting alsook van 
het voorwerp van deze vordering, na 
ook die advocaat, als hij verschijnt, in 
zijn opmerkingen ter verdediging van 
zijn client te hebben gehoord, na ten
slotte te hebben nagegaan of er geen 
dwaling in de persoon bestaat, het dos
sier 57/95 te onttrekken aan de heer 
Vandermeersch, onderzoeksrechter te 
Brussel, in zoverre dit dossier betrek
king heeft op Theoneste Bagosora 
wiens identiteit hierboven nader wordt 
omschreven. 

Brussel, 21 juni 1996 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get) Liekendael." 

Gelet op de conclusie, in naam van 
Theoneste Bagosora ter griffie neer
gelegd; 
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Na op de terechtzitting van het Hof 
meester Luc De Temmerman, advo
caat, te hebben gehoord die, met toe
passing van artikel 185 van het Wet
hoek van Strafvordering, betrokkene 
mag vertegenwoordigen;, 

Overwegende dat uit de confronta
tie van de redenen van het interna
tionaal aanhoudingsbevel, dat op 29 
mei 1995 bij verstek is uitgevaardigd 
door de heer onderzoeksrechter D. 
Vandermeersch, met de redenen van 
het verzoek tot onttrekking van de ka
mer van eerste aanleg van het Tribu~ 
naal waarbij wordt gesteld dat de pro
cedures betrekking hebben op dezelfde 
tussen 1 januari en 31 december 1994 
gepleegde feiten en dat ze door hun 
aard behoren tot de bevoegdheid van 
het voornoemde Tribunaal; 

Overwegende dat niet blijkt dat er 
een dwaling in de betrokken persoon 
zou bestaan; dat die toetsing geen be
oordeling inhoudt van de aan betrok
kene ten laste gelegde feiten waar
voor het Hof niet bevoegd is; dat 
daaruit volgt dat het dossier, dat aan 
het Hof is overgelegd en dat aan de 
verdediging met inachtneming van 
haar rechten is medegedeeld, volstaat 
voor het onderzoek van de regelma
tigheid van procedure in het raam van 
de bepalingen van de wet van 22 
maart 1996; met aanneming, voor het 
overige, van de gronden van de vor
dering met inbegrip van de daarin 
aangegeven wetsbepalingen, beveelt de 
onttrekking van het dossier 57/95 aan 
de heer Vandermeersch, onderzoeks
rechter te Brussel, in zoverre het be
trekking heeft op Theoneste Bago
sora, wiens identiteit hierboven nader 
wordt omschreven. 

9 juli 1996 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal-Ad
vocaat : mr. L. De Temmerman, Brussel. 

Nr. 275 

VAKANTIEKAMER- 23 juli 1996 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VOR
MEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES 
EN STUKKEN - TERMIJN VOOR EEN MEMO
RIE - MEMORIE NEERGELEGD MINDER DAN 
ACHT DAGEN VOOR DE TERECHTZITTING
MEMORIE NIET ONTVANKELIJK, ZELFS INDIEN 
DE NEGENDE EN TIENDE DAG VOOR DE TE
RECHTZITTING EEN ZONDAG EN EEN ZATER
DAGZIJN. 

Niet ontvankelijk is de memorie die de ei
ser tot staving van een cassatieberoep in 
strafzaken minder dan acht dagen v66r 
de terechtzitting heeft neergelegd, zelfs zo 
de negende en de tiende dag v66r de te
rechtzitting een zondag en een zaterdag 
zijn (1). (Artt. 420bis en 644 Sv.) 

(DE BONVOISIN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.083l.F) 

HET HOF; - Gelet op de beslis
sing, op 22 mei 1996 door de eerste 
voorzitter van het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen; 

Over de ontvankelijkheid van de op 
15 juli 1996 namens eiser ingediende 
memorie: 

Overwegende dat, aangezien de 
zaak op de rol van· dinsdag 23 juli 
1996 was ingeschreven, de memorie, 
krachtens artikel 420bis van het Wet
hoek van Strafvordering, uiterlijk op 
12 juli 1996 ingediend moest worden, 
nu de negende en de tiende dag v66r 
de terechtzitting, respectievelijk 14 en 
13 juli 1996, een zondag en een zater
dag zijn; dat de op 15 juli 1996 inge
diende memorie bijgevolg laattijdig is; 

Dat het Hof daarop geen acht mag 
slaan; 

(1) Cass., 19 nov. 1974 (A.C., 1975, 344). Zie 
Cass., 24 mei 1983 (A.C., 1982-83, nr. 528). 
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Overwegende dat de bestreden be
slissing, nu ze is gewezen met toepas
sing van artikel 184, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafvordering, geen 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel416 van dat wetboek en geen uit
spraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

D/1997/0196/11 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de voornoemde memorie, ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

23 juli 1996 - ze kamer - Voorzitter : de 
h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Yerslag
gever : mevr. Charlier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Spandre, 
Brussel. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 4 van JAARGANG 1996 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Algemeen - Drukpers - Persvrijheid - Ge
trapte aansprakelijkheid - Draagwijdte -
Toepassingsgebied. 525 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad- Fout- Bestuurder- Motorrijder
Kind - Fietser - Gedrag - Onvoorzienbare 
hindernis - Dubbele voorzichtigheidsplicht. 

