
-H. D•'rcty 

ARRESTEN 
VANHET 

HOF VAN CASSATIE 
MET DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR RAADSHEREN 
IN HET HOF VAN CASSATIE 

1997 
DEELl 

REDE VAN 2 SEPTEMBER 1996 
EN ARRESTEN VAN 2 JANUARI TOT 9 JANUARI 

NRS.l TOT 20 

BELGISCH STAATSBLAD 

Adviseur :A. VAN DAMME 

Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel 





cc_-,_-_T ________ -_-_ ------ ___ _[ 'C:==c=- -::--=c::_-~ ::r 

ARRESTEN 
VANHET 

HOF VAN CASSATIE' 
MET DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR RAADSHEREN 
IN HET HOF VAN CASSATIE 

1997 
REDE VAN 2 SEPTEMBER 1996 

EN ARRESTEN VAN JANUARI TOT DECEMBER 

BELGISCH STAATSBLAD 

Adviseur : A. VAN DAMME 

Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel 





-3-

VERTEGENWOORDIGING EN RECHTERLIJKE MACHT 

Rede van 2 september 1996 

INHOUD 

Biz. Nr. 

INLEIDING ....................................................... 7 

I. DE RECHTERLIJKE MACHT ALS VER-
TEGENWOORDIGER.................................. 10 
A. Begrippen .... ....................... ..................... 10 

1 o De vertegenwoordiging van de Natie ...... , 10 
a) In de politieke betekenis ,..................... 10 
b) In de juridische betekenis .. ,................. 11 

2° De Rechterlijke Macht.............................. 13 

B. Algemene problemen ............................. 15 

1° De grondslagen van de vertegenwoordi
ging van de N a tie door de Rechterlijke 
Macht......................................................... 15 

a) De hoven en rechtbanken .......... ......... 15 

b) Het openbaar ministerie .. ............ ....... 22 

2° Het verband tussen het begrip verkiezing 
en het begrip vertegenwoordiging van de 
Natie door de Rechterlijke Macht ........... 22 

a) De invloed van het feit dat de gerech
telijke ambten niet verkiesbaar zijn op 
de vertegenwoordiging van de Natie 
door de Rechterlijke Macht.................. 22 

b) De invloed van het feit dat de parle
mentsleden worden verkozen op de 
vertegenwoordiging van de Natie door 
de Rechterlijke Macht .................... ...... 25 

C, Bijzondere problemen............................. 27 
1 o Aanwerving van magistraten .. ... ... .. .... .... . 27 
2° De samenstelling van hoven en rechtban-

ken .......... :,.................................................. 30 
3° Het toezicht op de handelingen van de 

Rechterlijke Macht . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 32 

a) Het toezicht dat door de Rechterlijke 
Macht zelf wordt uitgeoefend .............. 34 

b) Ret politieke toezicht ........................... 38 

i. Het toezicht van de federale Uit-
voerende Macht................................ 38 

ii. Het toezicht van de federale 
Kamers............................................. 40 

1 tot 5 

6 tot 35 
7 tot 10 
7 tot 9 

7 
8 en 9 

10 

11 tot 17 

11 tot 15 

11 tot 14 

15 

16 en 17 

16 

17 
18 tot 35 
19 en 20 

21 en 22 

23 tot 35 

24 en 25 
26 tot 35 

26 tot 28 

29 tot 35 



-4-

II. DE RECHTERLIJKE MACHT ALS VER-
TEGENWOORDIGDE ................................. 49 

A. Begrippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 49 

B. De vertegenwoordiging van de Rechter-
lijke Macht.............................................. 51 

1 o De vertegenwoordiging van de Rechter
lijke Macht door de korpschefs van de 
hoven en rechtbanken en van hun 
parketten in het algemeen en door de 
korpschefs van de hoven en hun 
parketten in het bijzonder ........................ 51 

a) De vertegenwoordiging van de Rech
terlijke Macht door de korpschefs van 
de hoven en rechtbanken en van hun 
parketten............................................... 51 

b) De vertegenwoordiging van de Rech
terlijke Macht door de korpschefs van 
de hoven en van hun parketten ...... .... 56 

2° De betrekkingen van de korpschefs van 
de hoven en rechtbanken en van hun 
parketten met de andere magistraten en 
de magistratenorganisaties....................... 57 

3° De betrekkingen van de korpschefs van 
de hoven en van hun parketten met de 
vertegenwoordigers van de andere 
machten...................................................... 58 

C. De vertegenwoordiging van de magis-
traten....................................................... 60 

1 o Algemene beschouwingen over het repre
sentatieve karakter van de magistraten-
organisaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

2° De magistratenorganisaties die tot doel 
hebben de standpunten van magistraten 
van een bepaalde soort rechtscolleges 
bekend te maken en hun belangen te 
verdedigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

a) Het Koninklijk Verbond der Vrede- en 
Politierechters ... . . . .. .... ..... ... .. . ... .... ...... .. . 65 

b) De Nationale Federatie van de Jeugd-
magistraten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

c) Het Nationaal Verbond van de Magis-
traten van Eerste Aanleg .... .... ... . ....... .. 66 

d) De Unie der Rechters van de Recht-
hanken van Koophandel... .. .. . . ...... .. ...... 67 

e) De Unie der Magistraten van de 
Hoven van Hoger Beroep ........... ....... ... 67 

f) De Belgische Vereniging van Onder-
zoeksrechters...... ............ .. .. . . .. ........ ....... 68 

36 tot 70 

36 

37 tot 42 

37 tot 40 

37 tot 39 

40 

41 

42 

43 tot 70 

43 tot 47 

48 tot 54 

49 

50 

51 

52 

53 

54 



-5-

3° De magistratenorganisaties die beweren 
de spreekbuis van het geheel van de 
magistraten te zijn . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . 68 
a) De Commissie voor de aanpassing van 

de wedden (1961-1965)......................... 68 
b) De Raadgevende Commissie voor de 

magistratuur (1965-1969) .................... 70 
c) De Nationale Commissie van de 

magistratuur (sinds 1969) ... ... ............. 71 
4 o Andere organisaties van magistraten ...... 77 

a) De Belgische afdeling van de Interna-
tionale Unie van Magistraten.... ... . . . . ... 77 

b) De vakbonden van het openbaar ambt. 78 
c) De Vakvereniging van de magistraten 78 
d) Magistratuur en Maatschappij ............ 80 

5° Het ontwerp van wet houdende instelling 
van de Federale Raad van Magistraten... 81 

SLOTBESCHOUWINGEN ............................... 88 

NOTEN............................................................... 93 

55 tot 61 

56 

57 

58 tot 61 
62 tot 66 

63 
64 
65 
66 

67 tot 70 

71 



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



-7-

VERTEGENWOORDIGING 
EN RECHTERLIJKE MACHT 

Vertaling van de rede uitgesproken door procureur-generaal 
baron J. Velu op de plechtige openingszitting van het Hof 
van Cassatie, op 2 september 1996 

INLEIDING 

1. Het reilen en zeilen van de Staat wordt heden ten dage steeds 
meer verstoord door beroering rond het gerecht. Het speelt een 
tragische hoofdrol in de actualiteit ten gevolge van gebeurtenissen 
die ons welbekend zijn en waarvan jonge onschuldigen het weer
laze slachto:ffer zijn geworden. Ik wil hier niet uitweiden over de 
verwijten die aan het gerecht worden gemaakt. 

Laat mij enkel zeggen dat ik, samen met alle magistraten van 
de Rechterlijke Macht, daar ben ik van overtuigd, de emotie deel 
die het hele land in zijn greep houdt en aan de zwaar getro:ffen of 
in wurgende onzekerheid levende families mijn gevoelens van 
diepe getro:ffenheid en medeleven wil aanbieden. 

Laten wij de jonge slachtoffers gedenken en ons enkele ogen
blikken bezinnen ... 

Ik koester de vaste hoop dat de verschillende overheden die met 
de problemen van het gerecht zijn belast, ieder binnen zijn 
bevoegdheidssfeer, daaruit de lessen zullen trekken die noodzake
lijk zijn. 

Die dramatische gebeurtenissen waren niet bekend, toen ik het 
onderwerp van mijn openingsrede koos. Ik zal het dus niet hebben 
over de bedenkingen die zij bij mij oproepen. 

Ik heb deze rede de titel meegegeven ''Vertegenwoordiging en 
Rechterlijke Macht" en ik kan aannemen dat U die titel vrij 
raadselachtig vindt. 

U vraagt zich misschien af of het zal gaan over het imago van de 
Rechterlijke Macht, een imago dat helaas vaak werd vertekend en 
dat in de openbare opinie, in de pers en in politieke kringen 
gevoelens van onvrede, zo al niet van verbittering zou oproepen. 

Of zal- zoals de Franse titel ervan kan laten vermoeden - mijn 
bespreking handelen over het gerecht in de theatrale zin van het 
woord, te weten het spektakelgerecht, dat zelf, zoals professor 
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Terre schrijft, ergens een vertoning is "du fait de ses palais, de ses 
coutumes, de ses usages, de ses rites, de son langage et meme des 
projecteurs a l'aide desquels la societe moderne balaye son 
paysage" (1)? 

Of betreft het veeleer de vertegenwoordiging van de rechter, 
zoals Marx en Lenin die verstonden, een vertegenwoordiging 
waarbij de rechter, net zoals de politicus of de priester, naar gelang 
van de produktieverhoudingen een bepaalde specificiteit van de 
burgerlijke samenleving weerspiegelt en een instrument van 
onderdrukking vormt in handen van de heersende klasse, "meme 
si", zoals Dominique Turpin het verwoordt, "le ceremonial theatral 
vise(rait) a masquer sous les nobles formules la realite de cette 
seche domination"? (2). 

De vele betekenissen van het woord "vertegenwoordiging'', die in 
de meeste woordenboeken terug te vinden zijn, kunnen terecht nog 
heel wat andere vragen doen rijzen over het voorwerp van de 
bedenkingen die ik u wil voorleggen. 

2. Laat mij dus vooraf duidelijk stellen dat de vertegenwoordi
ging die ik bedoel, de vertegenwoordiging is in de juridische 
betekenis van het woord. 

Etymologisch is het woord gevormd uit de vernederlandsing van 
het Latijnse werkwoord "repraesentare" : aanwezig laten zijn. In 
rechtstaal houdt het begrip vertegenwoordiging fundamenteel in 
dat een afwezige aanwezig wordt gemaakt door een werkwijze die 
berust op de wil van personen, op de voorschriften van een 
wettelijke norm of op de beslissingen van de rechter. 

3. In het privaatrecht is het vertegenwoordigen van een persoon 
het stellen van een rechtshandeling in naam en voor rekening van 
die persoon. 

Meer bepaald kan men zeggen dat in die tak van het recht de 
term vertegenwoordiging doorgaans de handeling aanduidt van 
een persoon die, nadat hij daartoe bij overeenkomst, bij wet of door 
de rechter gemachtigd werd (de vertegenwoordiger), voor een 
ander (de vertegenwoordigde) een rechtshandeling stelt waarvan 
de gevolgen rechtstreeks de vertegenwoordigde betreffen (3). 

ledereen weet dat bij een overeenkomst van lastgeving steeds 
sprake is van vertegenwoordiging tussen de partijen, aangezien de 
lasthebber in naam en voor rekening van de lastgever optreedt. 
Het privaatrecht kent echter heel wat andere vormen van verte
genwoordiging dan de lastgeving. Er bestaan niet alleen tal van 
andere bronnen van vertegenwoordiging buiten die overeenkomst, 
het begrip lastgeving zelve is bovendien ruimer dan het begrip 
vertegenwoordiging. 

Ik wil hier niet uitweiden over de problematiek van de vertegen
woordiging in het burgerlijk recht, met onder meer de voorwaarden 
en gevolgen van de vertegenwoordiging, het toepassingsgebied 
ervan of de wijze waarop het juridisch-technisch is geregeld. Meer 
dan een halve eeuw geleden heeft professor Rouast daarvan een 
opmerkelijke synthese gemaakt die verrassend actueel is gebleven 
en waarnaar ik uw Hof meen te mogen verwijzen (4). 
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Al kunnen hoven - inzonderheid uw Hof - en rechtbanken 
zeker met die belangwekkende problematiek worden geconfron
teerd, toch wil ik het hier niet daarover hebben. lk wil mij veeleer 
op het vlak van het publiek recht begeven. 

4. In het publiek recht kan het begrip vertegenwoordiging 
verschillende betekenissen hebben (5). 

Generaliter kan het betekenen dat een of meer openbare over
heden bevoegd zijn om in naam en voor rekening van een of meer 
andere op te treden, inzonderheid in naam van en voor rekening 
van een staatsmacht, zoals bijvoorbeeld de Rechterlijke Macht (6). 

Wanneer ik in het eerste deel van mijn uiteenzetting de verte
genwoordiging zal bespreken van de entiteit waarvan alle staats
machten uitgaan - dat is, in het Belgisch grondwettelijk recht, de 
N a tie- zal ik het begrip vertegenwoordiging in een meer beperkte 
zin hanteren, te weten in de zin die de klassieke theorie van de 
nationale soevereiniteit daaraan toekent : die entiteit wordt verte
genwoordigd door elke overheid die van de Grondwet of van 
ingevolge de Grondwet uitgevaardigde wetten de bevoegdheid 
heeft gekregen om de oorspronkelijke wil van die entiteit uit te 
drukken of deel te nemen aan de uitdrukking van die wil (7). 

In het tweede deel van mijn uiteenzetting zal ik meer bepaald de 
vertegenwoordiging van de magistraten "ut singuli" bespreken, die 
inderdaad moet worden onderscheiden van de vertegenwoordiging 
van de Rechterlijke Macht als dusdanig. Het begrip vertegenwoor
diging is dan, bij ontstentenis van wetten die deze materie regelen, 
nauw verbonden met de graad van werkelijke representativiteit 
van de organisatie die beweert de spreekbuis van de magistraten 
te zijn; m.a.w. : de vertegenwoordiging van de magistraten zal 
voornamelijk afhangen van het feit of van de groep magistraten 
waarvan de organisatie de meningen en belangen bedoelt te 
verdedigen, een voldoende aantal leden tot die organisatie zijn 
toegetreden (8). 

5. Een eerste reeks vragen rijst met betrekking tot de Rechter
lijke Macht. Kan de Rechterlijke Macht, nu in ons grondwettelijk 
stelsel alle machten uitgaan van de Natie, geacht worden de Natie 
te vertegenwoordigen? Zo ja, wat is de juridische draagwijdte van 
die vertegenwoordiging? Wat impliceert die vertegenwoordiging? 

Een tweede reeks vragen die ik hier wil onderzoeken betreffen 
een ander aspect van de vertegenwoordiging van de Rechterlijke 
Macht. Wie kan spreken en optreden in naam en voor rekening van 
de Rechterlijke Macht, inzonderheid in zijn betrekkingen met de 
andere machten? Zijn het de korpschefs van die machten of enkele 
onder hen? Of zijn het de organisaties van magistraten? Dient er 
geen onderscheid te worden gemaakt tussen de vertegenwoordi
ging van de Rechterlijke Macht als macht en de vertegenwoordi
ging van de rechterlijke magistraten "ut singuli"? En wat gedacht 
van de oprichting van een Federale raad van de magistraten? 

Kortom, de problemen die zich in dit verband voordoen, zijn van 
tweeerlei aard : enerzijds, die welke betrekking hebben op de 
Rechterlijke Macht in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger 
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(I) en, anderzijds, die welke haar betreffen in haar hoedanigheid 
van vertegenwoordigde (II). 

I. DE RECHTERLIJKE MACHT 
ALS VERTEGENWOORDIGER 

A BEGRIPPEN 

1" De vertegenwoordiging van de Natie 

6. Antoine Garapon, directeur van het Franse "Institut des 
hautes etudes sur la justice" publiceerde onlangs een hoogstaand 
en zeer doordacht werk dat handelt over de impasse van de 
juridische democratie en over het gerecht in een gerenoveerde 
democratie. In dat opmerkelijk werk, "Le gardien des promesses", 
schrijft hij met name : "Le pouvoir est representatif. Et la justice? 
Faut-il elire les juges? L'election n'est pas necessairement le meil
leur moyen de garantir leur representativite. D'ailleurs de quoi le 
juge est-il representant? D'une volonte politique ou d'un consensus 
social sur des valeurs fortes"? (9). Garapon neemt de besluiten over 
van een recente analyse van Dominique Turpin over de represen
tativiteit van de rechter (10), en beklemtoont verder dat '1a carac
teristique d'un representant est, non d'etre elu mais de 'vouloir 
pour la Nation'" en dat "dans ce sens la, le juge, qui actualise la 
volonte generale, peut etre qualifie de representant" (11). 

Die bewering verdient des te meer bijval nu volgens het Franse 
recht de gerechtelijke instellingen grondwettelijk slechts een 
gewone overheid vormen, terwijl zij volgens het publiek recht van 
ons land een overheid zijn die sedert 1831 door de Grondwet 
verheven is tot een staatsmacht, onderscheiden van de Wetgevende 
Macht en van de Uitvoerende Macht. 

De juridische betekenis van het begrip vertegenwoordiging van 
de Natie stemt geenszins overeen met de politieke betekenis van 
dat begrip (12). 

a) In de politieke betekenis 

7. In de politieke betekenis heeft het begrip vertegenwoordiging 
van de N a tie te maken met een politiek bestel, namelijk het 
representatieve regime waarbinnen de maatschappij wordt gere
geerd door degenen die zij heeft verkozen. Dat regime staat zowel 
tegenover het despotische regime, waar de burgers geen enkele 
greep hebben op de macht, als tegenover het regime van de 
rechtstreekse regering waar de burgers over zichzelf regeren. 

In die betekenis is de vertegenwoordiging van de N a tie een 
verhouding tussen kiezers en verkozenen die ten minste drie 
kenmerken vertoont : 

- een bepaalde vorm van deelname van de kiezers aan het 
beheer en het beleid van de Staat, een deelname die zich uit 
volgens de regels en binnen het kader van het kiesstelsel; 
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- een relatieve eensgezindheid tussen kiezers en verkozenen; 
laatstgenoemden moeten, aangezien zij slechts voor een bepaalde 
periode zijn aangesteld, het immers eens blijven met hun kiezers, 
willen zij na hun ambtstermijn opnieuw worden verkozen; 

- een belangrijke invloed van de verkozen assemblees op de 
staatszaken, dankzij hun bevoegdheid om wetten goed te keuren, 
meer bepaald belastingswetten waardoor zij de werking van de 
regering kunnen controleren (13). 

b) In de juridische betekenis 

8. Het begrip vertegenwoordiging van de N a tie, in zijn juridische 
betekenis, hangt nauw samen met het beginsel dat "alle mach ten 
(14) uitgaan van de Natie". 

Dat beginsel - dat de hoeksteen vormt van ons grondwettelijk 
bouwwerk - is vastgelegd in artikel 33, eerste lid, van de 
Grondwet (oud artikel25, eerste lid) en gaat terug op artikel3 van 
de Verklaring van de rechten van de mens en van de burger van 
26 augustus 1789 (15) en op de artikelen 1 tot 5 van titel III van de 
Franse Grondwet van 3 september 1791 (16) (17). 

In de opvatting van de Grondwetgever van 1831 ligt de 
oorsprong van de machten in de wil van een homogene entiteit, te 
weten de Natie als collectief wezen. Dat is de theorie van de 
nationale soevereiniteit (18), waarmee de naam van abbe Sieyes 
nauw verbonden is (19). 

De oorsprong van alle macht ligt dus in de niet politiek georga
niseerde, algehele nationale gemeenschap, die als een totaliteit 
wordt beschouwd en die niet mag worden verward met de burgers 
van een bepaalde generatie noch zelfs met het geheel van de 
actieve burgers (20). 

Het valt te betwijfelen ofhet Nationaal Congres, toen het artikel 
25 van de Grondwet, thans artikel 33, goedkeurde, uitsluitend de 
gevolgen voor ogen heeft gehad die de rechtsleer doorgaans toekent 
aan de theorie van de nationale soevereiniteit. De Constituante 
van 1831 liet zich blijkbaar ook nog leiden door een ten minste 
drieledige zorg. 

Allereerst de wil om te beletten dat de soevereiniteit uitsluitend 
bij de Koning zou berusten (21). Als reactie op de vorige regimes 
heeft het Nationaal Congres het gehele grondwettelijke stelsel 
gebaseerd op artikel 33, dat uiting geeft aan een wantrouwen 
tegenover de Uitvoerende Macht en aan de zorg om het individu te 
beschermen tegen die macht; die opbouw van de grondwet is de 
tegenpool van het stelsel van de koninklijke soevereiniteit (22). 
Vervolgens ook de wil om de soevereiniteit aan de Belgen toe te 
kennen : het N ationaal Congres wilde namelijk dat de macht die 
zich in Belgie zou uiten, enkel zou voortkomen uit de wil van de 
Belgen en uitsluitend door hen zou worden uitgeoefend. De wil ten 
slotte om de onafhankelijkheid van Belgie ten opzichte van de 
vreemde Naties tot uitdrukking te brengen (23). 
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Omdat de Natie niet zelf aldie machten kon uitoefenen, heeft zij 
de uitoefening ervan gedelegeerd aan de instellingen die zij met 
die bedoeling heeft opgericht. 

Zij heeft dit, zoals procureur-generaal Ganshofvan der Meersch 
het zei, in twee fases gedaan: "en deleguant l'exercice du pouvoir 
souverain lui-meme au Constituant, mais en procedant de la sorte, 
elle a attribue a celui-ci la charge de constituer les autres pouvoirs" 
(24). Dit verklaart het traditionele onderscheid tussen, enerzijds, 
de "Grondwetgevende" macht, die in de interne rechtsorde de enige 
soevereine macht vormt, en, anderzijds, de "door de Grondwet 
gegeven" machten, wier respectieve bevoegdheden hun door de 
Grondwet zijn toegekend en die onderworpen zijn aan de door de 
Grondwet vastgestelde regels (25). Geen enkele van die gestelde 
machten kan dus als soeverein worden beschouwd aangezien geen 
van henjuridisch de mogelijkheid heeft om zelf de grenzen van zijn 
bevoegdheden te bepalen. Inzonderheid is de federale wetgever, 
daar hij aan de Grondwetgevende Macht ondergeschikt is, niet 
soeverein (26), ook al heeft hij inzake aangelegenheden die tot de 
bevoegdheid van de federale overheid behoren (27), een residuele 
bevoegdheid die noch aan de Koning en de federale regering, noch 
aan de Rechterlijke Macht is toegekend (28). 

Door de Grondwet heeft de Natie, de oorspronkelijke zetel van 
alle machten, zodoende niet het bezit van die machten maar wel 
de uitoefening ervan gedelegeerd aan de personen en lichamen die 
in haar naam en voor haar rekening de effectieve houders van die 
machten zijn (29). 

Professor Ergec schrijft in dat verband: "C'est a travers ces 
organes que s'incarne la volonte nationale et ce, independamment 
de leur caractere elu ou non. Ainsi, les magistrats, quoique non 
elus, sont les delegues directs de la nation et rendent la justice en 
son nom" (30). 

Het openbare gezag dat ieder orgaan of groep organen uitoefent, 
berust dus op een delegatie (31). 

Het begrip nationale vertegenwoordiging is heel nauw 
verbonden met de idee van delegatie, in die zin dat delegatie leidt 
tot vertegenwoordiging (32). Bepaalde organen of groepen organen 
die de gedelegeerden zijn van de Natie vertegenwoordigen haar. 
Het juridisch begrip vertegenwoordiging van de Natie vloeit dus 
rechtstreeks voort uit het beginsel dat in artikel33, eerste lid, van 
de Grondwet is neergelegd. Uit het feit dat alle machten van de 
N a tie uitgaan, volgt dat niemand in zijn eigen naam of krachtens 
een individueel recht het openbare gezag kan uitoefenen. Dat 
gezag kan uitsluitend in naam van de N a tie en krachtens een 
delegatie ervan worden uitgeoefend. Gelet op hun positie van 
effectieve houders van het openbare gezag ten opzichte van de 
Natie, kunnen we stellen dat sommige van die houders de verte
genwoordigers van de N a tie zijn. 

9. Uit het oogpunt van de theorie van de nationale soevereiniteit 
zijn echter niet alle organen van de openbare macht die in naam 
van de Natie optreden en die via de Grondwet hun macht van haar 
hebben verkregen, noodzakelijkerwijs vertegenwoordigers. De 
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leden van de grondwetgevende vergadering van 1791 maakten een 
duidelijk onderscheid tussen een vertegenwoordigende macht, die 
namens de Natie wilsbevoegdheid heeft, en de aangestelde macht, 
die namens de Natie handelingsbevoegdheid heeft (33). 

Wat het vertegenwoordigende orgaan onderscheidt van het niet
vertegenwoordigende orgaan, is de hoedanigheid en de uitgestrekt
heid van hun respectieve machten : in de uitoefening van zijn 
functie is de macht van het niet-vertegenwoordigende orgaan 
slechts secundair en ondergeschikt; de wil die het uit is onderge
schikt aan de wil die voordien reeds geuit werd door een hoger 
orgaan dat de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de N a tie 
bezit. Het niet-vertegenwoordigende orgaan is dus niet bevoegd om 
een oorspronkelijke wil van de N a tie te uiten of aan die wilsuiting 
deel te nemen (34). 

Ik moge hier herhalen dat een vertegenwoordiger van de N a tie 
in het recht omschreven wordt als iedere overheid of openbaar 
lichaam dat van de Grondwet of van de krachtens die Grondwet 
uitgevaardigde wetten bevoegdheden heeft verkregen om de 
oorspronkelijke wil van de Natie uit te drukken of aan de uitdruk
king van die wil deel te nemen. Kenmerkend voor de vertegenwoor
diging is het toekennen aan de vertegenwoordigende overheid of 
aan het openbaar lichaam van een bevoegdheid, krachtens welke 
die overheid of dat lichaam in alle onafhankelijkheid en op haar 
verantwoordelijkheid kan beslissen in de zaken waarvoor zij 
bevoegd is (35). 

In juridisch opzicht wordt de hoedanigheid van vertegenwoor
diger van de Natie met andere woorden niet bepaald door de 
modaliteiten van zijn aanwijzing, maar door zijn grondwettelijke 
of wettelijke bevoegdheden om uiting te geven aan de oorspronke
lijke wil van de Natie (36). Bijgevolg kan men Dominique Turpin 
(37) en Antoine Garapon (38) enkel bijvallen waar zij, in de reeds 
aangehaalde beknopte formule, schrijven dat '1a caracteristique 
d'un representant est, non d'etre elu, mais de 'vouloir pour la 
Nation'". 

2• De Rechterlijke Macht 

10. Alvorens nate gaan of de Rechterlijke Macht als een de Natie 
vertegenwoordigende macht dient te worden beschouwd in de zin 
die ik zonet omschreven heb, meen ik eerst nader te moeten 
bepalen wat, mijns inziens, het begrip Rechterlijke Macht inhoudt. 
Er moet meer bepaald worden nagegaan ofhet openbaar ministerie 
al dan niet deel uitmaakt van die macht. 

Ik zal evenwel niet ingaan op de controversen die die laatste 
vraag sinds enkele jaren heeft opgeroepen (39) en die op zich al 
stof bieden voor een andere openingsrede. Om niet van mijn 
onderwerp af te dwalen, zal ik mij dan ook tot de essentie 
beperken,. In wezen dient er, naar mijn gevoelen, met betrekking 
tot de positie van het openbaar ministerie ten opzichte van de 
Rechterlijke Macht, een onderscheid gemaakt te worden naarge
lang men die positie bekijkt vanuit een organiek dan wel een 
functioneel standpunt. 



-14-

Tussen beide benaderingen moet in het recht, en in het bijzonder 
in het publiek recht, vaak een onderscheid gemaakt worden. 

Vanuit een organiek standpunt blijkt, mijns inziens, uit de 
Grondwet en uit de wet dat de Rechterlijke Macht, enerzijds, uit 
hoven en rechtbanken bestaat en, anderzijds, uit het openbaar 
ministerie. 

Krachtens artikel 40, eerste lid, van de Grondwet, vervat in titel 
III betre:ffende de machten, wordt de Rechterlijke Macht uitgeoe
fend door de rechtbanken en de hoven. 

Die hoven en rechtbanken worden opgesomd in hoofdstuk VI van 
dezelfde titel, onder het opschrift "De Rechterlijke Macht" (40). Dit 
hoofdstuk VI vermeldt in artikel153 tevens de ambtenaren van het 
openbaar ministerie. 

Dit laatste grondwettelijk gegeven wordt bevestigd en nader 
omschreven in de wet, met name in het Gerechtelijk Wetboek. 

Boek I van het tweede deel van dat wetboek, dat aan de 
organisatie van de Rechterlijke Macht is gewijd, heeft als titel 
"Organen van de Rechterlijke Macht". De hoven en de rechtbanken 
(titel I) en het openbaar ministerie (titel II) worden door dat 
wetboek onder die organen gerekend. 

Geen enkele wettelijke bepaling kent aan de magistraten van het 
openbaar ministerie de hoedanigheid toe van agenten of organen 
van de Uitvoerende Macht bij de hoven en de rechtbanken. Zowel 
bij het opstellen van de wet van 18 juni 1969 betre:ffende de 
rechterlijke organisatie als bij het opstellen van het Gerechtelijk 
Wetboek heeft de wetgever uitdrukkelijk afstand genomen van de 
opvatting dat de magistraten van het parket de Uitvoerende Macht 
vertegenwoordigen bij de Rechterlijke Macht. (41) 

Ofschoon de autonomie van de magistraten van het openbaar 
ministerie beheerst wordt door andere regels dan die welke de 
onafhankelijkheid van de rechters waarborgen, maken die magis
traten organiek deel uit van de Rechterlijke Macht. Uit het feit dat 
zowel de hoven en de rechtbanken als het openbaar ministerie 
organen van de Rechterlijke Macht zijn, kan echter niet worden 
afgeleid dat die organen uitsluitend een rechtsprekende functie 
uitoefenen. 

Er vindt namelijk een functionele splitsing plaats. Functioneel 
gezien, verrichten de hoven en rechtbanken immers hoofdzakelijk, 
maar niet uitsluitend, handelingen van rechtsprekende aard; 
sommige van hun bevoegdheden zijn uitvoerend van aard; al 
dragen ze de naam van vonnis, beschikking of arrest, verscheidene 
handelingen van de hoven en rechtbanken die geen uitspraak doen 
over geschillen betre:ffende burgerlijke of politieke rechten, zijn 
louter administratiefvan aard (42). 

Evenzo oefent het openbaar ministerie, al maakt het deel uit van 
de Rechterlijke Macht, bevoegdheden uit die niet noodzakelijk 
jurisdictioneel zijn. Zijn taken behoren nu eens tot de rechtspre
kende functie, dan weer tot de uitvoerende functie. 

Zoals procureur-generaal Hayoit de Termicourt al schreef, neemt 
het openbaar ministerie deel aan de uitoefening van de rechterlijke 
functie, "par son concours a !'interpretation et a !'application des 
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lois par les juges ou, suivant la juste expression de d'Aguesseau, 
par le secours qu'il apporte aux juges pour les mettre en etat de 
remplir leur mission" (43). 

Dit is het geval wanneer het in burgerlijke zaken een advies 
geeft over de conclusie van de partijen. Bij de uitoefening van de 
strafvordering is het optreden van het openbaar ministerie van 
tweeerlei aard. Enerzijds behoort zijn optreden tot de uitvoerende 
functie, in zoverre het die vordering op gang brengt en de schrif
telijke procedure leidt tot een eindbeslissing de zaak definitief 
afdoet. Anderzijds behoort zijn optreden tot de rechtsprekende 
functie, in zoverre het de rechter bijstaat en hem toelichting 
verschaft over de uitlegging van de wet waarvan de uitvoering 
wordt gevorderd en over haar toepassing op het aan de rechter 
voorgelegde geschil (44). 

B. ALGEMENE PROBLEMEN 

1 o De grondslagen van de vertegenwoordiging 
van de Natie door de Rechterlijke Macht 

a) De hoven en rechtbanken 

11. Er bestaat discussie omtrent de vraag of in het stelsel van de 
Franse Grondwet van 1791, die in zekere mate als grondslag 
gediend heeft voor onze Grondwet, de rechters de hoedanigheid 
van vertegenwoordigers van de Natie hadden. 

Nadat die grondwet in artikel 2, eerste zin, van de preambule 
van titel III betreffende de staatsmachten, had bepaald dat "la 
Nation de qui seule emanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer 
que par delegation", definieerde zij in de artikelen 3, 4 en 5 de 
Wetgevende, Uitvoerende en Rechterlijke Macht als drie onder
scheiden machten die zij rechtstreeks delegeerde aan drie orden 
van onafhankelijke overheden. Artikel 5 preciseerde dat '1e pouvoir 
judiciaire est delegue a des juges elus a temps par le peuple" (45). 
In de tweede zin van de preambule bepaalde artikel 2 evenwel : 
"La Constitution fran~taise est representative : les representants 
sont le Corps Iegislatif et le Roi", zonder daarbij de rechters te 
vermelden, al werd krachtens artikel 5, de Rechterlijke Macht aan 
hen gedelegeerd en al werden zij voor bepaalde tijd door het volk 
verkozen. 

Bepaalde auteurs, waaronder Carre de Malberg, leiden hieruit 
af dat de grondwetgevende vergadering van 1791 geweigerd heeft 
aan de rechters de hoedanigheid van nationale vertegenwoordigers 
toe te kennen, omdat zij van oordeel was dat de rechters, al doen 
zij onafhankelijk uitspraak en al laten zij zich daarbij enkel door 
hun geweten leiden, in principe slechts de bevoegdheid hebben om 
de wetten toe te passen, wat neerkomt op een }outer onderge
schikte functie en niet op een bevoegdheid om voor de Natie te 
willen (46). Volgens die auteurs heeft de grondwetgevende verga
dering van 1791 de Rechterlijke Macht enkel vanuit organiek 
oogpunt als derde grote macht opgericht, in die zin dat zij die 
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macht op onafhankelijke wijze bedoelde te organiseren ten 
opzichte van, onder meer, de Uitvoerende Macht. Functioneel 
gezien wenste zij de bevoegdheid om recht te spreken niet te 
erkennen als een reele en autonome macht, maar slechts als een 
"functie". 

Andere auteurs, zoals Duguit, stellen echter dat de rechters in 
het stelsel van de Grondwet van 1791 een representatief korps 
vormden, daar die grondwet de rechterlijke orde had opgericht als 
een derde, onafhankelijke macht, die gelijkwaardig was aan beide 
andere machten (47). 

12. In het stelsel van ons publiek recht vormen de hoven en 
rechtbanken een macht van de Natie. Zoals uit artikel 40, eerste 
lid, van de Grondwet volgt, werden zij vanaf het ontstaan van de 
Belgische Staat geconcipieerd als een afzonderlijke staatsmacht, 
die losstaat van de Wetgevende en de Uitvoerende Macht (48). 

We weten dat ons stelsel verschilt van het Franse publiekrech
telijke stelsel, waarin de rechterlijke overheid geen macht vormt 
(49), maar, zoals Odent het uitdrukt, "un service public assure par 
des magistrats lesquels, a bien des egards, sont des fonctionnaires" 
(50). Feitelijk, zoals Dominique Turpin het schreef, vermeldde de 
Grondwet van 1791 (net als die van het jaar III en van 1848) het 
bestaan van een "Rechterlijke Macht" enkel om haar beter te 
muilkorven (51). De uitspattingen van het Parlement tijdens het 
Ancien Regime hadden de Franse revolutionairen bijzonder 
wantrouwig gemaakt ten aanzien van de rechterlijke kaste, die 
door Danton, toen minister van Justitie, omschreven werd als "une 
des plus grandes plaies du genre humain". In de ogen van de 
revolutionaire vergaderingen hoorden de rechters dan ook slechts 
op te treden als dienaars van de wet en de door het wetgevende 
Korps geuite "algemene wil" toe te passen op de afzonderlijke 
gevallen. 

In de Franse doctrine is aldus de opvatting diep verankerd 
gebleven dat er in de Staat slechts twee functies bestaan, namelijk 
de wetgevende en de administratieve, terwijl de rechterlijke 
functie enkel een aspect is van laatstgenoemde. Volgens die opvat
ting zouden er iri de rechtsorde, naast de algemene regelen die door 
de wetgevende organen uitgevaardigd worden, enkel bijzondere 
maatregelen bestaan waarbij die regelen op concrete gevallen 
worden toegepast, d.w.z. louter administratieve handelingen. De 
rechtsprekende handeling zou slechts een maatregel zijn tot 
toepassing van algemene regelen en zou daardoor van dezelfde 
aard zijn als de administratieve handelingen. De rechtsprekende 
functie zou dan ook, net als de administratieve, een louter rechts
uitvoerende functie zijn, in tegenstelling tot de rechtscheppende 
functie die door de wetgevende organen wordt uitgeoefend (52). 
Dienaangaande heeft procureur-generaal Ganshof van der 
Meersch voor uw Hofreeds opgemerkt: "on aper~;oit que dans cette 
conception, la fonction de juridiction n'etant pas distincte par 
nature de la fonction administrative, a fortiori, les organes judi
ciaires ne meritent-ils pas dans le classsement des fonctions etati
ques, d'etre organises et eriges comme ils le sont en droit consti
tutionnel belge, en un pouvoir distinct" (53). 
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Uit de artikelen 33, eerste lid, en 40, eerste lid, van de Grondwet, 
volgt dat de Rechterlijke Macht, net als de twee andere machten 
van de Staat, uitgaan van de Natie. Worden de arresten en 
vonnissen van de hoven en rechtbanken, krachtens artikel 40, 
tweede lid, van de Grondwet, in de naam van de Koning uitge
voerd, dan worden hun arresten en vonnissen gewezen in naam 
van de Natie. Sinds de onafhankelijkheid van Belgie wordt niet 
langer recht gesproken in naam van de Koning, zoals voordien het 
geval was (54), maar in naam van de Natie, niet, zoals Alexandre 
,Gendebien het v66r het Nationaal Congres betoogde, "parce qu'elle 
(de Natie) en soit la source ou s'en croie l'arbitre, mais parce qu'elle 
est la source de tous les pouvoirs" (55). 

13. Als staatsmacht uitgaande van de Natie, oefenen de hoven 
en rechtbanken krachtens de Grondwet en dus ook krachtens de 
wetten, bevoegdheden uit die impliceren dat zij de oorspronkelijke 
wil van de Natie kunnen uitdrukken of aan die wilsuitdrukking 
kunnen deelnemen en dat zij derhalve de hoedanigheid bezitten 
van vertegenwoordigers van de N a tie. 

Dat vermogen is een gevolg van een aantal gegevens die respec
tievelijk verband houden met het specifieke voorwerp van hun 
bevoegdheid, met hun onafhankelijkheid, met de waarborgen 
inzake vorm en procedure waarmee hun beslissingen gepaard 
gaan, alsook met de gevolgen ervan. 

i) Het specifieke voorwerp van de bevoegdheden 
van de hoven en rechtbanken 

De bevoegdheden van de hoven en rechtbanken hebben een 
voorwerp dat specifiek is en dat niet op dezelfde lijn kan worden 
geplaatst als het voorwerp van de bevoegdheden die zijn toegekend 
aan de andere van de N a tie uitgaande mach ten. 

De Grondwet heeft aan de rechtscolleges van de Rechterlijke 
Macht onder andere een heel algemene bevoegdheid toegewezen 
om uitspraak te doen over de geschillen over burgerlijke rechten of 
over politieke rechten. Krachtens artikel 144 van de Grondwet 
behoren geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot hun 
bevoegdheid, terwijl krachtens artikell45 geschillen over politieke 
rechten eveneens onder hun bevoegdheid vallen, behoudens de bij 
de wet gestelde uitzonderingen. De Grondwet heeft zodoende de 
subjectieve rechten onder de beschermingvan de gewone rechtscol
leges geplaatst, ongeacht of die rechten uit de privaatrechtelijke 
dan wei uit de publiekrechtelijke regels ontstaan. Traditioneel 
worden de geschillen in strafzaken gelijkgesteld met geschillen 
over burgerlijke rechten (56). Die geschillen over de subjectieve 
rechten waarvan de behandeling tot de bevoegdheid van de gewone 
rechtscolleges behoort, heeft zich in alle geledingen van het maat
schappelijke, economische en gezinsleven ontwikkeld en breidt 
zich verder geleidelijk uit tot nieuwe domeinen zoals de eerbiedi
ging van het prive-leven, het school-, het milieu- en het sportrecht, 
de redding van bedrijven in moeilijkheden ... 

Wanneer de rechters hun grondwettelijke bevoegdheden uitoe
fenen, beschikken zij voor de afdoening van de geschillen die voor 
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hen zijn aangebracht, over een eigen beslissingsmacht (57): 
hoewel zij het recht en meer bepaald de wet moeten toepassen, 
doen zij, aldus Esmein, uitspraak door een vrije verstandsdaad 
volgens hun geweten en hun persoonlijk inzicht (58). 

Meestal hebben hun beslissingen een dwingend karakter en 
spreken zij niet louter recht : het beschikkend gedeelte van hun 
vonnissen of arresten bevat een bevel of een verbod. Die geboden 
puren hun kracht uit het gezag dat eigen is aan de Rechterlijke 
Macht. 

Binnen de perken van de wettelijke regels, en meer bepaald 
die welke gelden voor het contradictoir karakter van de debatten 
en voor de bewijsvoering, beschikken de rechters over een heel 
ruime beoordelingsmarge om de feiten te beoordelen en vast te 
stellen (59). 

Wanneer het er niet meer om gaat de feiten vast te stellen en te 
beoordelen maar om recht te spreken, passen de rechters niet 
uitsluitend de wet toe. Om uitspraak te doen over de geschillen die 
hun zijn voorgelegd, horen zij het recht toe te passen. Wet en recht 
zijn immers geen synoniemen. De wet alleen vormt niet het recht; 
het recht uit zich namelijk ook in de Grondwet, in de rechtspraak, 
in de gewoonte, in de gebruiken, in de algemene beginselen ... (60). 
Bovendien is het recht waaraan de rechter zich te houden heeft, 
ruimer dan het geheel van de nationale normen. Het omvat ook 
het internationaal recht en inzonderheid alle normen van de 
internationale verdragen die de bevoegde instellingen van de N a tie 
hebben gesloten en goedgekeurd .en die rechtstreekse werking 
hebben in de interne rechtsorde. · 

ii) De onafhankelijkheid van hoven en rechtbanken 

AJs de hoven en rechtbanken erop aanspraak mogen maken 
dat zij de oorspronkelijke wil van de N a tie uitdrukken, dan ligt 
dit ook aan de essentie zelf van hun beslissingen die vereist 
dat die beslissingen in een totale onafhankelijkheid worden 
genomen. 

De onafhankelijkheid van de hoven en de rechtbanken die 
inherent is aan de rechtsprekende functie is een algemeen rechts
beginsel dat niet alleen door de artikelen 6 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens en 14 van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
maar ook door tal van wets- en grondwetsbepalingen wordt beves
tigd (61). 

Een van de specifieke kenmerken van de rechtsprekende hande
ling bestaat erin dat zij noch aan een hierarchische overheid noch 
aan voogdijoverheid is onderworpen. Het mag niet dat wie een 
rechtsprekende handeling verricht verantwoording zou verschul
digd zijn aan een hogere overheid (62). 

In de eerste plaats horen de hoven en rechtbanken onafhankelijk 
te zijn ten opzichte van de Uitvoerende Macht en van de partijen. 
Toch client hun onafhankelijkheid verder te gaan. Zij client even
zeer te bestaan ten opzichte van de parlementaire assemblees en 
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van feitelijke machten zoals politieke, economische of sociale pres
siegroepen (63). 

iii) De garanties inzake vorm en procedure 
van de beslissingen van de hoven en rechtbanken 

De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken om de oorspron
kelijke wil van de Natie te uiten, steunt eveneens op garanties 
inzake vorm en procedure die de rechten van de justitiabelen 
bedoelen te beschermen : hun handelingen mogen uitsluitend 
verricht worden in het kader van een openbaar en contradictoir 
debat (art. 148 Gw.) en moeten worden neergelegd in met redenen 
omklede beslissingen en worden uitgesproken in openbare terecht
zitting (art. 149 Gw.). 

iv) Gevolgen van de beslissingen 
van de hoven en rechtbanken 

De gevolgen moeten vanuit twee standpunten worden bekeken. 
Enerzijds hebben de rechtsprekende handelingen gezag van 

gewijsde, relatief gezag in burgerlijke zaken en gelding erga omnes 
in strafzaken. Aangezien zij wettelijke kracht van waarheid 
hebben, kunnen zij slechts bij wege van gewone of buitengewone 
rechtsmiddelen worden bestreden en in de gevallen waar de wet 
hervorming, nietigverklaring, cassatie of herziening toestaat. 

Anderzijds zijn de rechterlijke beslissingen mede rechtschep
pend. 

Waar artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek (en v66r januari 
1969 artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek dat het opheft en 
vervangt), bepaalt dat de rechters in de zaken die aan hun oordeel 
zijn onderworpen, geen uitspraak mogen doen bij wege van alge
mene en als regel geldende beschikking, schijnt die wetsbepaling 
eraan in de weg te staan dat de rechtspraak beschouwd zou 
kunnen worden als een autonome bron van positief recht. Hoewel 
zij geen uitspraak mogen doen bij wege van algemene en als regel 
geldende beschikking, mogen, ja moeten de rechters evenwel, 
indien nodig, de wetten interpreteren en de lacunes ervan 
aanvullen. De artikelen 5 van het Gerechtelijk Wetboek en 258 van 
het Strafwetboek verbieden namelijk dat zij weigeren recht te 
spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de 
duisterheid of de onvolledigheid van de wet. 

Aangezien de rechtscolleges van de Rechterlijke Macht met de 
dwingende functie zijn bekleed om de geschillen waarvan zij 
kennis hebben genomen te beslechten, hebben zij tegelijk de macht 
en de plicht rechtsprekende oplossingen te bieden in aile gevallen 
waar de wetten de bij hen aanhangig gemaakte litigieuze kwestie 
niet hebben voorzien of geregeld. In die zin scheppen zij recht en 
geven zij, net als de wetgever, mede uiting aan de oorspronkelijke 
wil van de Natie, meestal door ze te actualiseren. Hoewel strikt 
genomen de hoven en rechtbariken aileen het recht niet mogen 
scheppen, nemen zij toch deel aan de schepping ervan; de recht
spraak wordt in de wet gei:ntegreerd : zij is de wet zoals de hoven 
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en de rechtbanken ze, door hun beslissingen, hebben ge!nterpre
teerd en vervolledigd (64). 

Al vindt Carre de Malberg dat een functie van loutere wets
toepassing geen vertegenwoordigende macht kan opleveren, toch 
geeft hij toe dat de rechtsprekende bevoegdheid "peut s'elever au 
degre d'une puissance de representation dans le cas ou le juge cree 
du droit en comblant les lacunes des lois" (65). 

14. De voornaamste kritieken van de Franse rechtsleer tegen de 
mening dat de rechters een vertegenwoordigend karakter hebben, 
kunnen tot drie bezwaren worden teruggevoerd. 

i) Ret eerste bezwaar is dat de rechters van de Rechterlijke 
Macht geen vertegenwoordigende macht kunnen vormen omdat zij 
noch de Uitvoerende, noch de Wetgevende Macht een halt kunnen 
toeroepen (66). 

Carre de Malberg schrijft : "Comme le dit M. Hauriou (Principes 
de droit public), t.l, p. 450: 'Les organes juridictionnels ne consti
tuent pas un pouvoir. En effet, ils ne peuvent arreter ni l'organe 
executif, ni l'organe legislatif', elles (les juridictions judiciaires) ne 
constituent pas, a proprement parler un pouvoir dans l'Etat". 

Dat bezwaar kan in ons hedendaags publiek recht niet in 
aanmerking genomen worden. Naast het feit dat de rechtscolleges 
van de Rechterlijke Macht in Belgie grondwettelijk tot staatsmacht 
zijn verheven, hebben zij, onder bepaalde omstandigheden, de 
bevoegdheid en de plicht om een halt toe te roepen aan zowel de 
uitvoerende als de wetgevende organen. 

De toetsing van de handelingen van de uitvoerende organen is 
het oudst en bestaat al meer dan anderhalve eeuw. Om de justi
tiabelen te beschermen tegen eventuele onwettigheden van de 
uitvoerende organen, bepaalt artikel 159 van de Grondwet dat de 
hoven en de rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke 
besluiten aileen toepassen in zover zij met de wetten overeen
stemmen. Bovendien heeft uw Hof - en niet langer de Koning, 
zoals onder het Nederlandse regime- krachtens artikel158 van 
de Grondwet de bevoegdheid om uitspraak te doen over conflicten 
van attributie. 

Toetsing van de handelingen van wetgevende organen is van 
recentere datum en gaat een kwarteeuw terug. Sinds het arrest 
van uw Hofvan 27 mei 1971 in de zaak N.V. Fromagerie Franco
Suisse Le Ski (67) wordt aangenomen dat de hoven en rechtbanken 
de interne normen en meer bepaald de wetgevende normen slechts 
mogen toepassen voor zover zij verenigbaar zijn met de normen 
van de internationale verdragen die rechtstreekse werking hebben 
in de interne rechtsorde (68). Overigens hebben de hoven en 
rechtbanken sinds 1984 (69), via de prejudiciele vragen die zij aan 
het Arbitragehof stellen, de bevoegdheid en het recht om te 
weigeren de wetten, decreten en ordonnantien toe te passen die dat 
Hof in casu onverenigbaar heeft geacht met de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de 
onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en 
de Gewesten. Sinds 1989 (70), ingevolge de uitbreiding van de 
bevoegdheden van het Arbitragehof, hebben zij bovendien, nog 
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steeds via de aan dit Hof gestelde prejudiciele vragen, de bevoegd
heid en het recht om te weigeren de wetten, decreten en ordon
nantien toe te passen die dat Hof in casu onverenigbaar heeft 
geacht met de grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid voor 
de wet (art. 10 Gw.), het discriminatieverbod (art. 11 Gw.) en de 
vrijheid van onderwijs (art. 24 Gw.) (71). Die jurisdictionele toet
sing van de wetten laat zich verantwoorden door de idee dat de 
goedgekeurde wet de wil van de N a tie slechts kan uitdrukken 
wanneer de regels van de internationale verdragen met recht
streekse werking in het intern recht en de grondwettelijke regels 
worden in acht genomen. 

ii) Een tweede bezwaar luidt dat de gewone rechters weliswaar 
recht kunnen scheppen maar dat dit recht slechts de waarde heeft 
van een zakelijke oplossing (72). 

Dat bezwaar lijkt mij niet doorslaggevend. Ret is inderdaad zo 
dat de gerechtelijke beslissingen slechts zakelijke oplossingen die 
enkel gelden voor een bepaald geval en in die zin geen elementen 
zijn van de rechtsorde in haar geheel. Dat neemt evenwel niet weg 
dat de beginselen waarop de oplossing steunt en die zijn vervat in 
de dicta van die beslissingen en in de motieven waarop deze 
noodzakelijk zijn gegrond, deel gaan uitmaken van de wetten en 
aldus bijdragen tot "rechtsprekende schepping van algemene 
regels" die de rechtsorde uitmaken. 

iii) Een derde bezwaar is dat de bevoegdheid van de gewone 
rechters om recht te scheppen aileen kan worden uitgeoefend in de 
geschillen tussen prive-personen of in geschillen waarin aileen 
prive-belangen in het geding zijn. Zij zijn immers in de regel niet 
bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de uitoe
fening van de openbare macht of die rechtstreeks een Staatsbelang 
raken (73). 

Dat bezwaar snijdt geen hout in het Belgisch recht. 
In onze rechtsorde zijn de hoven en rechtbanken krachtens de 

artikelen 144 en 145 van de Grondwet in zeer algemene zin 
bevoegd om uitspraak te doen over geschillen inzake burgerlijke 
rechten en, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen, over 
geschillen inzake politieke rechten. Daarbij is de hoedanigheid van 
de litigerende partijen zonder belang, evenmin als de aard van de 
handelingen of belangen die tot het geschil hebben geleid. Aldus 
heeft de Grondwetgever, met betrekking tot de hoedanigheid van 
de litigerende partijen, geen onderscheid gemaakt tussen prive
personen en openbare personen, noch tussen de Staat optredend 
als prive-persoon en de Staat optredend als openbare persoon. De 
Staat is net zoals de burgers onderworpen aan de rechtsregels en, 
in beginsel, aan de gemeenrechtelijke regels inzake vergoeding van 
de schade die voortvloeit uit de foutieve miskenning van subjec
tieve rechten en van wettige belangen van de personen (74). 