581 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter - Toetsing van het Hof. 591 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter. 591 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak- ( On)middellijke oorzaak- Oorza
kelijk verband tussen fout en schade- Ingrij
pen van een verplichting uit een wet of een 
reglement - Gevolg. 551 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak- ( On)middellijke oorzaak- Oorza
kelijk verband tussen fout en schade - Ingrij
pen van een verplichting uit een wet of een 
reglement - Secundair karakter van die ver
'plichting- Gevolg. 551 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade - elementen en 
grootte- Arbeidsongeval-Vergoeding betaald 
door arbeidsongevallenverzekeraar - Saldo 
verschuldigd door aansprakelijke - Fiscale 
en sociale lasten. 579 

Advocaat 
Inschrijving op het tableau en voor de stage -
Raad van de Orde- Weigering van inschrij
ving- Motivering. 661 

Apotheker 
Beroepsorde - Dwingende deontologische re
gels- Europese Unie- Vrij verkeer van goe
deren - Kwantitatieve invoerbeperkingen 
- Maatregelen van gelijke werking. 527 

Arbeidsongeval 
Vergoeding- Allerlei- Vergoeding betaald 
door arbeidsongevallenverzekeraar - Saldo 
verschuldigd door aansprakelijke - Fiscale 
en sociale lasten. 579 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden -
Aangevoerd feit - Begrip. 532 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden -
Aangevoerd feit - Beoordeling - Aan het 
ontslag voorafgaand feit - Termijn. 532 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden -
Termijn - Bekendheid met het feit - Begrip 
- Werkgever- Persoon die bevoegd is de 
arbeidsovereenkomst te beeindigen. 639 

Arbeidsovereenkomst 
Einde- Allerlei- Verplichte overhandiging 
van aile sociale bescheiden door werkgever
Dwangsom - Prejudiciele vraag aan het Be
nelux-Gerechtshof. 529 

Arbitragehof 
Prejudiciele vragen - Hof van Cassatie -
Verplichting voor het Hofvan Cassatie. 642 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Verplichting van het 
Hofvan Cassatie- Beperkingen. 646 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Verplichting voor het 
Hofvan Cassatie- Begrip. 650 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Verplichting voor het 
Hof van Cassatie - Begrip. 655 

Arts 
Tuchtvervolging - Territoriale bevoegdheid. 

632 

B 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Aftrek van de bela sting- Factuur- Vorm
Datum van levering. 562 



Benelux 
Prejudiciele geschillen - Verdrag Benelux
Gerechtshof- Vraag om uitlegging van een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeen
schappelijke rechtsregel - Vraag opgewor
pen in een bij het Hofvan Cassatie aanhangige 
zaak- Verplichting voor het Hofvan Cassa
tie. 529 

Benelux 
Verdragsbepalingen- Benelux-Overeenkomst 
- Benelux-Merkenwet - Omvang van de 
bescherming van een merk - Beoordeling 
door de rechter. 513 

Beslag 
Algemeen- Beslagrechter- Bevoegdheid
Beslissing over de rechten der partijen -
Geschil over rechtsopvolging. 657 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) 
- Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige 
daad- Vordering tot staking- Verweer
Invloed op de bevoegdheid. 519 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) 
- Beslagrechter- Beslissing over de rechten 
der partijen - Geschil over rechtsopvolging. 

657 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) -Arbeidsgerechten- Samen
stelling - Betwisting hoedanigheid werk
nemer- Exceptie van onbevoegdheid- Ver
ruimde samenstelling-Arbeidsrechtbank
Beperkte kamer - Arbeidshof - Beperkte 
kamer - Gevolg. 609 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Gemeenschap 
en gewest - Regeringsleden - Misdaden en 
wanbedrijven- Vonnis- Wettelijke grand
slag. 650 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid -
Begrip. 643 

Bevoegdheid en aanleg 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Ter
ritoriale bevoegdheid. 632 

Bewijs 
Burgerlijke zaken- Vermoedens- Bewijs 
tegen en hoven de inhoud van een akte. 555 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast, beoordelings
bevoegdheid- Vermoeden van onschuld
Verzet- Onderzoek- Tijdstip- Gevolg. 

611 

2-

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast. beoordelings
vrijheid- Bewijslast- Vermoeden van on
schuld - Gelding in de tijd. 644 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap 
- Wettigheid- Voorwaarden. 656 

c 
Cassatie 

Bevoegdheid van het Hof-Allerlei- Gemeen
schap en gewest- Regeringsleden- Misda
den en wanbedrijven- Vonnis- Wettelijke 
grondslag. 650 

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- Ont
trekkingvan de zaak aan de nationale gerech
ten - Bevoegdheid - Hof van Cassatie -
Procedure - Opdracht van het Hof. 677 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Cas
satieberoep van twee beklaagden - Bestaan 
van het aan de tweede beklaagde ten laste 
gelegde misdrijf afbankelijk van de veroorde
ling van de eerste - Vernietiging van de 
veroordeling van de eerste beklaagde- Gevolg. 

542 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Cas
satieberoep van de beklaagde- Beslissing op 
de strafvordering - V ernietiging - Beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering - Uit
breiding - Afstand van het cassatieberoep 
zonder berusting. 542 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering- Beklaagde en verdachte- Omnid
dellijke aanhouding - Afwezigheid van de 
veroordeelde beklaagde bij de uitspraak -
Beslissing over de borgsom. 576 

Cassatie 
Allerlei - Verzoek van het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp- Out
trekking van de zaak aan de nationale gerech
ten - Hof van Cassatie - Procedure -
Verhoor van de betrokken persoon- Afwe
zigheid van die persoon - Aanwezigheid van 
zijn advocaat- Vertegenwoordiging. 677 
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Cassatie 
Allerlei - Verzoek van het Internationaal 
Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp- Out
trekking van de zaak aan de nationale gerech
ten - Hof van Cassatie - Procedure -
Controle door het Hof- Geen dwaling in de 
persoon - Dwaling in de persoon - Begrip. 

677 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld- Eisers en verweerders - Verweerder 
- Cassatieberoep tegen een overleden ver
weerder - Ontvankelijkheid. 525 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatie
beroep en betekening- Duur, begin en einde 
- Bestreden beslissing - Betekening door 
een partij - Gevolgen t.o.v. andere partijen. 

594 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en 
termijn voor memories en stukken - Geen 
middel van niet-ontvankelijkheid aan het cas
satieberoep tegengeworpen - Memorie van 
wederantwoord - Geschrift memorie van 
wederantwoord genaamd - Ontvankelijk
heid. 525 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Termijn. 650 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Strafvordering - Openbaar ministerie en 
vervolgende partij - Termijn. 650 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Strafvordering- Burgerlijke partij- Ter
mijn. 650 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Burgerlijke rechtsvordering- Burgerlijke 
parlij-Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde 
- Beslissing tegensprekelijk t.a.v. de vrijwil
lig tussengekomen partij - Verzetstermijn 
niet verstreken - Ontvankelijkheid. 641 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Duur, begin 
en einde- Begin- Beklaagde- Verdachte 
- Openbaar ministerie - Burgerlijke partij. 

650 

r-~---

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Beschik
king tot verwijzing naar de correctionele recht
bank - Niet ontvankelijk verklaard hoger 
beroep. 646 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering - Eindbe
slissing- Begrip- Artikel416 Sv. - Draag
wijdte - Gevolg. 650 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering - Allerlei. 

643 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Termijn voor 
een memorie - Memorie neergelegd minder 
dan acht dagen voor de terechtzitting- Memo
rie niet ontvankelijk, zelfs indien de negende 
en tiende dag voor de terechtzitting een zon
dag en een zaterdag zijn. 681 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken- Belang- Voorbehoud in 
conclusie aan de rechter gevraagd - Conclu
sie beantwoord - Akte niet uitdrukkelijk 
verleend - Gemis aan belang. 560 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken- Belang- Vordering tot 
nietigverklaring van een beroepen beslissing 
- Middel dat opkomt tegen de nietigverkla
ring op grond van een ambtshalve reden -
Ontvankelijkheid 561 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Begrip 
- Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Ge
volg. 529 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel -
Ontvankelijkheid. 519 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel -
Geschonden wetsbepaling- Wet 8 aug. 1980 
tot hervorming der instellingen- Artikel 6, § 
1, x - Onderverdeling - Geen aanwijzing. 

' 594 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Onaantastbare beoordeling door 
feitenrechter - Rechtbanken - Aanhangig
making - Akte van aanhangigmaking -
Draagwijdte- Feitelijke beoordeling- Gevolg 
- Middel - Ontvankelijkheid. 54 7 



D 

Dierenarts 
Beroepsorde - Raad van de Orde - Bureau 
- Onderzoek van de klachten - Delegatie. 

570 

Drukpers (Politie over de) 
Persvrijheid- Aansprakelijkheid buiten over
eenkomst - Getrapte aansprakelijkheid -
Draagwijdte - Toepassingsgebied. 525 

Dwangsom 
Benelux-Overeenkomst - Eenvormige wet 
betreffende dwangsom - Rechtsvorderingen 
tot nakoming arbeidsovereenkomsten - Pre
judiciele vraag van het Hof van Cassatie aan 
het Benelux-Gerechtshof. 529 

Dwangsom 
Vordering - Partij - Begrip. 613 

E 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de personen- T.a.v. de echt
genoten- Vonnis over de aanvaarding van 
de huwelijksgemeenschap. 619 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de goederen- Vonnis over de 
aanvaarding van de huwelijksgemeenschap. 