De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken om mede recht te 
scheppen wordt niet aileen uitgeoefend in de processen tussen 
prive-personen of in processen die aileen prive-belangen betreffen. 
Hun tussenkomst kan niet worden teruggebracht tot een loutere 
arbitrage met een prive-karakter. Bij stilzwijgen, onduidelijkheid 
of onvolkomenheid van de wetten moeten zij deze uitleggen of de 
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tekortkomingen ervan aanvullen. Dat geldt evenzeer wanneer zij 
te beslissen hebben over geschillen in verband met de uitoefening 
van de openbare macht of die rechtstreeks een staatsbelang 
betreffen. 

b) Het openbaar ministerie 

15. Ret openbaar ministerie kan niet worden beschouwd, ik zei 
het reeds (75), als een vertegenwoordiger van de Uitvoerende 
Macht bij de hoven en rechtbanken (76). Ret treedt niet op 
krachtens een delegatie van die macht. Zijn bevoegdheid komt 
rechtstreeks uit de wet (art. 138, Ger.W.; art. 1, wet 17 april1878). 
Zoals Destouvelles voor het Nationaal Congres verklaarde, zijn de 
magistraten van het openbaar ministerie "in de eerste plaats de 
mannen van de wet en van de Natie" (77). 
_ Ret openbaar ministerie behoort weliswaar tot de Rechterlijke 
Macht, toch oefent het activiteiten uit die nu eens van rechtspre
kende dan weer van uitvoerende aard zijn. 

In de uitoefening van de rechtsprekende functie verschaft het, in 
volledige onafhankelijkheid, de hoven en rechtbanken toelichting 
nopens de juiste draagwijdte van de wetten, door het geven van 
adviezen of het nemen van conclusies over de uitlegging van de 
wetten of over de wijze waarop de leemtes ervan kunnen worden 
aangevuld. Dat het openbaar ministerie dusdoende optreedt als 
een vertegenwoordiger van de N a tie, net zoals de hoven en recht
banken, lijdt geen twijfel. Ret is daarbij immers een orgaan van 
een macht die uitgaat van de N a tie, en neemt aldus deel aan de 
uitdrukking van de oorspronkelijke wil van die N a tie, inzonderheid 
door de bijdrage die het levert tot de rechtschepping. 

Maar handelt het openbaar ministerie ook als vertegenwoordiger 
van de N a tie wanneer het onder het gezag en het toezicht van de 
minister van Justitie een uitvoerende functie uitoefent, bijvoor
beeld wanneer het de strafvordering instelt ofuitoefent, de gerech
telijke beslissingen uitvoert of dwangmaatregelen hanteert? Dat is 
een kiese vraag, vooral gelet op de talloze twistpunten die thans 
bestaan over de invloed van de Uitvoerende Macht op de functies 
van het openbaar ministerie. Ret uitdiepen van die problematiek 
zou ongetwijfeld het bestek van mijn rede te buiten gaan (78). Ik 
wil hier enkel stellen dat uit de enkele omstandigheid dat een 
bepaalde handeling van het openbaar ministerie tot zijn uitvoe
rende functie behoort, niet kan worden afgeleid dat het die hande
ling niet noodzakelijk heeft verricht als vertegenwoordiger van de 
Natie. 

2• Het verband tussen het begrip verkiezing 
en het begrip vertegenwoordiging van de Natie 

door de Rechterlijke Macht 

a) De invloed 
van het feit dat de gerechtelijke ambten niet verkiesbaar zijn 

op de vertegenwoordiging van de Natie door de Rechterlijke Macht 

16. Binnen de perken van zijn bevoegdheden vertegenwoordigt 
de Rechterlijke Macht dus de Natie, hoewel haar leden niet door 
het kiezerskorps zijn verkozen. 
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Het idee van verkiezing werd vaak verbonden met het begrip 
nationale vertegenwoordiging. 

In de Encyclopedie schreef Baron d'Holbach "Nul ordre de cito
yens ne doit jouir pour toujours du droit de representer la Nation; 
il faut que de nouvelles elections rappellent aux representants que 
c'est d'elle qu'ils tiennent leur pouvoir. Un corps dont les membres 
jouiraient sans interruption du droit de representer l'Etat, en 
deviendrait bientot le maitre ou le tyran" (79). 

Tijdens de Franse Revolutie betoogde Roederer dat de vertegen
woordiging bepaald wordt door verkiezing "L'essence de la repre
sentation"- zo zei hij tot de Assemblee Constituante- "est que 
chaque individu represente vive, delibere dans son representant; 
qu'il ait confondu, par une confiance libre, sa volonte individuelle 
dans la volonte de celui-ci. Ainsi, sans election point de represen
tation; ainsi les idees d'heredite et de representation se repoussent 
l'une l'autre; ainsi un roi hereditaire n'est point representant ... La 
confiance individuelle et !'election peuvent seules conferer le 
caractere representatif' (80). Verscheidene leden van die assem
blee, onder wie Robespierre (81), weigerden het representatieve 
karakter van de Koning te erkennen omdat zij oordeelden dat 
verkiezing een voorwaarde voor de vertegenwoordiging was. 

De meerderheid van de Constituante verwierp dat stand punt. In 
de opvatting van de Constituante van 1791 is er geen noodzakelijk 
verband tussen verkiezing en vertegenwoordiging. Vertegenwoor
diging vloeit niet voort uit verkiezing (82). Zo komt het dat, 
enerzijds, de Grondwet van 1791 expliciet bepaalde dat de Koning 
een vertegenwoordiger van de Natie was (Titel III, art. 2) (83) en 
dat anderzijds, binnen het bestel van die grondwet, bepaalde 
ambtenaren, van wie verkiezing aan de oorsprong lag van hun 
ambt, niet als vertegenwoordigers van de N a tie werden beschouwd 
omdat hun taak er niet in bestond de wil van de Natie uit te 
drukken maar wei haar wil uit te voeren. 

Ons grondwettelijk bestel huldigt evenmin het idee dat verkie
zing onlosmakelijk verbonden zou zijn met de vertegenwoordiging. 
Rector Foriers schreef: "La representation s'analyse non pas 
comme ... on le repete trop souvent, en un rapport de mandat entre 
un elu et des electeurs, mais en un pouvoir constitutionnel appar
tenant aux representants, leur permettant de vouloir pour la 
Nation et la representation est la competence juridique qui les 
habilite a prendre des decisions etatiques" (84). 

In een onderzoek over de essentiele inbreng van het heden
daagse publiek recht is professor Delperee terecht van oordeel dat 
die inbreng hoofdzakelijk hierin bestaat dat al wie een macht bezit 
zich nooit zo maar kan opdringen aan de leden van de politieke 
maatschappij. "Les autorites publiques", schrijft hij, "agissent 
parce qu'elles ont ete selectionnees selon les techniques que la 
Constitution determine ... De la, !'importance et la priorite que la 
Constitution reserve a l'inventaire des techniques de selection des 
titulaires du pouvoir (85). Le choix des autorites publiques peut 
s'operer selon des modalites diverses. II peut relever d'une tech
nique de designation. II peut ressortir aussi a une technique d'elec
tion. II peut encore recourir a des techniques plus complexes : ce 
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sont celles qui empruntent, par exemple, des elements particuliers 
aux techniques de designation et d'election (86)". Zoals in Engeland 
wordt gezegd: de vertegenwoordiger is "selected not elected". 

Ten aanzien van' de keuze van de magistraten van de Rechter
lijke Macht, oordeelde de Grondwetgever van 1831, als uitdruk
king van de wil van de soevereine Natie, dat verkiezing door het 
kiezerskorps niet de meest adequate techniek was om die macht in 
staat te stellen de Natie desbevoegd het best te vertegenwoordigen. 

Het Nationaal Congres had bijzonder veel aandacht voor het 
probleem van de werving van de magistraten en meer bepaald voor 
de vraag of die werving al dan niet moest gebeuren via verkiezing 
voor een bepaalde tijd. 

Het wist heel goed dat de Franse grondwetten van 3 september 
1791, van 24 juni 1793 en van 5 Fructidor van het jaar III (22 
augustus 1795) bepaalden dat de rechters, of althans sommigen 
onder hen, rechtstreeks door het volk werden verkozen (87). 

Tijdens de periode van de aanhechting van Belgie aan Frankrijk 
moesten, krachtens de Grondwet van het jaar III (1795), de 
vrederechters en de rechters van de diverse rechtbanken verkozen 
worden. Vanaf 1797 werden er in onze provincies dan ook verkie
zingen van rechters gehouden. Dat systeem was echter geen lang 
lev en beschoren. Toen Napoleon Bonaparte aan de macht kwam 
(1800) werd namelijk aan de eerste consul, en achteraf aan de 
keizer, de bevoegdheid toegekend om bijna alle magistraten te 
benoemen. Aileen de vrederechters werden nog verkozen (88). 
Weliswaar verplichtte de Grondwet van het jaar VIII (1800) de 
eerste consul de leden van de rechtbanken te kiezen uit diegenen 
die de kiezers op lijsten van notabelen hadden aangewezen, maar 
die verplichting verdween al twee jaar later. 

Onder het Nederlandse bewind bleefmen, in afwachting van een 
nieuwe wet over de gerechtelijke organisatie (89) (90), het Franse 
systeem toepassen hoewel de Fundamentele Wet van de Neder
landen voorschreef dat de leden van de hoven van justitie (hoven 
van beroep) door de Koning werden benoemd uit een lijst van drie 
kandidaten die door de Provinciale Staten werden voorgedragen 
(91). 

Het probleem van de rekrutering van de magistraten mondde uit 
in een debat tijdens de zitting van het Nationaal Congres van 22 
januari 1831 waar verschillende tendensen naar voren kwamen. 
Volgens het systeem van het ontwerp van de Grondwetscommissie, 
dat terugging op de Fundamentele Wet van 1815, zouden de 
vrederechters, de rechters en voorzitters in de rechtbanken van 
eerste aanleg, de raadsheren en voorzitters in de hoven van beroep 
door het staatshoofd benoemd worden uit een lijst van drie kandi
daten die door de provincieraden werden voorgedragen terwijl de 
voorzitters en raadsheren in het Hof van Cassatie door het staats
hoofd zouden worden benoemd uit een door de kieskamer voorge
legde lijst van drie kandidaten (92). Tijdens de besprekingen bleek 
dat verscheidene leden van het Congres de rechtstreekse verkie
zing van sommige rechters door het kiezerskorps gunstig gezind 
waren. Ridder de Theux de Meylandt diende tegen het on twerp een 
amendement in volgens hetwelk de vrederechters rechtstreeks 
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door de burgers zouden worden verkozen voor een periode van tien 
jaar. Alexander Rodenbach steunde dit amendement (93). Dhr. Van 
Snick stelde een termijn van vijf jaar voor, terwijl dhr. de Robaulx 
een amendement indiende luidens hetwelk alle vrederechters en 
rechters van eerste aanleg (94) zouden moeten worden verkozen. 
Verslaggever Raikem viel hem daarin bij (95). Bij de stemming 
werden de amendementen van de heren de Theux, Rodenbach en 
de Roubaulx verworpen (96). Zoals blijkt uit de verklaringen van 
de heren Claus (97), Fransman (98), Lebeau (99), Destouvelles 
(100) en DeSmet (101) was de Grondwetgever van oordeel dat de 
verkiezing van de rechters voor een bepaalde tijd door het volk niet 
voldoende de rechtschapenheid van de magistraten en hun kennis 
van het recht waarborgde. 

De oplossing die uiteindelijk in de Grondwet werd overgenomen, 
die trouwens vrij dicht aanleunt bij het napoleontische systeem, 
combineert, zoals bekend, drie benoemingssystemen voor de 
beroepsmagistraten : de benoeming door het Staatshoofd van de 
vrederechters en rechters in de rechtbanken van eerste aanleg (art. 
151, eerste lid, Gw.) en die van de ambtenaren van het openbaar 
ministerie (art. 153 Gw.), zonder dat daarvoor kandidaten door een 
of meer gestelde lichamen worden voorgedragen; de benoeming 
door het Staatshoofd van de voorzitters en ondervoorzitters in de 
rechtbanken van eerste aanleg, de raadsheren in de hoven van 
beroep en de raadsheren in het Hof van Cassatie uit twee lijsten 
van twee kandidaten, de ene, naar gelang het geval, door het hof 
van beroep of door het Hof van Cassatie, de andere door een 
provincieraad (eventueel de Raad van het Brusselse Hoofdstede
lijke Gewest) ofbeurtelings door de Kamer van volksvertegenwoor
digers en de Senaat voorgelegd (art. 151, tweede tot vijfde lid); de 
coi:iptatie waarbij de hoven uit hun leden hun voorzitters en hun 
ondervoorzitters kiezen (art. 151, zesde lid) (102). 

b) De invloed 
van het feit dat parlementsleden worden verkozen 

op de vertegenwoordiging van de Natie door de Rechterlijke Macht 

17, Uit de bewoordingen van artikel 42 van de Grondwet "de 
leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie, en niet enkel 
diegenen die hen hebben verkozen" (103) kan niet worden afgeleid 
dat enkel de leden van de twee federale Kamers zorgen voor de 
vertegenwoordiging van de Natie en dat, bijgevolg, de Rechterlijke 
Macht die N a tie niet kan vertegenwoordigen, 

In de gangbare terminologie slaat de term "vertegenwoordiger" 
weliswaar meestal op de leden van Kamer van volksvertegenwoor
digers (104) en de uitdrukking "de nationale vertegenwoordiging" 
op de leden van die twee assemblees, maar het is ook zo dat de 
gangbare terminologie vaak niet aan de juridische regels aange
past is. Terwijlluidens artikel33, eerste lid, van de Grondwet "alle 
mach ten uitgaan van de N a tie" blijft zij het hebben, zoals professor 
Delperee opmerkt, over "soevereine kamers", een "soevereine" 
vorst en zelfs over "soevereine" rechters (105). Hetzelfde geldt voor 
de begrippen "vertegenwoordiger" en "nationale vertegenwoordi
ging". 
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Krachtens de artikelen 33 en 42 vari de Grondwet zijn zowel de 
senatoren als de volksvertegenwoordigers ongetwijfeld vertegen
woordigers van de Natie (106) maar krachtens artikel 33 van de 
Grondwet wordt zij ook door andere staatsorganen dan de leden 
van beide federale Kamers vertegenwoordigd. 

De artikelen 33 en 42 van de Grondwet moeten worden ge!nter
preteerd in onderling verband. Artikel 33 komt logisch en chrono
logisch op de eerste plaats en geeft artikel 42 geeft er slechts een 
beperkte toepassing van, en niet omgekeerd, aldus professor 
Delperee (107). 

In de opvatting dat het begrip nationale vertegenwoordiging 
uitsluitend op de leden van beide verkozen federale Kamers slaat, 
worden die leden in hoofdzaak als vertegenwoordigers van de N atie 
beschouwd omdat ze verkozen zijn en wordt aangenomen dat de 
juridische verhoudingen die uit die verkiezing ontstaan van 
contractuele aard zijn, net als de verhoudingen die, in privaat
recht, voortvloeien uit de mandaatsovereenkomst. Het betreft hier 
de bekende theorie van het representatieve mandaat : de verkie
zing van de vertegenwoordiger is een mandaat waarbij de kiezer 
de mandant en de verkozene de mandataris is. De mandaterings
operatie die de verkiezing eigenlijk is, heeft tot gevolg dat de 
kiezers in zekere zin hun machten aan de verkozenen delegeren. 
Krachtens het mandaat dat zij van de kiezers hebben gekregen, 
vervullen de verkozenen hun ambt als gevolmachtigden (108). 

Op juridisch vlak kunnen tegen de theorie van het representa
tieve mandaat heel wat bezwaren worden gemaakt. De rechtsleer 
heeft dan ook duidelijk op die bezwaren gewezen (109) : die theorie 
is namelijk onverenigbaar met de essentit\le regels van het 
mandaat, meer bepaald met de regels betreffende de aard van het 
mandaat (110), de verplichtingen van de mandataris (111), de wijze 
waarop het mandaat eindigt (112) en de gevolgen van het mandaat 
(113). 

Hoewel, krachtens artikel 42 van de Grondwet, de leden van 
beide federale Kamers de N a tie vertegenwoordigen en niet enkel 
diegenen die hen hebben verkozen, kan die vertegenwoordiging 
niet voortvloeien uit een mandaat waarbij de kiezers, bij de 
verkiezingen, de openbare macht zouden delegeren aan de Kamer
leden die zij hebben verkozen; daarvoor ontbreken immers essen
tii:\le elementen die inherent zijn aan de mandaatsovereenkomst. 

Overigens kan uit het feit dat de leden van beide federale 
Kamers verkozen zijn door de actieve burgers niet worden afgeleid 
dat de verkozenen hun macht, bij wege van delegatie, van die 
kiezers hebben ontvangen. Zoals ik er al op heb gewezen, bestaan 
er in ons grondwettelijk bestel diverse technieken om de houders 
van machten te kiezen en het is niet omdat de houder van een 
macht, volgens de Grondwet, door een bepaalde persoon wordt 
aangewezen dat hij noodzakelijkerwijs zijn macht van die persoon 
ontvangt. Een voorbeeld ter illustratie : het feit dat de Koning de 
rechters benoemt, betekent niet dat dezen, bij wege van delegatie, 
hun mach ten van de Koning zouden ontvangen. Dit voorbeeld toont 
duidelijk aan dat de selectiewijze, die de benoeming vormt, louter 
een keuze van personen is en geen overdracht van machten. 
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Hetzelfde geldt voor de leden van de kamers : juridisch gezien is 
die verkiezing louter een aanwijzingsprocedure van de leden van 
de wetgevende Kamers die mutatis mutandis kan worden verge
leken met de handeling waarbij de Koning de leden van de 
Rechterlijke Macht benoemt; zij houdt geen overdracht in van 
machten van de kiezers aan de verkozenen. De leden van de 
federale Kamers zijn weliswaar tot de macht geroepen door 
degenen die hen hebben verkozen en in die zin kan worden gezegd 
dat de kiezer de bewerker is van de machten van. de door hem 
verkozen parlementsleden, maar de bevoegdheden die de leden van 
beide Kamers ingevolge hun verkiezing hebben ontvangen zijn niet 
afkomstig van degenen die hen hebben verkozen, (114) wat uiter
aard niet betekent dat, voor de goede werking van het electoraal 
en politiek systeem, de verkozene op sociologisch vlak, anders 
gezegd via zijn houding, de mening van zijn kiezers of van hun 
groepen niet dient te vertolken (115). 

Artikel 42 van de Grondwet houdt in dat de leden van beide 
federale Kamers hun machten ontvangen van de Natie, geconci
pieerd als, zoals Carre de Malberg schrijft, "corps unifie, envisage 
dans son universalite globale et distingue, par consequent, des 
unites individuelles et des groupes partiels que ce corps national 
comprend en soi" (116). Die parlementsleden vertegenwoordigen de 
Natie omdat de Grondwet hun, binnen de perken van de bevoegd
heden van de federale Kamers, de macht heeft toevertrouwd om de 
oorspronkelijke wil van de N a tie uit te drukken of mede uiting te 
geven aan die wil. Zo komen wij opnieuw bij het reeds uiteenge
zette idee dat wat de vertegenwoordiger van de Natie kenmerkt er 
niet in bestaat verkozen te zijn maar voor de Natie te willen. Als 
vertegenwoordigers van de Natie hebben de leden van de federale 
kamers de taak om de wil van de Natie, en niet aileen die van hun 
kiezers, uit te drukken (117) en is de macht die zij uitoefenen die 
van de Natie en niet die van hun kiezers (118). 

Zo ook vertegenwoordigen de hoven en rechtbanken, alsook het 
openbaar ministerie, de N a tie aangezien de Grondwet en de 
krachtens die Grondwet uitgevaardigde wetten hun bevoegdheden 
heeft toegekend die eveneens inhouden dat zij de macht hebben om 
de oorspronkelijke wil van de N a tie uit te drukken of mede uiting 
te geven van die wil. 

C. BIJZONDERE PROBLEMEN 

18. Het representatieve karakter van de Rechterlijke Macht ten 
opzichte van de Natie roept verscheidene specifieke problemen op. 
De voornaamste daarvan betreffen respectievelijk de rekrutering 
van de magistraten, de samenstelling van de hoven en recht
banken en het toezicht op de werking van de Rechterlijke Macht. 

1 o Aanwerving van magistraten 

19. Het eerste probleem houdt verband met de werving van 
magistraten : als de Rechterlijke Macht binnen de perken van zijn 
bevoegdheden de N a tie vertegenwoordigt, moet dit dan gevolgen 
hebben voor de werving van magistraten? 
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In het Verenigd Koninkrijk wordt de magistratuur verweten dat 
zij onvoldoende representatief is voor de maatschappij. Zij zou 
namelijk teveel mannelijke leden tellen die in het algemeen uit de 
hoge burgerij en te weinig uit de culturele en etnische minder
heden afkomstig zijn. Vandaar de huidige tendens om als "magis
trates" meer vrouwen, mindervaliden ofpersonen uit het Common
wealth in dienst te nemen. De Verenigde Staten ondervinden 
soortgelijke moeilijkheden (119). 

Bij de beoordeling van de verhoudingen inzake vertegenwoordi
ging die tussen de N a tie en de Rechterlijke Macht bestaan, 
inzonderheid in verband met de werving van magistraten, moet er 
beslist rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de 
verhoudingen inzake vertegenwoordiging tussen de Natie en de 
twee overige machten, in het bijzonder de wetgevende Kamers. 
Wat betreft de verhoudingen inzake vertegenwoordiging tussen de 
Natie en de wetgevende Kamers moeten, volgens mij, vooral twee 
factoren in die ontwikkeling onderstreept worden. 

De eerste factor is de groeiende invloed van het kiezerskorps op 
de verkozenen. In feite is de verhouding tussen kiezers en verko
zenen er niet langer een van loutere aanwijzing : geleidelijk aan 
zijn de kiezers een effectieve controle gaan uitoefenen op het 
gedrag en de beslissingen van hun verkozenen. Om hun 
herverkiezing niet in het gedrang te brengen, zijn de parlementa
riers gaandeweg hoe langer hoe meer in grote lijnen de directieven 
gaan volgen die zij van hun kiezers inzake verschillende politieke 
kwesties meegekregen hebben (120). Die ondergeschiktheid van de 
verkozenen aan het kiezerskorps werd in de loop van de vorige 
eeuw achtereenvolgens versterkt door de invoering van het alge
meen meervoudig stemrecht in 1893 en van het kiesstelsel van 
evenredige vertegenwoordiging in 1899, en in de loop van deze 
eeuw door de invoering van het enkelvoudig stemrecht voor 
mannen in 1919 en van het enkelvoudig stemrecht voor mannen 
en vrouwen in 1948. De leden van beide Kamers zijn in werkelijk
heid de vertegenwoordigers van hun kiezers of van hun partij 
geworden, zodat de regel van artikel 42 van de Grondwet, krach
tens welke zij de N a tie vertegenwoordigen en niet enkel de kiezers 
die hen verkozen hebben, door de feiten tegengesproken wordt 
(121). 

De tweede factor is de verschuiving van de vertegenwoordigings
problematiek van het juridische naar het sociologische vlak. 
Aanvankelijk was de theorie van de vertegenwoordiging van de 
Natie een zuiver juridische kwestie. Haar juridische draagwijdte 
heb ik hierboven reeds uiteengezet. De theoretici van het kies
stelsel van evenredige vertegenwoordiging en de daaropvolgende 
invoering van dat kiesstelsel in 1899 hebben de vertegenwoordi
gingsproblematiek naar het sociologische vlak verplaatst (122). In 
de uitdrukking "evenredige vertegenwoordiging" heeft het begrip 
vertegenwoordiging niet langer meer zijn traditionele juridische 
betekenis. N adat de elector ale sociologie aan het licht had gebracht 
dat verkiezingen een marrier zijn om meningen te uiten, is het 
voornaamste probleem van de vertegenwoordiging dat van de 
trouwe weergave van die uiting geworden. Duverger zegt hierover : 
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"Le Parlement est considere desormais comme une image du pays, 
comme la reproduction a echelle reduite de l'ensemble des elec
teurs : il represente la nation comme un portrait represente son 
modele ... " (123). 

De groeiende invloed van het kiezerskorps op de verkozenen en 
de verschuiving van de vertegenwoordigingsproblematiek van het 
juridische naar het sociologische vlak hebben aldus tot gevolg 
gehad dat het sociologisch begrip van vertegenwoordiging van de 
meningen van het kiezerskorps voortaan nauw verbonden is met 
het juridisch begrip van de vertegenwoordiging van de Natie. 

20. Die ontwikkeling die de verhoudingen inzake vertegenwoor
diging tussen deN a tie en de politieke mach ten kenmerkt, moet wei 
een weerslag hebben op de aard van de verhoudingen die tussen 
de Natie en de Rechterlijke Macht moeten bestaan: wil de Rech
terlijke Macht binnen de perken van haar bevoegdheden de Natie 
vertegenwoordigen, dan moet zij in zo ruim mogelijke mate een 
afspiegeling zijn van de verschillende opiniestromingen in onze 
maatschappij. 

Ik ben het dan oak volledig eens met commissievoorzitter Lalle
mand, die in 1991 in de Senaat verklaarde dat '1e fait de permettre 
la representation de courants d'opinion au sein de (la magistra
ture) n'est nullement une chose detestable, mais plutot necessaire 
parce que si la magistrature beige n'est pas elective, n'est pas le 
produit d'une representation populaire, elle doit neanmoins etre 
representative de la Nation" (124). 

Het uitoefenen van de rechterlijke ambten mag niet het mono
polie vormen van een enkele klasse, van een enkele partij noch van 
een enkele politieke, filosofische of godsdienstige stroming. Het 
rapport van de door de heer Krings voorgezeten werkgroep over de 
opleiding en de rekrutering van de magistraten preciseert in dat 
verband : "Het is bijgevolg normaal, dat de Uitvoerende Macht, die 
uit kracht van de Grondwet de politieke verantwoordelijkheid voor 
de benoemingen draagt, deze factor in aanmerking neemt om het 
onmisbaar evenwicht te handhaven of, mocht zulks nodig blijken, 
te bereiken" (125). 

Nochtans moeten we hier onmiddellijk aan toevoegen dat het 
nastreven van dat evenwicht niet de enige factor is die in overwe
ging mag worden genomen bij het kiezen van een kandidaat voor 
een eerste benoeming of een promotie. 

Zoals het rapport dat ik zonet vermeld heb, met klem onder
streept, "Het fundamentele vereiste dat onder alle omstandig
heden bij de keuze moet doorwegen is de waarde van de kandidaat, 
zowel op menselijk en zedelijk gebied, d.w.z. zijn karakteriele 
eigenschappen, als op het gebied van zijn intellectuele aanleg, 
bekwaamheid en arbeidsvermogen. ( ... ) De minister moet 
aangaande de bekwaamheid en kwaliteiten van de kandidaat een 
maximum aan inlichtingen inwinnen, zodat de politieke keuze pas 
daarna kan plaatsvinden tussen kandidaten van nagenoeg gelijke 
waarde" (126). 
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2• De samenstelling van hoven en rechtbanken 

21. Het tweede probleem betreft de samenstelling van de hoven 
en rechtbanken : houdt de bewering dat de Rechterlijke Macht, 
binnen de perken van zijn bevoegdheden, de Natie vertegenwoor
digt, in dat het rechterlijke ambt moet worden opengesteld voor 
een groter aantal lekenrechters? 

Antoine Garapon heeft onlangs de stelling ontwikkeld dat als 
iedere rechter een burger is, iedere burger, volgens de grote erfenis 
van 1789, dan ook een rechter is. 

"Tout citoyen," schrijft hij, "est a ce titre un detenteur d'une 
partie de la souverainete. Cette partie judiciaire de la citoyennete 
merite d'etre reveillee au moment ou les missions de la justice se 
diversifient. L'accaparement de la fonction de juger par l'Etat nous 
a fait oublier que, dans la Republique, ce n'est pas le jure qui est 
I' exception, mais plut6t le juge. Les debats revolutionnaires insis
tent beaucoup sur le fait que la justice est une fonction et non un 
metier et encore moins un etat, et qu'elle git en puissance en tout 
citoyen" (127). 

Vanuit dit standpunt bekeken, zou men, door een ruimer beroep 
te doen op lekenrechters, niet enkel een betere vertegenwoordiging 
van de burger tot stand brengen, maar tevens verschillende 

· problemen van justitie beter kunnen oplossen, met name 
problemen in verband met de middelen, functionele problemen en 
problemen van het vertrouwen van de burger in de justitie. 

Vooreerst de problemen in verband met de middelen. 
De problemen van justitie zijn in hoofdzaak problemen van 

middelen. Een verhoogde participatie van de burger in de rechts
bedeling zou in dat verband, zo zegt men, kunnen helpen de 
moeilijkheden op te lossen die voortvloeien uit het feit dat de 
verhoging van het aantal beroepsrechters ontoereikend blijkt te 
zijn om het hoofd te bieden aan de toename in gerechtelijk werk; 
een situatie die natuurlijk leidt tot gerechtelijke achterstand. "On 
ne sortira pas des problemes de lajustice," schrijftA. Garapon, "en 
recrutant des milliers de juges professionnels supplementaires" 
(128). .· 

Vervolgens de functionele problemen. 
De problemen van justitie zijn tevens functionele problemen. In 

onze veranderende samenleving ondergaat de rol van de justitie 
ingrijpende wijzigingen. 

Professor van Compernolle schrijft in dat verband dat "que ce 
soit dans l'exercice de pouvoirs largement discretionnaires, dans la 
mise en oeuvre de la magistrature presidentielle ou provisoire, 
dans le controle renforce de l'action administrative et meme dans 
la censure de la loi au regard de la norme internationale, le juge 
cesse de correspondre a l'image classique d'une simple executant 
d'une volonte legale preetablie" (129). Meer en meer moet de 
rechter, die geconfronteerd wordt met de onvolkomenheden van de 
rechtsorde, een keuze maken tussen verschillende mogelijkheden 
om uitspraak te doen in geschillen, waarin tegenstrijdige waarden 
in het geding zijn. 
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De professionalisering van de rechters, zegt men, is makkelijk te 
begrijpen als de justitiele functie zich beperkt tot het louter 
toepassen van de wet. Moet men zich niet, zoals A. Garapon, de 
vraag stellen of die professionalisering niet achterhaald is, als 
justitie zoveel andere taken vervult en "repose alors sur un sursaut 
de citoyennete". "Les fonctions de juge aux affaires familiales, de 
juge des enfants ou de juge des tutelles," zo merkt diezelfde auteur 
op, "peuvent etre exercees par n'importe quel citoyen normalement 
intelligent et soucieux de la chose publique. Dire si telle pratique 
educative met l'enfant en danger ne releve pas seulement d'une 
expertise psychologique ni ne se deduit de !'application de regles 
techniques, mais s'apprecie souverainement. Pourquoi les petites 
sanctions ne pourraient-elles pas etre administrees par les citoyens 
comme le demandent les differents rapports sur la politique de la 
ville? Pourquoi ne pas faire controler les sanctions internes a la 
prison par des civils qui viendraient rendre la justice en prison et 
qui surveilleraient l'etat du mitard? Uhypothese n'est pas aussi 
farfelue puisq'elle est deja pratiquee par nos voisins britanniques" 
(130). Zijn de assisenhoven, de arbeidsgerechten, de militaire 
gerechten en de rechtbanken van koophandel geen voorbeelden die 
aantonen dat justitie er belang bij heeft om op dezelfde bank 
beroepsrechters te laten plaatsnemen, wiens bekwaamheid om 
recht te spreken voortvloeit uit hun kennis van het recht, samen 
met lekenrechters die die bekwaamheid verworven hebben door 
andere kwaliteiten : hun geweten, hun ervaring, hun interesse 
voor de materie, hun reputatie in hun activiteitensector ... ? Waarom 
zou onze gerechtelijke organisatie geen ruimere plaats toebedelen 
aan het schepenschap voor, onder meer, het behandelen van 
strafzaken, in navolging bijv. van de Duitse kantongerechten (131) 
en gewestelijke gerechten (132). 

En, ten laatste, het vertrouwensprobleem. 

De problemen van de justitie zijn tevens vertrouwensproblemen. 
Het gerecht is altijd al, terecht often onrechte, zwartgemaakt. Feit 
is dat het nooit zo erg is bekritiseerd als de laatste jaren en dat bij 
een aantal personen zijn krediet erdoor aangetast is. Zou een 
verhoogde participatie van de burgers in zijn optreden het ver
trouwen niet kunnen herstellen dat de Natie het gerecht verschul
digd is? Zou de openbare mening niet op een positievere marrier 
reageren op vonnissen waarbij lekenrechters werden betrokken, 
niet alleen omdat die rechters inderdaad als de rechtstreekse ver
tegenwoordigers van de N a tie zouden overkomen, maar ook omdat 
sommigen onder hen in complexe materies hun kennis zouden 
kunnen inbrengen van de techniek of van de cultuur die eigen is 
aan die materie? "La legitimite de la justice," schrijft A. Garapon 
nog, "ne peut plus etre exclusivement rationnelle mais doit pro
ceder de plusieurs types de legitimite : charismatique, rationnelle 
et representative. Le juge doit non seulement maitriser les con
cepts juridiques mais jouir d'une autorite personnelle et permettre 
au groupe social de se reconnaitre en lui. La legitimite du juge 
depend desormais de sa stature autant que de son statut" (133). 

22. Al valt het niet te betwijfelen dat in de rechtscolleges waar 
beroepsrechters en lekenrechters samen zitting hebben, de inbreng 
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van heel wat van deze laatsten aanzienlijk is, toch neemt dat niet 
weg dat ik mij om de volgende drie redenen niet met de voormelde 
stelling kan verenigen. 

De eerste reden houdt verband met de rechtsleer en de rechts
geschiedenis : in tegenstelling tot wat de voornoemde stelling 
oppert, impliceert "de grate erfenis van 1789" niet dat elke burger 
een rechter is. De Rousseausiaanse theorie van de volkssoeverei
niteit verkondigde weliswaar dat elke burger een deel van die 
soevereiniteit bezat en dus een deel van het vermogen om te 
oordelen. Maar de theorie van de nationale soevereiniteit, zoals ze 
in de Verklaringvan de rechten van de mens en de burger van 1789 

· en in de Franse Grondwet van 1791 werd aangenomen, stelde dat 
de soevereiniteit aan de nationale entiteit behoort en niet was op 
te vatten als een som van individuele soevereiniteiten. Uit die 
theorie volgt niet dat iedere burger houder zou zijn van de macht 
om te oordelen (134). 

De tweede reden is dat het uitoefenen van rechtsprekende 
functies juridische kennis vereist zowel als ervaring en onafhan
kelijkheid en vrijheid van geest. Een lekenrechter zal doorgaans 
niet aileen geen passende opleiding hebben genoten noch 
voldoende ervaring hebben opgedaan, maar bovendien bestaat de 
kans dat hij de nodige vrijheid van geest ontbeert wegens zijn 
economische of sociale bindingen. Hij kan weliswaar de beroeps
rechter Iaten profiteren van zijn beroepservaring, maar dat voor
deel mag ook weer niet worden overdreven; zelden dient de leken
rechter immers uitspraak te doen in zaken die zijn beroep betreffen 
en zelfs dan kan zijn onpartijdigheid in het gedrang komen als een 
van de partijen een concurrent is. 

De derde reden is dat, indien het mandaat van de lekenrechter 
tijdelijk is en kan worden hernieuwd, en de benoeming tot rechter 
aileen op voordracht van representatieve instellingen kan 
gebeuren, het risico bestaat dat de rechter die de instelling die hem 
oorspronkelijk heeft voorgedragen niet in het gelijk heeft gesteld, 
door deze niet opnieuw zal worden voorgedragen. Een dergelijke 
toestand is vanzelfsprekend geen waarborg voor de onafhankelijk
heid en de onpartijdigheid van de lekenrechter (135). 

Overigens moet worden vastgesteld dat de wetgevende ontwik
keling de andere richting lijkt uit te gaan dan die welke in boven
vermelde stelling wordt voorgestaan. Dat blijkt inzonderheid uit 
het feit dat de wet van 10 oktober 1967 tot invoering van het 
Gerechtelijk Wetboek een einde heeft gemaakt aan de samenstel
ling met aileen maar lekenrechters van de rechtbanken van 
koophandel en de arbeidsgerechten en het voorzitterschap van die 
rechtscolleges aan een beroepsrechter heeft opgedragen. Vooruit
zichten van grondwets- of wetswijzigingen die de bovenstaande 
stelling zouden bekrachtigen lijken dus beperkt. 

3° Het toezicht op de handelingen 
van de Rechterlijke Macht 

23. Het derde probleem betreft het toezicht op de handelingen 
van de Rechterlijke Macht : als de Rechterlijke Macht, binnen het 
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domein van haar bevoegdheden, de N atie wil vertegenwoordigen, 
is het dan in een democratische Staat niet logisch dat in naam en 
voor rekening van de N a tie een bepaald toezicht op haar optreden 
kan worden uitgeoefend? De democratie mag zeker niet volstaan 
met de beweringen dat aile machten uitgaan van de Natie of dat 
deze door eeri. macht wordt vertegenwoordigd. Die beweringen 
blijven immers louter platonisch als de Natie, waarvan alle 
machten uitgaan, geen toezicht op de uitoefening ervan kan 
uitoefenen. 

Het is dus niet voldoende te verkondigen dat de Rechterlijke 
Macht uitgaat van de nationale collectiviteit of dat zij die verte
genwoordigt, men moet bovendien weten of toezicht wordt uitge
oefend op haar optreden en zo ja, welk toezicht. 

Het is onjuist te beweren, zoals al te vaak gebeurt, dat geen 
enkel toezicht mag worden uitgeoefend op de Rechterlijke Macht. 
De magistraten van de Rechterlijke Macht zijn niet "de onkreuk
baren" die zij heten te zijn. Voorzitter Lallemand schreef in 1987 : 
"L'acte de juger est controle de mille fa~tons" (136). 

Weliswaar kent het mogelijke toezicht op de werking van de 
Rechterlijke Macht bepaalde beperkingen (137), inzonderheid die 
welke voortvloeien uit het beginsel van de scheiding der machten 
zoals dat is vastgelegd in de Grondwet en inzonderheid in haar 
artikelen 33 tot 41. Dat beginsel bedoelt vooral de onafhankelijk
heid van de gerechten te verzekeren, zoals die inzonderheid wordt 
gewaarborgd door de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag van 
de Rechten van de Mens en 14.1 van het Internationaal verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten (138). 

Op 22 juli 1980 besliste de Franse "Conseil constitutionnel" in 
volgende bewoordingen wat de onafhankelijkheid van de gerechte
lijke overheid ten opzichte van de Wetgevende en de Uitvoerende 
Macht impliceert: "Considerant que (. .. ) l'independance des juri
dictions est garantie ainsi que le caractere specifique de leurs 
fonctions sur lesquelles ne peuvent empieter ni le legislateur, ni le 
gouvernement; qu'ainsi, il n'appartient ni au legislateur, ni au 
gouvernement de censurer les decisions desjuridictions, d'adresser 
a celles-ci des injonctions et de se substituer a elles dans le juge
ment des litiges relevant de leur competence" (139). 

Dat geldt des te meer voor Belgie, zoals ik reeds heb gezegd, nu 
de Belgische Grondwetgever, in tegenstelling tot de Franse, van de 
Rechterlijke Macht een staatsmacht heeft gemaakt die onder
scheiden is van de Wetgevende en Uitvoerende Macht. Het moge
lijke toezicht van de politieke machten op de Rechterlijke Macht 
wordt aldus drievoudig beperkt door : - het verbod om de beslis
singen van de gerechten te censureren, - het verbod om hen 
injuncties te geven, - het verbod om in hun plaats te treden bij 
het berechten van geschillen die tot hun bevoegdheid behoren. Ret 
is dus niet voldoende dat een politiek toezicht niet tot doel of gevolg 
heeft aan de toezichthoudende overheid bevoegdheden toe te 
kennen die niet in de plaats komen van die van de gewone 
gerechten of dezer bevoegdheden niet belemmeren, om te kunnen 
stellen dat dit toezicht de onafhankelijkheid van de gerechten niet 
in het gedrang brengt. Het politiek toezicht mag bovendien niet tot 
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voorwerp of gevolg hebben dat de toezichthoudende overheid 
beslissingen van de gerechten kan censureren of hen injuncties 
kan geven. 

Het toezicht dat krachtens de Grondwet of de wetten mogelijk is 
op het optreden van de Rechterlijke Macht kan worden onderver
deeld in toezicht door die macht zelf en toezicht door andere 
mach ten. 

a) Het toezicht 
dat door de Rechterlijke Macht zelf wordt uitgeoefend 

24. Dat interne toezicht vrijwaart volledig de onafhankelijkheid 
van de Rechterlijke Macht. Aangezien het in principe wordt uitge
oefend naar aanleiding van een betwisting, beoogt het de toepas
sing van de rechtsregels, zonder acht te slaan op opportuniteits
overwegingen en inzonderheid op overwegingen van politieke aard. 
In zijn openingsrede van 1989 heeft procureur-generaal Krings het 
belang en de omvang van dat toezicht uitstekend beklemtoond. Ik 
kan me slechts aansluiten bij zijn diepgaande analyse en kan hier 
derhalve met een bondige verwijzing volstaan (140). 

Vooraf dient te worden herinnerd aan enkele desbetreffende 
grondwettelijke bepalingen. De eerste bepaling is die van artikel 
149, eerste zin, van de Grondwet: "elk vonnis moet met redenen 
omkleed zijn". 

Een van uw arresten zegt in hoofdzaak dat de motivering van de 
vonnissen een essentiEHe waarborg is tegen willekeur en aantoont 
dat de magistraat de hem voorgelegde middelen nauwlettend heeft 
onderzocht en zijn beslissin:g overdacht heeft (141). De 
motiveringsplicht, als regel die onafscheidelijk is verbonden met de 
opdracht van de rechter om een geschil uit te wijzen, waarborgt de 
onpartijdigheid. Zij stimuleert de rechter nu hij aldus de wet moet 
uitdiepen. Door die motivering kunnen de hogere gerechten, 
waarbij een hoger beroep is aangewend, nagaan of de beslissing in 
rechte en eventueel in feite gegrond is .. 

- Twee andere grondwettelijke bepalingen dienen te worden 
vermeld : de artikelen 148 en 149, tweede zin, die voorschrijven dat 
de terechtzittingen en de uitspraak van de vonnissen in het 
openbaar moeten geschieden. 

De regels van de openbaarheid zijn, volgens Bentham, "de ziel 
van het gerecht" (142). De rechters zijn geneigd meer nauwkeurig
heid en omzichtigheid aan de dag te leggen wanneer zij recht 
spreken voor een publiek dat hen op zijn beurt beoordeelt. "Si la 
Nation" zo stelde Beaumarchais "n'est jamais le juge des particu
liers, elle est en tout temps le juge des juges; et loin que cette 
assertion soit un manque de respect a la magistrature, je sens 
vivement qu'elle doit etre aussi chere aux bons magistrats que 
redoutable aux mauvais" (143). De openbaarheid van de debatten 
en van de uitspraak van de vonnissen blijft ook nu nog haar functie 
behouden, hoewel die in het huidig maatschappelijk bestel niet 
meer in de eerste plaats door de aanwezigheid van de burgers in 
de gerechtszalen wordt waargenomen, maar veeleer door de 
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de verschillende 
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informatiekanalen die de openbare opinie over die debatten en 
vonnissen inlichten (144). 

- Ten slotte client ook nog melding te worden gemaakt van 
artikel147 van de Grondwet houdende oprichting van het Hofvan 
Cassatie. De voornaamste opdracht van het Hof bestaat erin 
toezicht uit te oefenen op de werking van hoven en rechtbanken 
met betrekking tot de eerbiediging van de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormvereisten, alsook op de toepas
sing en de uitlegging van de wetten. Die taak wil in de eerste plaats 
voorkomen dat de rechters de wetten overtreden, inzonderheid 
door persoonlijke opvattingen te laten prevaleren hoven de wil van 
de wetgevende of uitvoerende organen. 

25. De voornaamste interne gerechtelijke controles zijn : de 
aanwending van rechtsmiddelen, het toezicht van het openbaar 
ministerie op bepaalde handelingen van de hoven en rechtbanken, 
het toezicht van de hoven en rechtbanken op bepaalde handelingen 
van het openbaar ministerie en de toepassing van de regels m.b.t. 
de aansprakelijkheid van de Staat en de magistraten. 

i) De gewone vorm van interne controle bestaat in de aanwen
ding van rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de rechters. 

Dat is ongetwijfeld de meest efficiente vorm van toezicht, want 
niet aileen wordt het in de meeste gevallen uitgeoefend door de 
voornaamste betrokkenen, namelijk de partijen, maar bovendien 
wordt hierdoor wijziging of vernietiging van de onwettige beslis
sing mogelijk (145). 

ii) Ret openbaar ministerie heeft met name tot taak toezicht te 
houden op de werking van de hoven en rechtbanken en zulks op 
verschillende wijzen, onder meer door rechtsmiddelen (hager 
beroep of cassatieberoep) aan te wenden in alle zaken waar het 
optreedt als partij en, in de overige zaken, wanneer de openbare 
orde in gevaar is door een toestand die moet worden verholpen, 
door cassatieberoep in te stellen in het belang van de wet of, op 
vordering van de minister van Justitie, door bij uw Hof aangifte te 
doen van de door machtsoverschrijding aangetaste handelingen 
van de rechters, door bij uw Hof een verzoek tot onttrekking van 
de zaak aan een rechter in te dienen wanneer deze gedurende meer 
dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in 
beraad genomen heeft, door toezicht uit te oefenen op de griffies 
behalve wat de bijstand betreft die de griffies verlenen aan de 
rechters, door tuchtvorderingen uit te oefenen of door het instellen 
van die tuchtvorderingen te eisen ... 

iii) De onafhankelijkheid van het openbaar ministerie ten 
opzichte van de hoven en rechtbanken belet niet dat deze bepaalde 
vormen van toezicht uitoefenen op zijn werkzaamheden. 

Dat toezicht geschiedt, algemeen gesproken, doordat de rechts
colleges uitspraak doen over de vorderingen van het openbaar 
ministerie. 

Maar daarnaast heeft de wet bijzondere vormen van toezicht 
ingevoerd in welbepaalde gevallen. Zo bepaalt artikel 343 van het 
Gerechtelijk Wetboek dat het hof van beroep in verenigde kamers 
een van zijn leden kan horen in de aangifte van misdaden en 
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wanbedrijven en de procureur-generaal kan ontbieden om hem 
bevel tot vervolging we gens die feiten te geven of om hem de reeds 
ingestelde vervolging te horen verantwoorden. Krachtens artikel 
235 van het Wetboek van StrafVordering kunnen de hoven van 
beroep bovendien in alle zaken, zolang zij niet beslist hebben of de 
inbeschuldigingstelling client te worden uitgesproken, om het even 
of de eerste rechters al dan niet een onderzoek hebben ingesteld, 
ambtshalve vervolgingen gelasten, zich de stukken doen over
leggen, de zaak onderzoeken of doen onderzoeken, en daarna 
beschikken zoals het behoort. 

iv) Magistraten kunnen tuchtrechtelijk, strafrechtelijk of 
burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. 

De magistraten kunnen tuchtrechtelijk worden vervolgd 
wanneer zij hun ambtsplichten verzuimen of wanneer zij door hun 
gedrag afbreuk doen aan de waardigheid van hun ambt. Recente
lijk beklemtoonde eerste voorzitter Drai evenwel dat tegen de 
inhoud van de vonnissen en tegen de maatregelen die zij gelasten 
aileen maar rechtsmiddelen kunnen worden aangewend en dat ze 
nooit voor de tuchtrechtelijke overheid kunnen worden gebracht 
(146). 

De magistraten kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd en 
veroordeeld wegens de misdrijven die ze zowel binnen als buiten 
de uitoefening van hun ambt hebben gepleegd (147). 

In het gerechtelijk toezicht op de handelingen van de Rechter
lijke Macht wordt eveneens voorzien door de regels betreffende de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Staat en van de magis
traten. Uitgaande van het denkbeeld dat "wie macht zegt, in een 
democratische samenleving ook aansprakelijkheid zegt" (148), 
opperen sommigen de mogelijkheid dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de magistraten van de Rechterlijke Macht 
zou worden getoetst en vastgesteld, wanneer een van hun hande
lingen schade heeft berokkend aan de persoon die deze handeling 
betrof. 

M.i. bestaat in onze huidige rechtsorde een harmonieus even
wicht tussen de twee ten deze in acht te nemen vereisten, namelijk 
het vereiste van de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht 
en haar magistraten, enerzijds, en het vereiste om aan personen 
vergoeding toe te kennen voor de schade die ze door bepaalde 
handelingen van die magistraten hebben geleden, anderzijds (149). 
Hoewel in het interne recht noch de Grondwet noch de wet een 
algemene regeling bevat betreffende de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid voor schadeveroorzakende handelingen, door magis
traten gepleegd in de uitoefening van hun ambt, heeft de wetgever 
nochtans voor dergelijke handelingen verscheidene bijzondere 
regelingen vastgesteld waarvan sommige verband houden met de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de magistraten en andere met 
de aansprakelijkheid van de Staat. Twee bijzondere regelingen 
betreffen de persoonlijke aansprakelijkheid van de magistraten 
(150). 

- Krachtens de artikelen 1140, 1 o, 2° en 3o en 1141 van het 
Gerechtelijk Wetboek bestaat er verhaal op de rechters en op de 
magistraten van het openbaar ministerie, indien deze zich aan 
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bedrog of list schuldig hebben gemaakt hetzij tijdens het onder
zoek, hetzij bij het vonnis, indien verhaal op de rechter uitdruk
kelijk bij de wet is bepaald of indien de wet de rechter aansprake
lijk stelt voor eventuele schade; krachtens artikel 1140, 4, van 
voornoemd wetboek, bestaat er mogelijkheid tot verhaal op de 
rechters (maar niet op de magistraten van het openbaar minis
terie) indien rechtsweigering is geschied. 

- Krachtens artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering kan, 
ingeval de schadeveroorzakende fout van een magistraat een 
misdrijf oplevert, de rechtsvordering tot vergoeding van de daar
door veroorzaakte schade onder bepaalde voorwaarden terzelfder 
tijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de strafvorde
ring. 

Ik ben van mening dat de onafhankelijkheid van de Rechterlijke 
Macht en van haar magistraten eraan in de weg staat dat, buiten 
de gevallen waarin verhaal op de rechter mogelijk is, en de 
gevallen dat magistraten strafrechtelijk zijn veroordeeld de magis
traten persoonlijk burgerrechtelijk aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor beroepsfouten. Buiten die gevallen zijn de rechters 
alleen aan hun geweten verantwoording verschuldigd voor hun 
beslissingen en kunnen die beslissingen nooit anders dan door een 
rechtsmiddel worden bestreden. 

"Dans l'exercice du pouvoir de juger ses semblables" zo betoogde 
nauwelijks enkele maanden geleden de h. Drai, toen nog eerste 
voorzitter van het Franse Hofvan Cassatie, "lejuge, tenu par une 
ethique professionnelle exigeante et toujours presente, ne saurait 
jamais relever que d'une juridiction superieure (cour d'appel ou 
Cour de cassation) a peine de perdre sa liberte d'appreciation et sa 
faculte de decision. Que penser d'un juge qui, pour chacun de ses 
actes, craindrait de se voir lui-meme juger et qui devrait repondre 
sur sa personne ou sur ses biens, des consequences de cet acte, 
unique en son essence meme, lejugement? L'independance dujuge 
et l'efficacite meme de sa demarche ne seraient plus que des 
mythes" (151). 

In dezelfde zin betoogde professor Jacques Robert toen hij deed 
opmerken : "Si chaque fois qu'il se determine le juge doit se 
demander ce qui risque de lui arriver pour le cas ou il se serait 
finalement trompe et ou sa decision aurait cause un prejudice au 
justiciable, il sera ineluctablement enclin a l'attentisme, a 
l'immobilisme ou a une coupable indulgence" (152). En sommigen 
voegen er nog aan toe dat de rechter ook geneigd zal zijn tot 
conformisme (153). 

Zoals het uit de artikelen 1140 tot 1147 van het Gerechtelijk 
Wetboek blijkt, geldt het beginsel van de onafhankelijkheid van de 
magistraten ook, hoewel in een verschillende mate, voor de leden 
van het openbaar ministerie. De onafhankelijkheid van die magis
traten hangt nauw samen met die van de rechters. Procureur
generaal Krings heeft in zijn openingsrede van 1989 zeer terecht 
opgemerkt dat "gebrek aan onafhankelijkheid van het parket 
onvermijdelijk de onafhankelijkheid van de zetel in het gedrang 
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brengt, en in ieder geval bestaat het gevaar dat er een schijn van 
gebrek aan onafhankelijkheid wordt gewekt" (154). 

b) Het politieke toezicht 
i. Het toezicht van de federale Uitvoerende Macht 

26. De federale Uitvoerende Macht kan, binnen bepaalde 
grenzen, toezicht uitoefenen op het optreden van de Rechterlijke 
Macht (155). 