619 

Economie 
Vrijheid van koophandel en nijverheid- Beper
king. 536 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Beleid - Vrij verkeer 
van goederen - Opheffing van de kwantita
tieve beperkingen tussen de Lid-Staten -
Kwantitatieve invoerbeperkingen - Maatre
gelen van gelijke werking - Begrip - Apo
theker - Beroepsorde - Dwingende deonto
logische regels. 527 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en ge· 
rechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn -
Vonnis ter zake van faillissement- Begrip. 

508 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn -
Vonnis ter zake van faillissement- Betwis
ting betreffende een consignatie op een gemeen
schappelijke rekening - Tegenstelbaarheid 
aan de boedel. 508 

4-

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn -
Vonnis ter zake van faillissement- Betwis
ting betreffende een consignatie op een gemeen
schappelijke rekening - Tegenstelbaarheid 
aan de boedel. 508 

G 
Gemeenschap en gewest 

Schulden- Ve:rjaring- Duur. 

Gemeenschap en gewest 

565 

Regeringsleden - Misdaden en wanbedrijven 
- Vonnis- Bevoegdheid- Wettelijke grand
slag. 650 

Geneeskunde 
Beroepsorden-Apotheker- Dwingende deonto
logische regels - Europese Unie - Vrij ver
keer van goederen - Kwantitatieve invoer
beperkingen- Maatregelen van gelijke werking. 

527 

Geneeskunde 
Beroepsorden- Dierenartsen- Raad van de 
Orde - Bureau - Onderzoek van de klach
ten - Delegatie. 570 

Geneeskunde 
Beroepsorden + Tuchtvervolging - Territo
riale bevoegdheid. 632 

Gerechtskosten 
Tuchtzaken - Procedure in cassatie - Orde 
van Advocaten - Cassatieberoep van advo
caat- Tuchtraad van beroep- Vernietiging 
der beslissing - Kosten van het cassatie
geding- Ten laste van de Staat. 661 

Grondwet 
Grondwet 1831 (art. 1 tot 99)- Artikel59-
Artikel 59sexies - Draagwijdte. 650 

Grondwet 
Grondwet 1831 (art. 1 tot 99)- Artikel 95 -
Draagwijdte. 650 

Grondwet 
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99) - Art. 97 -
Onvoldoende antwoord. 519 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99)- Artikel10-
Gelijkheid van de Belgen voor de wet -
Openbaar ministerie- Strafvordering- Ver
volgingen- Wenselijkheid- Beoordeling
Gevolg. 546 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99)- Artikel 11-
Discriminatie- Openbaar ministerie- Straf
vordering- Wenselijkheid- Beoordeling
Gevolg. 546 
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Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99)- Artikel23-
Leiden van een menswaardig Ieven - Beper
king. 536 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Art. 25 -
Drukpers - Persvrijheid - Aansprakelijk
heid buiten overeenkomst - Getrapte aan
sprakelijkheid- Draagwijdte- Toepassings
gebied. 525 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99)- Artikel27-
Vrijheid van vereniging- Wettelijke beper
king. 536 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Art. 33 -
Machten- Scheiding der machten. 574 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 
159 - Gemeentelijke politieverordening -
Onwettigheid van een bepaling - Gevolg 
t.a.v. de andere bepalingen van die verorde
ning. 536 

H 
Handelspraktijken 

Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige 
daad- Vordering tot staking- Verweer
Invloed op de bevoegdheid. 519 

Heling 
Bestanddelen. 

Heling 

539 

Inbezitneming - Verbruik .of medeverbruik. 
539 

Herziening 
Verzoek en verwijzing om advies - Nieuwe 
feiten. 552 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen 
- Partijen tussen wie geen geding aanhangig 
is. 566 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels) -Arbeidsgerechten- Samen
stelling- Be twisting hoedanigheid werknemer 
- Exceptie van onbevoegdheid- Verruimde 
samenstelling-Arbeidsrechtbank- Beperkte 
kamer - Arbeidshof - Beperkte kamer -
Gevolg. 609 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen, bevoegdheid van de rechter -
Voorlopige hechtenis- Handhaving bevolen 
door de raadkamer-Kamer van inbeschuldiging-

1:---

stelling- Vernietiging van de beschikking
Devolutieve kracht. 507 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Rechtspleging in hoger beroep - Voorlo
pige hechtenis - Handhaving bevolen door de 
raadkamer - Kamer van inbeschuldiging
stelling- Vernietiging van de beschikking
Handhaving van de hechtenis - Eenparig
heid niet vereist. 507 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Rechtsplegingin boger beroep- Strafrech
telijke veroordeling- Opzettelijke geweldda
den- Hulp aan de slachtoffers- Bijdrage
Opdeciemen- Verhoging in hoger beroep
Eenstemmigheid. 549 

Huur van goederen 
Handelshuur- Verplichtingen van partijen 
- Verbouwing door huurder- Kosten hoger 
dan drie jaar huur. 660 

Huur van goederen 
Handelshuur - Onderverhuring en huur
overdracht- Oorspronkelijke huurder- Hoof
delijkheid - Toepassingsgebied. 634 

I 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Winsten - Onderwaardering van activa -
Belastbaar tijdperk. 597 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Bedrijfslasten - Evenredige huurwaarde van 
de in de woning gebruikte ruimte. 676 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van 
het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfs
lasten - Giften - Aftrekbaar bedrag - Per
centage van de totale netto-inkomsten -
Begrip. 674 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van 
het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfs
verliezen - Bewijs - Akkoord van de admi
nistratie- Voorwaarde. 629 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen 
Onvolledige aangifte- Termijn van drie jaar. 