Terwijl enerzijds het beginsel van de scheiding der machten en 
van de onafhankelijkheid der gerechten verbiedt dat de Uitvoe
rende Macht de beslissingen van de gerechten censureert, hen 
injuncties geeft of in hun plaats treedt bij de berechting van 
geschillen die tot hun bevoegdheid behoren, voeren de artikelen 
105 en 108 van de Grondwet bovendien nog twee belangrijke 
beperkingen in op de toezichtsbevoegdheid van de Uitvoerende 
Macht: artikel105 bepaalt dat de Uitvoerende Macht geen andere 
toezichtsbevoegdheid heeft dan die welke de Grondwet en de 
krachtens de Grondwet uitgevaardigde bijzondere wetten haar 
uitdrukkelijk toekennen, en artikel 108 bepaalt dat haar toezicht 
nooit als voorwerp of gevolg kan hebben dat wetten worden 
geschorst of dat vrijstelling van hun uitvoering wordt verleend. 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het toezicht 
van de federale Uitvoerende Macht op het openbaar ministerie en 
haar toezicht op de hoven en rechtbanken. 

27. Het toezicht van de federale Uitvoerende Macht op de 
handelingen van het openbaar ministerie geschiedt rechtstreeks 
ten aanzien van de procureurs-generaal en de auditeur-generaal 
bij het militair hof en onrechtstreeks ten aanzien van de andere 
magistraten van het openbaar ministerie. Dat betekent dat voor 
laatstgenoemden het toezicht langs hierarchische weg gebeurt door 
toedoen van de procureurs-generaal of van de auditeur-generaal bij 
het militair hof. 

De onafhankelijkheid van de magistraten van het openbaar 
ministerie is minder omvangrijk dan die van de zittende magis
traten. De minister van Justitie heeft gezag over de eerstge
noemden (156). Dat gezag omvat geen leidinggevende bevoegdheid. 
Het komt in hoofdzaak neer op een bevoegdheid om aanzetten te 
geven en om tuchtrechtelijk op te treden. 

Ret staat inzonderheid aan de minister van Justitie om te waken 
over de uitoefening van de strafvordering, om rekenschap te 
vragen over het optreden van het openbaar ministerie, om de 
procureurs-generaal met raadgevingen bij te staan, ja zelfs hen te 
verzoeken bepaalde vervolgingen niet in te stellen zonder vooraf 
met hem daarover te hebben beraadslaagd opdat hij hen enige 
toelichting kan geven, om aan die procureurs-generaal, als hij dat 
nodig acht, de algemene lijnen van hun wettelijke opdracht in 
herinnering te brengen en om tegen hen op treden als zij hun 
functie niet naar behoren vervullen (157). 

De minister oefent zijn toezicht uit op alle ambtenaren van het 
openbaar ministerie (art. 400 Ger.W). 
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Ingevolge zijn bevoegdheid van gezag en toezicht kan hij aan de 
magistraten van het openbaar ministerie informatie vragen en die 
magistraten zijn verplicht hem die te verstrekken; hij vermag ook 
toe te zien op de wijze waarop die magistraten hun ambt uitoefenen 
ofnagaan ofzij door hun gedrag de waardigheid van hun ambt niet 
in het gedrang brengen. 

In tuchtzaken heeft de Koning, krachtens artikel 153 van de 
Grondwet, de macht om de magistraten van het openbaar minis
terie te ontslaan. Dat ontslagrecht mag niet willekeurig worden 
uitgeoefend. Procureur-generaal Hayoit de Termicourt schreef 
dienaangaande: "c'est le droit de sevir contre le fonctionnaire qui 
a fait un acte qui lui etait interdit d'accomplir ou qui s'est abstenu 
d'un acte qu'il devait faire. Le magistrat du ministere public qui 
refuse d'intenter une poursuite que le ministre de la Justice lui 
ordonne d'exercer en raison d'une infraction, manque a son devoir 
car il viole l'article 274 du C.I.Cr. Il reste a etablir qu'en ne deferant 
pas a une defense du ministre de poursuivre, ce magistrat trans
gresse aussi la loi" (158). 

De minister van Justitie zijnerzijds kan elke ambtenaar van het 
openbaar ministerie waarschuwen, censureren of aan de Koning 
voorstellen hem te schorsen of afte zetten (art. 414 Ger.W.) (159). 

In burgerlijke zaken kan de minister van Justitie de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie vragen de handelingen waarbij 
de magistraten van het openbaar ministerie hun bevoegdheid 
hebben overschreden, bij dit Hof aan te brengen om ze te doen 
vernietigen (art. 1088 Ger.W.). 

In strafzaken beschikt de minister van Justitie over een positief 
injunctierecht dat zijn wettelijke grondslag vindt in artikel27 4 van 
het Wetboek van Strafvordering, luidens hetwelk "de procureur
generaal aan de procureur des Konings ambtshalve of op bevel van 
de minister van Justitie opdracht geeft om de misdrijven waarvan 
hij kennis draagt, te vervolgen". Hij kan wel het openbaar minis
terie bevelen de strafvordering op gang brengen, maar hij mag zich 
niet mengen in de vervolging zelf. Geen enkele grondwettelijke of 
wettelijke bepaling geeft aan de minister van Justitie de macht om 
negatieve injuncties aan het openbaar ministerie te geven, noch in 
een bepaalde zaak, noch bij wege van algemene richtlijnen. Derge
lijke injuncties zouden tot gevolg hebben dat de strafwetten 
worden geschorst of dat vrijstelling van hun uitvoering wordt 
verleend. Ik ben het overigens eens met professor Alen wanneer 
hij zegt: "meer-dan in vervolgingsrichtlijnen geloven we in weder
zijds overleg en informatie tussen het O.M. en de minister van 
Justitie daar dit toelaat aan de federale Uitvoerende Macht haar 
standpunt uiteen te zetten zonder de onafhankelijkheid van het 
O.M. prijs te geven" (160). 

Die macht van gezag, toezicht en tucht die de minister van 
Justitie, ingevolge de wet, mag uitoefenen ten aanzien van de 
magistraten van het openbaar ministerie, kan inmenging zijner
zijds in de bevoegdheden van de Rechterlijke Macht niet verant
woorden (161). Die macht verleent hem evenmin een recht van 
onderzoek zoals dat waarover elk van de federale Kamers krach
tens artikel 56 van de Grondwet beschikt (162). 
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28. Het toezicht van de federale Uitvoerende Macht op de 
handelingen van hoven, rechtbanken en zittende magistraten is 
erg beperkt. Dat toezicht overigens is onrechtstreeks, in die zin dat 
het enkel door tussenkomst van het openbaar ministerie kan 
worden uitgeoefend (163). 

In tuchtzaken kan de minister van Justitie, indien hij van 
oordeel is dat een zittend magistraat zijn ambtsplichten heeft 
verzuimd of, door zijn houding, afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt, het openbaar ministerie verzoeken van 
de bevoegde overheid te vorderen dat zij de tuchtvordering instelt 
(Art. 418, Ger.W.). 

In burgerlijke zaken kan hij de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie verzoeken bij dat Hof aangifte te doen van de 
handelingen waarbij rechters en de magistraten van het openbaar 
ministerie, alsmede de tuchtoverheid van de ministeriele ambte
naren of van de balie, hun bevoegdheid mochten hebben over
schreden (Art. 1088, Ger.W.). 

In strafzaken kan hij tevens de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie vragen bij dat Hof aangifte te doen van de gerechte
lijke akten, arresten ofvonnissen die strijdig zijn met de wet (Art., 
441, Sv.). 

In al die gevallen staat het het openbaar ministerie vrij tijdens 
de terechtzitting een persoonlijke mening naar voren te brengen 
die niet overeenstemt met die van de minister ("La plume est serve, 
mais la parole est libre"). 

ii. Het toezicht van de federale Kamers 

29. Ook de federale Kamers kunnen, binnen bepaalde grenzen, 
toezicht uitoefenen op de werking van de Rechterlijke Macht (164). 
Of men dit nu al dan niet betreurt, feit is dat men de laatste jaren 
evolueert naar een verscherping van die controle. 

Zoals ik reeds heb aangehaald, zijn de voornaamste grenzen van 
dat toezicht die welke voortvloeien uit de beginselen van de 
scheiding der machten en van de onafhankelijkheid der gerechten, 
namelijk die volgens welke de kamers niet in de plaats van de 
gerechten kunnen treden bij de beoordeling van geschillen die tot 
hun bevoegdheid behoren, hen geen injuncties kunnen opleggen en 
hun beslissingen bovendien niet kunnen censureren. 

Hun toezicht geschiedt nu eens rechtstreeks bij wege van het 
parlementair onderzoek, dan weer onrechtstreeks door middel van 
de controle op het regeringswerk 

Het parlementair onderzoek 

30. Het recht van de federale Kamers om een onderzoek in te 
stellen, is vervat in artikel 56 van de Grondwet en wordt georga
niseerd bij de wet van 3 mei 1880, zoals gewijzigd bij de wet van 30 
juni 1996. 

Dat recht is van het grootste belang in een democratisch stelsel 
en laat zich verantwoorden door de noodzaak om de parlementaire 
vergaderingen in staat te stellen op een efficiente manier inlich
tingen in te winnen over, onder meer, de rechtsbedeling, ten einde 
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met kennis van zaken hun onderscheiden functies uit te oefenen. 
Zijn finaliteit is uitsluitend politiek van aard. 

De aanwending van parlementaire onderzoekscommissies is in 
de loop van de jongste jaren behoorlijk toegenomen en roept 
delicate problemen op in verband met de verhoudingen tussen die 
commissies en de Rechterlijke Macht. Dit is voornamelijk het geval 
wanneer die onderzoekscommissies bedoelen na te gaan wat er 
tijdens een gerechtelijk onderzoek goed of fout gedaan werd (165). 

Aangezien ik mijn openingsrede van 1993 aan die problemen 
gewijd heb, zou ik daarover thans zeer kort kunnen zijn (166), was 
het niet dat intussen de wet van 30 juni 1996 in werking is 
getreden, die de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 
en artikel 458 van het Strafwetboek heeft gewijzigd. Had ik 
voldoende tijd, dan zou er heel wat over die wet te zeggen zijn. Ik 
zal hier echter niet verder ingaan op de twistpunten die die wet 
oproept of zou kunnen oproepen, onder meer over de vraag of zij, 
over het geheel genomen, aan de parlementaire onderzoekscom
missies, ten opzichte van de Rechterlijke Macht, meer bevoegd
heden heeft verleend (167). 

31. Als resultaat van een compromis tussen vaak tegenstrijdige 
standpunten maakt de nieuwe wet een einde aan een aantal 
onzekerheden uit het verleden, inzonderheid drie punten die ik in 
mijn openingsrede van 1993 nader besproken heb : de getuigenis 
van magistraten (168), de getuigenis van personen die zich door 
hun verklaringen blootstellen aan strafvervolging (169) en de 
inzage van gerechtelijke dossiers (170). De nieuwe bepalingen die 
van toepassing zijn op de getuigenis van magistraten en op de 
inzage van gerechtelijke dossiers wijken in aanzienlijke mate af 
van de bepalingen die vervat waren in verschillende sinds 1989 
ingediende wetsvoorstellen (171). 

a. Wat de getuigenis van de magistraten voor de parlementaire 
onderzoekscommissies betreft, blijkt uit de artikelen 6 (172) en 10 
(173) van de wet van 30 juni 1996 dat de toestand van een persoon 
die als getuige wordt opgeroepen voor een parlementaire 
onderzoekscommissie, gelijkgesteld moet worden met die van een 
persoon die geroepen wordt om in rechte getuigenis af te leggen 
(17 4) : bijgevolg kunnen de personen, die uit hoofde van hun staat 
of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, 
deze aan de parlementaire onderzoekscommissie bekendmaken, 
als zij menen zulks te moeten doen. Zij kunnen echter niet 
gedwongen worden die geheimen bekend te maken, indien zij 
menen daarover het stilzwijgen te moeten bewaren (175). 

Wanneer een magistraat dus door een parlementaire 
onderzoekscommissie opgeroepen wordt om te getuigen over feiten 
die onder het beroepsgeheim vallen, mag hij die bekendmaken als 
hij dit nodig acht, maar hij kan niet gedwongen worden die 
geheimen bekend te maken, als hij meent daarover het stilzwijgen 
te moeten bewaren. Hij beoordeelt in voile onafhankelijkheid de 
opportuniteit van zijn beslissing, voornamelijk met betrekking tot 
de onderscheiden rechten en rechtmatige belangen die daarbij op 
het spel staan : de rechtmatige belangen van het parlementair 
onderzoek, enerzijds, en de rechten en de rechtmatige belangen 
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van de personen en de rechtmatige belangen van het gerechtelijk 
onderzoek, anderzijds. Als hij weigert te getuigen, mag hij het 
beroepsgeheim echter niet van zijn doel afwenden (176). 

Ik ben bovendien van oordeel dat de magistraat die als getuige 
voor een parlementaire onderzoekscommissie opgeroepen wordt, 
niet gehouden is vragen te beantwoorden die betrekking zouden 
hebben op handelingen die rechtstreeks verband houden met zijn 
rechtsprekende functie, of indien uit de gestelde vragen duidelijk 
zou blijken dat het de bedoeling is de beslissingen van de gewone 
rechtscolleges te censureren, hun injuncties op te leggen, of in hun 
plaats te treden bij de beoordeling van de geschillen die tot hun 
bevoegdheid behoren (177). 

Niet langer dus kan de stelling in aanmerking worden genomen, 
volgens welke de personen die houder zijn van een beroepsgeheim 
en als getuige voor een onderzoekscommissie moeten verschijnen, 
ertoe gehouden zijn de bekendmaking ervan aan de commissie te 
weigeren, op grond dat zij niet beschouwd kunnen worden als 
personen die geroepen zijn om in rechte getuigenis af te leggen, en 
dat de wet hen niet verplicht die geheimen aan de conimissie 
bekend te maken (178). Evenmin kan nog de stelling in aanmer
king worden genomen, volgens welke uit de aard van het 
onderzoeksrecht en uit de algemene opzet van de wetgeving op het 
parlementair onderzoek volgt dat een onderzoekscommissie de 
personen die kennis dragen van beroepsgeheimen kan verplichten 
die aan de commissie bekend te maken wanneer zij als getuige voor 
haar verschijnen, zodat die personen het recht niet hebben het 
beroepsgeheim voor de commissie aan te voeren en derhalve, willen 
zij het misdrijfvan getuigenisweigering ontgaan, aan de commissie 
de geheimen moeten bekendmaken waarvan zij kennis dragen 
(179). 

b. Wat de getuigenis voor de parlementaire onderzoekscommis
sies betreft van personen, die zich door hun verklaringen bloot
stellen aan strafvervolging, vervangt artikel 6 van de voornoemde 
wet van 30 juni 1996 artikel 8 van de wet van 3 mei 1880 door een 
nieuwe tekst die in alinea 10 uitdrukkelijk bepaalt dat "iedere 
getuige (kan aanvoeren) dat (hij), door naar waarheid een verkla
ring af te leggen, zich zou kunnen blootstellen aan strafvervolging 
en derhalve getuigenis weigeren" (180). 

c. Wat de inzage van de gerechtelijke dossiers door de parlemen
taire onderzoekscommissies betreft, vervangt artikel 5 van de wet 
van 30 juni 1996 artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 door een 
nieuwe tekst, waarvan de vijfde paragraaf de kwestie regelt (181). 

Het eerste lid bevestigt het recht van de procureur-generaal bij 
het hof van beroep of van de auditeur-generaal bij het militair 
gerechtshof om over de inzage van die dossiers te beslissen. Dat lid 
bepaalt: "Wanneer inlichtingen moeten worden opgevraagd in 
criminele, correctionele, politie- en tuchtzaken, richt de commissie 
tot de procureur-generaal bij het hof van beroep of de auditeur
generaal bij het militair gerechtshof een schriftelijk verzoek tot het 
lichten van een door haar onontbeerlijk geacht afschrift van de 
onderzoeksverrichtingen en de proceshandelingen." 
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Krachtens het tweede lid moet de weigering van de procureur
generaal of van de auditeur-generaal echter met redenen omkleed 
zijn en kan hiertegen in beroep worden gekomen bij een ad hoc 
college. Die bepaling is als volgt geformuleerd : "Zo deze magis
traat bij gemotiveerde beslissing meent niet te kunnen ingaan op 
dit verzoek, kunnen de Kamer, de commissie of hun voorzitters 
hiertegen in beroep gaan bij een college dat bestaat uit de eerste 
voorzitter van het Hof van Cassatie, de voorzitter van het 
Arbitragehof en de eerste voorzitter van de Raad van State. Dit 
college houdt zitting met gesloten deuren en regelt de procedure. 
Het kan de voorzitter van de commissie en de betrokken magis
traat op zeer korte termijn horen. Het beslecht het geschil defini
tief en bij gemotiveerde beslissing uitgesproken in openbare verga
dering, met inachtneming van de aan de orde gestelde belangen 
en, in het bijzonder, met eerbiediging van de rechten van verdedi
ging" (182). 

Het aldus door de wetgever aangenomen systeem bekrachtigt 
bijgevolg noch de opvatting, volgens welke een onderzoekscom
missie geen inzage of afschrift van straf- of tuchtdossiers mag 
krijgen, omdat zulks noodzakelijk leidt tot een toetsing door 
parlementsleden die hiertoe niet bevoegd zijn en tot een bevoog
ding van de Rechterlijke Macht, waardoor de grondwettelijke 
beginselen van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid 
van de Rechterlijke Macht worden miskend (183), noch de opvat
ting volgens welke het parlementair onderzoeksrecht inhoudt dat 
een onderzoekscommissie het absolute recht heeft kennis of 
afschrift te krijgen van straf- oftuchtdossiers, nu dat laatste recht 
inherent is aan het eerste (184). 

32. Ik voeg hieraan nog toe dat ik, in mijn rede van 1 september 
1993, vermeld heb dat onze wetgeving op het parlementaire 
onderzoek, mijns inziens, twee belangrijke zwakke punten 
vertoont : enerzijds, de onvoldoende waarborgen voor de bescher
ming van het vertrouwelijk karakter van bepaalde inlichtingen of 
stukken die aan de onderzoekscommissies werden medegedeeld 
(185); anderzijds, het ontbreken van enig verbod op het samen 
bestaan van een parlementair en een gerechtelijk onderzoek (186). 
De wetgever heeft gemeend dat hij zich niet kon aansluiten bij de 
voorstellen die ik in mijn rede geformuleerd had om die zwakheden 
te verhelpen (187). 

Interpellaties en parlementaire vragen 

33. Het toezicht van de federale Kamers op de werking van de 
Rechterlijke Macht wordt meestal onrechtstreeks uitgeoefend door 
middel van het toezicht op het regeringswerk en meer bepaald door 
middel van interpellaties en vragen die tot de minister van Justitie 
gericht worden. 

Belgie is een Staat met een parlementair regime, wat betekent 
dat het een stelsel heeft van scheiding der machten waarin de 
leden van de regering politiek gezien aan minstens een van de 
Kamers van het Parlement verantwoording verschuldigd zijn. 
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Die politieke verantwoordelijkheid van de regeringsleden voor 
minstens een van de Kamers van het Parlement verplicht de 
minister van Justitie inzonderheid verantwoording af te leggen 
voor de handelingen waarvoor hij de verantwoordelijkheid dient te 
dragen (188). De verschillende vormen van politieke verantwoor
delijkheid van de minister van Justitie zijn de tegenhanger van de 
controlemiddelen waarover de wetgevende vergaderingen 
beschikken met betrekking tot het regeringswerk op het vlak van 
de rechtsbedeling. Tot bij de jongste parlementsverkiezingen had 
die verantwoordelijkheid tot gevolg dat, onder voorbehoud van het 
ontbindingsrecht, een duidelijke uiting van afkeuring van een van 
beide Kamers van het regeringswerk op dat vlak, de minister van 
Justitie, ja zelfs de regering, dwong om de Koning zijn of haar 
ontslag aan te bieden, en de Koning dwong om dat te aanvaarden. 
Sinds de jongste parlementsverkiezingen kan de politieke verant
woordelijkheid van de regering enkel nog voor de Kamer van 
volksvertegenwoordigers in het geding worden gebracht; die moge
lijkheid werd bovendien gerationaliseerd door het invoeren van de 
techniek van de zogenaamde "constructieve motie van wantrou
wen" : de federale regering moet haar ontslag aan de Koning 
aanbieden, wanneer de Kamer van volksvertegenwoordigers, bij 
volstrekte meerderheid van haar leden, een motie van wantrouwen 
aanneemt die een opvolger voor de eerste minister voor benoeming 
aan de Koning voordraagt, of een opvolger voor de eerste minister 
voor benoeming aan de Koning voordraagt binnen drie dagen na 
het verwerpen van een motie van vertrouwen (189) (190). 

Het kan gebeuren dat bepaalde parlementsleden, tijdens de 
bespreking van de begroting van Justitie, kritiek uitoefenen op de 
gedragingen van de magistraten, bijvoorbeeld het gebrek aan 
onderling overleg (191), of zelfs op bepaalde beslissingen waarbij 
zij betrokken waren (192). 

Daarnaast is het voorgekomen dat sommige parlementsleden, bij 
het onderzoek van wetsontwerpen of wetsvoorstellen, beweerden 
dat een aantal rechtscolleges weigeren bepaalde wettelijke bepa
lingen toe te passen, zoals bijvoorbeeld de artikelen 730 (193) of 
747 (194) van het Gerechtelijk Wetboek. 

Toch is het meestal door tot de minister van Justitie gerichte 
interpellaties en vragen dat de gedragingen of de beslissingen van 
magistraten van het openbaar ministerie, ja zelfs van zittende 
magistraten, onrechtstreeks betrokken worden (195). 

34. Het toezicht dat de federale Kamers door middel van inter
pellaties en vragen uitoefent op de wijze waarop het openbaar 
ministerie zich van zijn taken kwijt, geschiedt onrechtstreeks door 
tussenkomst van de minister van Justitie en van de onder zijn 
gezag geplaatste procureurs-generaal en auditeur-generaal (196). 

Het beginsel van de scheiding der machten staat eraan in de weg 
dat bijvoorbeeld een van de federale Kamers of haar commissie 
voor de Justitie leden van het openbaar ministerie oproept om 
verantwoording te geven over hun initiatieven of hun optreden 
(197). Niets belet hen echter om, met toestemming van de minister 
van Justitie, de procureurs-generaal te verzoeken met hen overleg 
te plegen of hun advies te geven over bepaalde aangelegen-
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heden van algemene aard met betrekking tot de werking van 
Justitie. 

Onder voorbehoud van de bepalingen van de wet van 3 mei 1880, 
zoals die gewijzigd werd bij de wet van 30 juni 1996, die van toepas
sing zijn op magistraten in geval van parlementair onderzoek, sluit 
het beginsel van de scheiding der machten tevens uit dat een 
federale Kamer ofhaar commissie voor de Justitie welke injunctie 
dan ook kan opleggen aan de leden van het openbaar ministerie. 
Zelfs een parlementaire onderzoekscommissie beschikt, in tegen
stelling t.ot de minister van Justitie, niet over een positiefinjunctie
recht te hunnen opzichte. Zoals minister van Justitie De Clerck 
echter onlangs voor de Kamercommissie voor de Justitie deed 
opmerken, kan de onderzoekscommissie "vragen dat de minister 
dit recht zou gebruiken" en "indien de minister daar, zonder 
gegronde redenen, niet zou op ingaan, dan komt zijn politieke 
verantwoordelijkheid in het gedrang" (198). 

Als een federaal Kamerlid uitleg wenst over een initiatief of over 
wat hem een nalatigheid lijkt van een parketmagistraat, dan dient 
hij zich dus te richten tot de minister van Justitie, die ertoe 
gehouden is die uitleg te vragen aan de bevoegde procureur
generaal of auditeur-generaal. 

Het is normaal dat met die interpellaties en vragen wel eens 
uitleg wil verkregen worden over het strafbeleid dat het openbaar 
ministerie in overleg met de minister van Justitie voert. 

Tevens moet worden toegegeven dat het normaal is dat parle
mentsleden de minister van Justitie interpelleren of hem vragen 
stellen over bepaalde situaties die verband houden met de werking 
van het openbaar ministerie en waarover zij meer uitleg wensen. 

Voorbehoud moet echter worden gemaakt als bepaalde interpel
laties of vragen gaan over de houding of de beslissingen van het 
openbaar ministerie in een of meer welbepaalde zaken, in het 
bijzonder als een zaak nog sub judice is of op het punt staat dat te 
zijn. "Le ministre de la Justice", schrijft professor Delperee, "ne 
saurait, meme de maniere detournee, donner !'impression que le 
gouvernement ou les assemblees peuvent, a un moment ou a un 
autre, inflechir, a la faveur de leurs prerogatives de controle, le 
cours de la justice" (199). Dit geldt eveneens voor een afgedane 
zaak waarin een beslissing is gevallen die in kracht van gewijsde 
is gegaan. "Le ministre de la Justice", vervolgt professor Delperee, 
"ne peut laisser entendre qu'il reviendrait a l'un ou a l'autre des 
pouvoirs constitues de censurer la maniere dont l'oeuvre de justice 
a ete engagee ou a ete rendue" (200). 

In feite snijden de interpellaties en vragen over de werking van 
het openbaar ministerie de meest uiteenlopende onderwerpen aan. 
Sommige handelen over de houding en het optreden van het 
openbaar ministerie in het algemeen, andere over zijn handelwijze 
in een welbepaald domein van zijn bevoegdheid, nog andere over 
zijn optreden in een bepaalde zaak. 

Ik moge hier enkele voorbeelden geven van interpellaties en 
vragen over de houding en het optreden van het openbaar minis
terie in het algemeen, waarbij ik met opzet niet uit de meest 
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recente actualiteit heb geput. Voorbeelden hiervan zijn interpel
laties of vragen die verband houden met een uitspraak van een 
procureur-generaal bij een hof van beroep over de nodige maatre
gelen om het objectiefkarakter van de de batten te vrijwaren (201), 
die wijzen op de nefaste invloed van het systematisch seponeren 
van kleine misdrijven (202), die klagen over het gebrek aan 
slachtofferhulp (203), die het openbaar ministerie verdenken van 
discriminatie op politieke basis (204), die het betichten van rassen
discriminatie (205) of die zijn onaangepaste hierarchische struc
turen hekelen (206). 

Voorbeelden van interpellaties of vragen over de houding van het 
openbaar ministerie in een bepaald domein van zijn bevoegdheid, 
zijn interpellaties ofvragen die kritiek uitoefenen op de instructies 
van een procureur-generaal met betrekking tot de toepassing van 
een wet (207), die een andere procureur-generaal verwijten maken 
over zijn adviezen betreffende de naturalisaties (208), die de 
tekortkomingen aanklaagt van de parketten van het rechtsgebied 
van een bepaald hofvan beroep in verband met de bestrijding van 
de vrouwenhandel en van de corruptie in bepaalde politiekringen 
(209), die hun beklag doen over het feit dat een magistraat van het 
parket van Brussel zich uitsluitend in het Frans heeft uitgedrukt 
tijdens een vergadering van de politiecommissarissen van het 
arrondissement Halle-Vilvoorde (210) of die betrekking hebben op 
de toepassing door een parket van herstelstraffen ten gunste van 
jongeren (211). 

Vaker echter stellen interpellaties of vragen de houding van het 
openbaar ministerie in een bepaalde zaak aan de kaak. Zo wordt 
bijvoorbeeld aan een procureur des Konings verweten dat hij aan 
de minister van Justitie een briefheeft geschreven die beledigend 
wordt geacht voor bepaalde parlementsleden en dat hij in verschil
lende andere zaken valsheid in geschrifte zou hebben gepleegd 
(212), worden door het openbaar ministerie ingestelde beroepen 
betwist (213), wordt kritiek uitgeoefend op de traagheid van een 
disciplinair onderzoek ten laste van een procureur des Konings 
(214), wordt een "verbeurdverklaring", waartoe een parket 
besloten had, ter sprake gebracht (215), wordt een lid van het 
parket-generaal ten laste gelegd dat hij een onderzoeksrechter de 
opdracht gegeven heeft om het verhoor van een parlementslid op 
te schorten (216), wordt de seponering door een procureur-generaal 
van een dodelijk verkeersongeval waarbij een magistraat 
betrokken was, afgekeurd (217), wordt gevraagd waarom een 
parket-generaal opdracht heeft gegeven om personen in hechtenis 
te houden, in weerwil van een beslissing van de rechter in kort 
geding (218) ofwordt ingegaan op een rekwisitoor voor het hofvan 
assisen, waarin het openbaar ministerie een zwaardere straf 
gevorderd had, omdat het ermee rekening had gehouden dat de 
beschuldigde, dankzij de wet LeJeune, vervroegd vrijgelaten kon 
worden (219). 

Sommige interpellaties of vragen die aan de minister van 
Justitie gesteld worden met betrekking tot de houding van de 
parketten, bedoelen niet deze te bekritiseren maar veeleer de 
minister van Justitie te verwijten dat hij toelaat dat een andere 
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minister zich kwetsend uitlaat over het openbaar ministerie. Zo 
voert een interpellatie aan dat "de ongezouten uitspraken van de 
minister van Binnenlandse Zaken en (het) verontrustend stil
zwijgen (van de minister van Justitie) over de verklaringen van 
(zijn) collega, beschamen de korpsen die (die laatste) vertegenwoor
digt" (220) of stelt een andere interpellatie de minister van J ustitie 
de vraag of hij oordeelt dat de door de minister van Binnenlandse 
Zaken in een tijdschrift gedane verklaringen die de advokaten
generaal bij de hoven van beroep grof beledigden, pasten in het 
kader van een duidelijk omlijnde regeringssolidariteit (221). 

35. Hoe langer hoe vaker menen de federale Kamers een onrecht
streeks toezicht te mogen uitoefenen op de zittende magistratuur 
door interpellaties of vragen te richten aan de minister van 
Justitie. 

Voorbij schijnt de tijd te zijn waarin minister Robert Henrion in 
1987 kon schrijven dat '1e parlementaire respecte generalement 
I' oeuvre du magistrat dans !'interpretation et I' application de la loi. 
Ainsi, il est exceptionnel qu'en assemblee, le gouvernement soit 
interroge sur le deroulement d'un proces en cours; l'intervenant 
sera d'ailleurs rapidement rappele a l'ordre" (222). 

De federale Kamers kunnen zeer zeker interpellaties of vragen 
richten tot de minister van Justitie om meer inlichtingen te 
verkrijgen over precieze toes tan den in verband met de werking van 
de hoven en rechtbanken. Zo schreef procureur-generaal Krings : 
"Dit is immers de normale weg, vermits wanneer een tekortkoming 
van de Rechterlijke Macht wordt aangeklaagd, de minister van 
Justitie de mogelijkheid heeft om, via het openbaar ministerie, niet 
aileen ingelicht te worden, doch eventueel ook opdracht te geven 
de vereiste middelen aan te wenden. De verstrekte uitleg kan 
overigens wijzen op een gebrek in de wetgeving, in welk geval de 
wetgever hetzij op voorstel van de regering, hetzij op eigen initia
tief kan optreden om dat te verhelpen" (223). De parlementsleden 
kunnen de minister van Justitie vragen of hij het niet nodig acht 
om, gelet op het gedrag van een zittend magistraat, het openbaar 
ministerie te verzoeken bij de bevoegde overheid een tucht
maatregel tegen die magistraat te laten vorderen. Zij kunnen de 
minister van Justitie ook vragen of hij het niet nodig acht om, ten 
gevolge van een rechterlijke beslissing, een verzoekschrift bij het 
Hof van Cassatie in te dienen, hetzij met toepassing van artikel 
441 van het Wetboek van Strafvordering, hetzij met toepassing van 
artikel 1088 van het Gerechtelijk Wetboek. 

In feite zijn de interpellaties ofvragen die de zittende magistra
tuur in het geding brengen, van velerlei aard. Ze hebben nu eens 
betrekking op een volledig rechtsgebied, dan eens op de houding 
van bepaalde rechters, dan weer op rechterlijke beslissingen. De 
voorbeelden die ik hieronder opsom, heb ik alweer met opzet niet 
uit de recente actualiteit gehaald. 

In een parlementaire vraag werd de minister van Justitie om 
uitleg verzocht over de juistheid van een aantal kranteartikelen 
die kritiek uitoefenden op een bei:mald rechtscollege in zijn geheel 
en waarin de leden ervan verweten werd dat ze niet werkten, en 
de voorzitter van de rechtbank, de procureur des Konings en de 
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griffier aangewreven werd dat zij hun taak niet vervulden maar 
hun medewerkers het leven zuur maakten (224). 

Verschillende parlementaire vragen handelen niet over de beslis
singen maar over de gedragingen van bepaalde leden van de 
zittende magistratuur. Zo werd aan raadsheren van een hof van 
beroep verweten dat zij zich afhankelijk hadden betoond tegenover 
het openbaar ministerie (225), wordt het gering aantal bezoeken 
van onderzoeksrechters aan de strafinrichtingen en het formele 
karakter ervan op de korrel genomen (226), wordt melding 
gemaakt van het feit dat een bijzitter zou geweigerd hebben een 
arrest te ondertekenen, omdat de andere bijzitter het Nederlands 
niet machtig was (227), ofwordt de houding van een voorzitter van 
het hofvan assisen of van een voorzitter van een rechtbankjegens 
Vlaamse getuigen gehekeld (228). 

Andere interpellaties ofvragen hebben wel betrekking op rech
terlijke beslissingen maar zijn niet per se als kritiek bedoeld. Dit 
is onder meer het geval met vragen die een proces willen doen 
herzien (229). Vaak worden zij zodanig verwoord dat zij slechts 
uiting geven aan een onrechtstreekse kritiek. 

Bepaalde interpellaties of vragen gaan over de vonnissen en de 
arresten in het algemeen, zoals bijvoorbeeld een vraag over de 
begrijpelijkheid van de uitspraak van de vonnissen en arresten 
(230). 

De meeste interpellaties en vragen over vonnissen en arresten 
hebben betrekking op beslissingen die door strafgerechten werden 
gewezen. Zo bijvoorbeeld de interpellaties en vragen die klagen 
over "de rechtsonzekerheid als gevolg van betwiste gerechtelijke 
uitspraken en handelingen" (231), die de invrijheidstelling door 
een kamer van inbeschuldigingstelling van een van moord 
verdachte persoon hekelen (232), die opheldering vragen over het 
gebrek aan eenvormigheid in de jurisprudentie inzake de weige
ring tot betaling van een parkeerretributie (233), die, op grand van 
"de grate morele verantwoordelijkheid van de overheid", de vrij
spraak bekritiseren van industriele maalders in een fraudezaak, 
een vrijspraak welke uitgesproken werd op de vooravond van de 
verjaringvan de straf:Vordering (234), die het onmiskenbaar gebrek 
aan samenwerking tussen de verschillende onderzoeksgerechten 
in een bepaalde zaak aan de kaak stellen (235), die een kamer van 
inbeschuldigingstelling ten laste leggen dat zij beslist had om drie 
van drugshandel verdachte personen op borgtocht vrij te laten 
(236), die een strafgerecht verwijten dat het zes voormalige 
kabinetsmedewerkers vrijgesproken heeft, aan wie ten laste gelegd 
was dat zij de gewestplannen wederrechtelijk gewijzigd hadden 
(237). 

Het zijn niet uitsluitend vonnissen of arresten in strafzaken die 
aanleiding geven tot interpellaties of vragen. Soms worden ook 
vonnissen en arresten van jeugdrechtbanken of jeugdkamers in 
vraag gesteld, zoals bijvoorbeeld het arrest van een hofvan beroep 
dat de beslissing van een jeugdrechtbank om drie minde:rjarigen 
op te sluiten, onwettig verklaard had (238), een voorlopige beschik
king waarbij een jeugdrechter een prestatiemaatregel bevolen had 
(239) of een beslissing van een jeugdrechtbank die bij wijze van 
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alternatieve straf een voettocht van 112 dagen naar Santiago de 
Compostela opgelegd had (240). Beslissingen van kortgedings
rechters komen in interpellaties ofvragen ook ter sprake. Bij wijze 
van voorbeeld vermeld ik interpellaties over uitspraken van kort
gedingsrechters met betrekking tot het stakingsrecht (241) of een 
vraag die opkwam tegen de uitspraak waarbij een voorzitter van 
een rechtbank van koophandel een krant veroordeelde tot het 
opnemen van een recht van antwoord (242). 

Vaak hebben interpellaties of parlementaire vragen ook betrek
king op rechterlijke beslissingen die geen vonnissen of arresten 
zijn. · 

Zo oefenen verschillende interpellaties en vragen kritiek uit op 
beslissingen van onderzoeksrechters of op het gebrek aan beslis
sing hunnerzijds, zoals bijvoorbeeld interpellaties of vragen die 
insinueren dat het gebrek aan initiatiefvan een onderzoeksrechter 
de ontsnapping van een beklaagde in de hand gewerkt heeft (243), 
die te verstaan geven dat een onderzoeksrechter ongeoorloofd 
telefoongesprekken gelokaliseerd en huiszoekingen verricht heeft 
(244), die een huiszoeking en een inbeslagneming van documenten 
ter sprake brengen, welke in het buitenland in het kader van een 
ambtelijke opdracht verricht werden (245), die beweren dat het 
voorlopig in hechtenis nemen van een persoon afhankelijk is van 
diens politieke identiteit (246) of die volhouden dat een beslissing 
van tenlastelegging een politieke strekking heeft (24 7), die een 
onderzoeksrechter verwijten dat hij geen huiszoeking heeft Iaten 
verrichten (248). Zo betreffen bepaalde vragen ook de verdagingen 
waartoe gerechten besloten hebben, zoals bijvoorbeeld de vragen 
betreffende de politieke betekenis van de verdaging van een 
bepaald proces (249) of de verdaging voor een bepaalde tijd van 
verschillende verkeerszaken, in afwachting van de inwerkingtre
ding van een nieuwe wet (250). In dat verband vermelden we nog 
de interpellaties of vragen over de vrijlating van beklaagden ten 
gevolge van procedurefouten (251) of de raad die een politierechter 
een veroordeelde zogezegd gegeven had om zijn boete niet te 
betalen (252). 

Voor zover die interpellaties en vragen erop neerkomen of tot 
gevolg hebben dat de beslissingen van rechters gecensureerd 
worden, lijken zij mij bezwaarlijk verenigbaar met de beginselen 
van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de 
gerechten. 

II. DE RECHTERLIJKE MACHT 
ALS VERTEGENWOORDIGDE 

A BEGRIPPEN 

36. Wanneer wij de vertegenwoordigingsverhoudingen bekijken 
waarin zij betrokken kan zijn, dan blijkt dat de Rechterlijke Macht 
in die verhoudingen niet altijd als vertegenwoordiger optreedt 
maar in bepaalde omstandigheden ook een vertegenwoordigde 
macht is. 
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Dat is meer bepaald het geval wanneer zij, in het kader van 
samenwerking tussen de machten, contacten moet hebben met 
wetgevende of uitvoerende organen. Als enige grondslag van de 
vertegenwoordiging komt de deelname aan de uitdrukking van de 
oorspronkelijke wil van de N a tie voor als een functie die door de 
Grondwet is opgedragen aan verscheidene organen die daartoe, 
binnen de door de scheiding der machten en de onafhankelijkheid 
der rechtscolleges toegestane perken, moeten samenwerken. 

Die samenwerking tussen de machten, die noodzakelijk is voor 
de goede werking van de instellingen, impliceert dat elk van hen, 
inzonderheid de Rechterlijke Macht, op adequate wijze is vertegen
woordigd. Vandaag de dag (253) is het immers praktisch onmoge
lijk dat aile rechtscoileges van de Rechterlijke Macht en hun 
parketten alle samen deelnemen aan een overleg met de andere 
machten of met een daarvan. 

In dit verband moet er onmiddellijk een onderscheid worden 
gemaakt tussen, enerzijds, de korpsen- hoven en rechtbanken en 
openbaar ministerie - die door de Grondwet en de wet worden 
ondergebracht bij de organen van de Rechterlijke Macht en, 
anderzijds, de leden van die korpsen. Uit dat onderscheid volgt een 
ander onderscheid : het onderscheid namelijk tussen, enerzijds, de 
vertegenwoordiging van de gerechtelijke korpsen en, anderzijds, de 
vertegenwoordiging van de magistraten waaruit die korpsen 
bestaan, of van de organisaties van die magistraten. De organisa
ties van magistraten die beweren representatief te zijn, kunnen 
slechts "ut singuli" beschouwde magistraten vertegenwoordigen 
maar niet de gerechtelijke korpsen als dusdanig noch de Rechter
lijke Macht als macht en hun werking kan niet in de plaats treden 
van die van de bevoegde rechterlijke overheid. 

Toen de N ationale Commissie van de Magistratuur in 1983 een 
voorontwerp opmaakte met het oog op haar institutionalisering, 
werd in de commentaar op dit voorontwerp duidelijk gepreciseerd 
dat het erop aankwam ''het voor de Nationale Commissie mogelijk 
te maken haar werking te ontplooien onder eerbiediging van de 
scheiding der machten, met name ten opzichte van de Wetgevende 
Macht, en met inachtneming van de specifieke bevoegdheden van 
de gerechtelijk overheden". In een brief van 30 januari 1996 die 
aan aile effectieve magistraten was gericht en waarin zij onder 
meer een balans opmaakte van de werking tijdens de jongste jaren, 
schreef mevrouw Verrycken, voorzitster van de Commissie, : 
''Vanaf hun aantreden hebben de huidige leden van de N.C.M. 
duidelijk hun werkingsterrein afgebakend, om elke interferentie 
met de bevoegdheden van de korpsoversten te vermijden : de 
N.C.M. vertegenwoordigt de magistraten "ut singuli" en niet de 
magistratuur. Voor deze hoge magistraten leek deze afbakening 
passend; zij hebben trouwens de initiatieven van de N.C.M. altijd 
gunstig onthaald". 

Overigens bevatte het voorontwerp van wet tot oprichting van 
de Nationale Commissie voor de Magistratuur, naar aanleiding 
waarvan in maart 1987 in de Senaat een wetsontwerp werd 
ingediend, een bepaling volgens welke "de N ationale Commissie 
voor de Magistratuur tot taak heeft de beroepsmagistraten in hun 
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geheel die tot de rechterlijke orde behoren in staat te stellen zich 
als zodanig uit te drukken". In zijn advies van 26 maart 1986 was 
de Raad van State van oordeel dat die bepaling nutteloos was en 
dus moest vervallen; volgens de Raad van State was het voldoende 
te bepalen dat een "Nationale Commissie voor de Magistratuur" 
wordt ingesteld en vervolgens de taken te bepalen die haar worden 
opgedragen (254). De toenmalige regering besliste evenwel die 
bepaling te handhaven en de reden hiervoor is overigens te vinden 
in de memorie van toelichting : "In het antwerp wordt van het 
begin af gesteld dat de Commissie tot taak heeft de beroeps
magistraten in hun geheel die tot de rechterlijke orde behoren in 
staat te stellen zich als zodanig uit te drukken; daaronder moet 
worden verstaan dat zij niet de Rechterlijke Macht als macht 
vertegenwoordigt en dat haar adviezen niet moeten beschouwd 
worden als uitgaande van de rechterlijke overheid" (255). 

De organisaties die beweren dat zij de magistraten vertegen
woordigen, vertegenwoordigen dus niet de Rechterlijke Macht als 
macht en hun stand pun ten kunnen dus niet worden beschouwd als 
uitgaande van de rechterlijke overheid. A fortiori zijn wat men 
thans als "actoren van de justitie" (256) bestempelt, niet represen
tatief voor de Rechterlijke Macht; hun intentieverklaringen, hoe 
nuttig die oak mogen zijn, gelden geenszins als adviezen van de 
rechterlijke overheid, die er trouwens niet door gebonden is. 

B. DE VERTEGENWOORDIGING 
VAN DE RECHTERLIJKE MACHT 

1 • De vertegenwoordiging van de Rechterlijke Macht 
door de korpschefs van de hoven en rechtbanken 

en van hun parketten in het algemeen 
en door de korpschefs van de hoven en hun parketten in het bijzonder 

a) De vertegenwoordiging van de Rechterlijke Macht 
door de korpschefs van de hoven en rechtbanken 

en van hun parketten 

37. Ik herhaal dat luidens artikel40, eerste lid, van de Grondwet 
"de Rechterlijke Macht wordt uitgeoefend door de hoven en recht
banken", dat artikel153 van de Grondwet het openbaar ministerie 
bij de hoven en rechtbanken vermeldt bij de titel"De Rechterlijke 
Macht (hoofdstuk VI van afdeling III) en dat het Gerechtelijk 
Wetboek zowel de hoven en rechtbanken als het openbaar minis
terie bij de "organen van de Rechterlijke Macht" onderbrengt 
(Tweede Deel, Boek I, Titel I en II) (257). 

Wat de formaties gerechtelijke actoren betreft, voorziet onze 
rechterlijke organisatie, zoals zij door het tweede deel van het 
Gerechtelijk Wetboek is geregeld, slechts voor de balie (258) en 
voor de gerechtsdeurwaarders (259) in een nationaal overkoepe
lend orgaan. 

De Grondwet of de wet hebben daarentegen geen enkel specifiek 
nationaal orgaan opgericht dat de rechterlijke korpsen (hoven en 
rechtbanken en parketten) bij de andere machten moet vertegen
woordigen. 



-52-

Aangezien de Rechterlijke Macht is samengesteld uit haar 
korpsen en niet uit de leden daarvan (260), zijn het de vertegen
woordigers van die korpsen en niet de vertegenwoordigers van de 
leden van die korpsen of hun organisaties die de Rechterlijke 
Macht vertegenwoordigen. 

Aan het hoofd van de hoven en rechtbanken en hun parketten 
staan korpschefs, die verschillende verantwoordelijkheden hebben 
gekregen om hun grondwettelijke en wettelijke taken te vervullen. 
Om hun verantwoordelijkheden effectief op zich te kunnen nemen, 
hebben die korpschefs prerogatieven van hierarchische orde en 
prerogatieven van toezicht. 

Hun vertegenwoordigende functie is nauw verbonden met die 
prerogatieven. Het bestaan van de prerogatieven van vertegen
woordiging van de korpschefs van de hoven en rechtbanken en van 
de parketten net als het bestaan van hun prerogatieven van 
hierarchische orde en hun prerogatieven van toezicht vindt immers 
zijn grondslag, zelfs bij ontstentenis van teksten, in de intrinsieke 
noodzakelijkheid van die prerogatieven, een noodzakelijkheid die 
trouwens in de aard der dingen ligt. Wij zouden zelfs kunnen 
zeggen, en zo professor Rivero (261) parafraseren, dat die bevoegd
heden van de korpschefs voldoen aan een, niet eens juridische of 
logische, maar biologische noodzaak, in die zin dat, mocht men die 
bevoegdheden ooit willen afschaffen, het rechtscollege of zijn 
parket niet normaal meer zou kunnen functioneren (262). De 
representativiteit van de korpschefs is een wezenlijke consequentie 
van het gezag dat zij krachtens de Grondwet en de wet bezitten en 
dat noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun ambt. Hun 
hoedanigheid van korpschef zou geen enkele betekenis hebben en 
de vervulling van de aan hun ambt verbonden taken zou in groat 
gevaar komen indien hun representativiteit zou worden miskend 
of in twijfel getrokken. 

De korpschefs kunnen overigens hun prerogatieven van verte
genwoordiging niet delegeren aan een magistratenorganisatie 
evenmin als zij hun prerogatieven van hierarchische orde of hun 
prerogatieven van toezicht aan zo'n organisatie kunnen over-
dragen. · 

Binnen de Rechterlijke Macht is er een specifieke (263) hierar
chische (264) structurering, oak al verschilt de hierarchie binnen 
het openbaar ministerie van die binnen de hoven en rechtbanken, 
die veel minder uitgesproken is (265). 

In dit verband moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen 
de hierarchie binnen het openbaar ministerie en die binnen de 
hoven en rechtbanken. 

38. De parketten vormen een sterk gehierarchiseerd korps : het 
openbaar ministerie. 

In het rechtsgebied van ieder hofvan beroep voert de procureur
generaal bij dat hof, onder het gezag van de minister van Justitie 
en door toedoen van de minister die arbeid in zijn bevoegdheid 
heeft voor de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten, alle opdrachten van het openbaar ministerie 
uit bij het hofvan beroep, het arbeidshof, de hoven van assisen en 
de rechtbanken (art. 143 Ger.W.). De advocaten-generaal, de 
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substituut-procureurs-generaal en de substituten-generaal die 
hem bijstaan, oefenen hun ambt uit onder zijn toezicht en leiding 
(artt. 144 en 145 Ger.W.). De procureurs des Konings en de ar
beidsauditeurs van het rechtsgebied vervullen hun ambt eveneens 
onder zijn toezicht en leiding (artt. 150 en 152 Ger.W.). Hun 
substituten staan zelf onmiddellijk onder hun toezicht en leiding 
(artt. 151 en 153 Ger.W.). 

Wat de tucht betreft, oefent de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie zijn toezicht uit over de procureurs-generaal bij de 
hoven van beroep en de laatstgenoemden over de leden van het 
parket-generaal en van het auditoraat-generaal, over de procu
reurs des Konings, de arbeidsauditeurs en hun substituten (art. 
400 Ger.W.). De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie kan 
aan de advocaten-generaal bij dat Hof en aan de procureurs
generaal bij de hoven van beroep als straf de waarschuwing, de 
enkele censuur en de censuur met berisping opleggen (art. 414, 
tweede lid, Ger.W.). De procureurs-generaal bij de hoven van 
beroep beschikken over dezelfde bevoegdheid ten aanzien van de 
onder hen staande magistraten van het openbaar ministerie (art. 
414, eerste lid, Ger.W.). De ambtenaren van het openbaar minis
terie bij de krijgsgerechten staan van hun kant onder het toezicht 
en de leiding van de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof 
die zelf zijn ambt waarneemt onder het gezag van de minister van 
Justitie (artt. 76, 121, 123, 124 en 126, Mil.Sv.) (266). 

Ook al oefent de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie zijn 
ambt uit bij het rechtscollege dat niet aileen kennis neemt van de 
in laatste aanleg gewezen beslissingen die het voorgelegd krijgt 
wegens overtreding van de wet ofwegens schending van substan
titHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten 
(art. 608 Ger.W.), maar dat ook een recht van toezicht heeft op de 
hoven van beroep en de arbeidshoven (art. 398 Ger.W.) en ook al 
heeft de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie een tucht
rechtelijk toezicht over de procureurs-generaal bij de hoven van 
beroep aan wie hij als straf de waarschuwing, de enkele censuur 
en de censuur met berisping kan opleggen (art. 414, tweede lid, 
Ger.W.), toch kan uit een en ander niet worden afgeleid dat hij over 
de andere parketten een bevoegdheid van leiding heeft en dat hij 
op zich het openbaar ministerie zou kunnen vertegenwoordigen. 
Hij vertegenwoordigt het enkel samen met de procureurs-generaal 
bij de hoven van beroep en met de auditeur-generaal bij het 
militair gerechtshof. 

39. Sinds de keizerlijke wetgeving is er ook een hierarchie 
binnen de hoven en rechtbanken (267). 

Perrot doet dienaangaande opmerken : "II peut sembler curieux 
d'evoquer cette notion dans la mesure ou elle implique une subor
dination que l'on conr,;oit mal dans un domaine comme celui de la 
justice. Et cependant, le service public de la justice n'echappe pas 
a toute hierarchie. C'est un fait que certaines juridictions sont 
hierarchiquement superieures a d'autres et que, parmi les juges, 
certains occupent une position hierarchique qui les place a un rang 
plus eleve que d'autres" (268). 
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Zo is er, wat de hoven en rechtbanken betreft, een tweeledige 
hierarchie : een hierarchie van de rechtscolleges en een hierarchie 
van de personen. 

Enerzijds staan niet alle rechtscolleges op hetzelfde niveau. 
Buiten de hierarchie van de rechtscolleges die voortvloeit uit de 

grondwets- en wetsbepalingen betreffende de rechterlijke organi
satie en het stelsel der rechtsmiddelen (269) en buiten de wetsbe
palingen over de rang van de rechtscolleges bij openbare plechtig
heden (270) heeft de wet een hierarchische orde ingesteld die de 
verschillende rechtscolleges, qua bevoegdheid om toezicht uit te 
oefenen op andere rechtscolleges, op verschillende niveaus plaatst. 

Ret verslag van de koninklijk commissaris voor de gerechtelijke 
hervorming zegt daarover : "De hoven en rechtbanken vormen 
sedert de keizerlijke wetgeving, een gehierarchiseerd lichaam dat 
zijn eigen tucht verzekert. Ret senatus-consult van 16 thermidor 
jaar X, art. 82, verleende aan het Rof van Cassatie een 'droit de 
censure et de discipline' over de hoven van beroep, terwijl de wet 
van 18 juni 1869 aan de hoven van beroep een 'recht van toezicht 
(droit de surveillance)', verleent over de rechtbanken van eerste 
aanleg en aan de rechtbanken van eerste aanleg dergelijk recht 
over de vredegerechten (art. 147). Ret was nodig deze termen een 
te maken. Een recht van toezicht is overigens beter te begrijpen" 
(271). 