673 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar - Beslissing 
van de directeur der belastingen - Kennisge
ving aan de belastingschuldige - Begrip. 

669 



lnkomstenbelastingen 
Voorzieningvoor het hofvan beroep-Bezwaar 
- Begrip. 666 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hofvan beroep- Middel 
- Begrip. 666 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep- Bevoegd
heid van het hof van beroep. 666 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep- Bezwaar 
ambtshalve onderzocht door de directeur -
Middel- Begrip. 666 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hofvan beroep- Nieuw 
bezwaar - Begrip - Vraag waarover de 
directeur ambtshalve uitspraak gedaan heeft. 

666 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hofvan beroep- Nieuw 
bezwaar - Begrip. 666 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Nieuw 
bezwaar- Voorwerp- Aanslag- Beslis
sing van de directeur. 666 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hofvan beroep- Nieuw 
bezwaar- Voorwerp- Wetsbepaling waar
van de beslissing van de directeur geen toe
passing heeft gemaakt. 666 

Inkomstenbelastingen 
Voorzieningvoor het hofvan beroep- Bezwaar 
ambtshalve onderzocht door de directeur -
Middel- Begrip- Wetsbepaling waarvan de 
beslissing van de directeur geen toepassing 
heeft gemaakt. 666 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Ter
mijn - Begin - Beslissing van de directeur 
der belastingen- Kennisgeving aan de belasting
schuldige - Begrip. 669 

Interesten 
Moratoire interesten- Onteigening ten alge
menen nutte-Voorlopige vergoeding- Her
zieningsprocedure - Lagere definitieve ver
goeding- Terugbetaling- Gevolgen t.a.v. de 
interest. 625 

Interesten 
Moratoire interesten - Aanvang - Hoger 
beroep. 627 

Interesten 
Moratoire interesten - Teruggave van suc
cessierechten - Vereiste - Inlevering van 
een aangifte. 671 

6 -

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 
bevoegdheid 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. 677 

Internationale verdragen 
Internationale verbintenissen Gerechte
lijke samenwerking- Verzoek van het Inter
nationaal Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp 
- Onttrekking van de zaak aan de nationale 
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure 
- Verhoor van de betrokken persoon- Afwe
zigheid van die persoon - Aanwezigheid van 
zijn advocaat- Vertegenwoordiging. 677 

Internationale verdragen 
Internationale verbintenissen - Gerechte
lijke samenwerking- Verzoek van het Inter
nationaal Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp 
- Onttrekkinfvan de zaak aan de nationale 
gerechten - of van Cassatie - Procedure 
- Controle d or het Hof - Geen dwaling in 
de persoon- Dwaling in de persoon- Be grip. 

677 

L 
Loon 

Bescherming - Uitbetaling - Tijdstip -
Gezette tijden - Draagwijdte - Gevolg. 598 

M 
Mach ten 

Rechterlijke Macht- Administratieve rechts-
handeling - Opportuniteit Toetsing -
Scheiding der machten. 574 

Mach ten 
Scheiding der machten- Algemeen rechtsbe
ginsel. 574 

Machten 
Scheiding der machten - Administratieve 
rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing 
- Rechterlijke Macht. 57 4 

Mach ten 
Scheiding der mach ten- Begrip - Werkloos
heid - Recht op werkloosheidsuitkering -
Directeur- Discretionaire macht. 574 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaar
diging- Onoverkomelijke dwaling- Rechts
dwaling - Begrip. 648 
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Misdrijf 
Deelneming- Valsheid en gebruik van valse 
stukken - Veroordeling Wettigheid -
Voorwaarden. 549 

0 
Onaantasthare heoordeling door de feiten

rechter 
Strafzaken - Rechtbanken - Aanhangig
making - Akte van aanhangigmaking. 54 7 

Onaantasthare heoordeling door de feiten
rechter 
Burgerlijke zaken- Overeenkomst-Hestand
del en - Toestemming - Gebrek in de toe
stemming - Dwaling - Onverschoonbare 
dwaling - Begrip. 664 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Ontslag om drin
gende reden - Aangevoerd feit - Beoorde
ling - Aan het ontslag voorafgaand feit -
Aard - Termijn. 532 

Ondernemingsraad en veiligheidseomite 
Beschermde werknemers- Ontslag om drin
gende reden - Aangevoerd feit - Beoorde
ling - Aan het ontslag voorafgaand feit -
Aard - Termijn. 532 

Onderwijs 
Secundair onderwijs - Secundair onderwijs 
met een volledigleerplan- Lestijd van vijftig 
minuten - Begrip - Werkloosheid- Jonge 
werknemers. 636 

Onderzoek in strafzaken 
Telefoontap '- Wettigheid - Voorwaarden. 