Zo heeft het Rof van Cassatie een recht van toezicht op de hoven 
van beroep (272) en de arbeidshoven; de hoven van beroep hebben 
op hun beurt een recht van toezicht op de rechtbanken van eerste 
aanleg en de rechtbanken van koophandel van hun rechtsgebied, 
en de rechtbanken van eerste aanleg op de vredegerechten en de 
politierechtbanken van het arrondissement (art. 398 Ger.W.). 
Rierbij dient er wellicht nauwelijks op gewezen te worden dat die 
getrapte structurering van de hoven en rechtbanken in principe 
geen hierarchie inzake de interpretatie van de wetten inhoudt en 
dat zij niets afdoet van de autonomie van die rechtscolleges (273). 

Ten aanzien van de zittende magistraten zijn het vooral het Rof 
van Cassatie, de hoven van beroep en de arbeidshoven die het 
tuchtgezag uitoefenen. Voor de tuchtvervolgingen die leiden tot 
ontzetting uit hun ambt of die ingesteld zijn tegen zijn eigen leden 
of tegen de eerste voorzitters en voorzitters van de hoven van 
beroep en van de arbeidshoven is aileen het Rof van Cassatie 
bevoegd (artt. 409 en 410, derde lid, Ger.W.). Van de andere tucht
vervolgingen dan die tot ontzetting nemen de hoven van beroep en 
de arbeidshoven kennis (art. 410, eerste en tweede lid, Ger.W.). De 
lichtere tuchtstraffen, i.e. de enkele censuur en de censuur met 
berisping, kunnen evenwel door de eerste voorzitter van de hoven 
worden opgelegd aan de personen die tuchtrechtelijk onder die 
hoven ressorteren (art. 411 Ger.W.), en wat de waarschuwing 
betreft, naargelang van het geval, door de eerste voorzitter van het 
Rofvan Cassatie, de eerste voorzitters van de hoven van beroep of 
van de arbeidshoven of de voorzitters van de rechtbanken (art. 412 
Ger.W.). De bevoegdheid om kennis te nemen van tuchtvervolging 
tegen leden van de militaire rechtscolleges is, bij analogie, aan 
dezelfde regels onderworpen (art. 133 Mil.Sv.). 
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Verder bestaat er naast de hierarchie van de rechtscolleges ook 
een hierarchie der personen : iedere magistraat van de zetel 
bekleedt, zowel binnen de Rechterlijke Macht als binnen het korps 
waartoe hij behoort, een hierarchische plaats die, behalve uit de 
hem verschuldigde achting, niet alleen blijkt uit de wetsregels 
betreffende rangorde en voorrang (274) maar ook uit bepaalde 
bevoegdheden die soms van rechtsprekende maar vaker van admi
nistratieve aard zijn en die door de chefs van de rechtscolleges 
worden uitgeoefend. 

Een groat aantal van die bevoegdheden worden uitdrukkelijk 
door de wet geregeld (275). Andere zijn impliciet en houden 
verband met de opdracht van administratief beheer van de korps
chefs; ze vloeien voort uit hun algemene verplichting om, desnoods 
op eigen gezag, die maatregelen en beslissingen te nemen die zij 
noodzakelijk achten voor de optimale werking van hun rechtscol
lege in zijn geheel en van de leden ervan, rekening houdend met 
de materiele middelen en het menselijk potentieel waarover zij 
beschikken (276). 

De vereisten die voortvloeien uit de absolute onafhankelijkheid 
van de zittende magistraten in de uitoefening van hun rechtspre
kend ambt zijn ongetwijfeld van dien aard dat het gezag van de 
korpschefs van de hoven en rechtbanken ten aanzien van die 
magistraten minder ruim is dan dat van de procureurs-generaal 
ten aanzien van de magistraten van het openbaar ministerie. Wat 
de zittende magistraten betreft, kan het hierarchische gezag van 
de korpschef zeker niet gelden i.v.m. de beslissingen van de geadi
eerde rechter, welke beslissingen immers door die rechter louter 
volgens zijn eigen geweten worden genomen; zo hoort het bijvoor
beeld niet dat de voorzitter van een rechtbank aan de rechters van 
die rechtbank aanwijzingen of instructies geeft over de wijze 
waarop zij een geschil moeten afdoen. Dit niet te na gesproken, 
oefenen de korpschefs van de hoven en rechtbanken niettemin ten 
aanzien van de magistraten van hun korps prerogatieven van 
gezag uit die inherent zijn aan hun ambt. 

Wegens de aard en de beperkingen van de hierarchische orde 
tussen de hoven en rechtbanken, wordt de vertegenwoordiging van 
ieder rechtscollege afzonderlijk waargenomen door de korpschef 
ervan en die vertegenwoordigt daarbij uitsluitend zijn eigen 
rechtscollege. De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie 
vertegenwoordigt in principe enkel uw Hof en niet de hoven en 
rechtbanken in hun geheel. Zo ook vertegenwoordigt, zoals al 
eerderwerd gezegd, de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie 
in principe niet de parketten in hun geheel. 

Uit het feit dat ieder hof of iedere rechtbank door zijn korpschef 
wordt vertegenwoordigd, valt evenwel niet af te leiden dat de 
vertegenwoordiging van de hoven en rechtbanken in hun geheel 
noodzakelijkerwijs door al hun korpschefs samen moet geschieden. 
Er zou geen enkele geldige reden zijn om het geheel van de 
vrederechters en de rechters in de politierechtbanken- die op zich 
een formatie van 275 magistraten vormen- uit te sluiten uit de 
vertegenwoordigende korpschefs. Het is praktisch onmogelijk dat 
de Rechterlijke Macht in behoorlijke omstandigheden zou kunnen 
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worden vertegenwoordigd door enkele honderden korpschefs van 
rechtscolleges. 

In veruit de meeste gevallen kan maar van een adequate 
vertegenwoordiging sprake zijn wanneer die door een veel kleiner 
aantal korpschefs wordt waargenomen. 

Gelet op de structuur van de rechterlijke organisatie en het 
gezag dat aan de eerste voorzitters van de hoven is toegekend 
(277), kan redelijkerwijs worden aangenomen dat die magistraten
korpschefs de hoedanigheid hebben om naast hun eigen rechtscol
leges ook de rechtbanken en vredegerechten te vertegenwoordigen, 
wat voor hen zeker inhoudt, zoals ik straks ga uitleggen, dat zij 
met de korpschefs van de rechtbanken, met de vrederechters en 
met de rechters in de politierechtbanken een overleg moeten 
organiseren telkens als dit noodzakelijk blijkt te zijn. 

b) De vertegenwoordiging van de Rechterlijke Macht 
door de korpschefs van de hoven en van hun parketten 

40. Omdat er nu eenmaal geen wetsbepalingen bestaan die 
uitdrukkelijk de vertegenwoordiging regelen van de Rechterlijke 
Macht, onder meer bij de andere machten, moeten wij stellen dat, 
in principe, die vertegenwoordiging gezamenlijk moet worden 
waargenomen door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, 
de procureur-generaal bij dat Hof, de eerste voorzitters van de 
hoven van beroep en van de arbeidshoven, de procureurs-generaal 
bij de hoven van beroep, de eerste voorzitter bij het militair 
gerechtshof en de auditeur-generaal bij dat Hof. 

Het lijkt mij aangewezen dat wij hier even stilstaan bij bepaalde 
gevallen waarin die representatieve functie kan worden vervuld 
door de eerste voorzitter van het Hofvan Cassatie en de procureur
generaal bij dat Hof. Het gaat om gevallen die teruggaan op een 
gevestigde traditie of om uitzonderlijk dringende gevallen. 

In feite moeten de korpschefs van de hoven en van hun parketten 
vlug met elkaar kunnen overleggen om zo snel mogelijk adviezen 
of aanbevelingen kenbaar te kunnen maken aan de overheid voor 
wie ze bestemd zijn. Insgelijks horen de bevoegde overheden 
gemakkelijk met hen in contact te kunnen treden. In die optiek zou 
kunnen worden overwogen dat dergelijke contacten door toedoen 
van de korpschefs van het Hof van Cassatie en van zijn parket tot 
stand komen. 

Naast de afzonderlijke vergaderingen van het college van 
procureurs-generaal bij de hoven van beroep (278) en van het 
college van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de 
arbeidshoven (279), komen de korpschefs van de hoven en van hun 
parketten, met inbegrip van die van het Hofvan Cassatie, geregeld 
bijeen. Dat college, waarbinnen de eerste voorzitters, de 
procureurs-generaal en de auditeur-generaal overleg plegen over 
algemene problemen in verband met de Rechterlijke Macht, is niet 
gei:nstitutionaliseerd. V66r 1990 waren er maar sporadisch verga
deringen met de eerste voorzitters van de hoven, de procureurs
generaal en de auditeur-generaal. Sinds december 1990 worden 
geregeld dergelijke vergaderingen belegd, ongeveer om de twee 
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maanden, onder het voorzitterschap van de eerste voorzitter van 
het Hof van Cassatie, op uitnodiging van laatstgenoemde en van 
de procureur-generaal bij dat Hof (280). 

Aangezien de korpschefs van de hoven en van hun parketten niet 
alles zelfkunnen doen, spreekt het vanzelf dat zij, vooral wanneer 
het om complexe technische kwesties gaat, commissies of werk
groepen moeten oprichten waaraan zij specifieke taken opdragen 
die dan onder hun toezicht worden vervuld. 

Ret meest sprekende voorbeeld hiervan is waarschijnlijk de 
doorlichting van het administratief personeel van de rechterlijke 
orde, een doorlichting die de toenmalige minister van Justitie, de 
heer Wathelet, in 1993 aan de korpschefs van de hoven en van hun 
parketten gevraagd heeft uit te voeren (281). 

2• De betrekkingen van de korpschefs 
van de hoven en rechtbanken en van hun parketten 

met de andere magistraten en de magistratenorganisaties 

41. De bevoegdheid van de korpschefs van de hoven en van hun 
parketten om de Rechterlijke Macht te vertegenwoordigen, brengt 
mee dat zij ervoor moeten zorgen, telkens als dat nodig is, overleg 
te plegen met de korpschefs van de rechtbanken, de vrederechters 
en de rechters van de politierechtbanken en tevens dat alle korps
chefs erop moeten toezien dat er overleg is met alle magistraten 
van hun korps en met de belangrijkste medewerkers van laatstge
noemden in verband met de kwesties die hen aanbelangen. Een 
goede rechtsbedeling vereist dat de vertegenwoordigingsbevoegd
heid van de korpschefs gepaard gaat met inspraak en medewer
king van alle leden van de rechterlijke orde. Die vereiste geldt 
inzonderheid bij de contacten die de Rechterlijke Macht, binnen de 
perken van de beginselen van de scheiding der machten en de 
onafhankelijkheid van de rechtscolleges, met de wetgevende of 
uitvoerende organen kan hebben . 

. Er zijn verscheidene mogelijkheden om het over leg en de samen
werking tussen de korpschefs en de magistraten van hun respec
tieve korpsen te organiseren. 

Een van die mogelijkheden is het overleg en de samenwerking 
met magistratenorganisaties die representatief bedoelen te zijn. 
Zoals ik zo dadelijk ga uiteenzetten, heeft de wet totnogtoe het 
bestaan van dergelijke organisaties niet erkend. De thans 
bestaande magistratenorganisaties zijn verenigingen die magis
traten vrijwillig hebben opgericht of waartoe zij uit vrije wil zijn 
toegetreden. Hun graad van werkelijke representativiteit hangt af 
van het aantal leden of aansluitingen. Evenwel heeft de Minister
raad in april 1996 gezegd dat hij voornemens was om heel 
binnenkort een wetsontwerp in te dienen tot de oprichting van een 
Federale Raad van magistraten (282). 

Mijns inziens zouden de organisaties die representatiefbedoelen 
te zijn, erop moeten toezien dat de korpschefs van de hoven en van 
hun parketten beter worden gei:nformeerd over hun initiatieven, 
die nu eenmaal standpunten weergeven die niet noodzakelijk 
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overeenstemmen met de meningen van de korpschefs, vertegen
woordigers van de Rechterlijke Macht (283). 

In een soortgelijk verband moet worden gezegd dat een door een 
magistratenorganisatie gemandateerd magistraat weliswaar in 
het openbaar het woord mag nemen om het standpunt van die 
organisatie over een punt inzake haar maatschappel~jk doel te 
vertolken, maar, naar het oordeel van de korpschefs van de hoven 
en van hun parketten, niettemin de verplichting heeft niet aileen 
om vooraf aan zijn korpschef te melden dat hij van plan is die 
openbare mededeling te doen, maar ook zulks vroeg genoeg te 
melden zodat zijn korpschefvoldoende tijd heeft om zich te beraden 
of erop te reageren (284). 

Of ze nu al dan niet tot magistratenorganisaties bedoelen die 
representatief te zijn, de magistraten hebben de mogelijkheid om 
hun meningen te uiten in de vergaderingen die binnen hun 
rechtscollege of hun parket worden georganiseerd, en meer 
bepaald in de algemene vergaderingen die overeenkomstig de 
artikelen 340 tot 352 van het Gerechtelijk Wetboek worden 
gehouden (285). 

Mgezien van die vergaderingen, staat het de korpschefs van de 
hoven en rechtbanken of van hun parketten altijd vrij om het 
mondeling of schriftelijk advies van de leden van hun korps of van 
hun voornaamste medewerkers in te winnen. In dit verband is het 
van belang dat de korpschefs van de hoven en van hun parketten 
geregeld de andere korpschefs op de hoogte brengen van de vragen 
waarover zij graag advies zouden hebben. Ret ware wellicht 
aangewezen de raadpleging van de vrederechters en van de rech
ters van de politierechtbanken uit te breiden volgens specifieke, bij 
voorkeur gesystematiseerde, modaliteiten. 

Wanneer de korpschefs hun representatieve functie uitoefenen, 
hebben zij de verantwoordelijkheid om in totale onafhankelijkheid 
te beoordelen of zij zich, na raadpleging van of overleg met de 
magistraten of hun organisaties, met de door die magistraten of 
organisaties vertolkte meningen al dan niet kunnen verenigen. 
Zoals reeds werd gezegd, valt de som van de belangen van de 
magistraten of van hun organisaties immers niet noodzakelijker
wijs samen met het algemeen belang, het belang van de Rechter
lijke Macht of het belang van het korps. 

3o De betrekkingen van de korpschefs 
van de hoven en van hun parketten 

met de vertegenwoordigers van de andere machten 

42. De korpschefs van de hoven en van hun parketten hebben 
herhaaldelijk, bij monde van de eerste voorzitter van het Hof van 
Cassatie en van de procureur-generaal bij dat Hof, de wens geuit 
dat er, binnen de perken die door de scheiding der machten en de 
onafhankelijkheid van de rechtscolleges zijn toegestaan, meer 
overleg zou komen tussen hen en de vertegenwoordigers van de 
twee andere machten. 

Sinds enkele jaren organiseert de Senaat, dankzij het gelukkig 
initiatiefvan voorzitter Lallemand, elkjaar een ontmoeting tussen 



-59-

de leden van zijn commissie voor de Justitie, de minister van 
Justitie en de korpschefs van de hoven en van hun parketten, 
waarbij dan diverse actuele problemen inzake de rechtsbedeling 
worden besproken. 

Die vrij korte ontmoetingen, hoe nuttig en aangenaam zij ook 
mogen zijn, blijken evenwel niet voldoende om het gewenste 
overleg doeltreffend waar te maken (286). 

In hun memorandum van 13 juni 1995 aan premier Dehaene, 
toen formateur van de nieuwe regering, en aan de heer Wathelet, 
minister van Justitie, hebben de korpschefs van de hoven en van 
hun parketten inzonderheid erop gewezen dat de betrekkingen 
tussen, enerzijds, de Wetgevende en de Uitvoerende Macht, en, 
anderzijds, de Rechterlijke Macht, op federaal, gemeenschaps- en 
gewestelijk vlak, zouden moeten worden verbeterd (287). 

"Die verhoudingen - zo schreven zij - worden al te vaak 
aangetast ten gevolge van een gebrek aan begrip, wat aanleiding 
geeft tot ondoordachte kritiek. Minstens op federaal vlak zou ieder 
van de drie machten er voordeel kunnen bij hebben mocht onder
ling een overlegstructuur worden opgericht waarbinnen het, met 
respect voor ieders grondwettelijke prerogatieven, tot een dialoog 
kan komen over problemen van gemeenschappelijk belang." 

Zij achtten het "wenselijk en dringend" dat met het oog daarop : 

- "een geregeld contact wordt georganiseerd tussen de verte
genwoordigers van de drie machten, met dien verstande dat de 
bedoelde samenkomsten twee tot drie maal per jaar zouden plaats
vinden en dat de data en de agenda ervan zouden bepaald worden 
naar gelang van de actualiteit; 

- de korpschefs van de Rechterlijke Macht door middel van 
adviezen en aanbevelingen doeltreffender betrokken worden bij het 
uitwerken van maatregelen die door de twee andere machten 
genomen worden in aangelegenheden in verband met de rechtsbe
deling en de werking van het gerecht; 

- de leden van de twee andere machten er zich grondiger van 
bewust worden dat, zoals het Europees Hofvoor de rechten van de 
mens onlangs heeft beklemtoond, 'de werking van de Rechterlijke 
Macht, die toch de waarborg is van het recht en als dusdanig een 
fundamentele waarde in een Rechtsstaat, het vertrouwen van de 
burger moet genieten om te kunnen slagen' en 'die werking dus 
nodig tegen destructieve en van ernstige grond ontblote aanvallen 
moet beschermd worden, te meer daar hun plicht tot terughou
dendheid de magistraten verbiedt daarop te reageren'. (Arrest 
Prager en Oberschlick van 26 april1995, § 34)". 

Overigens zou het zeer wenselijk zijn dat, aangezien de korps
chefs van de hoven en van hun parketten de vertegenwoordiging 
van de Rechterlijke Macht uitmaken, de andere machten van de 
Staat - en, binnen de regering, meer bepaald de minister van 
Justitie - niet nalaten die korpschefs tijdig te informeren en te 
raadplegen over aile initiatieven die betrekking hebben op zowel 
de organisatie en de werking van de justitie als op de belangen van 
de magistraten en hun medewerkers. 
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Die wens kan niet worden gei:nterpreteerd in de zin dat, volgens 
mij, de andere machten de individuele magistraten of de represen
tatief bedoelde magistratenorganisaties niet zouden mogen infor
meren of raadplegen. Hij impliceert evenmin dat die organisaties 
niet zelf het initiatief zouden mogen nemen om hun standpunten 
aan de wetgever of aan de regering kenbaar te maken. Maar als 
die organisaties dergelijke initiatieven nemen, dan ligt het, zo lijkt 
het mij althans, in de logica van een goede samenwerking tussen 
de machten dat de wetgever of de regering die initiatieven tijdig 
meedeelt aan de korpschefs van de hoven en van hun parketten 
zodat deze een advies kunnen uitbrengen. 

C. DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE MAGISTRATEN 

1 • Algemene beschouwingen 
over het representatieve karakter van de magistratenorganisaties 

43. De wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van 
vereniging, die uitwerking geeft aan het met name in artikel 27 
(voorheen art. 20) van de Grondwet neergelegde beginsel van de 
vrijheid van vereniging, waarborgt, bij zijn artikel 1, die vrijheid 
"op elk gebied", ook op dat van de verdediging van de beroeps
belangen en preciseert dat "niemand kan gedwongen worden van 
een vereniging deel uit te maken of daarvan niet deel uit te 
maken". -

Ik ben niet van plan hier te onderzoeken of de vrijheid van 
vereniging voor magistraten absoluut dan wel beperkt is en aan 
welke beperkingen zij, in de laatste hypothese, onderworpen is. 

De vraag waarover ik het Hof in dit stadium van mijn betoog zou 
willen onderhouden, is de volgende : wat zijn de criteria om te 
beslissen dat een magistratenorganisatie representatief is voor 
magistraten of voor een groep magistraten van wie zij beweert de 
opvattingen te vertolken of de belangen te behartigen? 

Ik moet er nogmaals op wijzen dat het hier vertegenwoordiging 
van magistraten of groepen magistraten betreft en niet van de 
Rechterlijke Macht. Noch de magistratenorganisaties noch de 
personen die thans "actoren van justitie" worden genoemd, kunnen 
in de plaats treden van de korpschefs van de Rechterlijke Macht 
om deze als Staatsmacht te vertegenwoordigen. 

Wanneer het erop aankomt te bepalen of een organisatie wier 
led en een openbaar ambt uitoefenen, al dan niet representatief is, 
moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de wetgever in 
dit verband zijn wil al dan niet heeft doen kennen. 

In principe is er geen probleem wanneer de wetgever zich heeft 
uitgesproken over het representatieve karakter van een organi
satie of criteria van representativiteit heeft omschreven voor 
organisaties die tot een of bepaalde categorieen van titularissen 
van een openbaar ambt behoren. De wil van de wetgever moet 
prevaleren zelfs indien, in het licht van de doorgaans gehanteerde 
criteria (288), blijkt dat de representativiteit van de betrokken 
vereniging niet reeel is. Wel moet de wet natuurlijk verenigbaar 
zijn met de grondwettelijke normen en met de normen van het 
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internationaal recht. Wat die laatste normen betreft, mag, volgens 
de lAO, de nationale overheid bepalen aan welke representativi
teitsvoorwaarden vakverenigingen moeten voldoen en mag zij het 
aantal onderhandelingsgerechtigde vakverenigingen beperken 
zonder daardoor afbreuk te doen aan de vrijheid van vakvereni
ging, mits, enerzijds, de voorwaarden op objectieve wijze worden 
omschreven en, anderzijds, de overige vakverenigingen niet van 
elke mogelijkheid verstoken blijven om de belangen van hun leden 
te verdedigen en te behartigen (289). 

44. De betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties 
van de ambtenaren die onder de bevoegdheid van die overheid 
vallen (290), worden geregeld door verschillende wetten, in hoofd
zaak door de wet van 19 december 1974 (291), een wet die, sinds 
haar inwerkingtreding in 1984, voor de meeste Belgische over
heidsdiensten de basiswet is inzake sociale betrekkingen (292). 
Luidens artikel1, § 2, 2, van die wet kan de bij deze wet ingestelde 
regeling niet toepasselijk verklaard worden op de magistraten en 
op de griffiers van de rechterlijke orde. Die wet is niet aileen niet 
van toe passing op hen maar bovendien beschikken zij niet over een 
eigen vakbondsstatuut of een statuut dat vergelijkbaar is met 
datgene dat door die wet wordt ingesteld, en vallen zij niet onder 
een stelsel van collectieve overeenkomsten of een analoog stelsel. 
Voor de magistraten en griffiers van de rechterlijke orde bestaat 
dus geen vakbondsstatuut dat de representativiteitscriteria 
bepaalt van de organisaties die opgericht zijn om hun opvattingen 
te vertolken of hun belangen te verdedigen. 

Met het oog op het hier behandelde probleem is het evenwel 
nuttig in het kort het stelsel toe te lichten van de representativiteit 
van de vakorganisaties van het overheidspersoneel dat onder 
toepassing van de wet van 19 december 1974 valt. 

Waar het om de wettelijke representativiteitsvoorwaarden gaat, 
heeft die wet een onderscheid gemaakt naargelang de betrokken 
organisatie in de algemene onderhandelingscomites of enkel in de 
sectorcomites wil zitting hebben. 

Krachtens artikel 7 van de wet wordt een vakorganisatie pas als 
representatief beschouwd om zitting te hebben in de algemene 
onderhandelingscomites als zij aan drie voorwaarden voldoet : zij 
moet op het nationale vlak werkzaam zijn, de belangen van al de 
categorieen van het personeel in overheidsdienst verdedigen en 
aangesloten zijn bij een vakorganisatie die in de N ationale 
Arbeidsraad vertegenwoordigd is (A.B.V.V.,A.C.V ofA.C.L.V.B.). Er 
zijn thans maar drie vakverenigingen die aan die drie voorwaarden 
voldoen en die dus zitting kunnen hebben in de algemene onder
handelingscomites : de Algemene Centrale der openbare diensten 
(A.C.O.D), de Federatie van de christelijke syndicaten der open
bare diensten (F.C.S.O.D.) en het Vrij Syndicaat voor het openbaar 
ambt (V.S.O.A.). Het betreft de traditionele ofpolitieke vakbonden. 

Krachtens artikel 8 van dezelfde wet wordt als representatief 
beschouwd om zitting te hebben in een sectorcomite, enerzijds, 
iedere vakorganisatie die zitting heeft in het comite voor de 
nationale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten 
en die een aantal bijdrageplichtige leden telt dat ten minste 10 % 
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vertegenwoordigt van de personeelssterkte van het geheel, ander
zijds de erkende vakorganisatie (die eventueel niet in de Nationale 
Arbeidsraad is vertegenwoordigd) die, tegelijk, de belangen verde
digt van al de categorieen van het personeel van de diensten welke 
onder het comite ressorteren, georganiseerd is op nationaal vlak 
en het grootste aantal bijdrageplichtige leden telt onder de andere 
vakorganisaties dan de vorenbedoelde en die een aantal bijdrage
plichtige leden telt dat ten minste 10 % vertegenwoordigt van de 
personeelssterkte van de diensten welke onder het comite ressor
teren (293). De telling van de 10 % wordt om de zes jaar uitgevoerd 
door toedoen van een onafhankelijke commissie bestaande uit drie 
magistraten van de rechterlijke orde. 

Het is duidelijk dat door de representativiteitsvoorwaarden die 
de wetgever heeft opgesteld, inzonderheid door die van de verte
genwoordiging in de N ationale Arbeidsraad, de politieke 
vakbonden zo goed als het monopolie van de representativiteit 
hebbengekregen. 

Volgens de wet van 19 december 1974 hebben de vakorganisaties 
verschillende prerogatieven naargelang zij worden beschouwd als 
representatieve of gewoon erkende organisaties. De representa
tieve vakorganisaties hebben het recht om zitting te nemen in de 
betrokken onderhandelings- (294) en overlegcomites (295), de 
bondsbijdragen te innen in de lokalen tijdens de diensturen, 
aanwezig te zijn op de vergelijkende examens en op de examens 
welke voor de personeelsleden worden georganiseerd onvermin
derd de prerogatieven van de examencommissies, in de lokalen 
vergaderingen te beleggen, hun leden de vakbondspremie toe te 
kennen en de prerogatieven van de erkende vakorganisaties uit te 
oefenen (artt. 6, 12, 17 wet van 19 december 197 4; wet van 1 
september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van 
een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de 
overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen). 
De prerogatieven van de erkende vakorganisaties (296) zijn 
beperkter. Die organisaties mogen stappen ondernemen bij de 
overheid in het gemeenschappelijk belang van het personeel dat 
zij vertegenwoordigen of in het bijzonder belang van een perso
neelslid, desgevraagd een personeelslid bijstaan dat zijn daden 
voor de administratieve overheid moet rechtvaardigen, in de 
lokalen van de diensten berichten uithangen en de algemene 
documentatie ontvangen betreffende het beheer van het personeel 
dat zij vertegenwoordigen (art. 16 wet 19 december 197 4). 

45. Zo is het ook mogelijk dat een wetgeving, wanneer zij een 
organisatie institutionaliseert die de spreekbuis wil zijn van een 
groepering, uitdrukkelijk weigert aan die organisatie representa
tiviteit toe te kennen en zich ertoe beperkt haar "een maximum 
aantal representativiteitskansen" te bieden. 

Dit was de bedoeling van de regering toen zij in maart 1987 een 
on twerp van wet tot oprichting van de N ationale Commissie voor 
de Magistratuur indiende. 

Volgens de memorie van toelichting bij dit antwerp (297) 
"kunnen wettelijke voorschriften niet ten volle waarborgen dat de 
woordvoerder van een bepaalde kring van personen voldoende 
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representatief is, of het nu de magistratuur betreft dan wel een 
andere beroepsgroep. Opdat de magistraten werkelijk vertegen
woordigd zouden zijn, moeten zij die uit hun naam spreken de 
opvattingen van gans de groep getrouw weergeven, welke ook de 
waarde van die opvattingen zij. Dat is wat wordt verwacht van de 
Nationale Commissie van de Magistratuur die bij dit ontwerp 
wordt ingesteld. Geen enkele wettelijke regeling kan echter zulk 
een graad van getrouwheid waarborgen, aangezien deze uiteinde
lijk afhankelijk is van de individuele houding van de betrokken 
personen. De getrouwe weergave van een standpunt wordt ook 
bepaald door de eisen die zijn gesteld door de te vertegenwoordigen 
groep; indien het merendeel van de magistraten werkelijk belang
stelling tonen voor de Commissie, indien zij erop toezien de opvat
tingen van de leden regelmatig te toetsen, zullen zij er zich meer 
toe gehouden voelen de keuzen van hun gelijken in aanmerking te 
nemen dan indien zij in een sfeer van onverschilligheid zouden 
moeten werken. De belangstelling van de magistraten in hun 
geheel ten aanzien van de Commissie is een veranderlijk gegeven 
dat des te gewichtiger is omdat de stemming bij de verkiezing van 
de leden niet verplicht wordt gesteld in het ontwerp. Aangezien 
niet met zekerheid kan worden voorspeld ofverhoudingsgewijs een 
groot aantal magistraten voldoende belangstelling zullen tonen 
voor de Commissie zodat zij regelmatig aan de verkiezingen zullen 
deelnemen, kan door het ontwerp van wet niet ten voile worden 
gewaarborgd dat de Commissie representatief zal zijn. Ret is 
evenwel zo dat door deze regeling de middelen daartoe worden 
verstrekt." 

Hoewel de memorie van toelichting dus niet echt wilde beves
tigen dat de Commissie representatief zou zijn voor de magistraten 
wees zij er niettemin op dat het ontwerp de middelen daartoe aan 
de Commissie bezorgde. 

In zijn advies van 26 maart 1986 somde de Raad van State die 
middelen op : 

"De eerste middelen die daarvoor worden gebruikt, en die 
trouwens samengaan, zijn een evenwichtige verdeling van de leden 
van de Commissie onder de verschillende categorieen van magis
traten en de verkiezing van die leden bij geheime stemming door 
alle beroepsmagistraten. Doordat de ontworpen bepalingen aan 
elke magistraat het recht verlenen om, volgens de nadere regels 
die zij vaststellen, deel te nemen aan de aanwijzing van de leden 
van de Commissie, kunnen zij het werkelijk representatief 
karakter van de Commissie in de hand werken, maar kunnen zij 
het niet waarborgen, aangezien de stellers van het ontwerp 
weigeren de stemming verplicht te maken of zelfs een quorum op 
te leggen. Een ander middel bestaat erin de duur van het mandaat 
van de leden te bepalen op twee jaar, zodat de magistraten, indien 
zij dat willen, na betrekkelijk korte tijd een einde kunnen maken 
aan de functies van degenen die hen naar hun mening niet op een 
voldoende getrouwe wijze hebben vertegenwoordigd." (298) 

46. Wanneer er, zoals het bij de magistratenorganisaties het 
geval is, geen wet is die de materie regelt of die een of andere 
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organisatie heeft gei:nstitutionaliseerd (299), lijkt het mij belang
rijk na te gaan of in de betreffende organisatie in voldoende mate 
elementen aanwezig zijn die kenmerkend zijn voor een werkelijke 
representativiteit. 

Meestal wordt aangenomen dat de werkelijke representativiteit 
van een magistratenorganisatie, net als van iedere andere vereni
ging, vooral moet blijken uit een voldoende aantal aansluitingen 
van de leden van de groep waarvan de organisatie beweert de 
opvattingen te vertolken of de belangen te behartigen. Bovendien 
moet de organisatie aannemelijk maken dat haar standpunten 
overeenstemmen met de meningen van haar leden of aangeslo
tenen. 

Een arrest van de Raad van State van 12 juli 1967 (300) zegt : 
"Het wezen zelf van de idee van vertegenwoordiging brengt mede 
dat de vereniging, om werkelijk 'representatief' te kunnen heten 
voor de groep voor wier belangen zij wil opkomen, een zodanige 
aanhang bij de leden van die groep heeft dat er redelijkerwijze kan 
worden vermoed dat de door de vereniging ingenomen standpunten 
met die van de belanghebbenden zelf samenvallen, terwijl die 
aanhang tevens verschijnt als de door de belanghebbenden 
gegeven bevestiging van de opdracht die de vereniging zichzelf 
gegeven heeft". 

Of die aanhang reeel is, kan op verschillende manieren worden 
bepaald. 

Zij kan vooreerst worden bewezen door de ledenlijsten of de 
lijsten van aangeslotenen. 

Het bewijs dat een organisatie voldoende aanhang heeft, kan ook 
worden geleverd door de resultaten van vrije verkiezingen, die bij 
redelijke tussenpozen bij geheime stemming worden georganiseerd 
en waarbij de vrije meningsuiting van de magistraten inzake de 
keuze van de organisatie wordt gewaarborg~. 

Wanneer een van die beide bewijsmogelijkheden ontbreekt, kan 
het feit dat een organisatie voldoende aanhang heeft om als 
representatief te worden beschouwd, ook blijken uit vermoedens 
juris tantum die bijvoorbeeld uit de statuten en de activiteiten van 
de organisatie voortvloeien, voor zover de personen die deze 
representativiteit betwisten geen gegevens aanbrengen die 
aantonen dat de aanspraken van de organisatie op representativi
teit niet met de werkelijkheid overeenstemmen (301). 

47. Er zijn verschillende soorten magist:ratenorganisaties. Zij 
kunnen in drie categorieen worden onderverdeeld. 

Een eerste categorie omvat de organisaties die tot doel hebben 
de standpunten van de magistraten van een bepaalde soort rechts
colleges bekend te maken en hun belangen te verdedigen. 

Een tweede categorie bestaat uit de organisaties die zeggen dat 
zij de spreekbuis zijn van de magistraten in hun geheel, en 
groepeert de N ationale Commissie van de Magistratuur alsook de 
twee commissies die achtereenvolgens aan de oorsprong van de 
N ationale Commissie van de Magistratuur lagen. 

In een derde categorie zitten verschillende andere organisaties. 
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· Overigens heeft de regering onlangs een voorontwerp van wet 
opgesteld "houdende instelling van een Federale Raad van magis
traten", dat voor advies aan de Raad van State is overgelegd. 

2" De magistratenorganisaties die tot doel hebben 
de standpunten van magistraten van een bepaald soort rechtscolleges 

bekend te maken en hun belangen te verdedigen 

48. Hoewel dat soort organisaties al sinds het einde van vorige 
eeuw is ontstaan, werden de meeste ervan sinds 1970 opgericht. 

De organisaties van beroepsmagistraten (302) die tot deze cate
gorie behoren, zijn, in chronologische volgorde van oprichting : 

- het koninklijk Verbond der vrede- en politierechters; 
- het Verbond van kinderrechters, thans Nationale Federatie 

van de jeugdmagistraten; 
- het Nationaal Verbond van de magistraten van eerste aanleg; 
- de Unie der rechters van de rechtbanken van koophandel; 
-de Unie van de magistraten der hoven van hoger beroep; 
- de Belgische Vereniging van onderzoeksrechters. 
Enkel de eerste organisatie werd opgericht op initiatief van de 

minister van Justitie .. De andere zijn ontstaan ten gevolge van 
initiatieven van magistraten, hoewel die initiatieven soms door de 
minister van Justitie werden goedgekeurd. 

49. a) Het koninklijk Verbond der vrede- en politierechters 
Voor zover ik weet, is dit de oudste magistratenorganisatie van 

het land. Was het bij zijn ontstaan een gewone feitelijke vereni
ging, sinds 1922 is het een vereniging zonder winstoogrnerk. 

Op initiatief van de toenmalige minister van Justitie LeJeune 
was in juli 1892 een · congres van de vrederechters georganiseerd 
waar werd beslist een beweging op te rich ten die alle vrederechters 
van het land zou groeperen. Dadelijk werd een voorlopig comite in 
het leven geroepen (303). 

De vereniging werd gesticht in het Paleis der Academien te 
Brussel in april1893 tijdens een nieuw congres waarop de minister 
van Justitie opnieuw alle vrederechters had uitgenodigd. 

De stichters van de groepering beschouwden deze meer als een 
middel om de kantonmagistraten uit hun isolement te halen dan 
als een academie voor de studie van rechtsproblemen die tot de 
bevoegdheid van magistraten behoren of als een vakvereniging die 
uitsluitend professionele belangen behartigde. Zij wilden de soli
dariteit en de confraterniteit tussen vrederechters verstevigen en 
de beste middelen tot stand brengen om de werking van de kanton
magistraten te vereenvoudigen en te versterken. 

Het verbond zou een tijdschrift uitgeven, "Le Journal des Juges 
de paix" dat zijn officieel orgaan zou zijn. 

Het bureau was samengesteld uit 18 leden, zijnde 2 per 
provincie, en die zouden voor een periode van vier jaar door hun 
collega's worden verkozen (304). ' 
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50. b) De nationale Federatie van de jeugdmagistraten is 
ontstaan uit een verbond dat dateerde van 1913. 

In maart 1913 nodigde de kinderrechter van Nijvel zijn collega's 
kinderrechters uit om op 4 mei van hetzelfde jaar in Brussel samen 
te komen en er vanuit praktisch oogpunt verschillende kwesties te 
onderzoeken die voortkwamen uit de toepassing van de wet van 15 
mei 1912 op de kinderbescherming. De rechters van het hele land 
stemden eenparig in met het initiatief dat zonder voorbehoud werd 
goedgekeurd door de toenmalige minister van Justitie. De stichting 
van de "Union des juges de enfants" was dus een feit. Haar 
statuten werden evenwel pas in februari 1951 in algemene verga
dering goedgekeurd. 

N adat de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 
was goedgekeurd, kwamen twee afzonderlijke organisaties in de 
plaats van dat verbond : het Verbond van de jeugdrechters van het 
Rijk, waarvan de statuten door de algemene vergadering in mei 
1967 werden goedgekeurd, en het Verbond der magistraten van de 
jeugdparketten. 

Om de bestaande structuren te vereenvoudigen, besloten de 
jeugdrechters en de leden van de jeugdparketten in maart 1982 om 
samen een nieuwe vereniging op te richten die de twee vorige zou 
vervangen: de Nationale Federatie van de jeugdmagistraten die 
twee unies omvat: de Unie van de Nederlandstalige 
jeugdmagistraten en de "Union des magistrats de la jeunesse 
d'expression fran~;aise". 

De Nationale Federatie en de Unies bedoelen oplossingen te 
zoeken voor problemen die rijzen bij de toepassing van de wetge
ving en de reglementering in verband met jeugdbescherming, 
maatregelen voor te stellen om het lot van de minderjarigen en hun 
familie te verbeteren, mee te werken aan initiatieven ten gunste 
van jongeren en hun familie, te adviseren over alle vragen die hun 
worden voorgelegd door de bevoegde overheid, de werkmethodes te 
verbeteren, confraterniteitsrelaties tussen jeugdrechters te doen 
ontstaan en de betrekkingen met de andere magistratenvereni
gingen te harmoniseren (305). 

51. c) Het Nationaal Verbond van de magistraten van eerste 
aanleg is een vereniging die in februari 1970 het licht zag ten 
gevolge van een ontmoeting van magistraten van eerste aanleg van 
Antwerpen en van Charleroi die het jaar ervoor had plaatsge
vonden. 

Het Verbond wil meer bepaald naar middelen zoeken om de 
gerechtelijke dienst doeltreffender te maken, de persoonlijke 
contacten en de solidariteit tussen de leden te bevorderen en hun 
morele en beroepsbelangen te verdedigen en behartigen. 

De laatstejaren heeft het Verbond van de magistraten van eerste 
aanleg zich, naast kwesties over het materieel statuut van de 
magistraten van eerste aanleg (wedden en pensioenen), toegespitst 
op diverse andere items inzake materieel recht of gerechtelijk 
recht : het statuut van de enige rechter, dat van de stagiairs, de 
opleiding van de magistraten, het voorontwerp van het Strafwet
boek, de begrotingen van Justitie van 1989 en de volgende jaren, 
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de rol van een onafhankelijk openbaar ministerie, de deontologie 
(306). 

Alle effectieve, emeriti of ere-magistraten van eerste aanleg 
alsook de gerechtelijke stagiairs kunnen tot het Verbond toetreden, 
de rechters in sociale zaken en de consulaire rechters niet. De 
toetreding tot het Verbond blijkt uit de betaling van de bijdrage 
(307). 

52. d) De Unie der rechters van de rechtbanken van koophandel 
heeft in 1970, bij de inwerkingtreding van het Gerechtelijk 
Wetboek, de Unie der referendarissen vervangen die in 1937 was 
opgericht. 

Haar activiteiten zijn tot eind 1983 blijven doorgaan. Op een 
vergadering van de voorzitters van de rechtbanken van ko.op
handel in december 1990 werd besloten om de Unie, die al zeven 
jaar in winterslaap was, nieuw leven in te blazen. De eerste 
vergadering van de herrezen Unie vond plaats in april1991. 

In het manifest dat tijdens die vergadering werd goedgekeurd, 
wordt erop gewezen dat de Unie eerst en vooral de vriendschap wil 
bevorderen tussen de beroepsmagistraten die het ambt van rechter 
in de rechtbanken van koophandel uitoefenen. Het stelt dat de 
leden van de Unie zich samen met het Verbond van de magistraten 
van eerste aanleg willen inzetten om een morele en materitile 
herwaardering van de eerstelijns beroepsmagistraten te verkrijgen 
en met dat Verbond meer diepgaand overleg wensen over alle 
aspecten die enkel verband houden met de specifieke behoeften of 
wensen van het rechtscollege, waarvan zij willen dat het, in de 
meest brede zin, economisch is. Het vraagt ook dat de wetgever 
bemoeiingen doet om een nationale commissie of raad van de 
magistratuur te institutionaliseren "meme si au depart, il ne 
s'agissait que d'un organe consultatif, pourvu qu'il soit represen
tatif de toute la magistrature belge et que la juridiction commer
ciale actuelle y soit judicieusement et suffisament representee". 
Tenslotte dringt het manif()st erop aan dat de Unie, in het belang 
van de specifiek economische rechtspraak, in voortdurend overleg 
zou blijven met het Verbond van de magistraten van eerste aanleg, 
het Belgisch Verbond van consulaire rechters en het Nationaal 
Verbond van de magistraten van de hoven van hoger beroep en 
contacten zou onderhouden met de Internationale Unie van magis
traten en met de parketten (308). 

53. e) De Unie der magistraten van de hoven van hager beroep 
ontstond in 1971 op initiatief van de magistraten van het Hof van 
Beroep te Luik die in februari van hetzelfde jaar een resolutie in 
die zin hadden aangenomen. Het is een feitelijke vereniging die tot 
doel heeft : de oprichting van een nationale unie van al de magis
traten van het Rijk te bewerkstelligen, de middelen op te sporen 
die de vervulling van de taak van de magistraat en de algemene 
werking van de magistratuur kunnen bevorderen, de leden voor
lichting te verstrekken op juridisch en op administratief gebied, de 
persoonlijke contacten tussen de leden en de solidariteit tussen de 
korpsen te ontwikkelen en de belangen van de leden en die van het 
ambt te behartigen en te verdedigen. 
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Tot de Unie kunnen toetreden de e:ffectieve, emeriti en 
ere-beroepsmagistraten die lid zijn of geweest zijn van een hofvan 
beroep, een arbeidshof, het militair gerechtshof of van het open
baar ministerie bij een van die hoven. De toetreding tot de Unie 
blijkt uit de betaling van de bijdrage (309). 

54. f) De Belgische Vereniging van onderzoeksrechters is een 
feitelijke vereniging die pas onlangs werd opgericht. 

V66r 1996 kwamen de onderzoeksrechters sporadisch bijeen om 
problemen die hen inzonderheid betroffen, te bespreken. 

In maart 1996 organiseerde het Ministerie van Justitie in Ittre 
een bijzondere opleidingssessie voor onderzoeksrechters. Bij die 
gelegenheid verklaarden de aanwezige onderzoeksmagistraten dat · 
zij samen een vereniging wilden oprichten die als representatief 
orgaan zou gelden en tevens een discussieforum zou zijn voor alle 
problemen en kwesties die de onderzoeksrechters direct of indirect 
aanbelangen. Ret bureau van de vereniging, bestaande uit 
verkozen vertegenwoordigers van de verschillende arrondisse
menten, zou geregeld bijeenkomen in Brussel. Daar zou ook het 
secretariaat van de vereniging worden gevestigd. 

Tijdens een vergadering de maand daarop werd besloten de 
minister van Justitie, de Nationale Commissie van de Magistra
tuur en de N ationale Vereniging van de magistraten van eerste 
aanleg in kennis te stellen van de oprichting van de vereniging. 
Hun zou gevraagd worden de vereniging te erkennen als o:fficieel 
orgaan inzake alle problemen en kwesties die met de onderzoeks
rechters te maken hebben. Derhalve maakten vier onderzoeks
rechters die verklaarden op te treden in naam van de vereniging, 
bij brief van 14 mei 1996, de stichting van de vereniging bekend 
aan de minister van Justitie (310). 

3° De magistratenorganisaties die beweren 
de spreekbuis van het geheel van de magistraten te zijn 

55. De Nationale Commissie van de Magistratuur wil de magis
traten van de rechterlijke orde in hun geheel in staat stellen zich 
als zodanig uit te drukken (311). 

Haar oorsprong ligt in de Commissie voor de aanpassing van de 
wedden die in januari 1961 werd opgericht en die van maart 1965 
tot september 1969 door de Raadgevende Commissie voor de 
magistratuur is opgevolgd. 

a) De Commissie 
voor de aanpassing van de wedden (1961-1965) 

56. Ten gevolge van een initiatiefvan procureur-generaal Hayoit 
de Termicourt, in januari 1960, richtte minister van Justitie Lilar 
eenjaar later de Commissie voor de aanpassing van de wedden op. 

In januari 1960 was in de pers het bericht verschenen dat de 
Ministerraad spoedig het bedrag zou vaststellen van het totaal 
krediet voor de herwaardering van de wedden van de admini
stratie. De geplande herziening zou noodzakelijkerwijze een weer
slag hebben op de wedden van althans bepaalde categorieen van 
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de leden van de rechterlijke orde en van het personeel van de grif
fies, de parketten en de gerechtelijke politie. Procureur-generaal 
Hayoit de Termicourt wilde voorkomen dat die persberichten onder 
het personeel van gri:ffies, parketten en gerechtelijke politie onrust 
zouden zaaien en dat leden van de rechterlijke orde, in eigen naam, 
stappen zouden ondernemen om hun rechtmatige belangen te 
vrijwaren. Hij schreef daarom op 20 januari 1960 naar de toenma
lige minister van Justitie Merchiers en stelde voor, enerzijds, dat 
de Ministerraad zou verklaren dat de door hem vastgelegde begin
Belen van toepassing zouden zijn op het bovenvermeld personeel 
en op de gerechtelijke functies waarvan de rang gelijkgesteld kan 
worden met hogere administratieve functies waarvan de wedde 
zou worden geherwaardeerd en, anderzijds, dat binnen de Rech
terlijke Macht een commissie zou worden opgericht om de minister 
voor te lichten nopens de weddeschalen en de wedden. Ret betrof 
dus een commissie die binnen de Rechterlijke Macht moest worden 
opgericht door de minister van Justitie om hem voor te lichten over 
de weddeschalen en wedden. Verschillende maanden verstreken 
zonder enige concrete reactie van de minister van Justitie op die 
suggesties (312). 

In november 1960 stuurde procureur-generaal Hayoit de Termi
court aan de heer Lilar, die intussen de heer Merchiers als minister 
van Justitie was opgevolgd, een nieuwe brief waarin hij mede
deelde dat de oprichting van de door hem voorgestelde commissie 
nu onverwijld geboden was en waarin hij tevens zijn standpunt te 
kennen gaf over de samenstelling van die commissie, zonder 
evenwel namen te noemen (313). In zijn antwoord d.d. 16 december 
1960 liet de minister van Justitie aan de procureur-generaal weten 
dat hij van plan was een subcommissie op te richten die enkel zou 
bestaan uit magistraten en die hem een oplossing voor de betref
fende problemen zou moeten voorstellen. Later zouden twee magis
traten van die subcommissie moeten deelnemen aan de werkzaam
heden van een ruimere commissie die niet alleen uit magistraten 
zou bestaan maar ook uit ambtenaren van andere bij dezelfde 
problematiek betrokken departementen. De minister wees ook de 
magistraten aan die hij tot leden van die commissie wilde 
benoemen (314). 

De injanuari 1961 opgerichte Commissie voor de aanpassing van 
de wed den had aanvankelijk een opdracht die beperkt bleef tot het 
onderzoek van twee problemen : dat van de overeenstemming 
tussen de wedden van magistraten en ambtenaren en dat van de 
zitpenningen voor de magistraten in de door de regering ingestelde 
commissies. Die opdracht leidde tot een verslag van 22 juni 1961. 

Op dat ogenblik was de Commissie niet bevoegd om wijzigingen 
voor te stellen die, als ze werden aangenomen, een weerslag 
zouden hebben gehad op wat door de rechterlijke organisatie was 
vastgelegd; hoewel de Commissie bepaalde onregelmatigheden had 
vastgesteld in de verhoudingen tussen verschillende graden van de 
hierarchie en het verkieslijk zou geweest zijn die te verhelpen, 
deed zij dienaangaande geen enkel voorstel. 

Op 3 en 18 september 1963 stuurde minister van Justitie 
Vermeylen twee brieven aan eerste voorzitter van het Hof Giroul, 

-----
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waarin hij meldde dat de Commissie voor de aanpassing van de 
wedden zou worden samengeroepen in oktober 1963 om verschil
lende problemen te onderzoeken betre:ffende de gedeeltelijke 
heraanpassing van de pecuniaire hierarchie van de magistratuur 
en de griffiers, met dien verstande dat haar werkzaamheden 
zouden onderzocht worden op een vergadering van de eerste 
voorzitters en de procureurs-generaal (315). 

N a die uitbreiding van haar oorspronkelijke opdracht legde de 
Commissie voor de aanpassing van de wedden op 18 juni 1964 een 
verslag neer over wat genoemd werd "certaines anomalies appa
raissant dans la hierarchie pecuniaire de l'Ordre judiciaire". 

Toen wijzigingen dienden te worden aangebracht in de samen
stelling van de Commissie gebeurde dat bij beslissing van de 
minister van Justitie op voorstel van de eerste voorzitter van het 
Hof van Cassatie. 

De Commissie voor de aanpassing van de wedden was dus een 
commissie die op initiatief van de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie door de minister van Justitie binnen de Rechterlijke 
Macht werd opgericht. De bedoeling was dat zij de minister zou 
voorlichten over sommige door hem bepaalde aangelegenheden. 
Haar werkzaamheden werden ter beoordeling voorgelegd aan de 
eerste voorzitters en de procureurs-generaal. In die zin kan worden 
gezegd dat zij een emanatie was van de korpschefs van de Rech
terlijke Macht. 

b) De Raadgevende Commissie 
voor de magistratuur (1965-1969) 

57. Geleidelijk aan bleek dat de rol van de Commissie voor de 
aanpassing van de wedden, als haar benaming werd verruimd, 
nuttigerwijze zou kunnen worden uitgebreid tot het onderzoek van 
andere problemen die de Rechterlijke Macht aanbelangen. Eerste 
voorzitter Bayot ondernam stappen in die zin bij minister van 
Justitie Vermeylen en in maart 1965 stemde deze in met de 
wijziging van de benaming van de Commissie en met de uitbrei
ding van haar opdracht. 

Aldus werd de Commissie voor de aanpassing van de wedden 
omgedoopt tot "Raadgevende Commissie voor de magistratuur". 
Voortaan "zal zij de rol vervullen van een raadgevend studieorgaan 
waaraan de minister van Justitie, de hoge rechterlijke overheid en 
de betrokkenen, langs die overheid om hun problemen betre:ffende 
de morele, beroeps- en materiele belangen van de leden der 
rechterlijke orde zullen overleggen met het oog op het onderzoek 
ervan" (316). 

De instelling van de Raadgevende Commissie voor de magistra
tuur kwam eigenlijk tegemoet aan een driedubbele zorg van de 
korpschefs van uw Hof. Die wilden in de eerste plaats op verheven 
maar toch doeltre:ffende wijze de morele en materiele belangen van 
de leden van de Rechterlijke Macht verdedigen. Hun bedoeling was 
ook te voorkomen dat beperkte en verspreide groepen zich afzon
derlijk tot parlementsleden zouden wenden om een verbetering te 
verkrijgen van de toestand van bepaalde categorieen van leden van 



-71-

de Rechterlijke Macht, aangezien tot dan toe doorgaans aileen 
dergelijke initiatieven succes hadden gekend. Tenslotte hoopten zij 
de magistratuur te kunnen behoeden voor de opkomende neiging 
tot een zekere vorm van syndicalisme waarvan zij oordeelden dat 
het weinig verenigbaar was met de traditionele terughoudendheid 
en discretie van de Rechterlijke Macht (317). 