656 

Onderzoeksrechter 
Aanhangigmaking - Omvang - Rechts
macht- Grenzen- Vordering van de procu
reur des Konings - Draagwijdte. 615 

Onderzoeksrechter 
Telefoontap- Beschikking- Wettigheid
Voorwaarden. 656 

Onteigening ten algemenen nutte 
Voorlopige vergoeding - Herzienings
procedure - Lagere definitieve vergoeding -
Terugbetaling - Gevolg. 625 

Ontvoering van een kind 
Nietcafgifte van eerr kind- Rechterlijke beslis
sing over de bewaring van een kind - Uit
voerba:m·beslissing- Voorwaarderr. 648 

Openhaar ministerie 
Strafzaken - Recht om regeling van recbts
gebied te verzoeken - Mstand. 544 

Openhaar ministerie 
StvafVorderirrg - Uitoefening - Vervolgin
gen - Wenselijkheid - Beoordeling. 546 

r-~---
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Openhaar ministerie 
Strafvordering - Uitoefening - Vervolgin
gen- Wenselijkheid- Beoordeling- Scherr
ding van het gelijkheidsbeginsel - Gevolg. 

546 

Overeenkomst 
Bestanddelen - Toestemming - Gebrek in 
de toesterruning- Dwaling- Onverschoonbare 
dwaling- Kan niet tot grondslag dienen voor 
een.vorderirrg tot nietigverklaring van de over
eenkomst. 664 

Overeenkomst 
Bestanddelen - Toestemming - Gebrek in 
de toesterruning- Dwaling- Onverschoonbare 
dwaling - Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter- Begrip. 664 

Overeenkomst 
Uitlegging - Wilsovereenstemming van de 
partijen - Consignatie op een gemeenschap
pelijke rekening - Tegenstelbaarheid aan de 
boedel - Geen geschil ter zake van faillisse
ment. 508 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Weder
kerig contract - Ontbinding met toepassing 
van artikelll84 B.W.- Ontbinding "ex tunc" 
- Gevolg. 558 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Weder
kerig contract - Ontbinding met toepassing 
van artikel1184 B.W.- Ontbinding ex tunc 
- Aannemingsovereenkomst - Gevolg. 558 

p 

Paritahr comite 
Ressort - Criterium - Activiteit van de 
onderneming. 600 

Paritair co mite 
PaFitair Comite voor bedienden van de schei
kundige· nijverheid (P.C. nr. 207)- Bedrijfs
sector- Reukwerk- Extracten van toiletwater 
- Kosmetische produkten- Hygiene en toilet
produkten - Ressort. 600 

Post 
Woonplaats - Aanbieding aan de woonplaats 
- Begrip- Inkomstenbelastingen- Bezwaar 
- Beslissing van de directeur der belastingen 
- Kennisgeving aan de belastingschuldige. 

669 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Verplicbting van het Hofvan 
Cassatie - Beperkingen. 646 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Verp!ichtingvoor het Hofvan 
Cassatie - Begrip. 650 
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Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van 
Cassatie - Begrip. 655 

R 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen - V erplich
ting van de rechter uitspraak te doen over alle 
punten van de vordering- Voorbehoud ge
vraagd - Akteverlening van dit voorbehoud. 

560 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak 
bij wege van algemene en als regel geldende 
beschikking - Uitlegging wetsbepaling. 583 

Rechtbanken 
Strafzaken- Algemeen- Verschijnen van 
de beklaagde. 576 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Aanhangig
makingvan de zaak bij de rechter- Aanhangig
making- Begrip. 547 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering 
Onderzoek - Tijdstip. 

Rechtbanken 

Verzet-
611 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Accessorium van de strafvordering. 535 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 5 -Art. 
5.1- Art. 5.1.e- Rechtmatige gevangenhou
ding- Geesteszieken- N ationale wetgeving 
- Vrederechter- Geesteszieken- Verder 
verblijf instelling - Procedure - Beschik
king - Termijn - 24 uur - Geen sanctie -
Gevolg. 584 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1 - Redelijke termijn Toepassings-
gebied. 544 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak -
Rechterlijk gewijsde - Strafzaken - Gezag 
van gewijsde - Gelding ten opzichte van 
derden. 589 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art. 
6.1- Eerlijk proces- Verzet- Onderzoek 
- Tijdstip. 611 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art. 
6.2- Vermoeden van onschuld- Verzet
Onderzoek- Tijdstip - Gevolg. 611 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art. 
6.2- Vermoeden van onschuld- Motivering 
van de straf- Voortduren van een wederrech
telijke toestand. 644 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten -Art. 14.3.c - Redelijke ter
mijn - Toepassingsgebied. 544 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Art. 9.1- Vrijheidsberoving 
nationale wetgeving - Vrederechter - Gees
teszieke - Vrijheidsberoving- Verder ver
blijf instelling- Procedure - Beschikking
Termijn- 24 uur- Geen sanctie- Gevolg. 

584 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Art. 14-Art. 14.1- Eerlijk 
proces- Verzet- Onderzoek-Tijdstip. 611 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten - Art. 14 - Art. 14.2 -
Vermoeden van onschuld- Verzet- Onder
zoek- Tijdstip- Gevolg. 611 

Rechterlijke Macht 
Wenselijkheid van een bepalingvan een gemeen
telijk politiereglement- Toetsingsbevoegdheid 
van de Rechterlijke Macht. 536 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken- Sociale zaken- Arbeids
gerechten- Samenstelling- Betwisting hoe
danigheid werknemer - Exceptie van onbe
voegdheid - Verruimde samenstelling - Ar
beidsrechtbank- Beperkte kamer- Arbeids
hof- Beperkte kamer - Gevolg. 609 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde- Burgerlijke zaken
Eindvonnis - Onderscheid. 594 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde- Burgerlijke zaken
Draagwijdte - Tussen partijen. 619 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Draagwijdte - Tegenover derden - Staat 
van de personen. 619 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken- Gelding 
ten opzichte van derden. 589 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Machten- Scheiding der machten. 574 



Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Straf- Motivering - Voortduren van een 
wederrechtelijke toestand - Schuldig ver
zuim - Miskenning van het vermoeden van 
onschuld - Onwettige straf. 644 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Tuchtzaken - Advocaat -
Inschrijving op het tableau en voor de stage -
Raad van de Orde- Weigering van inschrij
ving- Motivering. 661 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken- Algemeen - Belemmering van 
rechtsgang - Uitdrukkelijke berusting van 
het openbaar ministerie - Geldigheid. 544 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Algemeen - Begrip. 578 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken- Tussen vonnisgerechten- Posi
tiefbevoegdheidsgeschil- Be grip - Zelfde of 
als samenhangend aangewezen feiten- Recht
streekse dagvaarding - Ontvankelijkheid. 

578 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken- Tussen vonnisgerechten- Posi
tiefbevoegdheidsgeschil- Zelfde of als samen
hangend aangewezen feiten - Rechtstreekse 
dagvaarding - Mogelijk strijdige uitspraken 
- Ontvankelijkheid. 578 

s 
Stedebouw 

Algemeen - Uitvoering of instandhouding 
van werken zonder vergunning- Veroorde
ling - Regularisatie. 535 

Stedebouw 
Sancties- Straf- Geldboete- Voortduren 
van een wederrechtelijke toestand - Schul
dig verzuim - Onwettige straf. 644 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde- Dwangsom- Vorde
ring - Partij - Gemachtigde ambtenaar. 

613 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Motivering- Voortduren van een wederrech
telijke toestand - Schuldig verzuim - Mis
kenning van het vermoeden van onschuld -
Onwettige straf. 644 

Straf 
Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling -
Opzettelijke gewelddaden - Hulp aan de 
slachtoffers - Bijdrage - Aard. 549 

I I,_ - I 
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Strafvordering 
Uitoefening- Vervolgingen- Wenselijkheid 
- Schending van het gelijkheidsbeginsel -
Gevolg. 546 

Successierechten 
Teruggave van rechten- Vereisten- Inle
vering van een aangifte. 671 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger 
beroep - Burgerlijke zaken - Arrest in het 
Duits gewezen door het Arbeidshofte Luik
Verwijzing na cassatie. 571 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cas
satie - Burgerlijke zaken - Arrest in het 
Duits gewezen door het Arbeidshof te Luik
Verwijzing na cassatie. 571 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- Vonnis
sen en arresten, nietigheden - Burgerlijke 
zaken - Eentaligheid van de beslissing -
Aanhaling in een andere taal. 522 

u 
Uitvoerbaarverklaring 

Executieverdrag- Betekening van de buiten
landse beslissing - Bewijs. 622 

v 
Valsheid en gebruik van valse stukken 

Deelneming aan misdrijven - Veroordeling 
- Wettigheid- Voorwaarden. 549 

Verberging 
Bedrieglijke verberging- Bestanddeel- Toe
vallige verkrijging - Begrip. 542 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, 
aanvang, einde) - Duur - Schuldvorderin
gen op de gemeenschappen en gewesten -
Vijfjarige verjaring. 565 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewone opschorsing - Opschorting - Ver
zoek tot opschorting - Begrip. 650 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewone opschorting- Opschorting- Ver
zoek tot opschorting - Begrip. 655 
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Veroord~ling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Probatieopschorsing - Opschorting - Ver
zoek tot op:;;chorting - Begrip. 650 

Veroordeling met uitstel e:11 opschorting 
van de veroordeling 
Probatieop:;;chorting- Opschorting- Ver
zoek tot opschorting - Begrip. 655 

Verwijzing na cassatie 
Burgerlijke zaken - Taalgebruik gerechts
zaken (wet 15 juni 1935)- In hoger beroep
Arrest in het Duits gewezen door het Arbeids
hof te Luik. 571 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Allerlei - Gewettigde verdenking. 626 

Verzet 
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Gevolg. 