Bij gebreke van een organiek statuut werden de leden van de 
Commissie aangewezen door de eerste voorzitter van het Hof van 
Cassatie en de procureur-generaal bij dat Hof en werden de kandi
daturen vervolgens ter goedkeuring aan de minister van Justitie 
voorgelegd. 

De korpschefs van het Hof van Cassatie hebben steeds in de 
mate van het mogelijke, de representativiteit van de Commissie 
zorgvuldig willen verzekeren. Daartoe kozen zij haar leden uit de 
magistraten van de verschillende landsgedeelten en uit de 
verschillende functies in het gerecht. 

De Commissie stelde verschillende verslagen op over problemen 
die de leden van de Rechterlijke Macht aanbelangen. Zij had 
contact met regering en parlement om haar standpunten kenbaar 
te maken. Toch moet worden vastgesteld dat wat betreft de 
verwezenlijking van de door haar voorgestelde maatregelen de 
balans teleurstellend is. Zij werd nooit geraadpleegd door de 
minister van Justitie die overigens, in verband met de oplossing 
van bepaalde problemen, nooit enige, zelfs niet morele, verbintenis 
jegens haar aanging. Bij de politici vielen haar wensen en eisen 
vrijwel steeds in dovemansoren. 

De praktische onmacht van de Commissie om doeltreffend op te 
treden, deed bij haar leden een gevoel van frustratie ontstaan 
terwijl bij de andere magistraten de iridruk groeide dat haar 
initiatieven onvoldoende of onaangepast waren. Dat leidde tot een 
niet te ontkennen malaise. In die omstandigheden rees de vraag of 
het bestaan van de Commissie onder die vorm diende te worden 
verlengd. 

De Raadgevende Commissie voor de magistratuur had ongetwij
feld een ruimere taak dan de Commissie voor de aanpassing van 
de wedden maar zij bleef, binnen de Rechterlijke Macht, een 
studie- en adviescommissie, waarvan de werkzaamheden over de 
eerste voorzitters en de procureurs-generaalliepen. 

c) De Nationale Commissie 
van de magistratuur (sinds 1969) 

58. Begin maart 1969, tijdens de onderhandelingen over de 
herziening van de wedden van de rechterlijke orde, die door de 
Raadgevende Commissie voor de magistratuur waren aangevat, 
uitte minister van Justitie Vranckx de wens dat de magistraten 
voortaan niet meer zouden worden vertegenwoordigd door een 
commissie waarvan de leden in feite door de korpschefs werden 
aangewezen, maar door een commissie van magistraten die door 
hun gelijken waren verkozen. Dat initiatief ging uit van de dubbele 
zorg om, enerzijds, eenieders belangen in aanmerking te nemen en 
te cotirdineren en, anderzijds, te vermijden dat magistraten hetzij 
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in naam van een bepaalde groep, hetzij in eigen naam, bij de leden 
van de wetgevende Kamers zouden aankloppen (318). Op 27 maart 
1969 gaf de Raadgevende Commissie voor de magistratuur vrijwel 
unaniem dezelfde wens te kennen. Haar voorzitter was van 
oordeel: "qu'il etait essentiel dans la perspective de la nouvelle 
orientation de la Commission, qui etait consideree par certains 
comme une emanation de la hierarchie, qu'elle apparaisse inde
pendante de celle-ci et que le corollaire de la designation des 
membres par leurs pairs soit la designation du president par les 
membres de la Commission" (319). 

Op 14 mei 1969, op uitnodiging van de eerste voorzitter van het 
Hofvan Cassatie en van de procureur-generaal bij dat hof en onder 
hun voorzitterschap, vergaderden de eerste voorzitters van de 
hoven van beroep, de procureurs-generaal bij die hoven, de eerste 
voorzitter van het militair gerechtshof en de auditeur-generaal in 
het Justitiepaleis te Brussel. De voorzitter, de ondervoorzitter en 
twee afgevaardigden van de Raadgevende Commissie woonden de 
vergadering bij. De bedoeling was om, aan de hand van twee nota's 
van de twee afgevaardigden van de Commissie, te onderzoeken hoe 
de structuur van de Raadgevende Commissie voor de magistratuur 
diende te worden gewijzigd om haar vertegenwoordigend karakter 
te verbeteren, overeenkomstig de door haar op haar zitting van 27 
maart 1969 uitgedrukte wens. Om die wens te verwezenlijken 
diende de Commissie op twee punten te worden gewijzigd : haar 
samenstelling en de wijze. waarop haar leden werden aangewezen. 

Met betrekking tot de samenstelling van de Commissie werd 
beslist dat zij zou bestaan uit twee magistraten van het Hof van 
Cassatie (320), zes magistraten van de hoven van beroep, vijftien 
magistraten van de rechtbanken van eerste aanleg (321), twee 
referendarissen van de rechtbanken van koophandel, vier magis
traten van de vredegerechten en twee magistraten van de militaire 
gerechten. In de mate van het mogelijke zouden zetel en parket, 
wat betreft het Hof van Cassatie, de hoven van beroep en de 
rechtbanken van eerste aanleg, in gelijke mate vertegenwoordigd 
zijn. Voor elke categorie van gerechten zou het taalevenwicht in 
acht worden genomen. 

Wat betreft het aanwijzen van de leden van de Commissie werd 
beslist dat zij voortaan door hun gelijken zouden worden verkozen 
(322). Tegelijk met de effectieve leden zouden tevens plaatsvervan
gers worden aangewezen. De effectieve leden en hun plaatsvervan
gers zouden voor een termijn van vier jaar worden gemandateerd 
en herkiesbaar zijn. De voorzitter en de ondervoorzitter zouden 
worden verkozen door de nieuw gemandateerde leden. 

Enkele dagen later stuurden de eerste voorzitter van het Hofvan 
Cassatie en de procureur-generaal bij dat Hof een afschrift van het 
proces-verbaal van de vergadering van 14 mei 1969, respectievelijk 
aan de eerste voorzitters van de hoven van beroep en het militair 
gerechtshof, aan de procureurs-generaal bij de hoven van beroep 
en aan de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof (323). 

De nieuwe commissie- Nationale Commissie van de magistra
tuur genoemd - werd op initiatief van minister van Justitie 
Vranckx op 25 september 1969 ingesteld. 
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De bedoeling was een instelling in het leven te roepen van de 
magistraten van verschillende gerechten, die gerechtigd zou zijn 
dezer bezorgdheid te verwoorden en zich bij wege van advies uit te 
spreken in materies die rechtstreeks met de uitoefening van hun 
functies verband houden. Tijdens haar eerste beraadslagingen 
oordeelde de Commissie dat het aangewezen was haar werkzaam
heden niet te beperken tot de weddeproblematiek maar die te 
verruimen tot de hele problematiek in verband niet aileen met het 
vrijwaren van de morele en materiele belangen van de leden van 
de rechterlijke orde maar ook met de verbetering van de werking 
van het gerecht, nu die verschillende problemen onderling nauw 
verbonden waren, met name de gespecialiseerde opleiding van de 
magistraten tijdens hun studie, de benoemingsvoorwaarden, de 
rekrutering, de bijscholing, het pensioen van weduwen en wezen, 
enz. Dat programma droeg de goedkeuring weg van de minister 
van Justitie. 

De Commissie heeft geen rechtspersoonlijkheid en is totnogtoe 
door geen enkele wet ge'institutionaliseerd. 

59. Volgens de op 25 januari 1992 door de algemene vergadering 
van de Commissie aangenomen statuten heeft zij als doel : de 
onafhankelijkheid van de magistraten te vrijwaren, de rechterlijke 
organisatie en activiteiten te verbeteren, de morele en materiele 
belangen van de magistraten te verdedigen, gesprekspartner te 
zijn ten aanzien van de staatsmachten, dit alles met eerbiediging 
van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (art. 1 statuten) 

. De raad van de Commissie bestaat uit 46 leden, verkozen voor 
een termijn van vier jaar; een lid wordt gekozen uit en door de 
magistraten van het Rof van Cassatie; vijftien leden worden 
gekozen uit en door de magistraten van boger beroep; vijfentwintig 
leden worden gekozen uit en door de magistraten van de graad van 
eerste aanleg; vier leden worden gekozen uit en door de vrederech
ters en politierechters; een lid wordt gekozen uit en door de 
magistraten van het militair gerechtshof (art. 2 statu ten). De raad 
vergadert minstens tweemaal per jaar na oproeping door de 
voorzitter (art. 4 statuten). 

Ret bureau wordt samengesteld uit vijftien leden van de raad en 
kiest de voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een 
penningmeester (art. 2 statuten). Ret verzekert de permanente 
werking van de Commissie, inzonderheid door de beslissingen van 
de raad uit te voeren, door de vergaderingen van de raad voor te 
bereiden, door voorstellen te formuleren en initiatieven te nemen 
in het licht van het beleid bepaald door de raad, door de externe 
contacten van de Com,missie te voeren en te leiden (art. 4 statuten). 

De Commissie neemt alle beslissingen die zij nodig acht tot het 
bereiken van de doelstellingen in haar statuten aangeduid. Zij kan 
op eigen initiatief advies uitbrengen aan de organen van de 
Wetgevende en/of Uitvoerende Macht (zowel op nationaal als op 
communautair en gewestelijk niveau) over alle aangelegenheden 
die betrekking hebben op de organisatie en de werking van het 
gerecht. 
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De voltallige Commissie en het bureau van de Commissie 
houden zeer talrijke vergaderingen (324). 

Wanneer sommige verenigingen van magistraten van een zelfde 
gerechtelijke geleding of de Belgische afdeling van de Internatio
nale Unie van magistraten bepaalde aansprake:Q willen doen 
gelden, doen zij dat doorgaans door bemiddeling van de Commissie. 

In sommige aangelegenheden kan het noodzakelijk blijken dat 
de korpschefs en de N ationale Commissie van de magistraten hun 
krachten bundelen en hun acties op elkaar afstemmen. Aldus heeft 
het college van de korpschefs van de hoven en hun parketten 
herhaaldelijk de voorzitster van de Nationale Commissie van de 
magistratuur uitgenodigd op zijn vergaderingen om deel te nemen 
aan de discussies ·over het probleem van de pensioenen van de 
magistraten, een van de punten van de agenda. 

Bij het begin van haar bestaan vond de Nationale Commissie, 
net als andere organisaties van magistraten trouwens, weinig 
gehoor bij regeringen en wetgevende kamers. Zij werd haast niet 
betrokken bij de totstandkoming van de wetten of besluiten die 
betrekking hadden op de magistratuur (325). Sedert enkele jaren 
is daarin evenwel een merkbare kentering waar te nemen. 

De Commissie heeft talrijke problemen behandeld : de wedden 
(326), de leeftijd van inrustestelling en de pensioenen (327), de 
onafhankelijkheid (328) en de geloofwaardigheid (329) van de 
magistratuur, de recrutering en de opleiding, de promotiemoeilijk
heden en het invoeren van een vlakke loopbaan bij een zelfde 
gerecht, het isolement van de magistraat, de groepsverzekering 
voor niet gedekte ziekte- en ziekenhuiskosten. Recent nog heeft zij 
een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming en de uitwerking 
van de gemeenschappelijke intentieverklaring van de actoren van 
de justitie (330). 

60. De Nationale Commissie van de magistratuur, in tegenstel
ling tot de Commissie voor aanpassing van de wedden en de 
Raadgevende Commissie voor de magistratuur die zij heeft opge
volgd, kan, gelet op haar samenstelling en op de wijze waarop haar 
leden worden aangewezen, niet voorkomen als een emanatie van 
de korpschefs van hoven en rechtbanken. Niettemin is het zo dat 
zij werd opgericht niet aileen op verzoek van de minister van 
Justitie en van de Raadgevende Commissie voor de magistratuur, 
maar ook op beslissing van het college van de eerste voorzitters en 
procureurs-generaal van de hoven, zodat moet worden overwogen, 
zoals vijftienjaar geleden reeds werd beklemtoond door procureur
generaal Dumon, dat "zij is opgericht binnen de Rechterlijke Macht 
waarvan zij integrerend dee} uitmaakt" ... "in de schoot van de 
Rechterlijke Macht". Mijn achtbare voorganger betoogde daarbij : 
"Ret bestaan van die commissie en haar activiteiten kunnen 
heilzaam zijn. . .. Dank zij de commissie kunnen de gezamenlijke 
leden van de Rechterlijke Macht bij de verantwoordelijkheden van 
de korpschefs betrokken worden. Een gezonde cotirdinatie tussen 
de commissie en de gerechtelijke autoriteiten, die wettelijk belast 
zijn met verantwoordelijkheden jegens de drie machten en de 
N a tie, is een absolute noodzaak. Ik ben ervan overtuigd, dat er 
steeds een dergelijke cotirdinatie zal zijn, en vertrouw daarbij op 
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de wetenschap, bij de leden van de commissie, dat dezer bestaan 
aileen verantwoord blijft mits zij in de schoot van de Rechterlijke 
Macht optreedt en de uitoefening van de verantwoordelijkheden 
respecteert die de Grondwet en de wetten aan bepaalde magis
traten toevertrouwen, zodoende aan de N a tie en de politieke 
machten tonend dat binnen de Rechterlijke Macht de cohesie 
bestaat die haar wezenlijk moet kenmerken." (331) 

De Commissie is weliswaar, binnen de Rechterlijke Macht, geen 
emanatie van de korpschefs maar heeft er gelukkig meestal voor 
gezorgd dat er met hen een goede coi:irdinatie en samenwerking 
hestand die, doorgaans, zowel de Rechterlijke Macht zelf als de 
magistraten ten goede is gekomen. Persoonlijk verheug ik mij ten 
zeerste om het klimaat van wederzijds vertrouwen dat steeds heeft 
geheerst tussen mevrouw Verrycken, tot voor twee dagen voorzit
ster van de Commissie, en mijzelf. Ik stel er prijs op haar daarvoor 
mijn dank te betuigen. 

Tegenover de wettelijke vertegenwoordiging van de Rechterlijke 
Macht als dusdanig door de korpschefs, staat de feitelijke verte
genwoordiging van de magistraten door de Commissie. De 
Commissie bedoelt immers het geheel van de magistraten "ut 
singuli" te vertegenwoordigen, en beweert niet dat zij daarbij uit 
naam van de Rechterlijke Macht spreekt (332). Zoals ik reeds heb 
opgemerkt (333), wenste mevrouw Verrycken, toen voorzitster van 
de Nationale Commissie van de magistratuur, in januari 1996 te 
beklemtonen dat "Vanaf hun aantreden hebben de huidige leden 
van de N.C.M. duidelijk hun werkterrein afgebakend, om elke 
interferentie met de bevoegdheden van de korpsoversten te vermij
den: de N.C.M. vertegenwoordigt de magistraten 'ut singuli'." 

In november 1979 vroeg volksvertegenwoordiger Van Cauwen
berghe aan de toenmalige minister van Justitie of "die commissie 
werd beschouwd als de wijze waarop de magistratuur bij de 
minister van Justitie werd vertegenwoordigd". De minister sprak 
zich niet uit over de representativiteit van de Commissie, en 
antwoordde enkel dat zij "een vrije organisatie (was) van magis
traten van de verschillende geledingen van de rechterlijke orde", 
dat hij in de loop van de gerechtelijke jaren 1978-1979 en 1977-
1978 "een afvaardiging van de Commissie had ontvangen" en dat 
hij "ervan overtuigd was dat die contacten nuttig (konden) zijn 
omdat zij (hem) de gelegenheid baden de wensen van de leden van 
die vereniging te kennen" (334). 

De huidige minister van Justitie, de heer De Clerck, lijkt 
impliciet te hebben erkend dat de Commissie feitelijk de magis
traten vertegenwoordigt, inzonderheid door de contacten die hij 
met haar heeft onderhouden bij de totstandhouding, de onderteke
ning en de toepassing van de verklaring van 28 februari 1996, de 
zogenaamde "gemeenschappelijke intentieverklaring van de 
actoren van de Justitie". 

Sommige magistraten zijn van oordeel dat de Commissie, sedert 
zij ophield een emanatie van de korpschefs te zijn en een emanatie 
van de basis werd, geen wettelijke grondslag meer heeft en dus 
haar legitimiteit heeft verloren. Anderen trekken haar represen
tativiteit in twijfel omdat niet alle magistraten die er deel van 
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uitmaken regelmatig door hun collega's zouden zijn verkozen; nog 
anderen menen dat haar optreden niet voldoende kritisch is ten 
aanzien van de verschillende overheden die met de rechtsbedeling 
zijn belast. 

Ik wens de opinie van de magistraten niet te bei:nvloeden en 
elkeen in volle vrijheid zijn houding ten opzichte van de Commissie 
te laten bepalen. 

61. Sedert verscheidene jaren al werden ontwerpen en voor
stellen uitgewerkt om de N ationale Commissie van de magistra
tuur bij wet te institutionaliseren. 

De idee ontstond reeds een dertigtal jaar geleden, ten tijde van 
de Raadgevende commissie voor de magistratuur (335). Een tekst 
van een voorontwerp van wet "tot instelling van de Nationale 
Commissie van de magistratuur" was in juni 1983 door de 
Commissie opgesteld en korte tijd later overgelegd aan de minister 
van Justitie. 

In maart 1987 diende de regering bij de Senaat een wetsontwerp 
in tot instelling van de Nationale Commissie van de magistratuur 
(336). Dat ontwerp beoogde de oprichting van een Nationale 
Commissie van de magistratuur, ten einde "het geheel van de 
beroepsmagistraten die tot de Gerechtelijke Orde behoren toe te 
staan zich uit te drukken ten overstaan van de Minister van 
Justitie". 

Zij zou door de minister van Justitie moeten worden geraad
pleegd voor de aangelegenheden waarop hoek I en II van het 
tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek betrekking hebben, 
inzake elk wetsontwerp en, met uitsluiting van die welke betrek
king hebben op individuele gevallen, alle ontwerpen van koninklijk 
besluit, alle ontwerpen van ministerieel besluit en, tenzij anders is 
vermeld, alle ontwerpen van ministeriEHe omzendbrief. Het advies 
zou moeten worden verstrekt binnen drie maanden, behalve 
wanneer de minister een andere termijn bepaalde. De Commissie 
zou, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de minister 
van Justitie, voorstellen kunnen doen voor de verbetering van de 
rechterlijke organisatie en de werking van de openbare dienst van 
het gerecht. 

Zoals ik reeds deed opmerken gaven de opstellers van het 
ontwerp toe dat die institutionalisering niet ipso facto betekende 
dat het probleem van de representativiteit was opgelost; zij wilden 
alleen dat de commissie "zo representatief mogelijk was" (337). 

Lastgever zou zijn de beroepsmagistraat die zulks wilde; de 
stemming zou geheim zijn en niet verplicht. De memorie van 
toelichting bij dat wetsontwerp vermeldt : ''Uit eerbied voor de 
vrijheid van vereniging is volgens het ontwerp de Commissie 
slechts samengesteld uit personen die toegestemd hebben daarin 
zitting te nemen : de voorgestelde regeling beperkt zich ertoe de 
magistraten een geschikte spreekbuis te bieden zonder dat zij ook 
enigszins verplicht worden van de mogelijkheid gebruik te maken. 
Het ontwerp van wet kent de Commissie overigens slechts het 
voorrecht toe dat zij in bepaalde gevallen verplicht moet worden 
geraadpleegd" (338). 
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Dat wetsontwerp, en nog drie andere wetsvoorstellen met een 
ander voorwerp, werden door de Senaat onderzocht samen met het 
wetsontwerp tot wijziging van de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende opleiding en werving van magistraten (339). 
Niettegenstaande de bemoeiingen van de Commissie en van 
andere verenigingen van magistraten om het ontwerp van wet tot 
institutionalisering te doen goedkeuren (340), besliste de Senaat, 
op verslag van zijn commissie voor Justitie, dat door de goedkeu
ring van het wetsontwerp betreffende opleiding en werving van 
magistraten met name het ontwerp van wet tot oprichting van de 
Nationale Commissie van de magistratuur doelloos was geworden. 

Men is thans blijkbaar definitief afgestapt van de idee om de 
Nationale Commissie van de magistratuur te institutionaliseren, 
en de huidige regering is veeleer de oprichting genegen van een 
Federale Raad van de magistraten, zoals ik verder zal uiteenzetten 
(341). 

4 • Andere organisaties van magistraten 

62. Benevens de magistratenorganisaties die de standpunten en 
de belangen van de magistraten van een bepaalde gerechtelijke 
geleding bedoelen te verdedigen, en de N ationale Commissie van 
de magistratuur, die de spreekbuis van het geheel van de magis
traten wil zijn, bestaan er nog verscheidene andere magistraten
organisaties waarvan de doelstellingen zeer verschillend zijn : de 
Belgische afdeling van de Internationale unie van magistraten, de 
vakbonden van het overheidspersoneel en twee organisaties die 
zich voordoen als de woordvoerders van de belangen en de verzuch
tingen van magistraten die tot de Franse of de Vlaamse Gemeen
schap behoren- de "Vakvereniging van de magistraten" (!"'Asso
ciation syndicale des magistrats") en "Magistratuur en 
Maatschappij". 

63. a) Tal van magistraten hebben zich aangesloten bij de 
Belgische afdeling van de Internationale Unie van magistraten. 

Dat verbond, waarvan de zetel te Rome is gevestigd, is wars van 
elk politiek of vakbondskarakter. De gewone leden zijn, benevens 
de nationale verenigingen en de voorlopige comites die in 
september 1953 de oprichtingsakte en de statuten hebben onder
tekend, de nationale verenigingen en de representatieve nationale 
groeperingen die bij beslissing van de centrale i'aad zijn aanvaard. 
Die raad kan bepaalde nationale verenigingen of groeperingen als 
buitengewoon lid aanvaarden. De leden zijn apolitiek. 

De doelstellingen van de Unie zijn : 
- het beschermen van de onafhankelijkheid van de Rechterlijke 

Macht, een wezenlijke vereiste voor de rechtsprekende functie en 
waarborg van de rechten en vrijheden; 

- het vrijwaren van de grondwettelijke en morele positie van de 
. Rechterlijke Macht; 

- het verruimen en aanscherpen van de kennis en de cultuur 
van de magistraten door hen in contact te brengen met hun 
collega's uit andere landen en hen de mogelijkheid te bieden 
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buitenlandse organisaties en hun werking te leren kennen, evenals 
vreemde rechtsstelsels, inzonderheid de toepassing ervan; 

- het gemeenschappelijk bestuderen van sommige juridische 
problemen om, zowel in het nationaal belang als in het belang van 
gewestelijke en universele gemeenschappen, een betere oplossing 
daarvoor te vinden. 

Die doelstellingen worden op verschillende wijzen nagestreefd : 
door het organiseren van congressen en vergaderingen van studie
commissies, door het uitwisselen van culturele betrekkingen, door 
het aanmoedigen en intensifieren van hartelijke vriendschaps
banden tussen de magistraten van verschillende landen, door de 
wederzijdse bijstand tussen nationale verenigingen en groepe
ringen, door het uitwisselen van informatie en door het bijdragen 
tot de organisatie van stages voor magistraten in vreemde landen 
(342). 

De Belgische afdeling geeft een tijdschrift uit met artikels betref
fende de Rechterlijke Macht en verslagen met verschillende opvat
tingen die op studiedagen kenbaar zijn gemaakt. 

64. b) De vakbonden van het openbaar ambt. Het is een feit dat 
sedert het einde van de jaren zestig een aantal magistraten lid zijn 
geworden van de grote vakbonden van het overheidspersoneel die 
alle "werknemers" groeperen. Degenen die bij het ABVV zijn 
aangesloten, maken deel uit van de ACOD; de leden van het ACV 
behoren tot de CCOD; de aangeslotenen van de ACLVB behoren 
tot het VSOA. Die vakbonden voeren vooral actie om de eisen in 
verband met het statuut en de verloning kracht bij te zetten en 
benoemingen bij de minister te steunen. De grote beroepsvereni
gingen zijn echter, om het met de woorden van volksvertegenwoor
diger Van Cauwenberghe (343) te zeggen, niet dan zeer marginaal 
in de magistratuur doorgedrongen. 

De toetreding tot een vakbond zou gering zijn (344). Het grootste 
aantal leden zou te vinden zijn bij de arbeidsgerechten. 

65. c) De "Vakvereniging van de magistraten" (l'" Association 
syndicale des magistrats") is een feitelijke vereniging, die in 
oktober 1979 opgericht werd (345). 

Zij maakt deel uit van de "Association europeenne des magis
trats pour la democratie et les libertes", die in Straatsburg het 
levenslicht gezien had in juni 1985 (346). 

Een televisieprogramma over de magistratuur, dat door de RTBF 
in april 1978 werd uitgezonden, inspireerde een groep Franstalige 
magistraten ertoe een magistratenvakbond op te richten. 

Toen procureur-generaal Dumon eind 1978 van dit project op de 
hoogte werd gebracht, gaf hij de procureurs-generaal bij de hoven 
van beroep de dringende aanbeveling hun invloed aan te wenden 
om de magistraten te ontraden zich te begeven of verder te gaan 
op een weg die hij onverenigbaar achtte met de taken van de leden 
van de Rechterlijke Macht en met hun statuut. Procureur-generaal 
Dumon wou vooral voorkomen dat de leden van de Rechterlijke 
Macht groeperingen zouden oprichten die die Rechterlijke Macht 
zoU:den ontaarden en aldus de werking zouden ontwrichten van de 
instelling waartoe zij vrijwillig zijn toegetreden, en waarvan zij 
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even vrijwillig de verplichtingen, lasten en dienstbaarheden 
aanvaard hebben (34 7). De voorbeelden uit landen waar dergelijke 
vakbonden, vakverenigingen en andere beroepsverenigingen 
bestonden, en Frankrijk in het bijzonder, bewezen dat die vereni
gingen in de regel de geloofwaardigheid en het gezag van de hoven 
en rechtbanken bij de justitiabelen hadden aangetast, dat zij 
bovendien niet zelden een schadelijke onderlinge wedijver in het 
leven hadden geroepen en dat zij allerhande politiek gekleurde of 
partijgebonden groeperingen of sub-groeperingen hadden doen 
ontstaan wat aan de activiteit van de gerechten de neutraliteit en 
de eenheid had ontnomen die zij hoorde te hebben (348). 

De magistraten die de stuwende kracht achter dit project 
vormden, lieten zich daardoor echter niet afschrikken. In juni 1979 
vond te Nijvel een stichtingsbijeenkomst van Franstalige magis
traten plaats, tijdens welke een motie door honderdvijfentwintig 
aanwezigen werd aangenomen. Die motie, die aan alle magistraten 

· van het land werd toegestuurd, bepaalde inzonderheid, dat "un 
groupe de magistrats, analysant le malaise qui grandi(ssait) dans 
l'ordre judiciaire, a(vait) conclu que la magistrature devait 
s'assumer elle-meme, en prenant en charge son propre avenir, par 
la creation d'une representation professionnelle". 

Nadat een derde van de Franstalige magistraten hun steun aan 
dit initiatief had den betuigd werd de Vakvereniging van de magis
traten opgericht tijdens een in Luik georganiseerde vergadering in 
oktober 1979 (349). De vakbond werd meteen voorzien van voorlo
pige statuten die van toepassing bleven tot het eerste congres in 
oktober 1980. 

In het nummer van maart-april 1979 van het informatietijd
schrift van de Franstalige Jonge Balie te Brussel verscheen een 
artikel van de hand van de heer Claude Parmentier (thans raads
heer in het Hof) met als titel "Un syndicat de magistrats en 
Belgique" en waarin de doelstellingen van die vakbond nader 
werden bepaald. Zo schreef de heer Parmentier : "La premiere 
tache d'un syndicat ou d'une association de magistrats serait de 
creer les conditions qui permettraient !'irruption de la parole dans 
une institution muette ... ". Er werd meer bepaald gestreefd naar 
een representatieve democratische organisatie "qui soit le porte
parole des veritables interets et preoccupations des magistrats, qui 
defende !'institution judiciaire et ses membres non dans un esprit 
corporatiste, mais dans le seul souci du service public que doit etre 
la justice". 

Sinds 1983 staat de Vakvereniging van de magistraten de 
oprichting voor van een Hoge Raad voor de magistratuur (350), die 
vertegenwoordigers van de Wetgevende en de Uitvoerende Macht, 
van de Orde van advocaten en van de rechtsfaculteiten zou 
betrekken bij de democratisch verkozen vertegenwoordiging van de 
magistraten. Benevens de aan zijn magistraten toegekende 
bevoegdheid om als appelgerecht te fungeren in tuchtzaken, zou 
de Raad tevens een plaats moeten zijn "ou le pouvoir judiciaire 
exprime ses besoins et rend compte de son fonctionnement a la 
nation". Als spilinstelling voor de onafhankelijkheid van de magis
tratuur moet een Hoge Raad voor de magistratuur, (Frankrijk, 
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Italie) uiteraard een orgaan zijn dat borg staat voor die onafhan
kelijkheid, dat rechtvaardiging verschaft en een positief toezicht 
uitoefent, steeds ter verbetering van de rechtsbedeling. Veeleer 
dan een vertegenwoordiging zou hij een plaats moeten zijn waar 
een eerlijke interactie tot stand wordt gebracht tussen de machten 
die er elkaar ontmoeten. Verre van de collectieve bezinning en 
meningsuiting van de magistraten alsmede hun oorspronkelijk
heid te onderdrukken, zou hij die, integendeel, moeten bevorderen 
(351). Voor de Vereniging beantwoorden noch de Nationale 
Commissie van de Magistratuur (352), noch de Federale Raad van 
de magistraten, welke de regering thans wil oprichten (353), aan 
dat profiel. 

De Vereniging is van oordeel dat "nul ne peut parler 'au nom de 
la justice' mais que n'importe qui doit pouvoir parler d'elle, et 
notamment les magistrats, individuellement et par leurs associa
tions libres, sous leur responsabilite" (354). 

Zij maakt haar standpunten op een actieve wijze bekend aan het 
publiek en aan de politici, inzonderheid door publikatie en 
verspreiding van het tijdschrift "Juger". 

De spanningen die aanvankelijk tussen de vereniging en 
bepaalde korpschefs bestonden, zijn aanzienlijk afgenomen, wat 
zonder twijfel inzonderheid verband houdt met het feit dat een 
aantal van haar initiatiefnemers intussen zelf korpschefs 
geworden zijn of hoge rechtsprekende functies bekleden. 

66. d) "Magistratuur en Maatschappij" is een feitelijke vereni
ging van Nederlandstalige magistraten die in 1994 het levenslicht 
zag en min of meer de Vlaamse tegenhanger vormt van de "Asso
ciation syndicale des magistrats". 

De kritiek die tijdens de werkzaamheden van de parlementaire 
onderzoekscommissie over het grate banditisme en tijdens de 
parlementsverkiezingen van 1991 op de werking van het gerecht 
werd geuit, heeft een aantal Nederlandstalige magistraten ertoe 
aangezet een denkgroep op te richten waar van gedachte zou 
worden gewisseld over de rol van de Rechterlijke Macht en de 
middelen die haar ter beschikking staan om haar taak te vervullen. 
Na een eerste ontmoeting met vertegenwoordigers van de Vakver
eniging van de magistraten kwam men tot het besluit dat 
aansluiten bij die vereniging niet het geschikte middel was om de 
geplande doelstellingen in Vlaanderen waar te maken. Men kwam 
tot eenzelfde vaststelling met betrekking tot de andere 
magistratenverenigingen, met name de N ationale Commissie van 
de Magistratuur en het Nationaal Verbond van de magistraten van 
eerste aanleg, overwegende dat voormelde verenigingen weliswaar 
de beroepsbelangen van de magistraten vertegenwoordigen, maar 
niet voldoende aandacht besteden aan de rol en de verantwoorde
lijkheid van de magistratuur in de maatschappij. 

De bij Magistratuur en Maatschappij aangesloten magistraten 
wensen niet in de plaats van de bestaande verenigingen te treden 
maar zoveel mogelijk aan hun zijde te handelen, nu iedere groepe
ring haar eigen, specifieke finaliteit dient te hebben. Zij menen dat 
de neutraliteit van de magistraten niet impliceert dat dezen 
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onverschillig moeten blijven voor de maatschappij en voor de 
behoeften van een democratische samenleving. Bijgevolg willen zij 
naar de buitenwereld toe optreden door, binnen de perken van de 
aan het magistratenambt verbonden eisen, op het sociale forum 
aanwezig te zijn, inzonderheid door hun standpunt mede te delen 
aan de besluitvormers tijdens de voorbereiding der wetten of 
telkens wanneer hun advies gevraagd wordt. De activiteiten van 
de groepering zijn op concrete denkthema's toegespitst. De deelne
mers aan die activiteiten trachten steeds tot een gemeenschap
pelijk standpunt te komen. Lukt dit niet, dan worden afwijkende 
meningen geformuleerd. 

Magistratuur en Maatschappij geeft, zoals de Vakvereniging van 
de magistraten, ruimschoots ruchtbaarheid aan haar stand pun ten. 

s• Het ontwerp van wet 
houdende instelling van de Federale Raad van magistraten 

67. De wetgever oordeelde dat de goedkeuring van de wet van 18 
juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk 
Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van 
magistraten (355) het wetsontwerp tot institutionalisering van de 
Nationale Commissie van de Magistratuur overbodig had 
gemaakt. Dat belette de toenmalige minister van Justitie Wathelet 
niet, ten einde gehoor te geven aan het uitdrukkelijk verzoek van 
de N ationale Commissie van de Magistratuur, een nieuw on twerp 
van wet op te stellen, hetwelk deze keer niet tot doel had die 
commissie strikt genomen te institutionaliseren, maar een relatief 
soortgelijk orgaan, genaamd "de N ationale Adviesraad van de 
Magistraten", wettelijk bestaansrecht te verlenen. Ret vooront
werp werd herzien ingevolge een in juni 1993 uitgebracht advies 
van de Raad van State. 

In juni 1994 vroeg minister van Justitie Wathelet de eerste 
voorzitter van uw Hof en mijzelf om hem "in kennis te stellen met 
de opmerkingen die de hoge gerechtelijke autoriteiten van de Staat 
bij dit voorontwerp meenden te moeten maken." Ret advies dat de 
korpschefs van het Hofvan Cassatie, van de hoven van beroep, van 
de arbeidshoven en van het militair gerechtshof ten gevolge van 
dat verzoek uitbrachten, werd op 8 november 1994 aan minister 
van Justitie Wathelet medegedeeld. 

De meerderheid van voormelde korpschefs had geen principii:ile 
bezwaren tegen de institutionalisering van een lichaam ter verte
genwoordiging van de magistraten. Zij waren evenwel eenparig 
van oordeel dat het voorontwerp, mocht het worden goedgekeurd 
zoals het voorlag, ernstig afbreuk zou doen aan het gezag waarover 
zij nu eenmaal moeten kunnen beschikken om hun grondwettelijke 
en wettelijke taken te vervullen en om, in het kader van hun 
respectievelijke bevoegdheden, binnen de Rechterlijke Macht de 
interne controle uit te oefenen. Hun bezwaren waren in hoofdzaak 
gericht tegen de bepalingen van het voorontwerp betreffende de 
bevoegdheden van de Raad, meer in het bijzonder tegen het artikel 
15 betreffende de bevoegdheid van de Raad om advies uit te 
brengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de 
organisatie, de bevoegdheden en de werking van het gerecht, en 
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tegen de artikelen 20 en 21 die de Raad de bevoegdheid verleenden 
om advies uit te brengen wanneer ten aanzien van een van haar 
huidige of gewezen leden een tuchtvordering is ingesteld of dat lid 
van oordeel is benadeeld te zijn door een maatregel die jegens hem 
is genomen in het kader van zijn loopbaan binnen de rechterlijke 
orde. Overigens meenden zij dat het duidelijk tot uiting moest 
komen dat de oprichting van de Raad in genen dele een aantasting 
inhoudt van hun bevoegdheden, onder meer, van hun recht de 
minister van Justitie te adviseren over alles wat de organisatie, de 
bevoegdheden en de werking van het gerecht betreft. Volgens hen 
moest, zo gezien, een nieuwe bepaling in het voorontwerp worden 
ingevoegd die erin voorziet dat alle adviezen, die aan de Raad 
gevraagd of door de Raad verstrekt worden, aan de korpschefs 
moeten worden medegedeeld. 

Dat voorontwerp nam tijdens de voorgaande legislatuur geen 
concrete vorm aan door de indiening van een wetsontwerp. 

In het memorandum dat de N ationale Commissie van de Magis
tratuur op 8 juni 1995 aan de formateur van de nieuwe regering 
richtte, drong zij erop aan dat in de loop van de nieuwe legislatuur 
onverwijld een Nationale Raad van de Magistratuur zou worden 
opgericht (356). 

In het verlengde van die eis bepaalde het regeringsprogramma 
van juni 1995 dat een voorontwerp van wet tot oprichting van een 
Adviesraad van de Magistraten bij het Parlement zou worden 
ingediend (357). De eerste voorzitter en ik hebben de gelegenheid 
gehad om minister van Justitie De Clerck, tijdens het aangename 
bezoek dat hij aan het Paleis van Justitie bracht kort na zijn 
benoeming, mondeling in te lichten over het standpunt van de 
korpschefs in dat verband. Wij hebben het nodig geacht hem in 
oktober 1995 een afschrift te bezorgen van het advies dat de korps
chefs in november 1994 aan zijn voorganger medegedeeld hadden. 

68. Naderhand werd in het kader van de zogeheten "gemeen
schappelijke intentieverklaring tussen de actoren van justitie" die 
werd ondertekend op 29 februari 1996, beslist een nieuw vooront
werp van wet "houdende instelling van de Federale Raad van 
Magistraten" in te dienen. Dat voorontwerp dat op 19 april 1996 
door de Ministerraad werd goedgekeurd, berust thans voor advies 
bij de Raad van State. 

De voornaamste opdracht van de op te richten Raad zou erin 
bestaan om op eigen initiatief of op verzoek van de minister van 
Justitie of op verzoek van de wetgevende Kamers advies uit te 
brengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de 
organisatie, de bevoegdheden en de werking van het gerecht. De 
minister zou alle voorontwerpen van wet welke door de Minister
raad zijn goedgekeurd en welke betrekking hebben op de bevoegd
heden van de Raad, ter informatie moeten overzenden aan de 
Raad. Het bureau of de Raad, al naargelang van het geval, zouden 
kunnen beslissen om hun advies over te zenden aan de voorzitters 
van Kamer en Senaat (art. 16). De Raad zou eveneens bevoegd zijn 
om van advies te dienen wanneer ten aanzien van een van zijn 
leden (358) een tuchtvordering ingesteld wordt (art. 19) ofwanneer 
een van zijn leden van oordeel is benadeeld te zijn door een 
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maatregel die jegens hem is genomen in het kader van zijn 
loopbaan binnen de rechterlijke orde (art. 20). 

De leden van de Raad zouden door en uit de werkende beroeps
magistraten rechtstreeks worden verkozen voor een termijn van 
vier jaar (art. 2). Zij zouden worden verkozen door het college 
waarvan zij lid zijn; daarbij zouden die onderscheiden colleges 
worden georganiseerd op grond van de verschillende categorieen 
van magistraten (art. 3). Ieder college zou een vertegenwoordiger 
per twintig magistraten kiezen, onder voorbehoud van een mini
male vertegenwoordiging van bepaalde categorieen voor enkele 
groepen magistraten, alsook voor de colleges in het algemeen (art. 
5). De stemming zou een ambtsverplichting zijn en geheim zijn 
(art. 6) (359). 

De Raad zou uit twee afdelingen bestaan: een afdeling "zetel", 
samengesteld uit aile leden behorende tot de zittende magistra
tuur, en een afdeling "parket'', samengesteld uit aile leden beho
rende tot het openbaar ministerie (art. 9). De voorzitter van de 
Raad zou tot een ander taalstelsel behoren dan dat van de twee 
ondervoorzitters, die afdelingsvoorzitters zouden zijn (art. 10). 

Terwijl de stellers van het wetsontwerp 1987 enkel beoogden de 
N ationale Commissie voor de Magistratuur zo representatief 
mogelijk te maken en haar geen representativiteit van rechtswege 
wilden toekennen, heeft het huidige ontwerp van wet houdende 
instelling van een Federale Raad van magistraten klaarblijkelijk 
tot doel die instelling een representativiteit van rechtswege te 

. verlenen. Dit blijkt zowel uit de tekst van het voorontwerp (360) 
als uit de memorie van toelichting (361). Dat die representativiteit 
van rechtswege in de geest van de stellers van het voorontwerp 
evenwel niet noodzakelijk een - door het voorontwerp bevorderde 
- werkelijke representativiteit inhoudt, blijkt meer bepaald uit 
een zinsnede van de memorie van toelichting : "De Regering heeft 
de werking van de Raad willen regelen op een wijze die de 
werkelijke vertegenwoordiging van de magistraten bevordert ... " 
(362). 

Voor wie zal de Raad representatief zijn? 
Hoewel uit de titel van het voorontwerp alsook uit talrijke 

bepalingen ervan (363) en uit tal van passages uit de memorie van 
toelichting (364) blijkt dat de Raad een representatief orgaan zou 
zijn voor de beroepsmagistraten, zou een bepaalde zin uit de 
memorie van toelichting, indien hij behouden blijft, nog voor heel 
wat dubbelzinnigheid en problemen kunnen zorgen, in zoverre 
daarin bevestigd wordt dat de Raad een representatief orgaan zou 
zijn van de Rechterlijke Macht en niet van de magistraten. In haar 
commentaar bij artikel 16 van het voorontwerp betreffende de 
voornaamste bevoegdheid van de Raad, stelt de memorie van 
toelichting namelijk het volgende : "Uitdrukkelijk willen we stellen 
dat het de Raad toegestaan is de uitgebrachte adviezen over te 
maken aan de voorzitters van Kamer en Senaat ter voorlichting 
van het parlement. Op deze wijze zal het Parlement op gestructu
reerde wijze en zonder de schending van het beginsel der scheiding 
der mach ten kennis krijgen van mening van de Rechterlijke Macht 
over de werking van het gerecht" (365). 
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69. Persoonlijk kan ik mij, net zoals de meeste korpschefs, in 
principe verenigen met het idee dat binnen de Rechterlijke Macht 
een representatief orgaan van de magistraten van de rechterlijke 
orde zou moeten worden opgericht. 

Naar mijn mening doet het voorontwerp van wet houdende 
instelling van de Federale Raad van magistraten evenwel heel 
ernstige bezwaren rijzen, waarvan de belangrijkste betrekking 
hebben op vier punten. 

i) Betreffende de representativiteit van de Raad 

Ret voorontwerp is dubbelzinnig in die zin dat, gelet op de 
zinsnede van de memorie van toelichting die ik net heb aangehaald 
(366), niet kan worden uitgemaakt of de Raad een representatief 
orgaan van de effectieve beroepsmagistraten van de Rechterlijke 
Macht zou zijn of dat hij de Rechterlijke Macht zelf zou vertegen
woordigen. 

Ik herhaal dat enkel de korpschefs van de Rechterlijke Macht de 
hoedanigheid hebben om in naam van die macht te willen en te 
handelen. De memorie van toelichting wijst er overigens op dat het 
voorontwerp van wet ertoe strekt een raad in te stellen die de 
magistraten vertegenwoordigt, zonder dat er evenwel wordt 
geraakt aan (onder andere) d~ specifieke opdrachten van de rech
terlijke overheden (367). Door de Raad de taak op te dragen de 
Rechterlijke Macht, en niet aileen de magistraten van de Rechter
lijke Macht, te vertegenwoordigen, zou afbreuk gedaan worden aan 
de specifieke taak die de korpschefs hebben om die macht te 
vertegenwoordigen. 

Ret zou duidelijk tot uiting moeten komen dat de oprichting van 
de Raad in genen dele een aantasting inhoudt van de bevoegd
heden van de korpschefs en onder meer van hun recht de minister 
van Justitie en de wetgevende kamers te adviseren over alles wat 
de organisatie, de bevoegdheden en de werking van het gerecht 
betreft. 

N aar mijn mening zou het dus aangewezen zijn : 
- dat in navolging van het on twerp uit 1987, het voorontwerp 

een bepaling bevat die expliciet stelt dat "een Federale Raad van 
magistraten wordt opgericht die het geheel van de beroepsmagis
traten die tot de rechterlijke orde behoren, vertegenwoordigt" 
(368); 

- dat in het voorontwerp bovendien een bepaling wordt inge
voegd die luidt als volgt : 

''De minister van Justitie of de voorzitters van Kamer en Senaat, 
al naar het gelang van het geval, delen elk verzoek om advies 
bedoeld bij artikel16 alsmede elk door de Raad uitgebracht advies 
mede aan de eerste voorzitter van en de procureur-generaal bij het 
Rofvan Cassatie. 

De minister deelt ook alle voorontwerpen van wet welke door de 
Ministerraad zijn goedgekeurd en die betrekking hebben op de 
organisatie, de bevoegdheden en de werking van het gerecht, tot 
hun onderrichting aan de voornoemde magistraten 1nede. 
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De korpschefs van het Hof van Cassatie sturen de ontvangen 
mededelingen naar de korpschefs van de hoven van beroep, van de 
arbeidshoven en van het militair gerechtshof. 

Dezen brengen in hun rechtsgebied de ontvangen inlichtingen, 
naargelang het onderwerp van het verzoek, van het advies of van 
het voorontwerp van wet, ter kennis van de korpschefs van de 
betrokken rechtbanken en parketten alsmede van de betrokken 
vrederechters en rechters in de politierechtbanken."; 

- dat de memorie van toelichting van het voorontwerp, zoals de 
memorie van toelichting bij het antwerp uit 1987, ten aanzien van 
de eerste van die voorgestelde bepalingen preciseert : "Waar in het 
voorontwerp meteen gesteld wordt dat de Raad tot taak heeft de 
beroepsmagistraten die tot de rechterlijke orde behoren in hun 
geheel te vertegenwoordigen, moet daaronder worden verstaan dat 
hij niet de Rechterlijke Macht als macht vertegenwoordigt en dat 
zijn adviezen niet gelden als adviezen van de rechterlijke overheid 
(of van de korpschefs van die macht)" (369); 

- dat de zinsnede uit de memorie van toelichting van het 
voorontwerp die stelt "op deze wijze kan het Parlement op gestruc
tureerde wijze en zonder schending van het beginsel der scheiding 
der mach ten kennis krijgen van mening van de Rechterlijke Macht 
over de werking van het gerecht" o:furel wordt geschrapt, o:furel 
wordt vervangen door dezelfde zin waarin de woorden "mening van 
de Rechterlijke Macht" worden vervangen door "mening van het 
representatieve orgaan van het geheel van de beroepsmagistraten 
die tot de rechterlijke orde behoren". 

ii) Betreffende de bevoegdheid van de Raad om advies uit te 
brengen over de organisatie, de bevoegdheden en de werking van 
het gerecht. 

Artikel 16, eerste lid, bepaalt : "De Raad heeft tot taak, op eigen 
initiatief, op verzoek van de Minister van Justitie of op verzoek van 
de Wetgevende Kamers, advies uit te brengen over aile aangele
genheden die betrekking hebben op de organisatie, de bevoegd
heden en de werking van het gerecht." 

Die formulering lijkt te ruim. Zij zou met name kunnen leiden 
tot inmenging van de Raad in aangelegenheden die uitsluitend tot 
de bevoegdheid van het parket behoren. Zo zou die Raad aangele
genheden kunnen naar zich trekken zoals de werking van het 
college van procureurs-generaal, het statuut en de bevoegdheid 
van de nationale magistraten of bepaalde aspecten van het voor
onderzoek en de vervolging. Bovendien, en daar kom ik later nog 
op terug, bepalen de artikelen 19 en 20 dat de adviserende 
bevoegdheid van de Raad zich ook zou uitstrekken tot sommige 
aangelegenheden van individuele aard. 

Het lijkt mij wenselijk dat de wetgever, om, naar hun voorwerp, 
de aangelegenheden te bepalen die hij voor advies aan de Raad wil 
voorleggen, hiervoor te werk gaat met verwijzing naar onderver
delingen van het Gerechtelijk Wetboek. In die optiek zou het 
aangewezen zijn dat de taak van de Raad beperkt wordt tot vragen 
van algemene aard, welke betrekking zouden hebben op een van 
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de aangelegenheden die in de onderstaande tekst zijn bedoeld; die 
tekst zou de tekst van artikel 16, eerste lid, van het voorontwerp 
vervangen: 

"De Raad heeft tot taak, op eigen initiatief, op verzoek van de 
Minister van Justitie of op verzoek van de Wetgevende Kamers, 
advies uit te brengen over kwesties van algemene aard die betrek
king hebben op een van de aangelegenheden die worden geregeld 
door het Tweede Deel van het Gerechtelijk Wetboek in Boek I, titels 
I, II, Ilbis, V en VI - met uitsluiting van hoofdstuk IV - of in 
Boek II, titels I, II, III -met uitsluiting van hoofdstuk II - IV en 
V. Rij is niet bevoegd om kwesties te onderzoeken die betrekking 
hebben op individuele gevallen." 

iii) Betreffende de bevoegdheid van de Raad om advies uit te 
brengen wanneer tegen een van zijn leden of gewezen leden een 
tuchtvordering wordt ingesteld. 

Zoals gezegd, kent artikel 19 aan de Raad de bevoegdheid toe 
om advies uit te brengen wanneer tegen een van zijn leden, oftegen 
een van zijn gewezen leden binnen een termijn van vier jaar 
volgend op het verstrijken van zijn mandaat, een tuchtvordering 
wordt ingesteld, behalve indien de betrokken magistraat uitdruk
kelijk verklaart daarvan af te zien (eerste lid). Alvorens een straf 
op te leggen, is de tuchtoverheid ertoe gehouden advies te vragen 
aan de Raad (tweede lid). Ret advies, dat binnen 30 dagen te 
rekenen van de ontvangst van het verzoek moet worden verleend, 
wordt door de voorzitter van de afdeling aan de tuchtoverheid en 
aan de betrokken magistraat medegedeeld (derde lid). 

Ret voorontwerp laat sommige bepalingen achterwege die in een 
vorige versie te vinden waren en volgens welke een bijzondere 
commissie door het bureau van de afdeling waarvan de betrokkene 
lid is, ermee belast was het advies te verlenen en niet alleen het 
recht had op mededeling van het tuchtdossier en van andere 
stukken die zij nodig achtte, maar ook het recht had om de tucht
overheid of een afgevaardigde ervan te horen (art. 19, tweede en 
derde lid). Die bepalingen, die in het huidige voorontwerp niet zijn 
opgenomen, stuitten op felle kritiek van de korpschefs in het advies 
dat zij in november 1994 (370) aan de minister van Justitie deden 
toekomen. 

Ten principale, vind ik dat de bevoegdheid van de Raad, waarin 
artikel 19 van het voorontwerp voorziet, zou moeten worden 
opgeheven. Volgens mij zou de raadgevende bevoegdheid van de 
Raad moeten beperkt blijven tot kwesties van algemene aard en 
geen kwesties betreffende individuele gevallen behelzen. 

In de memorie van toelichting bij het voorontwerp worden de 
bepalingen van de artikelen 19 en 20 verantwoord door de nood
zaak om de onafhankelijkheid van de leden van de Raad te 
waarborgen. "De onafhankelijkheid van de leden van de Raad bij 
de vervulling van de hen toevertrouwde opdracht van verkozene, 
ook ten aanzien van de hierarchie, is een van de voorwaarden voor 
de goede werking van de Raad. Ret is dus te verantwoorden dat de 
Raad zou kunnen tussenkomen indien hij meent dat een van zijn 
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leden zou worden beticht of achtergesteld uit hoofde van stand
punten welke hij in de Raad aanneemt. Anderzijds kan het 
lidmaatschap van de Raad ook geen vrijbrief zijn om zich te 
onttrekken aan de normale verplichtingen als magistraat. De Raad 
kan dus niet meer of niet minder dan een advies geven aan de 
tuchtoverheid. Deze regels doen dan ook in generlei wijze afbreuk 
aan de bevoegdheden van de korpschefs." (371) 

N aast het feit dat de bepalingen van de artikelen ingegeven zijn 
door een ongegrond gevoel van wantrouwen ten aanzien van wat 
de memorie van toelichting de "hierarchie" noemt, bieden zij 
onvoldoende garanties om het lid of het voormalig lid, mocht het 
ooit het slachtoffer worden van de wrok vanwege die "hierarchie", 
te beschermen. Overigens zou de schrapping van die artikelen niet 
beletten dat het probleem van de hervorming van het tuchtstatuut 
van zowel de zittende als de staande magistratuur apart wordt 
onderzocht, meer bepaald op grond van het werk dat de Nationale 
Commissie van de magistratuur op dat stuk al geleverd heeft. 

Subsidiair zou, mochten de bepalingen van artikel 19 worden 
gehandhaafd, mijns inziens, op zijn minst in de memorie van 
toelichting moeten worden gepreciseerd dat de bevoegdheid die 
door dat artikel aan de Raad wordt verleend, hem niet het recht 
toekent om de tuchtoverheid of een afgevaardigde ervan te horen. 

iv) Betreffende de bevoegdheid van de Raad om ad vies te 
verstrekken wanneer een van zijn leden van oordeel is benadeeld te 
zijn door een maatregel die jegens hem is genomen in het kader van 
zijn loopbaan binnen de rechterlijke orde. 

Ik herhaal dat artikel 20 de Raad de bevoegdheid verleent om op 
verzoek van een van zijn leden of zijn gewezen leden, binnen vier 
jaar volgend op het verstrijken van zijn mandaat, advies te 
verstrekken wanneer die magistraat van oordeel is benadeeld te 
zijn door een maatregel die jegens hem is genomen in het kader 
van zijn loopbaan binnen de rechterlijke orde (eerste lid). In dat 
geval moet de betrokken magistraat de zaak voorleggen aan de 
voorzitter van de afdeling waarvan hij lid is (tweede lid). Het 
advies, dat binnen 30 dagen te rekenen van de ontvangst van het 
verzoek moet worden verstrekt, wordt door de voorzitter van de 
afdeling medegedeeld aan de betrokken magistraat, aan de verant
woordelijke overheid en aan de minister van Justitie. Het advies 
wordt bovendien ter beschikking van de leden van de afdeling 
gehouden op het secretariaat van de Raad (derde lid). 

Ook hier heeft het voorontwerp de bepalingen uit een vorige 
versie achterwege gelaten luidens welke het bureau van de afde
ling waarvan de betrokken magistraat lid is, een bijzondere 
commissie moest belasten met de verlening van het advies, die 
commissie, voordat zij haar advies verstrekte, de betrokken magis
traat en de verantwoordelijke overheid, alsmede enig ander 
persoon van wie zij de oproeping nuttig achtte, diende te horen en 
de zitting met gesloten deuren moest geschieden, behalve indien 
de verzoeker verklaarde de openbaarheid van de debatten te 
wensen (art. 20, tweede en derde lid). Ook tegen die bepalingen, 
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die niet werden overgenomen in het voorontwerp, hadden de korps
chefs felle kritiek in hun advies van november 1994 (372). 

Om analoge redenen als die welke ik bij de bespreking van 
artikel 19 heb aangegeven, zou de bevoegdheid waarin artikel 20 
voorziet, moeten worden opgeheven. 

Als die bevoegdheid wordt behouden, dan zou het voorontwerp, 
mijns inziens, zoniet in de tekst dan toch in de memorie van 
toelichting, moeten preciseren dat de bevoegdheid niet inhoudt dat 
de Raad het recht of de verplichting heeft om, voordat hij zijn 
advies verleent, de verantwoordelijke overheid of enig ander 
persoon van wie hij de oproeping nuttig acht, te horen. 

70. Daarentegen ben ik riiet overtuigd van de gegrondheid van 
een aantal andere principiele bezwaren die tegen het voorontwerp 
werden gemaakt, met name bezwaren waarbij wordt aangevoerd : 

- dat het niet uitsluitend is om te beschikken over een struc
tuur waarbinnen zij de problemen zouden kunnen bespreken 
waarmee zij in het kader van hun maatschappelijke functie te 
maken krijgen, dat de magistraten een representatief orgaan 
opgericht wensen te zien (373); 

- dat het voorontwerp door de verkiezingsmodaliteiten waarin 
het voorziet, suggereert dat de verkozen magistraten de belangen 
"vertegenwoordigen" van het rechtsgebied of van het parket waar 
zij hun rechterlijk ambt uitoefenen, terwijl de rechterlijke ambten 
vele vormen kunnen aannemen en onderling niet vergelijkbaar 
zijn : het ambt van een onderzoeksrechter kan niet vergeleken 
worden met dat van de rechters in de rechtbanken van koophandel, 
van de jeugdrechters, van de parketmagistraten die gespeciali
seerd zijn in drugs, economische of fiscale misdrijven, van de 
vrederechters of politierechters (374); 

- dat de oprichting van een Federale Raad van magistraten, 
zoals die in de het voorontwerp van wet is opgevat, tot gevolg zou 
hebben dat de gerechtelijke wereld nog meer gei:soleerd raakt, 
terwijl hij, wegens het toenemend aantal domeinen waarop hij 
wordt betrokken, zich zou moeten openstellen voor de buitenwereld 
en blijk geven van een groter nuanceringsvermogen ten aanzien 
van de complexiteit van de hedendaagse wereld (375). 

SLOTBESCHOUWINGEN 

71. In een tijd waar, enerzijds, de tegenstelling tussen de steeds 
grotere greep van het gerecht op de samenleving en de ontluiste
ringskrisis waarmee alle instellingen worden geconfronteerd die 
enige vorm van gezag uitoefenen (376), vragen doet rijzen over de 
betrekkingen tussen de Rechterlijke Macht en de N a tie en waar, 
anderzijds, de opkomst van groeperingen binnen de magistratuur, 
met betrekking tot de vertegenwoordiging van die macht, heel wat 
verwarring schept, diende naar mijn oordeel nogmaals te worden 
beklemtoond, niet alleen dat de Rechterlijke Macht een volwaar
dige staatsmacht is en de Natie vertegenwoordigt, maar ook dat 
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aileen de korpschefs van die macht de magistraten zijn die juri
disch bevoegd zijn om haar te vertegenwoordigen. 

De Rechterlijke Macht, zoals zij de Natie vertegenwoordigt en 
zoals zij door haar korpschefs wordt vertegenwoordigd, is blijvend 
in haar tijdloosheid; de magistraten die haar samenstellen gaan 
voorbij. 

Met de tijd die er overheen gaat, wordt de vertegenwoordiging 
van die macht en van die magistraten ook een zaak van het 
geheugen. Dat heet dan herinnering. Herinnering aan aile magis
traten die binnen die macht met waardigheid, discretie en vaak in 
aile bescheidenheid, elk op hun marrier, dag na dag voor het recht 
hebben gestreden. 

Laten we hen met ontroering gedenken. Inzonderheid de vier 
coil ega's die ons gedurende het voorbije gerechtelijkjaar voor altijd 
hebben verlaten: Jean Valentin, Albert Ballet, Gaston Kreit en 
Andre Tillekaerts. Op 30 november 1995 is het Hof in openbare 
terechtzitting bijeengekomen om de rouwhulde van Jean Valentin 
te horen uitspreken en op 20 mei 1996 voor de rouwhulde van 
Albert Ballet. Gaston Kreit en Andre Tillekaerts hebben de wens 
uitgedrukt dat voor hen geen rouwhulde zou worden gehouden. 

Emeritus raadsheer Jean Valentin overleed op 30 september 
1995 in de leeftijd van 96 jaar. 

Hij werd geboren te Chimay, in de schaduw van het kasteel van 
de prinsen, enkele maanden voor het begin van deze eeuw. N a zijn 
studie aan de Universite de Bruxelles, die hij op tweeeneenhalf 
jaar voltooide, werd hij lid van de balie en een gewaardeerd 
medewerker van stafhouder Resteau. Voor hij in 1954 lid werd van 
het Hof, was hij achtereenvolgens, in 1923 plaatsvervangend 
rechter in de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, in 1934 
rechter in die rechtbank, in 1946 ondervoorzitter van die recht
bank en in 1948 raadsheer in het Hofvan Beroep te Brussel. Van 
1946 tot 1948 was hij ook rechter in het Algemeen Tribunaal van 
Rastatt. Dat tribunaal was voor het door Frankrijk bezet gebied 
van Duitsland het, weliswaar minder belangrijk, equivalent van 
het internationaal tribunaal van N i.irenberg dat in de Amerikaanse 
bezettingszone was gelegen. 

Gedurende bijna twintig jaar is hij raadsheer en daarna 
afdelingsvoorzitter in het Hof geweest. Hij was dermate aan ons 
rechtscollege verknocht dat hij zich, na zijn inrustestelling in 1973, 
een balling van het Hof noemde en die ballingschap, die tweeen
twintig jaar zou duren, vast als een vorm van eenzaamheid heeft 
ervaren. 

Hij was een eminent jurist, tegelijk uitmuntend civilist en 
ervaren penalist, die er niet voor terugdeinsde de werking van het 
gerechtelijk apparaat zeer kritisch, en soms zelfs met bitterheid, 
te benaderen en die een zeer duidelijke visie had op de nodige 
hervormingen ervan. 

Dienstvaardig en beschikbaar collega als hij was, bekoorde hij 
door zijn verfijnde geest en inborst, zijn geraffineerde opvoeding en 
zijn vaak met een vleugje humor omgeven vriendelijkheid. Onze 
vriend was een joviaal mens met een pessimistisch temperament. 
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Inderdaad, wanneer hij bij tijd en wijle optimist was, dan was dat 
veeleer aan zijn wil dan aan zijn humeur te danken. 

Hij was doordrongen van de idee dat, zoals hij schreef, "Le 
magistrat est le serviteur du justiciable, que tout dans la machine 
judiciaire doit etre centre sur ce dernier et que !'interet du premier 
ne doit jouer qu'un role accessoire, sinon nul". 

Emeritus advocaat-generaalAlbert Ballet is van ons heengegaan 
op 22 maart 1996. Hij was 81 jaar. 

Hij werd geboren te Hasselt, was een briljant student aan de 
Universite catholique de Louvain, en liep in 1938 stage bij de balie 
te Brussel. Hij was slechts korte tijd advocaat want zeer spoedig, 
bij het vervullen van zijn legerdienst, werd hij meegesleurd in de 
tragische oorlogsgebeurtenissen. Zijn heldhaftig gedrag tijdens de 
achttiendaagse veldtocht leverde hem volgende vermelding op de 
dagorde van het leger op: "Sergent C.S.L.R., chef de peloton, s'est 
conduit brillament a Veldwezelt le 10 mai 1940 dans la defense 
opiniatre de son point d'appui attaque de toute part. Bien que tres 
gravement blesse, il a continue a exercer son commandement et ne 
s'est laisse evacuer qu'apres epuisement de ses forces." 

Hij werd achtereenvolgens benoemd tot aanvullend substituut in 
1942, tot substituut in 1945, en tenslotte tot eerste substituut van 
de procureur des Konings te Brussel in 1951. In 1960 wordt hij 
substituut-procureur-generaal bij het parket-generaal te Brussel 
en tienjaar later wordt hij er bevorderd tot advocaat-generaal. Van 
1974 tot bij zijn inrustestelling in 1985 maakt hij deel uit van het 
parket van het Hof. Van 1986 tot 1991 is hij lid van het Hoog 
Comite van Toezicht en volgt van zeer nabij en met een uitzonder
lijke toewijding de activiteiten van het college van dat Comite. 

Tot zijn dood blijft onze vriend zich met hart en ziel inzetten voor 
de groepering der Belgische Oorlogsgeamputeerden, op het Slag
veld gekwetst, waarvan hij sedert 1965 voorzitter was. 

Begaafd met een aanzienlijke werkkracht, ontpopt hij zich bij de 
uitoefening van zijn ambt van advocaat-generaal bij het Hoftot een 
waardevol magistraat die op de magistraten van het Hof en op de 
balie indruk maakte door zijn juridische kennis, zijn scherpzinnig
heid en zijn evenwichtig oordeel. 

Hij was een discreet collega, gewetensvol en van een verfijnde 
intellectuele eerlijkheid. Onder een soms wat koel voorkomen 
verborg hij een diepe gevoeligheid en een warm hart. 

De dood trof emeritus raadsheer Gaston Kreit op 8 mei 1996 in 
de leeftijd van 80 jaar. 

In 1945 werd hij tot substituut en in 1953 tot eerste substituut 
benoemd van de procureur des Konings te Verviers, zijn geboorte
stad. In 1970 volgde zijn benoeming tot advocaat-generaal bij het 
Arbeidshof te Luik. In 1979 werd hij raadsheer in ons Hof en 
oefende die functie uit tot in 1986 toen hij in ruste werd gesteld. 

Emeritus advocaat-generaal Andre Tillekaerts overleed op 14 
juni 1996. Hij was pas 7 4 jaar. 
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Na achtereenvolgens te zijn benoemd tot substituut-procureur 
des Konings te Oudenaarde in 1950, tot substituut van de procu
reur des Konings te Gent, zijn geboortestad, in 1953, tot eerste 
substituut bij dat parket in 1969 en tot substituut-procureur
generaal bij het Hofvan Beroep te Gent in 1970, kwam hij in 1974 
bij het parket van het Hof, waar hij gedurende achttien jaar de 
functie zou uitoefenen van advocaat-generaal. Hij was pas vier jaar 
geleden in ruste gesteld. 

Laten wij in een gezamenlijk gevoel onze vier overleden collega's 
erkentelijk zijn voor al hetgeen zij tot het vervullen van onze 
gemeenschappelijke taak hebben bijgedragen. De leegte die zij in 
onze harten achterlaten, getuigt van onze vriendschap en onze 
waardering die wij hen toedroegen en die in ons altijd levendig 
zullen blijven. 

72. Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuw 
gerechtelijk jaar zijn werkzaamheden voortzet. 
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3 van de Universele verklaring van de rechten van de Mens van 10 dec. 1948, 25, a en 
b van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en 3 van 
het Protocol nr .. 1 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens). 

De Belgische Staat is een representatieve democratie in die zin dat een belangrijk 
deel van de burgers deelnemen aan de aanwijzing van de vertegenwoordigers die in 
de wetgevende kamers zetelen. Sommigen zijn van oordeel dat Belgie in de eerste 
jaren van zijn onafhankelijkheid een representatief oligarchisch stelsel kende. In 
1831, op een totale bevolking van ongeveer vier miljoen inwoners, waren er slechts 
46.000 kiezers, dus iets meer dan een pet. van de burgers. Men was toen evenwel van 
oordeel dat het cijnskiesstelsel niet alleen macht wilde geven aan een oligarchie 
gesteund op rijkdom. De heersende mening was dat de wil van de N a tie moest worden 
uitgedrukt door degenen die daartoe het meest waardig zijn, en dat degenen die hun 
fortuin goed beheren het waard zijn de Staat te beheren. Die redenering mag heden 
simplistisch lijken, men mag echter niet vergeten dat in die tijd de overgrote meerder
heid van de burgers ongeletterd was, de politieke actualiteit onmogelijk kon volgen en 
niet in staat was een nuttige stem uit te brengen. Pas de sociale ontwikkeling en 
inzonderheid die van het onderwijs hebben ervoor gezorgd dat het cijnskiesstelsel als 
een oligarchische instelling werd ervaren. In 1848 werd het electoraat uitgebreid door 
de invoering van de eenvormige cijns van 20 fiorijnen in plaats van de differentiele 
cijns van 20 tot 100 fiorijnen, in 1893 door de invoering van het meervoudig algemeen 
stemrecht, in 1919 door de invoering van het enkelvoudig algemeen stemrecht, in 1948 
door het verlenen van stemrecht aan de vrouwen en in 1981 door de verlaging van de 
leeftijd tot 18 jaar voor de wetgevende verkiezingen, om de stijging van het opleidings
niveau te volgen en te vermijden dat burgers die in staat zijn om welbewust te kiezen 
geen kiesrecht hebben. 

Er bestaan heel wat verschillen tussen de representatieve instellingen van het 
Ancien regime en die van ons huidig publiek recht. (Over die verschillen, zie inz.: 
GILISSEN, J., Le regime representatif avant 1790 en Belgique, Brussel, 1952, p. 131). 
Als er al een historische continu1teit bestaat kan niet worden ontkend dat de leidraad 
van die continu1teit uiterst iel is. Hoewel tijdens de 17de en 18de eeuw representatieve 
organen een politieke rol zijn blijven spelen op provinciaal vlak, is er tijdens diezelfde 
periode geen representatieve instelling geweest die op nationaal vlak heeft gewerkt. 

(14) Professor Delperee merkt op dat het begrip macht, zoals het in de Grondwet 
wordt gehanteerd, dubbelzinnig is en nu eens verwijst naar instellingen dan weer 
naar functies, en overweegt dan dat "ainsi dans l'alinea 1er de !'article 25 (actuel
lement 33) le terme 'pouvoirs' a un sens organique" alors qu'"il faut plutot lui donner 
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un sens materiel dans son alinea 2" (DELPEREE, F., Droit constitutionnel, Brussel, 
1986, d. II, p. 9, noot 1). 

N aar mijn oordeel heeft het woord "mach ten" in art. 33, eerste lid, van de Grondwet 
een materiele betekenis en geen organieke, zoals blijkt uit de context van die bepaling 
en inzonderheid uit art. 33, tweede lid, dat bepaalt : "Zij worden uitgeoefend op de 
wijze bij de Grondwet bepaald". Aileen functies kunnen worden uitgeoefend, geen 
instellingen. (zie, met betrekking tot art. 34, het verslag van mei 1970 van de heer 
Wigny voor de commissie tot herziening van de Grondwet van de Kamer, Gedr.St., 
Kamer, z. 1969-1970, 10, nr. 16/2, p. 4). 

(15) Art. 3 van de Verklaring bepaalde "Le principe de toute souverainete reside 
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorite qui 
n'en €mane expressement". 

(16) Die bepalingen waren aldus gesteld: 

Art. 1 : "La Souverainete est une, indivisible, inalienable et imprescriptible. Elle 
appartient a la Nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en 
attribuer l'exercice". 

Art. 2. "La Nation, de qui emanent taus les pouvoirs, ne peut les exercer que par 
delegation. La Constitution fran9aise est representative : les representants sont le 
Corps legislatif et le Roi". 

Art. 3. "Le pouvoir legislatif est delegue a une Assemblee Nationale composee de 
representants temporaires, librement elus par le peuple, pour etre exerce par elle, 
avec la sanction du Roi, de la maniere qui sera determinee ci-apres". 

Art. 4. "Le Gouvernement est monarchique : le pouvoir executif est delegue au Roi 
pour etre exerce sous son autorite, par des ministres et autres agents responsables, de 
la maniere qui sera determinee ci-apres". 

Art. 5. "Le pouvoir judiciaire est delegue a des juges elus a temps par le peuple". 

(17) J. Roels schrijft : "La doctrine representative elaboree sous la Revolution 
fran9aise marque une rupture radicale avec les modalites de la representation que 
connaissait l'Ancien Regime et qui etait essentiellement une representation des 
interets avec mandat imperatif. Jusqu'en 1789 en effet, la representation resultait 
d'un mandat decerne par les electeurs a leurs deputes, mandat d'ailleurs imperatif 
dont les clauses etaient fixees dans un Cahier des Doleances. Les pouvoirs des deputes 
sont etroitement limites : ils sont responsables et doivent rendre compte de leur 
mission; ils sont revocables et re9oivent indemnite pour leur frais; en bref, se retrou
vent dans leur situation toutes les caracteristiques du mandat de droit prive. La 
representation s'y presente comme une delegation stricto sensu". (ROELS, J., "Le 
concept de representation politique ... ", op. cit., p. 122). 

(18) Het idee dat de machten hun oorsprong vinden in de collectiviteit was niet 
nieuw : tal van publicisten en theologen hadden v66r onze Grondwet onderwezen dat 
de Natie ofhet volk de oorspronkelijke bezitter was van het openbare gezag. 

Tijdens de periode van de Franse Revolutie werd de nadruk gelegd op twee opvat
tingen van de soevereiniteit die voortvloeit uit de collectiviteit van de burgers. 

Volgens de theorie van Rousseau in zijn "Contrat social", die de theorie van de 
volkssoevereiniteit wordt genoemd, ontstaat de soevereiniteit in ieder van de indivi
duen die de maatschappelijke groep vormen, zodat de soevereiniteit van het volk als 
de sam van de individuele soevereiniteiten voorkomt. 

Oorspronkelijk behoort het openbare gezag niet toe aan een abstracte en onver
deelde entiteit - de N a tie -, maar is het daarentegen verdeeld onder al haar led en : 
de burgers. 

Dat houdt verscheidene belangrijke consequenties in. 

Een eerste belangrijke consequentie betreft de kiesbevoegdheid. Aangezien iedere 
burger individueel titularis is van een deel van de soevereiniteit heeft hij het recht om 
de regeerders te kiezen. Het electoraat is een recht en geen functie. De theorie van de 
volkssoevereiniteit houdt dus in dat het democratische stelsel steunt op het algemeen 
kiesrecht. 
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Een tweede consequentie heeft betrekking op de bevoegdheden van de volksverga
dering. In het stelsel van de volkssoevereiniteit komt het gezag om te bevelen tot 
uiting door de wil van de meerderheid van de parlementaire vergadering zonder dat 
daarbij remmen of tegengewichten moeten worden ingebouwd om de gevaren af te 
wenden van tijdelijke of ondoordachte neigingen waartoe een meerderheid zich altijd 
kan laten verleiden. Overigens is het mandaat van de verkozenen particulier en 
dwingend. Ret is particulier in die zin dat het de uiting is van de wil van een groep 
burgers : de kiezers van een kiesdistrict. Ret is dwingend omdat het beperkt is door 
de bevelen van de kiezers. 

Een derde consequentie houdt verband met de werkwijze van de directe democratie. 
De representatieve instellingen worden beschouwd als noodoplossingen : er moet 
namelijk zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van het referendum en van de 
andere procedes van directe democratie. 

Een stelsel van semi-directe democratie, die gebaseerd is op het algemeen kiesrecht 
en de almacht van de parlementaire vergadering, vloeit zo logischerwijs voort uit de 
theorie van de volkssoevereiniteit. 

De theorie van de nationale soevereiniteit, die is overgenomen in de Verklaring van 
de rechten van de mens en van de burger en in de Franse Grondwet van 1791 
beschouwt de Natie als een onverdeelde entiteit, los van de individuen, een in een 
rechtspersoon en titularis van de soevereiniteit juridisch verenigde collectiviteit. 

De consequenties van de theorie van de nationale soevereiniteit zijn anders dan die 
van de theorie van de volkssoevereiniteit. 

De kiesbevoegdheid wordt niet als een recht maar als een functie beschouwd : het 
gaat om een bevoegdheid die in naam van de Natie wordt uitgeoefend. Bijgevolg kan 
de wet, zoals voor elke openbare functie, de uitoefening van de kiesbevoegdheid 
regelen en meer bepaald voorwaarden stellen voor de deelname aan de verkiezing van 
de regeerders. 

Wat de macht van het Parlement betreft, zijn er minstens twee verschillen. 
Enerzijds is de Natie, in het stelsel van de nationale soevereiniteit, opgevat als een 
entiteit die een geweten en een eigen wil heeft die gericht zijn op de blijvende belangen 
van de maatschappelijke groep, niet alleen op de belangen van de kiezers op een 
bepaald tijdstip, maar ook op die van morgen. Bijgevolg moet het grondwettelijk 
stelsel zodanig worden opgebouwd dat het de tijdelijke grillen van een parlementaire 
meerderheid in goede banen kan leiden : remmen en tegengewichten zullen in 
meerdere of mindere mate de bevoegdheden van de volksvergadering beperken. 
Anderzijds zijn de vertegenwoordigers niet de knechten van de kiezers. Hun mandaat 
is algemeen en representatief. Ret is algemeen daar de parlementsleden de hele Natie 
en niet een groep kiezers vertegenwoordigen; het is representatief in die zin dat de 
parlementsleden door geen enkel bevel van de kiezers gebonden mogen zijn. Ten slotte 
is het gebruik van werkwijzen van de directe democratie uitgesloten aangezien van 
de parlementsleden wordt verwacht dat zij de wil van de Natie vertegenwoordigen. 

Een regime met algemeen kiesrecht vloeit aldus niet noodzakelijkerwijs voort uit 
de theorie van de nationale soevereiniteit. 

Niettemin moeten de verschillen tussen de beide theorieen, zoals ze werden 
uiteengezet, worden gerelativeerd. 

Zoals professor Georges Burdeau liet opmerken : '1'individu dans lequel Rousseau 
place l'origine de la souverainete, ce n'est pas un etre de chair et de sang dont la 
volonte serait determinee par les hommes, la condition sociale ou le genre de vie. C'est 
un individu qui, pur esprit et conscience pure, ecoute en lui les enseignements de la 
raison. Ace titre, il est souverain, parce qu'il participe ala volonte generale qui, dans 
l'Etat, est la loi supreme. Or, cette volonte generale n'est elle-meme qu'un produit des 
volontes citoyennes d'ou sont exclues toutes les preferences subjectives. Elle exprime 
ce qui, rationnellement, est le bien de la collectivite sans faire aucune part aux 
differences d'interets ou de desirs divisant les membres du groupe. Il en resulte que 
l'individu, membre du souverain, n'a pas plus de droit a faire valoir sa volonte person
neUe que n'en a l'individu, membre de la Nation, dans la theorie de la souverainete 
nationale". (BURDEAU, G., La democratie, Parijs, 1956, p. 38). 
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(19) Over het werk van abbe Sieyes, zie :BASTID, P., Les discours de Sieyes dans les 
debats constitutionnels de l'An III (2 et 18 Thermidor), thesis, Parijs, 1939; Idem, 
Sieyes et sa pensee, thesis, Parijs, 1939; BOULAY DE LA MEURTHE, A.J., Theorie 
constitutionnelle de Sieyes, Parijs, 1836; CHAMPION, E.,Qu'est-ce que le Tiers Etat?", 
voorafgegaan door l'Essai sur les Privileges, Parijs, 1888; CLAPHAM, J.H., The abbe 
Sieyes. An Essay in the Politics of the French Revolution, Landen, 1912; GOOCH, G.P., 
"Abbe Sieyes and the Tiers Etat", Contemporary Review, mei 1964, p. 228-230, 
Landen, 1964; KOUNG YOEH, Theorie constitutionnelle de Sieyes, Parijs, 1934; 
ROELS, J., "La notion de representation chez l'abbe Sieyes", Revue generale belge, 
1963, p. 87-105; SAINTE-BEUVE, C.A., Sieyes (Causeries du Lundi, d. V), 3e uitg., 
Parijs, s. d. Vues sur les moyens d'execution dont les representants de la France pour
rant disposer en 1789, Parijs, 1788; SIEYES (l'abbe), Declaration des droits de l'homme 
en societe, Versailles, 1789; Des interets de la liberte dans l'etat social et dans le systeme 
representatif (Journal d'Instruction Sociale, 8 juni 1793), Parijs, 1793; Dire sur le veto 
royal du 7 septembre 1789, Parijs, 1789; Discours du 8 juillet 1789 sur les mandats 
imperatifs, Parijs, 1789; Observations du 2 octobre 1789 sur le rapport du comite de 
constitution, Parijs, 1789; Quelques idees de constitution applicables ala Ville de Paris 
en juillet 1789, Parijs, 1789; Reconnaissance et exposition raisonnee des droits de 
l'homme et du citoyen, Parijs, 1789; Reponse a Paine du 16 juillet 1791 (Moniteur, nr. 
197), Parijs, 1791; VAN DEUSEN, G.G., Sieyes: his Life and his Nationalism, 
New-York, 1932. 

(20) "Les veritables rapports d'une constitution politique", schreefSieyes in hetjaar 
III, "sont avec la Nation qui reste, plutot qu'avec telle generation qui passe; avec les 
besoins de la nature humaine, commune a tous plutot qu'avec des differences indivi
duelles" (rede van 18 Thermidor Jaar III). 

(21) Belgie is een monarchie in die zin dat het een Staatshoofd heeft waarvan de 
functie erfelijk is. De stabiliteit van die functie wordt niet alleen gewaarborgd door 
haar erfelijkheid (art. 85 Gw.) maar ook door de onschendbaarheid van de persoon des 
Konings (art. 88 Gw.). De Koning is echter geen houder van de soevereiniteit : zijn 
macht gaat uit van de Natie, waarvan hij slechts de meest vooraanstaande vertegen
woordiger is (art. 33 Gw.). Hij heeft geen andere macht dan die welke de Grondwet en 
de bijzondere wetten, krachtens de Grondwet zelfuitgevaardigd, hem toekennen (art. 
105 Gw.). Zijn mach ten zijn hem toegekend. Hij is dus onderworpen aan de Grondwet 
en aan de wetten, zoals hij bij zijn eedafiegging plechtig zegt alvorens bezit te nemen 
van de troon (art. 91 Gw.). Ten slotte kan geen van zijn akten gevolg hebben, wanneer 
zij niet medeondertekend is door een minister, die daardoor alleen reeds, ervoor 
verantwoordelijk wordt (art. 106 Gw.). 

(22) Men leest inzonderheid in het verslag van Alexandre Gendebien, 
administrateur-generaal van de Justitie, bij de zitting van het Congres van 9 
december 1830 : 

"Dans le ministere de la Justice, tous les employes, a !'exception d'un seul, etaient 
Hollandais; dans les tribunaux, les magistrats n'etaient nommes que quand leur 
complaisance pour le systeme hollandais etait notoire" (HUYTTENS, E., Discussions 
du Congres National, Brussel, 1845, d. IV, p. 344). 

(23) Professor Vanderlinden schrijft : "L'article 25 (actuellement 33 de la Constitu
tion) vient directement de 1789, sans etre relaye, et pour cause, par les chartes 
constitutionnelles. Mais j'ai le sentiment que l'adjectifnational est utilise en Belgique 
dans un sens legerement different d'en France. Ceci s'explique, sans doute, par la tres 
nette difference de climat psychologique entre 1789 et 1830. La revolution belge est 
'nationale' au sens que prendra bientot ce terrne lorsqu'on parlera de l'eveil des 
nationalites; tel n'est certainement pas, malgre les multiples lectures que l'on a pu 
faire de l'evenement, le sens de 1789. Ace moment la Nation, corps social, s'affirme 
face au monarque, mais l'un et l'autre sont fran9ais. En 1830, la Nation belge s'erige 
dans son identite face a l'amalgame des Pays-Bas voulu par les Puissances, et 
lorsqu'elle proclame que tousles pouvoirs emanent d'elle, elle pense sans doute autant 
en termes d'independance face a l'exterieur qu'en termes de repartition de pouvoirs a 
l'interieur. Certes la Nation belge va choisir son Roi, mais elle affirme dans l'article 25 
non seulement son droit a ce choix mais encore celui de definir elle-meme le cadre 
dans lequel cette monarchie nouvelle fonctionnera" (VANDERLINDEN, J., "Aux 
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origines du titre II de Ia Constitution de 1831", in Presence du droit public et des droits 
de l'homme, Melanges offerts a J. Velu, Brussel, 1992, d. II, p. 1193-1209, inz. p. 1203-
1204). 

(24) Procureur-generaal Ganshofvan der Meersch, cone!. bij Cass. 9 nov. 1972 (Bull. 
en Pas., 1973, I, 237). 

(25) Professor Delperee schrijft : "Thus les pouvoirs quels qu'ils soient, que! que soit 
leur titulaire, queUes que soient les modalites de leur exercice, remontent a une source 
unique : Ia Constitution de l'Etat ... Dans l'Etat, aucun pouvoir n'est souverain; toute 
competence est une competence reglee. Et sa regie, c'est Ia Constitution" (DELPEREE, 
F., Droit constitutionnel, 2e uitg., Brussel, 1987, d. I, p. 301-302). 

(26) Zoals professor Alen doet opmerken zijn de parlementsleden de vertegenwoodi
gers van de soevereine Natie, en niet de soevereine vertegenwoordigers van de Natie, 
hoewel zij soms de laatste stellingname hebben gehuldigd, inzonderheid toen zij elke 
jurisdictionele toetsing van de grondwettelijkheid van de wetten afwezen (ALEN, A., 
Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, 1995, p. 21). 

Bepaalde auteurs zijn van oordeel dat sommige geconstitueerde machten, wegens 
de bron waaraan zij hun macht ontlenen, over een legitirniteit beschikken waarop de 
magistraten zich niet kunnen beroepen. (MAST, A., Overzicht van het Belgisch 
Grondwettelijk Recht, 7e uitg., 1983, nr. 397, p. 448; SENELLE, R., "De onschendbaar
heid van de wet", R. W., 1971-1972, col. 641 e.v.). Het argument overtuigt weinig op 
juridisch vlak. Geen enkele instelling heeft een grotere legitimiteit dan een andere. 
Elke macht is op verschillende wijze aangewezen, samengesteld en georganiseerd 
teneinde de haar toegewezen opdrachten naar best verrnogen te kunnen vervullen. 
Elke macht haalt haar bevoegdheden uit de Grondwet. Zoals professor Vanwelken
huyzen beklemtoonde, "celle-ci ne fait aucune distinction entre des organes de Ia puis
sance publique qui seraient legitimes et d'autres qui ne le seraient pas ou qui le 
seraient moins. Juridiquement, le pouvoir est legitime lorsqu'il est exerce conforme
ment a Ia Constitution. Le pouvoir Iegislatif violant Ia Constitution ne saurait 
pretendre a Ia legitimite" (VANWELKENHUYZEN, A., "L'attribution de pouvoirs 
speciaux et le controle judiciaire de Ia constitutionnalite des lois", J. T., 197 4, p. 577 
e.v.; 597 e.v. inz. p. 599. Zie ook de standpunten van die auteur over de waarde van 
het argument op het socio-politiek vlak). 

(27) Ingevolge art. 35, eerste lid, van de Grondwet, is de federale overheid slechts 
bevoegd voor de aangelegenheden die de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitge
vaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen. 

(28) In tegenstelling tot de Koning en de federale regering, en tot de Rechterlijke 
Macht, die aileen bevoegdheden uitoefenen die zijn toegewezen door de Grondwet of 
door de krachtens haar genomen wetten, oefent de federale wetgever, in de materies 
die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren, benevens de bevoegdheden 
in materies die de Grondwet hem voorbehoudt, de bevoegdheden uit die zij aan geen 
ander staatsorgaan toevertrouwt. Op grond van die residuale bevoegdheid heeft de 
wetgever in het verleden, herhaaldelijk, geoordeeld grondwettelijke leemten te 
kunnen opvullen. 

Zo de wetgevers de volheid van bevoegdheden hebben dan is het in die zin dat zij 
bevoegd zijn om op te treden in aile materies die de Grondwet of een krachtens haar 
genomen wet niet uitdrukkelijk voor andere machten voorbehoudt. Dat is ongeveer 
dezelfde mening die wordt uitgedrukt door te zeggen dat de wetgevers over het residu 
van soevereiniteit beschikken. Men merke op dat voor het Arbitragehof niet de 
wetgevers over het residu van soevereiniteit beschikken, maar de wetgevende verga
deringen (zie AH, arrest nr. 31/96 van 15 mei 1996, BS, 25 juni 1996, p. 17505). 

(29) Cass., 5 feb. 1891 en de cone!. van procureur-generaal Mesdach de ter Kiele 
(Bull. en Pas., 1891, I, 54). Zie cone!. van Paul Leclercq, toen advocaat-generaal, voor 
Cass., 5 maart 1917 (ibid., 1917, I, 122); cone!. van procureur-generaal Terlinden, voor 
Cass., 27 dec. 1919 (ibid., 1919, I, 28); cone!. van advocaat- generaal Dewandre voor 
Cass., 4 mei 1920 (ibid., 1920, I, 135, nr. 139); cone!. van Ganshof van der Meersch, 
toen advocaat-generaal, voor Cass., 10 juli 1953 (ibid., 1953, I, 914). Zie art. 2 van 
titel III van de Grondwet van 3 sept. 1791. 
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"La communaute ne se depouille point du droit de vouloir", schreef Sieyes in 
Qu'est-ce le Tiers Etat?: c'est sa propriete inalienable; elle ne peut qu'en commettre 
l'exercice" (Qu'est-ce que le Tiers Etat?, hoofd. V); Roederer, in dezelfde zin, beklem
toonde dat, "le principe de l'inalienabilite n'empikhe pas que la societe ne puisse 
deleguer l'exercice et la jouissance d'une portion du pouvoir souverain" (De la sou
verainete, in Oeuvres completes du Comte P.L. Roederer gepubliceerd door zijn zoon 
baron A.M. ROEDERER, d. III, Parijs, 1855, p. 66). 

(30) ERGEC, R., Introduction au droit public, 2e uitg., Brussel, 1994, d. I, p. 83; Zie 
GANSHOF van der MEERSCH, W.J., "Les garanties de l'independance du juge en 
droit belge", Rev.dr.ind. et dr.comp., 1954, p. 161. 

(31) verg. met de mening dat het geen delegatie van macht zou betreffen maar een 
toewijzing van macht. (zie DELPEREE, F., Droit constitutionnel, op. cit., 2e uitg., 
Brussel, 1987, d. I, p. 106). 

(32) ALEN, A., op. cit., p. 19-20. De ordening van de machten die uitgaan van de 
Natie zou erin bestaan eenjuridische techniek uit te werken waardoor aan de Natie 
een wil kan worden toegeschreven, die omdat hij van haar uitgaat, dwingend zou zijn. 
Burdeau schrijft : "Il faut que des personnalites reelles formulent un vouloir et que, 
dans le meme moment, la collectivite le reconnaisse pour le sien. Cette mutation 
s'accomplit par la representation" (BURDEAU, G., La democratie, Parijs, 1956). 

Duguit stelt : "Cette delegation entraine une representation ce qui veut dire que les 
delegues du peuple veulent pour lui, expriment sa volonte, par consequent, expriment 
la volonte souveraine et que, quoique ce soient les representants qui decident et non 
le peuple lui-meme, les choses doivent se passer exactement de la meme maniere que 
si le peuple avait parle" (DUGUIT, L., op. cit., d. I, p. 607). 

Cornu omschreef de Natie volgens de klassieke theorie van de soevereiniteit die uit 
de Franse revolutie stamt : "personne juridique titulaire de la souverainete qui en 
conserve l'essence et en delegue l'exercice aux representants" (CORNU, G., Vocabu
laire juridique, 2e uitg., Parijs, 1990, vo Nation, p. 529-530). 

(33) Barnave verklaarde voor de Assemblee : "Dans l'ordre et dans les limites des 
fonctions constitutionnelles, ce qui distingue le representant de celui qui n'est que 
simple fonctionnaire public, c'est qu'il est charge, dans certains cas, de vouloir pour la 
Nation, tandis que le simple fonctionnaire n'est jamais charge que d'agir pour elle" 
(rede van 10 aug. 1791). Roederer maakte een zelfde onderscheid : "Les administra
teurs ne sont representants du peuple que pour exercer un pouvoir commis, un pouvoir 
subdelegue et subordonne. C'etait done entre les pouvoirs representatifs et les 
pouvoirs commis qu'il fallait etablir une distinction nette" (rede van 10 aug. 1791). 
Daarom stelde hij voor art. 2 van titel III van de Grondwet van 1791 aldus te wijzigen 
"La Nation ne peut exercer par elle-meme sa souverainete. Elle institue a cet effet des 
pouvoirs representatifs et des pouvoirs commis, qui seront pour la plus grande part 
exerces par des citoyens nommes par le peuple, ainsi qu'il sera dit ci-apres, ce qui 
constitue le gouvernement representatif' (ibid.). 

(34) "Le simple fonctionnaire" schrijft Carre de Malberg "bien qu'exercant pareil
lement une partie du pouvoir national, et meme bien que possedant, lui aussi, une 
certaine puissance de vouloir sous sa propre appreciation, n'atteint plus au meme 
degre d'initiative, de libre volonte personnelle et d'independance. Il n'a plus le pouvoir 
de vouloir, d'une facon initiale, pour la Nation; mais il ne peut, pour les affaires de sa 
competence, enoncer qu'une volonte subordonnee a celle qui a ete degagee au dessus 
de lui par des representants nationaux. Ou bien, en effet, il se borne a amener a 
execution la volonte nationale telle qu'elle a ete precedemment formulee par ces 
representants; ou, tout au moins, il ne peut emettre de decisions reposant sur son 
initiative personnelle qu'en vertu d'habilitations qui lui aient ete concedees par les 
autorites representatives qui le dominent. Il n'a done plus une puissance primordiale 
mais conditionnee ou secondaire : non seulement il est lie par des regles legales qui 
ont pour lui la valeur de prescriptions imperatives mais encore, il recoit toutes ses 
impulsions d'une volonte superieure ala sienne" (CARRE DE MALBERG, R., op. cit., 
d. II, p. 264). 

(35) Zie CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, p. 263. 
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In zijn reeds vermelde studie schrijft D. TURPIN de volgende omschrijving van de 
vertegenwoordiging in publiek recht toe aan CARRE DE MALBERG, met verwijzing 
naar bladzijde 326 van deel II van het bovenvermeld werk : "Il faut entendre par 
representation, en droit public, le rapportjuridique existant entre un organe d'Etat et 
une ou plusieurs autres personnes constituees elles-memes en organe etatique, 
rapport en vertu duquel la volonte formulee par le premier de ces organes apparait 
comme une manifestation de la volonte speciale du second, celui-ci n'etant pas admis 
a vouloir immediatement par lui-meme". Eigenlijk blijkt uit de context van die 
passage dat CARRE DE MALBERG in de voormelde zin de desbetreffende opvatting 
van Jellinek wilde samenvatten. 

(36) Daarom hebben de grondwetgevers van 1791 geoordeeld dat de Koning een 
vertegenwoordiger van de Natie was, niettegenstaande het erfelijk karakter van zijn 
functie (zie art. 2 van titel III van de Gw. 3 sept. 1791). Barnave heeft die doctrine in 
ondubbelzinnige bewoordingen uitgedrukt : "Le Roi est representant constitutionnel 
de la Nation: 1o en ce qu'il consent ou veut pour elle, que les nouvelles lois du Corps 
legislatif soient immediatement executees ou qu'elles soient sujettes a suspension; 2o 
en ce qu'il stipule pour la Nation, en ce qu'il prepare et fait, en son nom, les traites 
avec les nations etrangeres, qui sont de veri tables actes de volonte, de veri tables lois 
qui lient reciproquement une nation avec nous, tandis que les lois interieures emanent 
du Corps legislatif' (rede van 10 aug. 1791). Thouret verklaarde in dezelfde zin : "Il 
ne nous a pas paru douteux qu'il y eut dans la royaute un caractere de representation, 
etranger au domaine du pouvoir executif. Le Roi ala sanction sur les decrets du Corps 
legislatif, et dans l'exercice de ce droit, il est representant. Le Roi a encore un caractere 
indiscutable de representant dans le droit que la Nation lui con:fere de traiter avec les 
puissances etrangeres des interets et affaires de l'Etat; il a le droit d'exercer les 
negociations politiques au-dehors" (rede van 10 aug. 1791). 

(37) TURPIN, D., op. cit., p. 381-390. 

(38) GARAPON, A., op. cit., p. 262. 

(39) Er zijn dienaangaande drie strekkingen in de rechtsleer : sommige auteurs 
houden staande dat het openbaar ministerie deel uitmaakt van de Rechterlijke Macht; 
anderen dat het tot de Uitvoerende Macht behoort; nog anderen dat het tegelijk 
orgaan van de Rechterlijke en van de Uitvoerende Macht is. De verschillende auteurs 
zijn het evenwel eens dat het openbaar ministerie, ongeacht de macht waarvan het 
orgaan is, deel uitmaakt van de rechterlijke orde (art. 154 Gw.), waarbinnen het een 
bijzonder statuut van onafbankelijkheid heeft. 

Zie : ALEN, A., "Het openbaar ministerie en de federale regering, de gemeenschaps
en gewestregeringen", in Un ministere public pour son temps, Brussel, 1994, p. 
211-221; Idem, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, 1995, p. 257-259; 
BAUWENS, N., "Het beleid van het openbaar ministerie", R.W, 1994-1995, p. 
585-603; BEKAERT, H., Positie en taak van het openbaar ministerie (Preadvies voor 
de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland) 1958; Idem, "La 
mission du ministere public en droit prive", Melanges en l'honneur de J. Dabin, 
Brussel, 1963, p. 419-451; CHARLES, R., "Du ministere public", Brussel, 1982 en J. T., 
1982, p. 553 e.v.; DEJEMEPPE, B., "Le ministere public aujourd'hui ou la tentative 
de la meteorologie", Actualites du droit, 1993, p. 542 e.v.; DE LEVAL, G., Institutions 
judiciaires, Luik, 1992, p. 293 tot 346; Idem, "L'action du ministere public en matiere 
civile", in Un ministere public pour son temps, Brussel, 1994, p. 53-80.;DELPEREE, 
F., "Le ministere public et les chambres federales, les conseils de communaute et les 
conseils de region", in Un ministere public pour son temps, Brussel, 1994, p. 193-209; 
DEMANET, G., "Place du ministere public dans la politique criminelle", in Un 
ministerepublicpourson temps, Brussel, 1994, p. 157-171; DE NAUW, A., "La decision 
de poursuivre, instruments et mesures, Rev.dr.pen. et crim., 1976-1977, p. 449 e.v.; 
Idem, "Kontrole over vervolging en seponering", in Liber amicorum H. Bekaert, Gent, 
1977, p. 79 e.v.; Idem, "Het gaat niet alleen om het openbaar ministerie", R. W., 1991-
1992, p. 1073-1077; Idem, Algemeen Verslag, in Un ministere public pour son temps, 
1994, p. 367-381; DE WILDE, L., "Het sepotbeleid", Panopticon, 1982, p. 501 e.v.; DU 
JARDIN, J., "La politique criminelle du ministere public", in Liber amicorum F. 
Duman, Antwerpen, 1983, d. I, p. 437-456; Idem, "Bestaansreden en opdracht van het 
openbaar ministerie", in Un ministere public pour son temps, Brussel, 1994, p. 11-37; 
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DUM ON, F., "Le role des organes de poursuite en matiere penale", Tijds. Strafr., 1964, 
p. 305 e.v.; FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., Manuel de procedure 
penale, Luik, 1989, p. 40-47; HAYOIT DE TERMICOURT, R., "Propos sur le ministere 
public", Rev.dr.pen. et crim., 1936, p. 961-1011; RUBIN, J., "Le ministere public: la 
necessaire mutation d'une tradition", Actualite du droit, 1992, p. 721-742; Idem, "Le 
ministere public dans l'avenir", in Un ministere public pour son temps, Brussel, 1994, 
p. 111-155; JANSSEN, C. en VERVAEKE, J., Le ministere public et la politique de 
classement sans suite, Brussel, 1990; KINDERMANS, A., "De opdracht van het 
openbaar ministerie in sociale zaken", in Un ministere public pour son temps, Brussel, 
1994, p. 93-110; KRINGS, E., "Le role du ministere public dans le proces civil", in 
Rapports belges au IXe Congres international de droit compare, Brussel, 1974, p. 
139-166; LOOYENS, M., "De scheiding der machten en het vervolgingsbeleid", Jura 
FaZe., 1992-1993, p. 87-125; MATTHIJS, J., "Le ministere public, organe d'unification 
au sein de la nouvelle organisation judiciaire", J.T., 1967, p. 433 e.v.; Idem, Het 
Belgisch openbaar ministerie en zijn beleid, getoetst aan de nieuwe wetten (Vereniging 
voor vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland), Zwolle, 1969; Idem, 
"Taak van het openbaar ministerie in het privaatrechtelijk rechtsgeding", Tijds. v. 
Privaatrecht, 1977, p. 619 e.v.; Idem, Openbaar Ministerie, A.P.R., Gent, 1983; 
MEEUS, A., "Le Codejudiciaire. Le ministere public dans l'actionjudiciaire",Ann.dr., 
1968, p. 361 e.v.; Idem, "Le role du ministere public en droitjudiciaire prive", Tijds. v. 
Privaatrecht, 1980, p. 143 e.v.; Idem, "L'institution du ministere public en Belgique", 
Bull. de l'Union internationale des magistrats (Belgique), oktober 1987, p. 6-23; Idem, 
"L'institution du ministere public en Belgique", Ann.dr., 1988, p. 17-34; PERIN, F., 
"Du ministere public", inLes pouvoirs dujudiciaire, uitg. Labor, p. 87-94; PIRET, J.M., 
Le parquet de cassation, Brussel, 1994, J. T., p. 621-631; SCREVENS, R., Le ministere 
public et la politique de classement sans suite, Brussel, 1990; SCREVENS, R. en VAN 
BEIRS, L, "Le role des organes de poursuites dans le proces penal" (Rapport belge au 
Congres de !'Association internationale de droit penal), Rev.int.dr.pen., 1964, p. 19 e.v.; 
TOBBACK, L., Verslag in Un ministere public pour son temps. Addendum, Brussel, 
1994, p. 17 -24; TROISFONTAINES, P., "Le ministre de la Justice peut-il adresser aux 
magistrats des injonctions negatives a caractere general?", Ann.dr., 1983, p. 25-58; 
VAN DE KERCHOVE, M., "Fondement et limites du pouvoir discretionnaire du 
ministere public aux confins de la legalite", Sociologie et societe, d. XVIII, 1986, p. 77 
e.v.; VAN DE LANOTTE, J., "Bedenkingen bij de onafhankelijkbeid van het openbaar 
ministerie", R.W. 1990-1991, p. 1001-1014; VANDERMEERSCH, D., "Le ministere 
public et le juge", in Un ministere public pour son temps, Brussel, 1994, p. 223-245; 
VAN DRIESSCHE, E., "De onafhankelijkbeid van het openbaar ministerie t.o.v. de 
regering in de uitoefening van de rechtsprekende functie", T.B. W., 1967, p. 282 e.v.; 
VAN OUDENHOVE, A., "Werking van het openbaar ministerie", in Un ministere 
public pour son temps, Brussel, 1994, p. 173-181; VERHEGGE, G.J.Y., "Beschouwin
gen bij het beleid van het openbaar ministerie", R. W. 1982-1983, p. 1345 e.v.; 
VERHELST, B., "De opdracht van het openbaar ministerie in economische zaken", in 
Un ministere public pour son temps, Brussel, 1994, p. 81-92; VERVAELE, J., "Het 
openbaar ministerie in de Strafrechtspleging. Vergt strafrechtsbeleid een nieuwe 
definititie van de trias politica?", R. W, 1990-1991, p. 1014-1023; VISART DE 
BOCARME, M.C., "L'action preventive du ministere public", in Un ministere public 
pour son temps, Brussel, 1994, p. 39-51; WATHELET, M., Expose, in Un ministere 
public pour son temps, Addendum, Brussel, 1994, p. 7-15; VERDUSSEN, M., Contours 
et enjeux du droit constitutionnel penal, Brussel, 1995, p. 337-353. 

(40) Dat hoofdstuk vermeldt als hoven ofrechtbanken de vredegerechten (art. 151), 
de rechtbanken van eerste aanleg (art. 151), de rechtbanken van koophandel (art. 
157), de arbeidsgerechten (art. 157), de militaire rechtbanken (art. 157), de hoven van 
assisen (art. 150), de hoven van beroep (art. 156) en het Hofvan Cassatie (artt. 147 et 
158). 

(41) Zie a.m. ALEN, A., "Het openbaar ministerie ... ", op. cit,.p. 215-216; HAYOIT 
DE TERMICOURT, R., op. cit., p. 980-982; MEEUS, A., "L'institution du ministere 
public en Belgique",Ann.dr., 1988, p. 17-34, inz. p. 21 tot 24 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen. 
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(42) Aldus bijvoorbeeld: de aanWlJZmg van een gerechl:eiijk bewaarder die de 
goederen zal beheren onder voorbehoud van alle rechten (artt. 1961 tot 1963 B.W.), de 
homologatie van de beslissingen van de familieraad (artt. 1232 tot 1237 Ger.W.), de 
afgifte van akten van bekendheid (art. 600 Ger.W.), de legalisatie van bepaalde 
handtekeningen (art. 600 Ger.W.), de beediging (art. 601 Ger.W.), de meeste hande
lingen, door de hoven en rechtbanken verricht in het kader van de adoptieprocedures 
(artt. 343 tot 370 B.W.), de voogdij (artt. 389 tot 475, B.W.), de onbekwaamverklaring 
(artt. 489 tot 512 B.W.), de echtscheiding door onderlinge toestemming (artt. 1287 tot 
1304 Ger.W.), rechtsbijstand (artt. 664 tot 699 Ger.W.). Nu eens worden die adminis
tratieve handelingen verricht op verzoek van een partij, dan weer op verzoek van 
verschillende partijen, die evenwel akkoord gaan. Die administratieve handelingen 
worden daarom echter niet minder in voile onafhankelijklleid door de rechters 
verricht. 

(43) HAYOIT DE TERMICOURT, R., op. cit., p. 982-983. 

(44) HAYOIT DE TERMICOURT, R., op. cit., p. 984. 

(45) Toen op 10 augustus 1789 dat artikel door de Assemblee was onderzocht, 
werden er geen lange debatten over gevoerd. Niettemin was bezwaar gemaakt door 
de afgevaardigde Garat senior die had verklaard : "Cette redaction fait du pouvoir 
judiciaire un pouvoir distinct et separe, si bien que les juges pourront se regarder a 
l'avenir comme les representants du peuple. Je demande done qu'on rem place les mots 
'pouvoirs judiciaires' par ceux-ci : 'fonctions judiciaires'" (Archives parlem., 1e reeks, 
d. XXIX, p. 332). Dat bezwaar had geen aanleiding gegeven tot een repliek en art. 5 
was goedgekeurd zonder dat de tekst gewijzigd was in de door Garat gesuggereerde 
zin. 