611 

Verzet 
Strafzaken - Ontvankelijkbeid - Gegrond
heid - Onderzoek - Tijdstip - Eerlijk pro
ces. 611 

Verzet 
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Gegrond
heid - Onderzoek - Tijdstip - Eerlijk pro
ces. 611 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Algemeen- Verplich
ting van de rechter uitspra&k te doen over alle 
punten van de vordering-Voorbehoud gevraagd 
- Akteverlening van dit voorbehoud. 560 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Herope
ning v&n de debatten - Voorwaarden -
Partijen tussen wie geen geding aanhangig :i,s 
- Hoger beroep. 566 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Gezag van 
gewijsde - Draagwijdte - Tussen partijen. 

619 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Gezag van 
gewijsde - Draagwijdte - Tegenover derden 
- Sta&t van de personen. 619· 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis 
over de staat van de persoon- Echtscheiding 
- Vonnis over de aanvaarding van de huwe
lijksgemeenschap. 619 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken-Algemeen- Debatten op tegen
spraak - Beklaagde afwezig bij de uitspraak 
- Beslissing niettemin op tegenspraak gewe
zen. 5.76 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Straf:Vordering - 1\anhangig
m!lkingvan de zaak bij de rechter-Aanhangig
making- Begrip. 547 

V ~;mnissen en arresten 
Strafzaken - Straf:Vordering - Verzet 
Onderzoek- Tijdstip. 611 

Voorlopige hechtenis 
A&nhouding - Vrijheidsbeneming- Begrip. 

507 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten 
verdachte - Nieuwe feiten. 545 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding- Grondslag- Telefoon
tap - Onwettige telefoontap - Gevolg. 656 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Handhaving bevolen door de 
raadkamer - Hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Vernietiging van 
de beschikking - Devolutieve kracht van het 
hoger beroep. 507 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Kamer van inbeschuldiging
steUing - Ondervraging van de onderzoeks
rechter- Wettigheid. 554 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Artikel 23, 4 ·, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990 - Toepassingsgebied. 554 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Conclusie- Ernstige aanwij
zingen van schuld - Motivering. 554 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Eerste beslissing.- Raadka
mer - Kamer van inbeschuldigingstelling -
Opdracht - Con troles - Regelmatigheid van 
het bevel tot aanhouding- Bevel tot aanhou
ding - Grondslag - Telefoontap - Onwet
tige telefoon.tap- Gevolg. 656 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding- Afwezigheid van 
de veroordeelde beklaagde bij. de uitspraak
Gevolg. 576 

Voorlopige hechtenis 
· Aller lei- Oruniddellijke aanhouding- Afwe

zigheid van de ve:roo:rdeelde beklaagde bij de 
uitspraak- Gevolg m.b.t. de beslissing over 
borgsom. 576 

Vrederechter 
Geesteszieke - Beschermmaatregel'- Vrij
heidsberoving- Medisch verslag- Verder 
verblij,f instelling - Procedure - Beschik
king - Dagbepaling - Termijn - 24 uur -
Niet-naleving r Sanctie - Gevolg. 584 
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Vreemdelingen 
Vreemde en staatloze werknemers- Werk
loosheid - Gerechtigde - Gelijkheid van 
behandeling met Belgisch() onderdanen- Te
werkstelling - Voorlopige arbeidsvergun
ning- Hoedanigheid van kandidaat-politiek 
vluchteling. 604 

w 
Werkloosheid 

Gerechtigde - Vreemde en staatloze werkne
mers - Gelijkheid van behandeling met !3el
gische onderdanen- Tewerkstelling- Voor
lopige tpelating- Hoedanigheid van kandidaat
politiek vluchteling- Gevolg. 604 

Werkloosheid 
Gerechtigde - Jonge werknemers - Onder
wijs - Secundair onderwijs - Studies met 
een volledig leerplan van de secundaire cyclus 
- Begrip. 636 
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Werkloosheid 
Recht op uitkering-'- Werkloosheid te wijten 
aan eigen toedoen- Werkverlating- Arbeids
ongeschiktheid- Wettige reden- Lichame
lijke ongeschiktheid- Vaststelling. 571 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Onjuiste verk]aring -
Spontane verbeterende aangifte - Admini
stratieve sanctie - Directeur - Machten -
Scheiding der machten- Discretionaire macht. 

574 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Vreemde en staatloze 
we:rknemers- Tewerkstelling- Voorlopige 
toelating - Hoedanigheid van kandidaat
politiek vluchteling - Werkloosheidsuitke
ring- Voorwaarden- Gevolg. 604 

Werkloosheid 
Allerlei - Onjuiste verklaring - Spontane 
verbeterende aangifte- Administratieve sane
tie - Directeur - Machten - Scheiding der 
machten- Discretionaire macht. 574 