(46) CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. I, p. 722-726. 

(47) DUGUIT, L., La separation des pouvoirs et l'Assemblee nationale de 1789, p. 76. 

Waarop de voorstanders van de eerste stelling antwoorden, enerzijds, dat de vraag 
of het rechterkorps een derde macht vormt en of de rechtsprekende functie een 
representatieve macht impliceert niet dezelfde vragen zijn en, anderzijds, dat van het 
rechterkorps niet kan gezegd worden dat het in 1791 volledig autonoom was, 
aangezien het, ook al was het verkozen door het volk en was zijn bevoegdheid direct 
afgeleid van de Natie en de Grondwet, onder het toezicht van de Wetgevende Macht 
stond en daarvan afhing. (Zie o.m. CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. I, p. 726, 
noot 16.) 

(48) In het verslag over de machten, dat hij op 23 december 1830 in het Nationaal 
Congres indiende, verklaarde Raikem o.m. "Le projet (du titre consacre aux pouvoirs) 
commence par consacrer le principe que tousles pouvoirs emanent de la Nation(. .. ) 

Les publicistes avaient reconnu dans un gouvernement I' existence de trois pouvoirs, 
le pouvoir legislatif, le pouvoir exscutif et le pouvoir judiciaire. L'existence de ces trois 
pouvoirs avait ets reconnue par la Constitution fran~aise de 1791 ainsi que par celle 
de l'an III. 

La Constitution de l'an VIII avait adopts un systeme different. Sans l'snoncer 
formellement, elle regardait l'ordre judiciaire comme une branche du pouvoir executif 
et, dans la rsalite, elle ne reconnaissait que deux pouvoirs dans l'Etat. 

C'stait un moyen d'asservir les tribunaux, et I' experience nous a fait voir combien il 
etait facile d'en abuser. 

Le projet qui vous est presents a retabli I' existence des trois pouvoirs." 

(HUYTENS, E., op. cit., d. rv, p. 68; VAN OVERLOOP, Expose des motifs de la 
Constitution belge, Brussel, 1864, p. 355). 

(49) De charta's van 1814 en 1830 gebruikten de uitdrukking "ordre judiciaire"; de 
tekst van de Grondwetten van 1852 en 1875 bevatten geen bepalingen over het 
gerecht; de Grondwet van 27 okt. 1946 vermeldde ze wel, maar omschreef ze niet als 
een overheid of een macht; de Grondwet van 4 okt. 1958, in het opschrift van titel VIII 
en in de artt. 64 en 66, spreekt van "autorite judiciaire". 

(50) ODENT, R., Contentieux administratif, uitg. 1970-1971, d. II, p. 485; DE 
GOUFFRE DE LA PRADELLE, G, "Le pouvoir des juges : variations sur un theme 
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ecule", Pouvoirs, nr. 5, 1978, p. 171; FOYER, J., "La justice : histoire d'un pouvoir 
refuse", La Justice, 1981, p. 17; TROPER, M., "Fonction juridictionnelle ou pouvoir 
judiciaire?", Pouvoirs, nr. 16 et La Justice, 1981, p. 5-15. 

(51) TURPIN, D., op. cit., p. 383. 

Of de Grondwet van 1791 nu al dan niet de rechters de hoedanigheid van 
vertegenwoordigers van de Natie heeft toegekend, een kwestie die, zoals ik uiteen
gezet heb, een voorwerp van controverse is, een ding staat vast, namelijk dat in de 
Constituante de mening overheerste dat de beslissingen van de rechters, net zoals de 
handelingen van de bestuurders, slechts toepassingen waren van de wet. Dat 
standpunt wordt o.m. verwoord door Thouret, Bergasse, Duport en Cazales. 

"L'execution", verklaarde Thouret, "des lois qui ont pour objet les actions et les 
proprietes des citoyens, necessite l'etablissement des juges : de la les tribunaux de 
justice, en qui reside le pouvoir judiciaire". (Archives parlementaires, le reeks, d. VIII, 
p. 326). 

Bergasse zag in de rechters "une classe d'hommes charges d'appliquer les lois aux 
diverses circonstances pour lesquelles elles sont faites". (ibid., le reeks, d. VIII, p. 
440). 

Verklaring in dezelfde zin van Duport : "J'ai dit que les juges n'etaient institues que 
pour appliquer les lois civiles ... Les juges doivent etre bornes a !'application des lois 
civiles". (ibid., le reeks, d. XII, p. 408 tot 410). 

Volgens Cazales, '1e pouvoir judiciaire consiste dans }'application pure et simple de 
la loi." (ibid, le reeks, d. XV, p. 392). "Dans toute societe", verklaarde hij verder, "il n'y 
a que deux pouvoirs, celui qui fait la loi et celui qui la fait executer. Le pouvoir 
judiciaire, quoi qu'en aient dit plusieurs publicistes, n'est qu'une simple fonction 
puisqu'il consiste dans }'application pure et simple de la loi. L'application de la loi est 
une dependance du pouvoir executif'. 

(52) Volgens Carre de Malberg en volgens een aanzienlijk gedeelte van de Franse 
rechtsleer bestaat er vanuit materieel oogpunt weliswaar geen verschil tussen de 
rechtsprekende functie en de uitvoerende of bestuurlijke functie maar bestaan er 
tussen de rechtshandeling en de handeling van het bestuur formele en statutaire 
verschillen, die hieruit voortvloeien dat de rechter een functionele onafhankelijkheid 
geniet, terwijl het bestuur onderworpen is aan de regels van de hierarchische 
ondergeschiktheid. (CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. I, p. 768 tot 777 en 785 
e.v.). 

(53) Concl. Cass., 21 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957, 430). 

(54) Onder de Fundamentele Wet van Nederland werd het recht gesproken in naam 
van de Koning (art. 163). Bij besluit van 30 sept. 1830 had het centraal comite beslist 
dat recht zou worden gesproken in naam van de voorlopige regering van Belgie en dat 
alle overheidshandelingen uitvoerbaar zouden worden verklaard in naam van 
diezelfde overheid. 

(55) Verslag door Alexandre Gendebien, administrateur-generaal van Justitie, 
uitgebracht in de zitting van het Nationaal Congres van 9 dec. 1830 (HUYTTENS, E., 
op. cit., d. rv, p. 348). 

(56) Zie de artt. 12, tweede lid, en 110 van de Grondwet. 

(57) Toen hij de jurisdictionele handeling vanuit materieel oogpunt analyseerde, 
verklaarde Ganshof van der Meersch, toen advocaat-generaal, in 1956 : "Si l'on 
considere l'acte de juridiction du point de vue materiel, c'est-a-dire du point de vue de 
son contenu, on retiendra qu'il implique !'existence prealable d'un agissement parti
culier ou d'une abstention d'agir. 

Il comporte quatre elements distincts : le controls par l'autorite publique de la 
conformite ou de la non-conformite de cet agissement ou de cette abstention d'agir au 
droit objectif; un litige portant sur cette conformite ou cette non-conformite, litige qui 
peut ne pas etre exprime par les parties dans cette instance; la constatation que cet 
agissement ou cette abstention d'agir violent ou ne violent pas le droit objectif, dut-il 
meme ne proteger qu'un simple interet; une decision de l'organe public donnant 
solution ou tendant ala solution, comme consequence de cette constatation." 
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Concl. Cass., 21 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 430 en verw.). 

(58) ESMEIN, A., Elements de droit constitutionnel franrais et compare, 7e uitg., d. 
I, p. 402. 

Het is voornamelijk om die reden dat de vooraanstaande Franse auteur de rechters 
als vertegenwoordigers beschouwde. 

(59) Meer bepaald hebben de strafrechters een zeer ruime beoordelingsvrijheid om 
de straffen te individualiseren binnen de door de wetgever gewilde beperkingen wat 
de aard en de maat van die straffen betreft. 

(60) GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., Propos sur le texte de la loi et les 
principes generaux du droit, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van 
het Hof op 1 sept. 1970, Brussel, 1970, p. 7. 

(61) De Grondwetgever heeft bijzondere waarborgen inzake onafhankelijkheid 
geboden aan de gewone gerechten die hij bij uitsluiting bevoegd gemaakt heeft om 
kennis te nemen van geschillen over burgerlijke rechten en, behoudens de bij de wet 
bepaalde uitzonderingen, van de geschillen over politieke rechten (artt. 144 et 145 
Gw.). Daartoe heeft hij bijzondere regels uitgevaardigd m.b.t. de benoerning en de 
bevordering van de magistraten (art. 151 Gw.), de onafzetbaarheid van sommigen 
onder hen (art. 152 Gw.), hun wedde ( art. 154 Gw.), de regeling van de onverenigbaar
heden (art. 155 Gw.). Andere, door de Grondwetgever ingevoerde waarborgen inzake 
onafhankelijkheid hebben een algemenere strekking. Ze zijn vervat in de regels m.b.t. 
de inrichting (art. 146 Gw.) en de bevoegdheid van de rechtscolleges (artt. 13, 144, 145 
en 159 Gw.). 

De wetsbepalingen die deze onafhankelijkheid bekrachtigen zijn meer bepaald de 
artt. 1140 tot 1147 Ger.W. betreffende het verhaal op de rechter. 

(62) GANSHOF VAN DER MEERSCH, W.J., Concl. Cass., 21 dec. 1956 (Bull. et 
Pas., 1957, I, 430). 

(63) VELU, J. en ERGEC, R., La Convention europeenne des droits de l'homme, 
Brussel, 1990 (Aanv. VII van de R.PD.B.), nr. 538 en de aldaar aangehaii.lde 
verwijzingen. 

(64) Zie o.m. GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., Propos sur le texte de la loi et 
les principes generaux du droit, aangehaalde rede, Brussel, 1970, p. 7 tot 17, en de 
aldaar opgegeven verwijzingen. 

(65) CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, p. 279, noot 27. 

"Le juge", schrijft hij bovendien,"ne se borne pas a appliquer, dans un but executif, 
du droit legal deja elabore : sa mission d'apaisement des litiges lui con:fere aussi le 
pouvoir et meme lui impose le devoir de creer des solutions juridictionnelles, au cas 
oil la question contentieuse dont il est saisi n'a pas ete prevue et reglee par la 
legislation en vigueur. Dans cette mesure il detient une puissance de meme nature 
que celle du legislateur, il fait oeuvre de creation comme celui-ci, il contribue a la 
formation de la volonte initiale de l'Etat."(CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, p. 
396-397.) 

(66) CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, p. 397. 

(67) Cass. 27 mei 1971 (A.C., 1971, 959) en de conclusie van procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch. 

(68) Zie mijn openingsrede van 1 sept. 1992 "Toetsing van de grondwettigheid en 
toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen", Brussel 1992, nrs. 31-92 et de 
aldaar aangehaalde verwijzingen. 

(69) Art. 107ter, § 2, opgenomen in de Grondwet op 29 juli 1980 (thans art. 142) et 
de artt. 1 tot 20 van de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid 
en de werking van het Arbitragehof. 

(70) Herziening van art. 107ter, § 2, van de Grondwet op 15 juli 1988 (thans art. 
142) en artt 1 tot 30 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof. 

(71) Zie mijn rede, aangehaald in noot 68 nrs. 3 tot 29 en de aldaar opgegeven 
verwijzingen. 
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(72) "Il est bien vrai", schrijft Carre de Malberg, "que le juge ala faculte decreer du 
droit. Mais ce droit n'a que la valeur d'une solution d'espece : il forme bien, inter 
partes, !'equivalent d'une regle legislative; mais il ne devient pas une regle pour la 
collectivite, un element de l'ordre juridique pris dans son ensemble. Plus exactement, 
le juge ne joue ici que le role d'un arbitre d'Etat appele a intervenir au nom de la 
puissance publique, dans une affaire qui n'en reste pas moins une affaire privee. En 
imposant aux tribunaux ]'obligation de trancher sans exception tous les litiges entre 
particuliers qui sont portes devant eux, l'art. 4 du Code civil ne fait que consacrer ce 
principe que les juges ne peuvent refuser leur arbitrage a la partie demanderesse qui 
invoque le secoursjuridictionnel de l'Etat". (CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, 
p. 397.) 

(73) "D'autre part", schrijft Carre de Malberg verder, "il importe de remarquer que 
ce pouvoir de creer du droit d'espece par voie d'arbitrage judiciaire ne peut s'exercer 
que dans les proces qui s'elevent entre les particuliers et qui engagent de simples 
questions d'interet prive. C'est la un point qui ressort clairement des explications 
fournies par Portalis touchant l'art. 4 (supra d. I, p. 736). La puissance juridiction
nelle n'a pas ete originairement conyue, dans le systeme du droit public francais, 
comme une puissance egale a celle des organes capables de vouloir pour l'Etat : le juge 
peut bien innover pour les besoins de la solution des litiges, tant que ceux-ci ne 
concernent que les particuliers; mais il ne lui est pas permis de se faire l'arbitre des 
difficultes que souleve l'exercice de la puissance publique ou qui engagent directement 
un interet de l'Etat; du moins, ne peut-illes trancher de sa propre puissance et sans 
le secours d'un texte legal dont sa decision soit purement et simplement I' application" 
(CARRE DE MALBERG, R., op. cit. d. II, p. 397-398). 

"Toutes ces observations", vervolgt hij,"justi:fient la proposition emise plus haut, a 
savoir que les autorites juridictionnelles ne forment pas un des grands pouvoirs de 
l'Etat. Dans la sphere des relations privees, elles peuvent bien creer du droit : et certes 
la sentence du juge presente incontestablement en ce cas le caractere d'une decision 
etatique; mais elle ne porte que sur une affaire d'ordre prive. Dans la sphere du droit 
public, les autorites juridictionnelles statuent, au contraire, sur des affaires interes
sant l'Etat lui-meme, mais ici, le juge ne peut creer du droit, son role se borne a 
appliquer le droit en vigueur. Ainsi, dans le premier cas, l'autorite juridictionnelle n'a 
pas a vouloir pour l'Etat; dans le second, elle veut pour lui, mais seulement d'une facon 
subalterne". (CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, p. 398-399). 

(74) Zie inzonderheid Cass. 5 nov. 1920 (Bull. en Pas. 1920, I, 193) en de conclusie 
van procureur-generaal Paul Leclercq, toen eerste advocaat-generaal, en 10 dec. 1991, 
RG 8970 (ibid. A.C.1991-92, 215) en de conclusie van het openbaar ministerie. 

(75) Zie supra, nr. 10. 

(76) Over het feit dat de magistraten van het openbaar ministerie handelen 
krachtens een rechtstreekse delegatie van deN a tie, zie DELPEREE, F., "Le ministere 
public et les assemblees ... ", op. cit., p. 195, HAYOIT DE TERMICOURT, R., op. cit., p. 
985-986; MEEUS, A., "L'institution du ministere public en Belgique", op. cit., Ann. dr. 
1988, p. 20. 

(77) "Il est", verklaarde Destouvelles, op de zitting van het Nationaal Congres van 
24 jan. 1831, "une difference entre le gouvernement absolu et le gouvernement 
constitutionnel; dans le premier, les officiers du parquet sont serviteurs du souverain; 
la loi emane du trone; ils sont sesveritables organes; mais dans le second, la loi etant 
l'ouvrage des trois branches du pouvoir legislatif, et par consequent de la volonte 
generale, les officiers du parquet sont avant tout les hommes de la loi et de la Nation". 
(HUYTTENS, E., Discussions ... , op. cit., d. II, p. 253-254; VAN OVERLOOP, Expose 
des motifs ... , op. cit., p. 636). 

(78) Overigens staat het aan de Wetgever de verplichtingen en prerogatieven van 
het openbaar ministerie vast te stellen, o.m. in de uitoefening van de uitvoerende 
functie. Professor Delperee schrijft : '1a Nation qui a redige la Constitution initiale de 
la Belgique, a exprime la volonte que le ministere public soit organise, non par le Roi 
et son gouvernement, mais par la loi dont il tire desormais son statut et ses fonctions" 
(DELPEREE, F., "Le ministere public et les assemblees ... ", op. cit., p. 195). 
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(79) Encyclopedie au Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, par 
une societe de gens de lettres, yo Representants, d. XXVIII, Geneve, nieuwe uitg., 1778, 
p. 856. 

(80) Rede van 10 augustus 1791. "Le peuple", verklaarde hij nag in die rede, "sait 
fort bien que le pouvoir legislatif ne peut etre exerce que par des representants ... 
(mais) si le caractere de representant peut etre repute hereditaire, rien, dans la 
theorie de la representation, ne s'opposera plus a l'idee de legislateurs hereditaires, 
tels qu'autrefois le Roi, les Parlements ant pretendu l'etre, tels qu'a la suite peut-etre 
les grands proprietaires terriens pretendront l'etre a leur tour." 

(81) "Mr. Roederer", verklaarde Robespierre, "nous a dit une verite qui n'a pas meme 
besoin de preuves: c'est que le Roi n'est pas le representant de la Nation, et que l'idee 
de representant suppose necessairement un choix par le peuple : et vous avez declare 
la couronne hereditaire; le Roi n'~st done pas representant du peuple : le hasard seul 
vous le donne, et non votre choix ... Je demande que le Roi soit appele le premier 
fonctionnaire public, le chef du pouvoir executif, mais point du tout le representant de 
la Nation". (Rede van 10 aug. 1791). 

(82) De verkiezing werd beschouwd als een gewone functie die was ingesteld in 
naam van de soevereine Natie "de qui seule emanent taus les pouvoirs" en die kon 
beperkt worden tot aileen de actieve burgers die bekwaam werden geacht ze uit te 
oefenen. Wat de uitoefening van een verkozen mandaat betreft : die beantwoordde aan 
een andere functie: nl. het tot uitdrukking brengen van de wil van de Natie. Die 
functie kon aan een ander orgaan dan het verkozen Wetgevend Korps worden 
opgedragen: de Koning was vertegenwoordigervan de Natie a.m. omdat hij, in zoverre 
de decreten van het Wetgevend Korps aan hem werden voorgelegd en hij zijn toestem
ming kon weigeren, mede de wil van de Natie tot uitdrukking bracht (zie supra, 
noot 35). 

(83) Zie supra, noot 35. 

Over de controverses i.v.m. de vraag of de rechters onder die Grondwet al dan niet 
vertegenwoordigers waren, zie supra, nr. 11. 

(84) FORIERS, P., "Le droit investi par la politique", in Dialogues multiples -
Hommage a Paul Foriers, Brussel1981, p. 13-33, inz. p. 17. 

(85) Professor Delperee haalt de oude artt. 32, 60, 100 et 107 quater van de 
Grondwet, thans de artt. 39, 42, 85 en 152, aan. 

(86) DELPEREE, F., Droit constitutionnel, op. cit., d. II, p. 10. 

(87) Gw. 3 september 1791, titel III, art. 5; Gw. 24 juni 1793, artt. 88 en 95; Gw. 5 
fructidor jaar III, artt. 209, 212, 216, 217. 

(88) Krachtens het Senatusconsultus van hetjaar X (1802), werden de vrederechters 
uitsluitend benoemd door de eerste consul die hen moest kiezen uit twee door de 
kantonassemblee verkozen kandidaten. 

(89) Fundamentele Wet van 1814, art. 109; Fundamentele Wet van 1815, art. 182. 

(90) Die wet werd gestemd in 1827 maar werd ten gevolge van de Revolutie van 
1830 niet van kracht. 

(91) GILISSEN, J., "L'ordre judiciaire en Belgique au debut de l'independance 
(1830-1832)", J. T., 1983, p. 565-596.; NANDRIN, J.P., Hommes, normes et politique: 
Le pouvoir judiciaire en Belgique aux premiers temps de l'independance, thesis U.C.L., 
1994-1995. 

(92) Ontwerp van de commissie, art. 110 (HUYTTENS, E., op. cit., d. IV, p. 48; VAN 
OVERLOOP, op. cit., p. 631). 

(93) "Un grand nombre de juges de paix de la Flandre occidentale", legde hij uit, 
"exercent une profession mercantile. Les uns sont marchands de draps, d'autres 
vendent du vin et le plus grand nombre sont agents d'affaire; beaucoup d'entre eux 
abusent de leurs fonctions pour acquerir des richesses : si les electeurs avaient le droit 
de nommer directement ces magistrats, ils auraient grand soin d'ecarter les juges de 
paix speculateurs" (HUYTTENS, E., op. cit., d. II, p. 237; VAN OVERLOOP, op. cit, p. 
633). 
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(94) "Les antecedents me servent", verklaarde hij. "Rappelez-vous ... que sous la 
republique fran~aise, tous les magistrats etaient elus par la Nation directement et, 
c'est ici le lieu de leur rendre cette justice, que ceux qui ont ete elus font encore 
aujourd'hui l'honneur de la magistrature, tant par leur integrite que par leurs 
connaissances. Le peuple se trompe rarement sur ce qui lui convient, le passe nous le 
prouve; il me para1t qu'il vaut mieux admettre I' election populaire que les nominations 
dues ala faveur des antichambres et au protectorat des fiatteurs" (HUYTTENS, E., 
op. cit., d. II, p. 237; VAN OVERLOOP, op. cit., p. 632-633). 

(95) "Nous avons admis", zei hij, "dans la Constitution, une combinaison des 
principes monarchique et republicain. II faut conserver cette combinaison dans 
!'organisation de l'Ordre judiciaire. On parviendra a ce but en abandonnant aux 
electeurs le choix des juges de paix et des juges de premiere instance. Que l'on ne 
craigne pas que le peuple fasse de mauvais choix : il est trop interesse a avoir de bons 
juges et puisqu'on lui suppose assez de lumieres pour elire de bons deputes, on peut 
bien lui supposer egalement assez de lumieres pour choisir de bons juges" (HOYT
TENS, E., op. cit., d. II, p. 237; VAN OVERLOOP, op. cit., p. 633). 

(96) HUYTTENS, E., op. cit., d. II, p. 237; VAN OVERLOOP, op.cit, p. 633. 
(97) "Les juges de paix", merkte Claus op, "ne sont pas seulement appeles it un 

ministere de conciliation, ils sont encore appeles it decider d'actions possessoires, de 
points de droit diffi.ciles, de questions importantes" (HUYTTENS, E., op. cit., d. II, p. 
236; VAN OVERLOOP, op. cit., p. 632). 

(98) ''Le but de !'institution des juges de paix", verklaarde Fransman, "fut d'etablir 
des conciliateurs, afin d'eviter des proces non fondes et qui seraient le resultat de 
querelles particulieres. Pour remplir ces fonctions, il ne suffit pas d'etre juste et 
integre, mais il faut encore a voir une connaissance parfaite de la jurisprudence. II est 
done it desirer que les juges de paix soient nommes it vie pour que des hommes qui ont 
fait une longue etude du droit puissent demander ces places sans crainte de se voir 
eloigner par une election populaire" (HUYTTENS, E., op. cit., d. II, p. 237; VAN 
OVERLOOP, op. cit., p. 633). 

(99) Toen Lebeau uitlegde waarom hij tegen het amendement de Theux zou 
stemmen, zei hij : "Ce n'est pas en accordant au peuple le droit de choisir les juges de 
paix que vous parviendrez it ameliorer cette institution : c'est en exigeant des 
garanties de science et de probite des candidats que vous atteindrez ce but. Dejill'on 
a fait une part bien mince ala prerogative royale; ne la retrecissons pas davantage. 
Laissons au chef de l'Etat le choix des juges de paix, mais rendons les juges de paix 
inamovibles" (HUYTTENS, E., op. cit., d. II, p. 237; VAN OVERLOOP, op. cit., p. 633). 

(100) M. Destouvelles liet zich in dezelfde zin uit als Lebeau (HUYTTENS, E., d. II, 
p. 237; VAN OVERLOOP, op. cit., p. 633). 

(101) Camille De Smet kantte zich tegen de verkiezing omdat '1es habitants des 
campagnes ne reunissent pas toujours les connaissances necessaires pour faire de 
bons choix" (HUYTTENS, E., op. cit., d. II, p. 237; VAN OVERLOOP, op. cit., p. 633). 

(102) Ons publiek recht kent echter twee andere vormen van selectie : de uitloting 
en de verkiezing. 

De jury die, krachtens art. 150 van de Grondwet, is ingesteld voor aile criminele 
zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, bestaat uit twaalf 
leden die onder de algemene kiezers worden aangewezen volgens een ingewikkelde 
procedure waarin de uitloting een belangrijke rol speelt. 

Voor de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek werden de rechters van de 
rechtbanken van koophandel en de leden van de werkrechtersraden verkozen (over de 
huidige regels m.b.t. de benoeming van de leden van de rechtbank van koophandel en 
de arbeidsrechtbank, zie de artt. 197 tot 206 van het Gerechtelijk Wetboek). 

(103) De tekst van het door de Grondwetgever van 1831 goedgekeurde art. 32luidde 
als volgt : ''Les membres des deux Chambres representent la Nation, et non 
uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommes". 

Ret ontwerp van de centrale sectie bepaalde dat "les deputes representent la 
Nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a 
nommes". Dat ontwerp werd besproken op de zitting van het Nationaal Congres van 
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6 januari 1831. In de tekst van het door het Nationaal Congres goedgekeurde art. 32 
werden de woorden '1es deputes" vervangen door '1es membres des deux Chambres". 

Eerst had baron Beyts aangevoerd dat '1es senateurs, etant electifs, representent 
aussi la Nation" en had hij derhalve voorgesteld die tekst op te nemen onder de 
bepalingen gemeen aan beide Kamers. 

Nadat Devaux dat voorstel had gesteund, had Forgeur de volgende tekst gesug
gereerd: "Les deux Chambres representent la Nation ... ". 

Lebeau had toen voorgesteld niet te zeggen '1es deux Chambres ... " maar '1es 
membres des deux Chambres". 

De aldus geamendeerde tekst werd gestemd, goedgekeurd en verwezen naar het 
hoofdstuk betre:ffende de bepalingen gemeen aan beide Kamers. (HUYTTENS, E., op. 
cit., d. II, p. 31; VAN OVERLOOP, op. cit., p. 360-361.) 

(104) Sommige auteurs, onder wie Carte de Malberg, leren dat er twee juridische 
begrippen, het ene ruim, het andere eng, bestaan van de nationale vertegenwoordi
ging. In de ruime betekenis zou het begrip vertegenwoordiging van de Natie overeen
stemmen met de supra, nr. 8-9 gegeven definitie. In de enge betekenis zou het begrip 
vertegenwoordiging van de N a tie enkel gel den voor de verkozen led en van de Kamers 
van het Parlement; de idee van vertegenwoording zou hier verbonden zijn met de idee 
van verkiezing : de leden van de wetgevende vergaderingen zouden worden 
beschouwd als vertegenwoordigers van de Natie in zoverre zij verkozen zijn door de 
leden van het nationaal korps of ten minste door een groat aantal onder hen (zie 
CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, p. 203; vgl. met de in de vorige noot 
aangehaalde tussenkomst van baron Beyts in het Nationaal Congres). 

(105) DELPEREE, F., Droit constitutionnel, op. cit., d. I, p. 302. 

(106) Sedert de institutionele hervormingen heeft het bestaan van taalgroepen in 
elke federale Kamer en van gemeenschapssenatoren tot gevolg dat ieder parle
mentslid tevens de gemeenschap vertegenwoordigt waartoe hij behoort. (ALEN, A., 
Handboek ... , op. cit., p. 157; DELPEREE, F., Droit constitutionnel, op. cit., d. II, p. 66; 
ERGEC, R., Introduction au droit public, 2e uitg., Brussel, 1994, d. I, p. 138). 

(107) DELPEREE, F., Droit constitutionnel, op. cit., d. II, p. 63-64. 

(108) In die opvatting wordt ervan uitgegaan dat de Natie van wie de machten 
uitgaan op het ogenblik van de verkiezing het kiezerskorps is en dat door de 
verkiezing iedere kiezer aan de verkozene het deel openbare macht waarmee hij is 
bekleed, toevertrouwt. Aldus gaat de openbare macht over van de kiezers naar de 
verkozenen en naar de Kamers die zij vormen. De reden waarom de verkozen leden 
van de federale Kamers de openbare macht uitoefenen (sommigen zeggen "dragers 
zijn van de soevereiniteit") is dat zij door de verkiezing en als gevolg daarvan, als 
mandatarissen bekleed zijn met de macht van de kiezers die hun mandanten zijn. 
Bijgevolg moeten de handelingen van de openbare macht die zij verrichten beschouwd 
worden als handelingen van de Natie, net zoals in het burgerlijk recht de handelingen 
van de mandataris beschouwd moeten worden als het werk van de mandant. 

(109) Zie o.m. CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, p. 212-216. 

(110) In ons grondwettelijk bestel is elke georganiseerde ondergeschiktheid van de 
verkozene aan zijn kiezers verboden : het imperatief mandaat mist elke juridische 
waarde. Wanneer een parlementslid door een dergelijk mandaat gebonden is, is hij in 
rechte niet verplicht dat mandaat uit te voeren, daar het in rechte nietig is. Het 
mandaat is echter van nature imperatiefin die zin dat de mandant het recht heeft om 
aan de mandataris richtlijnen te geven over diens handelwijze en dat de mandataris 
verplicht is de door hem overeenkomstig die richtlijnen aangegane verbintenissen na 
te komen (artt. 1989 en 1998 B.W.). 

(111) De leden van de twee federale Kamers zijn in rechte niet aansprakelijk voor 
hun gedrag jegens hun kiezers. Ze zijn noch burgerrechtelijk noch strafrechtelijk 
aansprakelijk voor de meningen en de stemmen die ze in de uitoefening van hun 
functie hebben uitgebracht (art. 58 Gw.). Als een parlementslid door zijn stemmen of 
meningen de door hem jegens zijn kiezers aangegane verbintenissen niet nakomt, 
kunnen zij hem bovendien in rechte geen rekenschap vragen of hem in rechte 
vervolgen. Volgens de op de mandaatsovereenkomst toepasselijke beginselen evenwel 
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is elke mandataris niet alleen aansprakelijk voor zijn opzet maar oak voor zijn schuld 
in de uitvoering van zijn opdracht (artt. 1991-1992 B.W.) en is hij bovendien reken
schap verschuldigd (art. 1993 B.W.). 

(112) De kiezers hebben voor het verstrijken van de legislatuur niet het recht om 
hun verkozenen te herroepen, zelfs wanneer laatstgenoemden hun electorale verbin
tenissen niet zijn nagekomen of fouten hebben begaan. Volgens de op de mandaats
overeenkomst toepasselijke beginselen (art. 2003 en 2004 B.W.), kan de mandant het 
mandaat herroepen wanneer hem zulks goeddunkt. 

(113) Blijkens de reeds aangehaalde bewoordingen van art. 42 van de Grondwet 
vertegenwoordigen de leden van de beide Kamers de Natie en niet enkel hun kiezers. 
Zoals in beginsel elke overeenkomst kan de mandaatsovereenkomst enkel gevolgen 
hebben tussen de erbij betrokken partijen. De leden van de twee Kamers zouden 
alleen als mandatarissen kunnen worden beschouwd als zij uitsluitend hun kiezers 
zouden vertegenwoordigen. Aangezien zij niet uitsluitend de kiezers van hun kies
omschrijving vertegenwoordigen, maar oak de Natie in haar geheel, kan hun repre
sentatief karakter niet berusten op een mandaat. 

(114) CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, p. 217-221. 

(115) DELPEREE, F., Droit constitutionnel, op. cit., d. II, p. 62-63; zie supra nr. 7. 

(116) CARRE DE MALBERG, R., op. cit., d. II, p. 224. 

(117) "Puisque", verklaarde Sieyes in 1789,"dans une assemblee bailliagere, vous 
ne voudriez pas que celui qui vient d'etre elu se chargeat du voeu du petit nombre 
contre le voeu de la majorite, a plus forte raison vous ne devez pas vouloir qu'un depute 
de taus les citoyens du Royaume ecoute le voeu des seuls habitants d'un bailliage ou 
d'une municipalite contre la volonte de la Nation entiere. Ainsi, il n'y a, il ne peut y 
avoir, pour un depute, de mandat imperatif, ni meme de voeu positif, que le voeu 
national : il ne se doit aux conseils de ses commettants directs qu'autant que ces 
conseils seront conformes au voeu national" (rede van 7 sept. 1789). 

Thouret zal in 1791 verklaren : "Quand un peuple est oblige d'elire par sections, 
chacune des sections, meme en elisant immediatement, n'elit pas pour elle-meme, 
mais elit pour la Nation entiere" (rede van 11 augustus 1791). 

(118) De omstandigheid dat de nationale collectiviteit niet samenvalt met de zysieke 
personen waaruit ze bestaat, betekent niet dat die entiteit daarom geen eigen wil kan 
hebben. De Staat als juridische personificatie van deN a tie heeft immers tot hoofddoel 
de Natie te organiseren, d.w.z. haar de organen te geven die in haar naam en voor 
haar rekening willen en handelen. 

(119) Zie GARAPON, A., op. cit., p. 262. 

(120) Door de wetgevende verkiezingen kan het kiezerskorps vooreerst zijn wil te 
kennen geven wat de'' keuze van de parlementsleden betreft. In den beginne over
heerste dat aspect van de verkiezingen : in de eerste tijden van onze onafhankelijk
heid verschilde het uitzicht van een verkiezingscampagne nauwelijks van dat van een 
campagne voor een academische verkiezing : de band tussen kiezer en verkozene was 
vooral van persoonlijke aard. 

Door de verkiezingen kan het kiezerskorps tevens zijn wil aangaande een of meer 
politieke kwesties tot uiting brengen. De dag van vandaag krijgt dat aspect van de 
verkiezingen de meeste klemtoon. 

(121) Tal van auteurs hebben gewezen op de discordantie tussen de klassieke 
theorie van de nationale vertegenwoordiging en de politieke realiteit. 

"Le caractere theorique de la souverainete et de sa representation", onderstreept 
Ganshofvan der Meersch terecht, "apparait de plus en plus sous la poussee constante 
des partis ... Il n'est plus possible aujourd'hui de nier que la formule juridique clas
sique de la democratie representative, dont le formalisme subsiste intact, ne corres
pond plus ala realite qu'elle abrite" (GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., "Pouvoir 
de fait et regie de droit dans le fonctionnement des institutions politiques", Brussel, 
1957, p. 38). 

In alle landen met een systeem van vertegenwoordiging gegrond op het beginsel 
van de nationale soevereniteit, ligt de politieke realiteit ergens halverwege tussen die 
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leer en die van het imperatief mandaat. Dat systeem waaraan soms de benaming 
"semi-representatieve democratie• gegeven werd, wijkt af van de klassieke leer van 
de nationale vertegenwoordiging in die zin dat de parlementsleden in feite zowel door 
de regeerders als door de geregeerden worden geacht gebonden te zijn aan de kies
omschrijving die hen verkozen heeft en aan de partij waartoe zij behoren. 

Heden ten dage kan worden gezegd dat het parlementslid "maar voor de helft 
vertegenwoordiger meer is, daar hij voor de andere helft aangestelde is". De politieke 
realiteit stemt evenwel ondanks alles niet overeen met de leer van het imperatief 
mandaat. Naast het feit dat de politieke problemen steeds talrijker en complexer 
worden en vele ervan niet meer te voorzien zijn, zijn de bij de verkiezingen 
opgemaakte programma's vaak vaag. Het laat zich bijgevolg moeilijk indenken dat 
een parlementslid gedurende de legislatuur werkelijk contractueel gebonden zou 
kunnen zijn jegens de kiezer. Hoe dan ook beantwoordt de klassieke leer van de 
vertegenwoordiging gegrond op het beginsel van de nationale soevereiniteit volgens 
Jeanneau aan een blijvende waarheid, "a savoir que !'interet general, celui de Ia 
Nation tout entiere, n'est pas toujours Ia somme des interets des e!ecteurs" (JEAN
NEAU, B., Droit constitutionnel et institutions politiques, Parijs, 1968, p. 17). 

(122) DUVERGER, M., "Esquisse d'une theorie de Ia representation politique", in 
£'evolution du droit public - Melanges en l'honneur d'A. Mestre, Parijs, 1956, p. 
211-220, inz. p. 213. 

(123) DUVERGER, M., op. cit., p. 213-214. 

Op te merken valt dat de ontwikkeling van de politieke partijen en het feit van de 
verkiezingen en de leer van de vertegenwoordiging grondig heeft gewijzigd wegens 
hun invloed niet aileen op de keuze van de parlementsleden en op de stabiliteit van de 
opinie maar ook op de juistheid van de vertegenwoordiging van de nationale wil in de 
sociologische betekenis van de uitdrukking. De ontwikkeling van de partijen maakt 
dat de nationale wil in twee opzichten niet meer juist vertegenwoordigd wordt. 
Enerzijds wijzigt ze de mate van overeenstemming tussen de wil van de Natie en de 
parlementaire expressie ervan doordat ieder partijensysteem noodzakelijkerwijs de 
opinie kanaliseert. Anderzijds wijzigt ze de mate van overeenstemming tussen de wil 
van de N a tie en de expressie van die wil op regeringsvlak. 

Theoretisch gesproken moeten de verkiezingen de vorming van een regeringsmeer
derheid mogelijk maken; de feitelijke situatie wijkt hiervan evenwel sterk af naar 
gelang het partijensysteem a! dan niet de vorming van homogene meerderheids
regeringen mogelijk maakt. In het geval dat, zoals in Belgie vanaf 1919, geen enkele 
partij de absolute meerderheid nog behaalt, is de regeringsmeerderheid geen "opge
legde meerderheid" meer, d.w.z. een meerderheid die de rechtstreekse emanatie is van 
de Natie. 

Het is een "vrije meerderheid", d.w.z. een meerderheid die grotendeels afhankelijk 
is van de partij-onderhandelingen. De verkiezingen maken weliswaar de vaststelling 
van de in percenten uitgedrukte invloed van de partijen mogelijk, maar verhinderen 
de Natie ondubbelzinnig haar stempel te drukken op het politieke beleid van hetland: 
welke de verkiezingsuitslagen ook mogen zijn, meestal blijven verschillende 
meerderheidsformules mogelijk. De distortie tussen de wil van de Natie en de uitdruk
king van die wil op regeringsniveau is des te schrijnender nu iedere partij tijdens de 
verkiezingscampagnes een politiek programma verdedigt waarvan met zekerheid kan 
worden voorspeld dat het niet integraal zal worden toegepast door de na de verkie
zingen gevormde coalitieregering. (DUVERGER, M., Les partis politiques, 10e uitg., 
Parijs, 1976, p. 466 e.v., inz. p. 489; HOJER, C.H., Le regime parlementaire belge de 
1918 a 1940, Uppsala-Stockholm, 1946, p. 340.) 

(124) Senaat, z. 26 maart 1991, Parl.Hand., p. 1824. 

(125) La formation et le recrutement des magistrats, verslag van een werkgroep die 
door de minister van Justitie is opgericht onder voorzitterschap van J.E. Krings, toen 
advocaat-generaal bij het Hofvan Cassatie, Brussel, ministerie van Justitie, 1976, p. 
91. 

(126) Ibid., p. 91. 
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De wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk 
Wetboek die betrekking,hebben op de opleiding en de werving van de magistraten is 
bedoeld om een objectievere toegang tot de magistratuur mogelijk te maken en een 
betere opleiding van de magistraten te verzekeren. 

Met dat doel voor ogen heeft ze twee wegen om in de magistratuur te komen 
ingevoerd : de eerste staat open voor hen die een onmiddellijke roeping hebben en 
dadelijk in de magistratuur willen gaan; zij kunnen deelnemen aan een examen om 
toegelaten te worden tot een proeftijd in de magistratuur, na afioop waarvan zij 
kunnen benoemd worden; de tweede weg staat open voor de gegadigden die een 
specifieke beroepservaring hebben opgedaan en die moeten slagen voor een examen 
over hun beroepsbekwaamheid. 

(127) GARAPON, A., op. cit. p. 262-263. 

(128) GARAPON, A., op. cit. p. 263. 

(129) VAN COMPERNOLLE, J., "Crise du juge et contentieux judiciaire civil en 
droit belge" in La crise du juge, (LENOBLE, J., uitg.), Brussel-Parijs 1990, p. 9-29, 
inz., p. 28. 

(130) GARAPON, A., op. cit. p. 269. 

(131) De straf:Vonnissen van de Duitse kantonrechtbanken worden gewezen ofwel 
door de kantonrechter die alleen uitspraak doet ofwel door een college "schepen
rechtbank" genoemd (Schtiffensgericht) dat in de regel bestaat uit de kantonrechter 
als voorzitter en twee schepenen-assessoren. Laatstgenoemden hebben dezelfde 
rechten en bevoegdheden als de beroepsrechter en kunnen hem bijgevolg in minder
heid stellen. Hun keuze valt in zekere zin te vergelijken met de keuze van de 
gezworenen van onze hoven van assisen. De wet bepaalt de gevallen waarin de 
misdrijven tot de bevoegdheid van de alleenrechtsprekende rechter of tot die van de 
schepenrechtbank behoren. Zij bepaalt bovendien dat in belangrijke of ingewikkelde 
zaken een "verruimde schepenrechtbank" (erweitertes Schtiffengericht) kan worden 
opgericht, bestaande uit twee rechters en twee schepenen. De rechtbank zelf dient op 
verzoek van het parket te beslissen of hij al dan niet in die sam ens telling zitting zal 
houden (zie FRO MONT, M., en RIEG, A., Introduction au droit allemand, d. I, Parijs, 
1977, p. 110-111). 

(132) In strafzaken houden de Duitse regionale rechtbanken nu eens zitting in 
strafkamer, dan weer als hof van assisen of als jeugdkamer. 

De strafkamer (Strafkammer) die in eerste aanleg en in hoger beroep bevoegd is, 
houdt zitting ofwel als "grote strafkamer" (grosse Strafkammer) bestaande uit drie 
beroepsrechters en twee schepenen, ofwel als "kleine strafkamer"(kleine Strafkam
mer), bestaande uit een beroepsrechter en twee schepenen. Ret assisenhof (Schwur
gericht) heeft dezelfde samenstelling als de "grote strafkamer". De jeugdkamer 
(Jugendkammer) bestaat uit drie beroepsrechters en twee schepenen. (Zie 
FROMONT, M. en RIEG, A., op. cit., d. I, p. 112-113). 

(133) GARAPON, A., op. cit. p. 265. 

(134) Zie supra noot 18 

(135) Zie KRINGS, J.E., "Les juges professionnels et non professionnels" in 
Rapports belges au Xe Congres international de droit compare, Brussel 1978, p. 
165-172, inz. p. 171-172. 

(136) LALLEMAND, R., '1ndependance et discipline", in Les pouvoirs du judiciaire 
(onder de leiding van F. RINGELHEIM en C. PANIER) uitg. Labor, p. 27-42, inz. p. 
27. 

(137) Zie mijn rede "Overwegingen omtrent de betrekkingen tussen de parlementaire 
onderzoekscommissies en de Rechterlijke Macht", uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het Hof op 1 sept. 1993, Brussel 1993, nrs. 5 tot 8, p. 7-9. 

(138) Zie supra noten 61 tot 63. 

(139) Besl. 119 D.C., Recueil des decisions du Conseil constitutionnel, 46. 

De Raad past het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechtscolleges niet enkel 
toe op de vonnis- maar ook op de onderzoeksrechters en de onderzoeksgerechten (20 
jan. 1981, Besl. 127 D.C., Recueil des decisions du Conseil constitutionnel, 15). 
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Zie LUCHAIRE, F., "Le droit de l'homme a la separation des pouvoirs d'apres la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel francais", in Presence du droit public et des 
droits de l'homme, Melanges offerts a J. Velu, Brussel 1992, d. I, p. 441-451. 

(140) "Enkele beschouwingen betreffende rechtsstaat, scheiding der machten en 
Rechterlijke Macht", rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof op 
1 sept. 1989, Brussel1990, nrs. 22 tot 27, J.T., p. 521-532. 

(141) Cass. 12 mei 1932 (Bull. en Pas., 1932, I, 166). 

(142) BENTHAM, Des preuves judiciaires, hoek II, hfdst.X, Parijs 1839, p. 146. 
(143) BEAUMARCHAIS, Memoires contre Goezman. 

Daaruit kan niet worden afgeleid dat de publieke opinie samenvalt met de wil van 
de Natie. 

De publieke opinie is een collectieve houding die de wijze van oordelen of voelen 
uitdrukt en die, rekening houdende met de onverschilligen, de meerderheid van de 
leden van de nationale collectiviteit achter zich schaart. 

Zij vervult in de eerste plaats een informatieve rol t.a.v. de magistraten en de 
rechtzoekenden. Ret is belangrijk dat degenen die deelnemen aan de uitoefening van 
de jurisdictionele functie weten wat de publieke opinie denkt van de organisatie en de 
werking van het gerecht, ook al is ze slecht op de hoogte, ook al is zij wat de externe 
drukkingsgroepen ervan maken, en ook al is zij wispelturig en gepassioneerd. Ook al 
mag de inhoud van de beslissingen van de rechters en de ofl:icieren van het openbaar 
ministerie niet door de publieke opinie worden bepaald, toch hebben ze er alle belang 
bij haar te kennen teneinde de kansen die zij hebben om gehoord te worden te kunnen 
beoordelen en teneinde ook de efl:icientie van hun optreden te kunnen i:il.schatten. 

De publieke opinie is tevens een machtige bron van kritiek. In zoverre zij de 
organisatie en de werking van het gerecht beoordeelt, verplicht zij de magistraten 
ertoe de wijze waarop zij hun ambt,uitoefenen in vraag te stellen en nate denken over 
de initiatieven die geschikt zouden kunnen zijn om meer begrip voor hen te wekken. 

Bovendien kan de publieke opinie, in zoverre zij bestaat uit een geheel van 
overtuigingen, banden of opvattingen die niet door voorbijgaande emoties of verbin
tenissen in het gedrang komen, ook bijdragen tot de consolidatie van de legitimiteit 
van de Rechterlijke Macht. In die zin kan van haar gezegd worden dat zij die macht 
steunt. Die macht moet in dat perspectief beschouwd voorkomen dat door de 
opeenvolging van beslissingen die door de opinie van het ogenblik worden afgekeurd 
geleidelijk de legitimiteit wordt uitgehold die de diepe opinie haar toekent. 

Ten slotte versterkt de publieke opinie de cohesie van de nationale wil op de 
gebieden waar de Rechterlijke Macht zich opwerpt als de vertolker van die wil, in 
zoverre zij een geheel van fundamentele overtuigingen over het gerecht weerspiegelt 
waarover nagenoeg consensus bestaat en die niet worden aangetast door controverses 
over sommige punten. 

(144) DE BRAY, L., FISCHER, G., en VERSELE, S., "Justice et publicite", 
Rev.dr.pen. et crim. 1960, p. 490. 

De pers vervult weliswaar "een vooraanstaande rol in een Rechtsstaat" en "zij moet 
met inachtneming van haar plichten en verantwoordelijkheden, inlichtingen en 
meningen verspreiden over politieke en andere zaken van algemeen belang, mits zij 
daarbij bepaalde grenzen niet overschrijdt", en hoewel tot die zaken "ongetwijfeld ook 
de werking van het gerecht behoort, welke instelling voor iedere democratische 
samenleving van wezenlijk belang is", nu "de pers een van de middelen is waarover 
de politieke leiders en de publieke opinie beschikken om nate gaan of de rechters hun 
hoge verantwoordelijkheden uitoefenen conform de hen toevertrouwde opdracht", 
"moet toch rekening worden gehouden met de bijzondere opdracht van het gerecht in 
onze samenleving". Ret arrest dat het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens op 
26 april 1995 gewezen heeft in de zaak Prager en Oberschlick beklemtoont uitdruk
kelijk : "Als borg voor de gerechtigheid, die fundamentele waarde in een Rechtsstaat, 
kan het gerecht zijn opdracht alleen waarmaken als zijn werking het vertrouwen van 
de burgers geniet. Zijn werking moet dan ook zo nodig worden beschermd tegen 
vernietigende aanvallen zonder ernstige grondslag, te meer daar de aangevallen 
magistraten, wegens de terughoudendheid waartoe zij zijn gehouden, niet mogen 



-114-

reageren" (HofMensenrechten, arrest Prager en Oberschlick van 26 april1995, § 34; 
zie met name mijn rede "Beschouwingen over de Europese regelgeving inzake betrek
kingen tussen gerecht en pers," uitgesproken op de plechtige openingszitting van het 
Hof op 1 sept. 1995 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). 

(145) De kwaliteit van het door het appelgerecht uitgeoefende toezicht kan 
verschillen naargelang het al dan niet op collegiale wijze geschiedt. 

(146) DRAI, P., rede op 12 jan. 1996 uitgesproken op de plechtige zitting van het 
begin van het gerechtelijk jaar in het Franse Hof van Cassatie, p. 16. 

(147) Terecht heeft Uw Hofbeslist dat de magistraten van het openbaar ministerie, 
op grond van de aard zelve van hun functies en ten gevolge van de verplichtingen en 
de verantwoordelijkheden welke deze impliceren, het recht en de plicht hebben -
onder het eventueel voorbehoud nochtans van het disciplinair toezicht - alles te 
zeggen en eventueel te schrijven o.m. wanneer zij optreden voor een strafgerecht, wat 
zij in geweten oordelen noodzakelijk te zijn voor het vervullen van de opdracht die 
hun is toevertrouwd; de aldus uitgesproken redevoeringen en voorgelegde geschriften 
kunnen dus niet wettelijk tot strafVervolgingen leiden. (Cass. 9 mei 1978, A. C., 1978, 
1051 en cone!. Dumon, toen eerste advocaat-generaal, inA.C., 1978, 1051). 

(148) ZAVARO, M., "La protection de l'independance de Ia magistrature en France", 
in Les pouuoirs du judiciaire (onder de Ieiding van F. RINGELHEIM en C. PANIER) 
uitg. Labor, 1988, p. 77-86, inz. p. 85-86. 

(149) In het recht van de internationale instrumenten inzake mensenrechten gelden 
verschillende regels inzake de aansprakelijkheid voor jurisdictionele handelingen. 

Enerzijds worden twee aspecten van die aansprakelijkheid geregeld door bepa
lingen betreffende de inhoud en de omvang van de rechten en vrijheden : het recht op 
schadeloosstelling in bepaalde gevallen van vrijheidsbeneming (Verdrag Mensen
rechten, art. 5.5; I.VB.P.R., art. 9.5) en het recht op schadeloosstelling in bepaalde 
gevallen van gerechtelijke dwaling (I.V.B.P.R., art. 14.6 en Protocol nr. 7 bij het door 
Belgie nog niet geratificeerde Europese Verdrag, art. 3). 

Anderzijds zijn regels betreffende het toezicht op de eerbiediging van de rechten en 
vrijheden o.m. van toepassing wanneer een jurisdictionele handeling de verdrags
rechtelijke verbintenissen heeft miskend. Aldus bepaalt art. 50 van het Europees 
Verdrag dat, indien het (Europees Hof voor de rechten van de mens) verklaart, dat 
een beslissing of een maatregel welke door een rechterlijke instantie ( ... )van een Hoge 
Verdragsluitende Partij is genomen, geheel of gedeeltelijk in strijd is met de verplich
tingen welke uit het ( ... ) Verdrag voortvloeien, en indien het nationale recht van deze 
partij slechts gedeeltelijk rechtsherstel ten aanzien van de gevolgen van deze beslis
sing of van deze maatregel toestaat, wordt bij de beslissing van het Hof, zo nodig aan 
de getroffen partij een billijke genoegdoening toegekend. 

(150) De wet kent drie bijzondere regelingen inzake de aansprakelijkheid van de 
Staat: 

- Krachtens de artt 443 tot 447bis van het Wetboek van Stra:!Vordering kan in 
geval van gerechtelijke dwaling de herziening van de in kracht van gewijsde gegane 
veroordelingen in criminele of correctionele zaken gevraagd worden in geval van 
onverenigbaarheid tussen veroordelingen, vals getuigenis of nieuwe feiten en in 
bepaalde voorwaarden; in het ene geval moet, in het andere geval kan een vergoeding 
ten laste van de Staat worden toegekend aan de veroordeelde of diens rechtverkrij
genden. 

-- Krachtens art. 27 van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding in 
geval van onwerkdadige voorlopige hechtenis wordt een recht op vergoeding toege
kend aan elke persoon die beroofd werd van zijn vrijheid in omstandigheden die 
strijdig zijn met de bepalingen van art. 5 van het Europees Verdrag betreffende de 
rechten van de Mens. 

- Krachtens art. 28 van dezelfde wet mag in vier gevallen dat de hechtenis door de 
wet als onwerkdadig wordt beschouwd, op een vergoeding aanspraak maken, elke 
persoon die in voorlopige hechtenis werd gehouden gedurende meer dan acht dagen, 
zonder dat deze hechtenis of de handhaving ervan te wijten is aan zijn persoonlijke 
gedraging. 
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Bovendien neemt het Hof sedert het arrest dat het op 19 dec. 1991 in de zaak De 
Keyser e. a. tJ Belgische Staat, minister van Justitie, gewezen heeft en dat bekend is 
onder de naam Anca, aan dat krachtens de artt. 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek de Staat in de regel aansprakelijk kan worden verklaard voor de schade ten 
gevolge van een door een rechter of een ambtenaar van het O.M. begane fout, wanneer 
die magistraat binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden heeft gehandeld 
ofieder redelijk en voorzichtig mens moet aannemen dat hij binnen die grenzen heeft 
gehandeld, onder voorbehoud dat, indien die handeling het rechtstreekse voorwerp is 
van de rechtsprekende functie, de vordering tot vergoeding van de schade echter, in 
de regel, slechts ontvankelijk is als de litigieuze akte bij een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing ingetrokken, gewijzigd, vernietigd ofherroepen is wegens schending 
van een gevestigde rechtsnorm. [Cass. 19 dec. 1991, RG 8970 (A.C., 1991-1992, nr. 
215) en de conclusie van het openbaar ministerie.] 

(151) DRAI, P., Aangehaalde rede, p. 16. 

(152) ROBERT, J., "De l'independance desjuges" Rev.dr.publ. et sc.pol. 1988, p. 5-22, 
inz. p. 21. 

(153) DEJEMEPPE, B. et PANIER, C., "La responsabilite professionnelle des 
magistrats. Indices d'une mutation?", J.T., 1989, p. 429-433, inz. p. 431. 

(154) Procureur-generaal Krings, "Considerations sur l'Etat de droit ... ", aange
haalde rede, Brussel 1990, nr. 39, J.T., p. 521-532, inz. 531. 

(155) Zie meer in het bijzonder, ALEN, A., "Het openbaar ministerie en de federale 
regering, de gemeenschaps- en gewestregering", in Un ministere public pour son 
temps, Brussel, 1994, p. 211-221 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 

(156) Het ambt van openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie wordt onder het 
gezag van de minister van Justitie uitgeoefend door de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie.(art. 142, eerste lid, Ger.W.). 

Het is ook onder het gezag van de minister van Justitie dat de procureurs-generaal 
bij de hoven van beroep (door toedoen van de minister die de Arbeid in zijn bevoegd
heid heeft voor de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeids
gerechten) alle opdrachten van het openbaar ministerie uitoefenen bij de hoven van 
beroep, de arbeidshoven, de hoven van assisen en de rechtbanken van hun rechtsge
bied (art. 143, tweede lid, Ger.W.). 

Het is eveneens onder zijn gezag dat de procureurs-generaal toezicht uitoefenen op 
alle officieren van gerechtelijke politie en openbare en ministeriele ambtenaren van 
het rechtsgebied (art. 148, Ger.W.). 

(157) HAYOIT DE TERMICOURT, R., op. cit., p. 990-991. 

(158) HAYOIT DE TERMICOURT, R., op. cit., p. 989. 

(159) Art. 414 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt bovendien dat de procureur
generaal bij het Hofvan Cassatie de advocaten-generaal bij dit Hof en de procureurs
generaal bij de hoven van beroep als straf de waarschuwing, de enkele censuur en de 
censuur met berisping kan opleggen, en dat de procureurs-generaal bij de hoven van 
beroep dezelfde bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de onder hen staande 
magistraten van het openbaar ministerie. 

(160) ALEN, A., op. cit., p. 220-221. 

(161) Nadat de minister van Justitie twee universiteitsprofessoren belast had met 
een "onderzoek naar het onderzoek" in een strafzaak, heeft het Hof in algemene 
vergadering op 21 dec. 1995 in een resolutie van die dag onderstreept dat "noch het 
gezag over de procureurs-generaal, noch het toezicht op ambtenaren van het openbaar 
ministerie, dat door de artt. 143, 148 en 400 van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
toegekend aan de minister van Justitie, noch de plicht van de minister ervoor te 
zorgen dat de Rechterlijke Macht over de middelen beschikt die zij voor haar werking 
nodig heeft, een inmenging van de minister van Justitie wettigen in de grondwet
telijke en wettelijke opdrachten van de Rechterlijke Macht". 

Volgens het Hofwas er te dezen wel degelijk sprake van een dergelijke inmenging, 
aangezien "krachtens art. 235 van het Wetboek van Strafvordering, de volheid van 
onderzoeksbevoegdheid aan de kamer van inbeschuldigingstelling behoort; dat alleen 
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de kamer van inbeschuldigingstelling de fouten, begaan bij een gerechtelijk onderzoek 
dat niet is afgesloten, vermag op te sporen en recht te zetten; dat, zo magistraten, 
belast met het onderzoek hun ambtsplichten hebben verzuimd, zij aan de rechterlijke 
tucht, overeenkomstig de artt. 398 tot 427 van het Gerechtelijk Wetboek onderworpen 
zijn." 

(162) De beslissing van de minister van Justitie waarvan sprake was in de vorige 
noot en die aanleiding gaftot de resolutie van het Hofvan 21 dec. 1995 riep delicate 
problemen op m.b.t. de inzage van de dossiers van het gerechtelijk onderzoek, alsook 
m.b.t. het verhoor van de personen die beroepshalve aan het onderzoek hadden 
meegewerkt en door het beroepsgeheim gebonden zijn. 

Dienaangaande heeft het Hof in voormelde resolutie wat de inzage van de dossiers 
van het onderzoek betreft, overwogen : "het ter inzage geven aan door de minister 
aangewezen hoogleraren, van stukken uit een aan de gang zijnde gerechtelijk 
onderzoek, maakt een schending uit van het geheim van het onderzoek; een machti
ging met dit doe! gegeven door een procureur-generaal bij een hof van beroep, kan 
niet als rechtvaardiging worden aangevoerd, nu zij onwettig zou zijn; de discretionaire 
macht die art. 125 van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
aan de procureurs-generaal bij de hoven van beroep toekent, is geen absolute macht 
omdat in een rechtsstaat een macht alleen mag worden aangewend voor het doe! 
waartoe zij is verleend" en, wat het verhoor van de door het beroepsgeheim gebonden 
personen betreft: "de magistraten en allen die beroepshalve hun medewerking 
verlenen aan het gerechtelijk onderzoek zijn tot beroepsgeheim gehouden en kunnen 
op grand van art. 458 van het Strafwetboek strafbaar zijn wanneer zij, buiten de 
uitzonderingen bij de wet bepaald, zoals een getuigenis in rechte, het beroepsgeheim 
schenden, hetgeen het geval zou kunnen zijn indien zij aan die hoogleraren hun 
medewerking verlenen. Hoogleraren die belast zijn door een orgaan van de Uitvoe
rende Macht met een opdracht die een inmenging inhoudt in de grondwettelijke en 
wettelijke bevoegdheden van de Rechterlijke Macht, hebben geen enkele bevoegdheid 
of recht; verklaringen die aan hen mochten worden afgelegd, kunnen aldus niet 
worden gelijkgesteld met verklaringen afgelegd in rechte". 

(163) Procureur-generaal Krings, "Considerations sur l'etat de droit ... ", aangehaalde 
rede, nr. 28. 

(164) DELPEREE, F., "Le ministere public et les Assemblees legislatives, federales, 
communautaires et regionales", in Un ministere public pour son temps, Brussel, 1994, 
p. 193-209. 

(165) Het Parlement heeft heel wat voorbehoud gemaakt wat die nasporingen 
betreft. 

"De onderzoekscommissie", merkte volksvertegenwoordiger Gal op in een interpel
latie van 22 juni 1994 voor de commissie van Justitie van de Kamer "is het resultaat, 
enerzijds, van het wantrouwen ten aanzien van de Rechterlijke Macht, anderzijds, 
van een campagne die gevoerd wordt tegen de Rechterlijke Macht. De Rechterlijke 
Macht en al zijn organen staan terecht als beschuldigden in die 
onderzoekscommissie ... Het politieke gevolg van de onderzoekscommissie is geweest 
dat men prerogatieven heeft ontnomen aan de Rechterlijke Macht en het ministerie 
van Justitie heeft benadeeld ten voordele van Binnenlandse Zaken", Hand., Kamer, 
1993-1994, p. 77. 

Meer recent verklaarde volksvertegenwoordiger Duquesne voor de commissie van 
Justitie van de Kamer : "De onderzoekscommissie kan zich - zelfs niet gedeeltelijk 
- met een gerechtelijk onderzoek inlaten om na te gaan wat goed ging en wat fout 
liep ... Een dergelijke inmenging zou haaks staan op het beginsel van de scheiding 
der machten. Voorts moet de vraag worden gesteld of een onderzoekscommis
sie kan worden opgericht om na te gaan of een bepaald onderzoek naar behoren 
is uitgevoerd. Op grand van het beginsel van de scheiding der machten antwoordt 
spreker daarop ontkennend. Om op een dergelijke situatie in te spelen, voorziet 
het Gerechtelijk Wetboek in een aantal beroepsprocedures : bij de procureur-gene
raal, bij de kamer van inbeschuldigingstelling in tuchtzaken. Al die beroeps
procedures worden binnen de Rechterlijke Macht zelf ingeleid. Als men 
bijgevolg bedenkingen heeft bij de marrier waarop een gerechtelijk onderzoek wordt 



-117-

uitgevoerd, moeten die middelen (opnieuw) worden benut". (Gedr.St., Kamer, 1995-
1996, 532/4-95/96, p.5.) 

(166) VELU, J., "Overwegingen omtrent de betrekkingen tussen de parlementaire 
onderzoekscommissies en de Rechterlijke Macht", rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het Hof op 1 sept. 1993, Brussel, 1993. 

(167) Hoewel sommige parlementsleden vinden dat de nieuwe wet aan de 
onderzoekscommissies meer mogelijkheden geeft, "die voor sommigen dan wel frus
trerend mogen zijn, maar tach volkomen in de lijn liggen van de prerogatieven die 
grondwettelijk aan het Parlement zijn toegekend" (verklaring van volksvertegenwoor
diger Bourgeois, Gedr.St., Kamer, 1995-532/4-95/96 p.8), vinden anderen daarentegen 
dat de wet de bevoegdheden van die commissies niet preciseert ofuitbreidt en dat "zij 
kadert in de 'aftocht' die het parlement maakt tegen de aanvallen van een gedeelte 
van de publieke opinie, de pers, de Rechterlijke en Uitvoerende Macht" (verklaring 
van volksvertegenwoordiger S. Moureaux, ibid., p. 11). De minister van Justitie is van 
oordeel dat de wet de bevoegdheden van die commissies heeft verruimd (ibid., p. 15). 

(168) Over de vragen die de getuigenis van magistraten voor de parlementaire 
onderzoekscommissies doet rijzen, zie bovenvermelde rede, inz. nrs. 14-29 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen. 

(169) Over de vragen die de getuigenis voor de parlementaire onderzoekscommissies 
doet rijzen van personen die zich door hun verklaringen blootstellen aan strafvervol
ging, zie bovenvermelde rede, inz. nrs. 30-43 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 

(170) Over de vragen die de inzageverlening van gerechtelijke dossiers aan de 
parlementaire onderzoekscommissies doet rijzen, zie bovenvermelde rede, inz. nrs. 
44-45 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 

(171) Zie: het wetsvoorstel Onkelinx en Di Rupo van jan. 1989 (Gedr.St., Kamer, 
1988-1989, nr. 675/1}; het wetsvoorstel Onkelinx van jan. 1992 (Gedr.St., Kamer, B.Z., 
1991-1992, nr. 47/1}; het wetsvoorstel Arts van juli 1992 (Gedr.St., Senaat, B.Z. 1991-
1992, nr. 446); en het wetsvoorstel Vandenberghe van nov. 1995 (Gedr.St., Senaat, 
1995-1996, nr. 1-148/1}; Zie oak het verslag van de gemengde werkgroep onder voorzit
terschap van de heren Mouton en Landuyt (Gedr.St., Kamer,B.Z. 1991-1992, nr. 561-1 
en Gedr.St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 429-1); vgl. met de voorstellen Pinoie van mei 
1992 enjuni 1995 (Gedr.St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 356-1 en B.Z. 1995, nr. 1-31/1}. 

(172) Art. 6 van die wet vervangt art. 8 van de wet van 3 mei 1886 door een nieuwe 
tekst, waarvan het lOde lid, dat betrekking heeft op personen die zich door hun 
verklaringen kunnen blootstellen aan strafrechtelijke vervolgingen, begint met de 
woorden "onverminderd het inroepen van het beroepsgeheim bedoeld in art. 458 van 
het Strafwetboek ... ". 

(173) Art. 10 van de wet voegt in art. 458 van het Strafwetboek, dat betrekking heeft 
op het beroepsgeheim, de woorden "ofvoor een parlementaire onderzoekscommissie" 
in tussen de woorden "buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte 
getuigenis af te leggen" en de woorden "en buiten het geval dat de wet hen verplicht 
die geheimen kenbaar te maken" (Zie Gedr.St., Senaat, z. 1995-1996, 1-148/3, p. 14-15, 
18, 114-117 en Gedr.St., Kamer, 1995-1996, 532/4-95/96, p. 10). 

(17 4) Zie mijn voornoemde rede, nrs. 16 en 18 en de aldaar aangehaalde verwij
zingen. 

(175) Het systeem dat is ingesteld door de wet van 30 juni 1996 wijkt afvan hetgeen 
beoogd werd door de wetsvoorstellen tot aanvulling van de wet van 3 mei 1880, 
neergelegd in de Kamer in jan. 1989 door mevrouw Onkelinx en de heer Di Rupo 
(Gedr.St., Kamer, 1988-1989, nr. 675/1} en in jan. 1992 door mevrouw Onkelinx (art. 
3), die art. 8 van de wet van 3 mei 1880 wilden aanvullen met een derde lid, volgens 
hetwelk "art. 458 van het Strafwetboek niet van toepassing is op degenen die in een 
parlementair onderzoek door de voorzitter van de Kamer of de voorzitter of een van 
de leden van de onderzoekscommissie worden verplicht geheimen bekend te maken 
die hun uit hoofde van hun staat ofberoep zijn toevertrouwd" (Gedr.St., Kamer, B.Z. 
1991-1992, nr. 47/1}, en die vertrokken van de idee dat de onderzoekscommissies de 
bevoegdheid hebben de personen aan wie beroepsgeheimen zijn toevertrouwd te 
verplichten hun die te onthullen. Ik kom hier niet terug op de ernstige tegenwerpingen 
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waartoe die voorstellen aanleiding hebben gegeven. Ret systeem wijkt eveneens af 
van hetgeen werd beoogd door het wetsvoorstel tot wijziging van met name de wet 
van 3 mei 1880, neergelegd in de Senaat in nov. 1995 door de heer Vandenberghe e.a. 
(Gedr.St., Senaat, z. 1995-1996, 1-148/1), dat aan de oorsprong ligt van de nieuwe wet 
en grotendeels het wetsvoorstel herneemt dat in juli 1992 werd neergelegd door de 
heer Arts (Gedr.St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 446). Ret wetsvoorstel Vandenberghe 
e.a. bevatte twee artt. met betrekking tot de inroeping van het beroepsgeheim tijdens 
een parlementair onderzoek : art. 4, dat art. 8 van de wet van 1880 verving door een 
nieuwe tekst, waarvan het achtste lid overeenkwam met het tiende lid van het nieuwe 
art. 8 bedoeld in art. 6 van de wet van 30 juni 1996, en art. 8, dat art. 458 van het 
Strafwetboek wijzigde, zodanig dat de woorden "of een parlementaire onderzoeks
commissie" werden ingevoegd tussen de woorden " ... de wet ... " en de woorden " ... hen 
verplicht die geheimen bekend te maken, ... ". Dat voorstel was dubbelzinnig, om niet 
te zeggen tegenstrijdig, want het maakte het onmogelijk te weten of, hetgeen art. 4 
leek in te houden, een persoon aan wie een beroepsgeheim is toevertrouwd het 
beroepsgeheim zou kunnen inroepen om te weigeren voor een onderzoekscommissie 
te getuigen over feiten die onder dat geheim vallen, dan wel of, hetgeen art. 8 leek in 
te houden, een parlementaire onderzoekscommissie de bevoegdheid zou hebben zo'n 
persoon te verplichten haar dat geheim te onthullen. Deze laatste interpretatie gaf 
aanleiding tot dezelfde tegenwerpingen als die welke waren gemaakt tegen de 
voorstellen van mevrouw Onkelinx en de heer Di Rupo. 

(176) Zie mijn voornoemde rede, nrs. 23, 24 en 28 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen. 

(177) Zie mijn voornoemde rede, nr. 25 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 

(178) Zie mijn voornoemde rede, nrs. 15 en 23 en de aldaar aangehaalde verwij
zingen. 

(179) Zie mijn voornoemde rede, nrs. 15 en 23 en de aldaar aangehaalde verwij
zingen. 

(180) Zie met name Gedr.St., Senaat, z. 1995-1996, p. 14-15, 35-38, 99-109 en 
Gedr.St., Kamer, z. 1995-1996, p. 8. 

(181) Zie Gedr.St., Senaat, z. 1995-1996, 1-148/3, p. 13-14, 27-35, 71-72, 83-96 en 
Gedr.St., Kamer, 1995-1996, 532/4-95/96, p. 3, 7-15, 30-32. 

(182) De wetgever heeft dus niet gekozen voor het systeem van de wetsvoorstellen, 
ingediend in de Kamer in jan. 1989 door mevrouw Onkelinx en de heer Di Rupo 
(Gedr.St., Kamer, 1988-1989, nr. 675/1) en in januari 1992 door mevrouw Onkelinx, 
die met name (art. 1, eerste en achtste lid) in de wet van 3 mei 1880 een art. 4bis 
wilden invoegen, waarvan het tweede lid, eerste zin, bepaalde dat "geen enkele voor 
het onderzoek noodzakelijke inlichting mag worden achtergehouden" en dat "in 
criminele, correctionele, politie- en tuchtzaken de procureur-generaal bij het hofvan 
beroep of de auditeur-generaal op uitdrukkelijk verzoek van de voorzitter van de 
Kamer of van de voorzitter van de onderzoekscommissie een expeditie of een afschrift 
van de onderzoeksverrichtingen en proceshandelingen die de Kamer of de commissie 
voor het goede verloop van haar opdracht nuttig acht, (moet) afgeven", Gedr.St., 
Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 47/1). 

Ik kom hier niet terug op de ernstige tegenwerpingen waartoe dit voorstel aanlei
ding gaf. Ret voorgestelde systeem zou de magistraten ertoe verplichten aan de 
onderzoekscommissies een afschrift te bezorgen of hen kennis te laten nemen van alle 
gerechtelijke dossiers waarvan de overzending zou worden gevraagd. 

De wetgever heeft zich evenmin aangesloten bij het systeem voorgesteld in het 
wetsvoorstel neergelegd in de Senaat in november 1995 door de heer Vandenberghe 
c.s. (Gedr.St., Senaat, z. 1995-1996, 1-148/1), dat aan de oorsprong ligt van de nieuwe 
wet en grotendeels het wetsvoorstel herneemt dat in juli 1992 werd neergelegd door 
de heer Arts (Gedr.St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 446). 

Ret eerste lid van paragraaf 4 van het nieuwe art. 4 van de wet van 3 mei 1880, 
zoals het was geformuleerd in art. 3 van dit voorstel, regelde het recht van de 
commissie om een afschrift te vragen van de gerechtelijke akten aan de procureur
generaal bij het hofvan beroep of de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof en 



-119-

het tweede lid van die paragraafregelde het recht van de Kamer, de commissie of hun 
voorzitter om in geval van weigering van de procureur-generaal of de auditeur
generaal beroep in te stellen bij een ad-hoccollege, samengesteld uit drie leden van 
hetArbitragehof, met name de voorzitter, de oudstbenoemde magistraat en het oudste 
gewezen parlementslid. De minister van Justitie had bij de voorbereidende werken 
niet nagelaten zijn strengste voorbehoud uit te spreken wat betreft het principe van 
een beroep ingesteld bij een ad-hoccollege. 

"Dat is in strijd met het principe van de onafhankelijkheid van het openbaar 
ministerie ten aanzien van de hoven en rechtbanken", zo luidden zijn woorden. "De 
betrokken procureur-generaal dreigt ertoe te worden veplicht melding te maken van 
informatie die onder het beroepsgeheim valt, terwijl hij dat beroepsgeheim precies 
wilde bewaren door te weigeren het dossier over te zenden" (Gedr.St., Kamer, z. 1995-
1996 - 532/4-95/96, p. 3). 

Wat de samenstelling van het ad-hoccollege betreft, heeft de rapporteur van de 
Kamer voor de commissie van Justitie verklaard dat "hij in dat verband meer voelt 
voor het voorstel van de minister die in ondergeschikte orde de kamer van inbeschul
digingstelling de bevoegdheid verleende voor de beslechting van eventuele geschillen 
tussen de procureur-generaal en een onderzoekscommissie" (aangehaald S., p. 8). 

(183) Zie mijn voormelde rede, nrs. 44 tot 46 en de vermelde verwijzingen. Ret feit 
blijft dat in de ogen van een aantal parlementsleden, de procureur-generaal bij het 
hofvan beroep of de auditeur-generaal bij het militair gerechtshofin principe de vraag 
tot overzending niet kan verwerpen "omwille van het vertrouwen dat hij verschuldigd 
is aan het parlement, de belichaming van de N a tie"; maar indien hij van dat principe 
meent te moeten afwijken, dient hij zijn beslissing te motiveren (zie met name de 
verklaringen van volksvertegenwoordiger Van Parys, Gedr.St., Kamer,., z. 1995-1996, 
532/4 -95/96, p. 7 en 31 en van volksvertegenwoordiger Landuyt, ibid., p. 11-12). 

(184) Idem. 

(185) Zie mijn voormelde rede, nrs. 57-61 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 

(186) Zie mijn voormelde rede, nrs. 62-68 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 

(187) Wat het eerste punt betreft, had ik met name gesuggereerd dat in de wet een 
bepaling zou worden ingevoegd die aan de leden van de onderzoekscommissies de 
verplichting zou opleggen het geheim te eerbiedigen en het niet eerbiedigen ervan tot 
misdrijf zou maken. 

Art. 4 van de wet van 30 juni 1996 vervangt art. 3 van de wet van 3 mei 1880 door 
een tekst, waarvan het vierde lid bepaalt dat "de leden van de Kamer tot geheimhou
ding zijn verplicht met betrekking tot de informatie verkregen naar aanleiding van de 
niet openbare commissievergaderingen" en dat "schending van die geheimhouding 
wordt gestraft met de sanctie bepaald in het reglement van de Kamer waartoe zij 
behoren". 

Voor de Kamercommissie van Justitie achtte de minister van Justitie het nodig op 
te merken dat "de (onderzoeks)commissie bij de publieke opinie oak geloofwaardiger 
zou overkomen indien de leden zelf, net als in andere landen, door het beroepsgeheim, 
en dus door art. 458 van het Strafwetboek, gebonden zouden zijn" (Gedr.St., Kamer, z. 
1995-1996, z. 1995-1996, 532/4-95/96, p. 3). 

Wat het tweede punt betreft, vervangt art. 2 van de wet van 30 juni 1996 art. 1 van 
de wet van 3 mei 1880 door een nieuwe tekst, waarvan het tweede lid uitdrukkelijk 
bepaalt dat een parlementair onderzoek tegelijkertijd met een gerechtelijk onderzoek 
kan plaatshebben; het bepaalt dat "de door de Kamers ingestelde onderzoeken niet in 
de plaats (treden) van de onderzoeken van de Rechterlijke Macht; ze kunnen daarmee 
samenlopen, maar mogen het verloop ervan niet hinderen". 

Bij de bespreking van deze bepaling in de debatten voor de Kamercommissie van 
Justitie had de minister van Justitie met name verklaard : "Ret is duidelijk dat indien 
een parlementair onderzoek wordt ingesteld naar dezelfde feiten als die waarvoor een 
gerechtelijk onderzoek loopt, dit het gerechtelijk onderzoek kan hinderen, gelet op de 
onderzoeksbevoegdheid waarover de onderzoekscommissie beschikt : volgens art. 4, 
§ 1, kan de onderzoekscommissie alle in het Wetboek van Strafvordering omschreven 
onderzoeksmaatregelen nemen" (aangehaald St., p. 2). 
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(188) De reden waarom de Grondwetgever van 1831 voor het oud art. 101 van de 
Grondwet (het huidig art. 153) niet het antwerp Forgeur e.a. heeft gevolgd, volgens 
hetwelk de ambtenaren van het openbaar ministerie net als de rechters onafzetbaar 
zouden zijn (art. 77), is dat, zoals blijkt uit de woorden van de heer Lebeau, omdat hij 
in die kwestie het principe van de ministeriele verantwoordelijkheid wilde vrijwaren. 
"L'inamovibilite des officiers du parquet," verklaarde Lebeau op de zitting van het 
nationaal Congres van 24 januari 1831, "est contraire au principe de Ia responsabilite 
ministerielle. La responsabilite suppose le pouvoir de faire le mal et le bien. Ce n'est 
qu'en supposant l'amovibilite de ces officiers que vous pouvez comprendre !'action d'un 
ministre de Ia Justice; car ce fonctionnaire doit pouvoir imprimer une direction 
uniforme a tous les parquets." (HUYTTENS, E., op. cit., d. II, p. 253-254; VAN 
OVERLOOP, op. cit., p. 636). 

(189) Artt. 96, tweede lid, en 101, eerste lid, Gw. 

(190) Wat de Gemeenschaps- en de Gewestraden betreft, zij hebben weliswaar de 
mogelijkheid hun regeringen te interpelleren, hun vragen te stellen of een recht van 
onderzoek uit te oefenen aangaande hun activiteiten, maar, zoals professor Delperee 
opmerkt, "on ne saurait imaginer qu'un conseil de communaute ou de region entende 
exercer ses prerogatives de controle a l'encontre du ministre de Ia Justice" zodanig 
dat "le conseil risque fort d'etre depourvu d'interlocuteur, alors meme que le parquet 
se montrerait negligent ou abusivement interventionniste dans des matieres qui sont 
pourtant de competence communautaire et regionale" (DELPEREE, F., "Le ministere 
public ... ", op. cit., p. 203). 

(191) Verklaring van de heer Lallemand op de zitting van de Senaat van 29 nov. 
1990, Hand., Senaat, p. 397. 

(192) Verklaring van de heer La!lemand op de zitting van de Senaat van 20 dec. 
1994, Hand., Senaat, p. 659. 

(193) Zie de verklaring van de heer Lozie op de zitting van de Senaat van 10 nov. 
1993, Hand., Senaat, p.209. 

(194) Zie de verklaring van de heer Govaerts op de zitting van de Senaat van 10 feb. 
1994, Hand., Senaat, p. 1155. 

(195) We blijven hier niet staan bij de kritiek die de parlementsleden spuien op de 
Rechterlijke Macht in het algemeen, kritiek voornamelijk dan op de gerechtelijke 
achterstand en het strafbeleid. Evenmin blijven we staan bij de soms a! te scherpe 
uitlatingen van deze of gene naar aanleiding van de zogenaamde "gevoelige" zaken. 

(196) Voor de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeids
gerechten, voeren de procureurs-generaal bij de hoven van beroep door toedoen van 
de minister die de arbeid in zijn bevoegdheid heeft aile opdrachten uit van het 
openbaar ministerie (art. 143, tweede lid, Ger.W.). 

(197) DELPEREE, F., "Le ministere public ... ", op. cit., p. 201. 

(198) Gedr.St., Kamer, z. 1995-1996, 532/4-95/96, p. 17. 

(199) DELPEREE, F., op. cit. p. 204. 

(200) Idem. 

(201) Interpellatie van de heer Pataer, Senaat, 29 maart 1990, Hand., Senaat, nr. 
68, p. 1827. 

(202) Vraag van de heer Van Vaerenbergh, Kamer, 31 jan. 1991, Hand., Kamer, nr. 
19, p 1924. 

(203) Vraag van de heer Ansoms, Hand., Kamer, nr. 29 van 31 jan. 1991, p. 1924; 
Hand., Kamer, nr. 16 van 7 mei 1992, p. 476. 

(204) Vraag van de heer Verreycken, Senaat 2 dec. 1993, Hand., Senaat, nr. 16, p. 
359. 

(205) Vraag van de heer Verreycken, Senaat 21 april1994, Hand., Senaat, nr. 62, p. 
1891. 

(206) Interpellatie van de heer Coveliers, Kamer 15 feb. 1995, Hand., Kamer, 
nr. C 60, p. 51. 



-121-

(207) Vraag nr. 658 van de heer Van der Maelen van 6 maart 1991, Vr. en Antw., 
Kamer,. z. 1990-1991, p. 14291. 

(208) Vragen nr. 178 van de heer Eerdekens van 22 april1992, Vr. en Antw., Kamer, 
z. 1991-1992, p. 1674 en nr. 178 van dezelfde volksvertegenwoordiger van 6 okt. 1992, 
ibid. z. 1993-1994, p. 8997. 

(209) Vraag nr. 446 van de heer Kuypers van 17 juni 1993, Vr. en Antw., Senaat, 5 
april 1994, p. 5326. 

(210) Vraag van de heer Van Vaerenbergh, Kamer 8 dec. 1994, Hand., Kamer, nr. 13 
p. 346. 

(211) Interpellatie van de heer Mayeur, Kamer 12 jan. 1994, Hand., Kamer, nr. C 38 
p. 55. 

(212) Vraag nr. 350 van de heer Eerdekens van 5 sept. 1990, Vr. en Antw. K., z. 
1990-1991, p. 12305 en vraag nr. 695 van dezelfde volksvertegenwoordiger van 8 aug. 
1994, Vr. en Antw.K., z. 1993-1994, p. 12791. 

(213) Vraag van de heer Cortois, Kamer, 12 juli 1991, Hand., Kamer, nr. C 120, p. 
10 en vraag van de heer Coveliers, Kamer, 29 okt. 1992, Hand., Kamer, nr. 5, p. 128. 

(214) Vraagvan de heer De Croo, Senaat, 2juli 1992, Hand., Senaat, nr. 43, p. 1328. 

(215) Vraag van de heer Monfils, Senaat, 16 juli 1992, Hand., Senaat, nr. 51, p. 1594. 

(216) Interpellatie van de heer Matagne, 12 mei 1993, Hand., Kamer, nr. C 99, 
p. 47. 

(217) Idem 
(218) Vraagvanmevrouw Aelvoet, Kamer, 9 dec. 1993, Hand., Kamer, nr. 17, p. 559. 

(219) Vraag van de heer De Mol, Kamer, 9 maart 1994, Hand., Kamer. 
(220) Interpellatie van de heer Beyssen, Kamer, 21 mei 1990, Hand., Kamer, nr. 51, 

p. 2458. 

(221) Vraag nr. 806 van de heer Duquesne van 13 jan. 1995, Vr. en Antw., Kamer, 
g.z. 1994-1995, p. 14971. 

(222) HENRI ON, R., "Le parlementaire et le juge", in Les pouvoirs du judiciaire 
(onder de leiding van F. RINGELHEIM et C. PANIER), uitg. Labor, 1988, p. 95-100, 
inz. p. 100. 

(223) Procureur-generaal Krings, "Considerations sur l'etat de droit...", vermelde 
rede, nr. 29. 

(224) Vraag van de heer Landuyt, Kamer, 8 dec. 1994, Hand., Kamer, nr. 13, p. 348. 

(225) Vraag nr. 19 van mevrouw Mayence-Goossens van 7 dec. 1990, Vr. en Antw. 
Sen. 5 feb. 1991, p. 707. 

(226) Vraag nr. 29 van de heer De Mol van 27 maart 1992, Vr. en Antw., Kamer, B.Z. 
1991-1992, p. 1851. 

(227) Vraag van de heer Van Vaerenbergh, Kamer 2 juli 1992, Hand., Kamer, nr. 35, 
p. 1364. 

(228) Vraag nr. 757 van de heer Annemans van 22 nov. 1994, Vr. en Antw., Kamer, 
z. 1994-1995, p. 13984 en vraag van de heer Van Grembergen, Kamer, 8 dec. 1994, 
Hand., Kamer, p. 347. 

(229) Zie met name de vraag nr. 264 van de heer Ylieffvan 3 feb. 1993, Vr. en Antw., 
Kamer, z. 1992-1993, p. 4156; zie ook de interpellatie van de heer Van Hauthem van 
26 okt. 1984, Hand., Kamer, nr. C5, p. 1 en de vraag van de heer Loones, Senaat 2 dec. 
1993, Hand., Senaat, nr. 16, p. 359; de interpellatie van de heer Ylieff van 30 maart 
1994, Hand., Kamer, p. 51. 

(230) Vraag nr. 372 van de heer Verlinden van 19 april 1993, Vr. en Antw., Senaat, 
5 okt. 1993, p. 3933. 

(231) Interpellatie van de heer Caudron, Kamer 14 okt. 1992, Hand., Kamer, nr. C4, 
p. 25. 

(232) Vraag van de heer Annemans van 10 nov. 1993, Hand., Kamer, nr. 10, p. 242. 

(233) Vraag van de heer Schuermans, Kamer 10 nov. 1993, Hand., Kamer, p. 31. 
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(234) Interpellatie van de heer M. Verwilghen, Kamer 8 dec. 1993, Hand., Kamer, 
nr. C25, p. 108. 

(235) Vraagvan de heer Van Parys van 28 april1994, Hand., Kamer, nr. 39, p. 1637. 

(236) Vraag van de heer Van den Eynde van 18 okt. 1994, Vr. en Antw., Kamer, z. 
1994-1995, p. 15526. 

(237) Vraag van de heer Verreycken van 27 okt. 1994, Hand., Senaat, p. 118. 

(238) Interpellatie van de heer Eerdekens van 7 maart 1991, Hand., Kamer, nr. C62, 
p. 32. 

(239) Interpellatie van de heer Mayeur van 10 maart 1993, Hand., Kamer, nr. C84, 
p. 45. 

(240) Vraag van mevrouw Stengers van 27 okt. 1994, Hand., Kamer, nr. 2, p. 22 

(241) Interpellaties van de heren Sleeckx en Van Vaerenbergh van 12 mei 1993, 
Hand., Kamer, nr. C99, p. 43. 

(242) Vraag van de heer Erdman van 19 jan. 1995, Hand., Senaat, p. 1002. 
(243) Interpellatie van de heer Mahieu van 11 old. 1989 betreffende de zaak Beyer, 

Hand., Kamer, nr. C1, p. 4. 
(244) Vraag van de heer Mottard van 26 april1990, Hand., Kamer, nr. 45, p. 2129 

en vraag van de heer Pataer van 3 maart 1993, Hand., Senaat, nr. 67, p. 1999. 

(245) Vraag van de heer Erdman van 5 juni 1990, Hand., Senaat, nr. 76, p. 2072 
(246) Vraag van de heer Verreycken van 2 dec. 1993, Hand., Senaat, nr. 16, p. 359. 

(247) Vraag nr. 675 van de heer Annemans van 24 juni 1994, Vr. en Antw., Kamer, 
g.z. 1993-1994, p. 12231. 

(248) Interpellatie van de heer Matagne van 29 maart 1995 betreffende de zaak 
Hardtner, Hand., Kamer, p 27. 

(249) Vraag van de heer Vandenberghe van 22 april1993, Hand., Senaat, nr. 81, p. 
2341. 

(250) Vraag van de heer Erdman van 1 dec. 1994, Hand., Senaat, nr. 12, p. 357. 

(251) Vraag van de heer Verreycken van 6 dec. 1990, Hand., Senaat, nr. 21, p. 694 
en vraag van de heer Landuyt van 14 juli 1993, Hand., Kamer, nr. 77, p. 3417. 

(252) Vraag van de heer Dewael van 28 okt. 1993, Hand., Kamer, nr. 5, p. 127. 

(253) In de XVIIIde eeuw werd het advies van de gerechtsraden gevraagd om trent 
de afschaffing van de faltering (NANDRIN, J.P., Hommes, normes et politique. Le 
pouvoir judiciaire en Belgique aux premiers temps de l'independance (1832-1848), 
thesis UCL 1994, d. I, p. 78, noot 108). 

In 1831, het parlement was amper een tiental dagen bijeen, legde minister van 
Justitie Raikem op 19 sept. een omvangrijk wetsontwerp betreffende de rechterlijke 
organisatie neer op het bureau van de Kamer, voorafgegaan door een uitgebreide 
memorie van toelichting getiteld "Rapport du ministre de la Justice sur !'organisation 
judiciaire" (B.S. van 21 sept. 1831, Aanvulling, 7 p.) 

Devaux stelde onmiddellijk voor het advies van de hoven, rechtbanken en balies in 
te winnen omtrent het antwerp. 

Het inwinnen van de adviezen van de twee hoven van Luik en Brussel, van de balies 
van die beide steden en van de zesentwintig rechtbanken duurde niet langer dan twee 
maanden (NANDRIN, J.P., op. cit., d. I, p. 79). 

"Epinglons", merkt Nandrin op," l'originalite de cette procedure; c'est probablement 
la seule fois dans l'histoire de la Belgique qu'une aussi large consultation fut organisee 
sur un projet de loi de type judiciaire, meme si ce fut une commission parlementaire 
qui se chargea finalement de faire la synthese de ces observations" (NANDRIN, J.P., 
op. cit., d. I, p. 78). 

Niettemin rees het probleem van de representativiteit van die adviezen. 

"On ne connait pas", schrijft Nandrin, '1a procedure suivie au sein de chaque 
juridiction ou de chaque barreau pour les recolter, ni le nombre et les noms des 
membres presents lors de leur redaction. Le texte de Liedts ne permet done pas de 
savoir si ces avis sont !'expression d'une unanimite, d'une simple majorite ou meme 



-123-

d'une minorite. Seules quelques interventions faites en seance publique ala Chambre 
laissent deviner que les opinions etaient loin d'etre convergentes" (NANDRIN, J.P., d. 
I, p. 81). 

(254) Gedr.St., Senaat,. 502 (1986-1987), nr. 1, p. 8. 

(255) Gedr.St., Senaat, 502 (1986-1987), nr. 1, p. 3. 
(256) Zie met name de "intentieverklaring tussen de actoren van justitie" onderte

kend te Brussel op 29 feb. 1996 door de minister van Justitie, de secretaris-generaal 
van dat departement alsook door de leden van de Nationale Commissie voor de 
Magistratuur, van de Nationale Orde van Advocaten, van de CENEGER en van de 
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

(257) Zie supra nr. 10. 

(258) Alle Belgische balies vormen samen de Belgische Nationale Orde van Advo
caten. Die wordt vertegenwoordigd door haar algemene raad, samengesteld uit de 
stafhouders van de balie of hun plaatsvervangers en voorgezeten door haar deken, die 
doorlopend opdracht heeft van de algemene raad om de Nationale Orde te vertegen
woordigen in haar betrekkingen met de overheid en de balies (artt. 488 tot 508 
Ger.W.). 

(259) Alle gerechtsdeurwaarders van het land vormen samen de nationale kamer, 
die beheerd wordt door een vaste raad die bestaat uit evenveelleden als er arrondis
sementen zijn en met name tot taak heeft de nationale kamer te vertegenwoordigen 
bij de overheid (artt. 549 tot 555 Ger.W.). 

(260) Ofschoon de leden van hoven en rechtbanken en van hun parketten gerech
telijke bevoegdheden kunnen uitoefenen, vormt elk korps een geheel. Ret belang van 
het korps, het belang van de Rechterlijke Macht of het algemeen belang vallen niet 
noodzakelijkerwijs samen met de belangen van de leden van het korps. Ret dient zo 
te worden verstaan dat het belang van het korps ondergeschikt is aan dat van de 
Rechterlijke Macht, dat op zijn beurt ondergeschikt is aan het algemeen belang, dat 
overeenkomt met de wilder Natie, aan de uitdrukking waarvan die macht deel heeft. 

(261) Zie RIVERO, J., noot onder C.E.fr. 7 feb. 1936, Jamart, 8. 1937, p. 113. 

(262) Met betrekking tot de uitbreiding van de bevoegdheden van de korpschefs in 
Frankrijk, zie GUIHAL, D., "L'inamovibilite des juges a l'epreuve des contraintes de 
gestion", Rev.fr. de dr. constit.', 1995, p. 795-804, inz. p. 800-801. 

(263) Yolgens de definitie van Cornu is de gebruikelijke betekenis van het begrip 
hierarchie, toegepast op personen of organismen, die van een geheel van personen, 
agenten of diensten die deel hebben aan de uitoefening van een gezag, beschouwd in 
hun trapsgewijze onderlinge verhouding en gebaseerd op de verplichting van elk 
ondergeschikt element om de bevelen uit te voeren en de instructies op te volgen van 
het element dat juist hoven hem staat (CORNU, G., yo "Hierarchie", Vocabulaire 
juridique, 2e uitg., Parijs 1990, p. 395). 

Wat het begrip hierarchisch gezag betreft, dat kan, volgens dezelfde auteur, in 
ruime of in enge zin worden verstaan. In ruime zin bestaat het in het recht en de 
plicht van een hierarchisch overste om de handelingen van zijn ondergeschikten te 
controleren. In enge zin betekent hierarchisch gezag dat de controle van de hierar
chische overste de mogelijkheid inhoudt akten van zijn ondergeschikten te wijzigen of 
te annuleren. (CORNU, G., op. cit., yo Hierarchique, p. 395). Zie DI MALTA, P., Essai 
sur la notion de pouvoir hierarchique, Parijs 1961; LEGRAND, A., "Un instrument du 
fiou : le pouvoir hierarchique", in L'unite du droit - Melanges en hommage d Roland 
Drago, Parijs 1996, p. 59 tot 78. 

(264) Die hierarchische structurering is van bijzondere aard, want zij verschilt van 
die welke in het Belgisch recht bestaat in de administratie. In de federale Uitvoerende 
Macht en in de Uitvoerende Machten van gemeenschappen en gewesten bestaat de 
hierarchische structuur erin dat het geheel van de ambtenaren en agenten die een 
administratieve structuur vormen met elkaar verbonden zijn door een verhouding van 
ondergeschiktheid, zodanig dat die structuur, wanneer men haar in haar geheel 
beschouwt, een piramide vormt, waarvan elke trap de bevoegdheid heeft bevelen te 
geven aan de elementen van de ondergeschikte trappen. Die bevoegdheid of dat 
hierarchisch gezag houdt een bevoegdheid in tot onderzoek, hervorming en evocatie. 
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"En d'aritres mots", zoals Andre Molitor schrijft, '1'echelon superieur ale droit (et le 
devoir assorti de responsabilite) de donner aux subordonnes des directives obliga
toires. II a le droit de modifier les decisions prises ou les positions arretees aux 
echelons inferieurs. II peut enfin evoquer ou rappeler a lui une affaire pendante devant 
un echelon inferieur et se substituer a lui pour traiter l'affaire et pour prendre ou 
provoquer une decision", (MOLITOR, A., £'administration de la Belgique, Brussel 
1974, p. 73). 

(265) Daarenboven heeft het Gerechtelijk Wetboek een toezicht van de ene hierar
chie op de andere ingevoerd. 

"Om op nog doeltreffender wijze de goede orde en de tucht binnen de gerechtelijke 
macht te verzekeren", staat in het verslag van de Koninklijk Commissaris te lezen, 
"hebben de wetten een soort recht van controle van de ene hierarchie op de andere 
ingericht. Het huidig on twerp neemt die bepalingen over. Het onderstreept in artikel 
399, de rol van het openbaar ministerie als bewaarder van de orde en de tucht en 
geeft hem het recht om het optreden van de gerechtelijke lichamen uit te lokken om 
in hun schoot de regelmaat van de dienst en de uitvoering van de wetten en 
verordeningen te verzekeren. Daartegenover geeft artikel 401 aan de hoven en 
rechtbanken het recht om aan de bevoegde tuchtoverheden de tekortkomingen van de 
ambtenaren van het openbaar ministerie in de plichten van hun staat, gepleegd ter 
zitting, ter kennis te brengen." (Pasin., 1967, Code judiciaire et son annexe, p. 380). 

(266) Zie supra, nr. 27. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, de 
procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de procureurs des Konings en de 
arbeidsauditeurs oefenen bovendien hun toezicht uit over de griffiers en het griffie
personeel alsook over de secretarissen en het personeel van hun parketten (art. 403 
Ger.W.). 

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de procureurs-generaal bij de 
hoven van beroep waarschuwen en censureren de griffiers die onder hun toezicht 
staan behalve voor de fouten die zij begaan in de bijstand die zij verlenen aan de 
rechters, in welk geval zij worden gewaarschuwd en gecensureerd door de eerste 
voorzitters of de voorzitters van de hoven en rechtbanken van hun rechtsgebied (art. 
415, Ger.W.). De parketsecretarissen worden gewaarschuwd en gecensureerd door het 
hoofd van het parket (art. 416, eerste lid, Ger.W.). Wat de bedienden en baden van de 
parketten en van de griffies betreft, zij worden, al naar het geval, gewaarschuwd, 
gecensureerd en geschorst door de secretaris van het parket of door de hoofdgriffier 
(art. 416, tweede lid, Ger.W.). 

(267) "Le juge", schrijft voorzitter Lallemand, "est insere dans un ordre judiciaire 
hierarchise, domine par la discipline des chefs de corps et des juridictions superieures 
(LALLEMAND, R., "Independance et discipline", in Les pouvoirs dujudiciaire (onder 
de lei ding van F. RINGELHEIM et C. PANIER), uitg. Labor 1988, p. 27-42, inz. p. 27). 

(268) PERROT, R., Institutions judiciaires, 3e uitg. Parijs 1989, p. 71, nr. 71. 

(269) Sommige van die rechtscolleges die van de zaken kennis nemen in eerste 
aanleg, dat is voor de eerste maal, worden rechtscolleges van eerste aanleg genoemd; 
dat is bijvoorbeeld het geval met de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrecht
banken, de rechtbanken van koophandel, de krijgsraden, de vrederechters, de 
politierechtbanken. 

Andere rechtscolleges van een hager niveau worden rechtscolleges van tweede 
aanleg genoemd omdat zij in hoger beroep uitspraak moeten doen over zaken die een 
eerste maal berecht zijn door de rechtscolleges van eerste aanleg en, zo nodig, hun 
beslissingen moeten wijzigen; dat is de taak van de hoven van beroep, de arbeidshoven 
en het militair gerechtshof. 

Ten slotte is het Hof van Cassatie dat bovenaan die institutionele piramide staat, 
ofschoon het geen derde aanleg is, voornamelijk bevoegd om kennis te nemen van de 
in laatste aanleg gewezen beslissingen die aan het Hof worden voorgelegd wegens 
schending van de wet of wegens schending van de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen. 

(270) Krachtens art. 314, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek nemen 
de hoven en rechtbanken die een openbare plechtigheid bijwonen, onder elkaar de 
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hierarchische orde in acht; de arbeidshoven hebben rang na de hoven van beroep, de 
arbeidsrechtbanken na de rechtbanken van eerste aanleg en de rechtbanken van 
koophandel na de arbeidsrechtbanken. 

(271) Pasin., 1967, Code judiciaire et son annexe, p. 380. 

(272) "Ret Hofvan Cassatie" schrijft de Koninklijk Commissaris in zijn verslag, "zal 
dus op de hoven van beroep een recht van tuchtrechtelijk toezicht hebben, dat zal 
komen bij de doctrinale controle die het, door zijn werking zelf uitoefent, en dat kan 
vergeleken worden met datgene dat artikel 154 van de wet van 18 juni 1869 toekent 
aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op de procureurs-generaal bij de 
hoven van beroep", (Pasin. 1967, Code judiciaire et son annexe, p. 380). 

Art. 398 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het aan het Hofvan Cassatie een 
recht van toezicht over de hoven van beroep toekent, gaat dus terug op art. 82 van het 
senatusconsultus van 16 thermidor jaar X waarvan de verenigbaarheid met de 
Grondwet was betwist. (Rep.prat.dr.b., vo Discipline judiciaire nr. 6) en dat niet 
opnieuw was opgenomen in art. 14 7 van de wet van 18 juni 1869 (zie advies Raad van 
State van 18 juni 1963, Pasin., 1967, Code judiciaire et son annexe, p. 7 46). 

(273) Zelfs al kunnen de beslissingen van de lagere rechtscolleges gewijzigd of 
vernietigd worden, toch kunnen ze, behoudens het geval van cassatie na cassatie, van 
hogere rechtscolleges en meer bepaald van het Hof van Cassatie geen injuncties 
krijgen over de wijze waarop de wet moet worden ge!nterpreteerd. Slechts in het geval 
dat, na cassatie, de tweede beslissing voor het Hofvan Cassatie bestreden wordt met 
dezelfde middelen als bij de eerste voorziening en die beslissing op dezelfde gronden 
wordt vernietigd als bij de eerste cassatie, moet de feitenrechter naar wie de zaak is 
verwezen, zich naar de beslissing van het Hof van Cassatie voegen betreffende het 
door dat hof beslechte rechtspunt. (artt. 1119 en 1120 Ger.W.). 

(274) Krachtens de artt. 310 tot 312 van het Gerechtelijk Wetboek wordt in de 
onderscheiden rechtscolleges een ranglijst bijgehouden waarop de leden van het 
rechtscollege en de leden van de griffie worden ingeschreven in de volgorde die 
voornoemde bepalingen vaststellen. Luidens art. 313, eerste lid, van genoemd wetboek 
bepalen die lijsten de rang op openbare plechtigheden, op de vergadering van de hoven 
en rechtbanken, alsmede onverminderd de bepalingen vervat in art. 383bis, § 4, de 
rang van de magistraten die in een zelfde kamer zitting hebben. Art. 314, tweede, 
derde en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek stelt de orde van individuele voor
rang vast die bij open bare plechtigheden in acht genom en moet worden; aldus hebben, 
op het niveau van de hoven van beroep en de arbeidsgerechten, de eerste voorzitters 
van de arbeidshoven rang onmiddellijk na de eerste voorzitters van de hoven van 
beroep; de procureurs-generaal hebben rang na de eerste voorzitters. 

(275) Zo bijvoorbeeld is de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, luidens de 
bewoordingen zelf van de wet bevoegd om onder de raadsheren vier afdelings
voorzitters aan te wijzen (art. 129, tweede lid, Ger.W.); na het advies van de raadsheer
verslaggever en van de procureur-generaal te hebben ingewonnen, beslist hij of een 
zaak in voltallige zitting moet worden behandeld (art. 131, eerste lid, Ger.W.); het is 
o.m. op zijn ad vies dat de Koning het reglement houdende de dienstregeling van het 
hof vaststelt (art. 132, eerste lid, Ger.W.); hij verdeelt de zaken, andere dan de 
burgerlijke zaken, de handelszaken, de strafzaken en de sociale zaken, die ingevolge 
de wetter kennisneming van het Hofvan Cassatie staan, over de kamers van het hof 
(133, eerste lid, Ger.W.), en beveelt, wanneer de behoeften van de dienst het 
rechtvaardigen, de verwijzing naar een kamer van de voorzieningen waarvan de 
andere kamers in beginsel dienen kennis te nemen (art. 133, tweede lid, Ger.W.); hij 
zit de kamer voor waarvan hij deel wil uitmaken en zit een van de andere kamers 
voor indien hij het dienstig acht; hij bekleedt bovendien het voorzitterschap van de 
voltallige zittingen, de verenigde kamers en de plechtige zittingen (art. 135 Ger.W.); 
bijgestaan door de procureur-generaal, heeft hij het gezag en de leiding over de dienst 
documentatie en overeenstemming der teksten (art. 136 Ger.W.); het is o.m. op zijn 
advies dat de minister van Justitie de opstellers, beambten en boden van de griffie 
benoemt (art. 180, tweede lid, Ger.W.); het is o.m. op zijn eensluidend advies dat de 
minister van Justitie de klerken-griffiers, opstellers, beambten en boden van de griffie 
benoemd tot eerstaanwezend klerk-griffier, eerstaanwezend opsteller, eerstaanwezend 
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beambte en eerstaanwezend bode van de griffie (artt. 169 en 181, eerste lid, Ger.W.); 
hij maakt een van de twee lijsten op waarop de griffier of de klerk-griffier door de 
Koning wordt benoemd (artt. 260 en 262, Ger.W.); het is o.m. op zijn voordracht dat de 
griffier-hoofd van dienst door de Koning wordt benoemd (artt. 260 en 261, Ger.W.); het 
is o.m. op zijn advies dat de attaches bij de dienst documentatie en overeenstemming 
der teksten door de Koning worden benoemd (art. 285, eerste lid, Ger.W.); het is o.m. 
op zijn voorstel dat de attaches bij de dienst documentatie en overeenstemming der 
teksten worden bevorderd tot de opeenvolgende graden van eerste attache, attache
hoofd van dienst en directeur (art. 285, vierde lid, Ger.W.); het is in zijn handen dat de 
voorzitter, de raadsheren en de advocaten-generaal bij hun installatie in het Hofvan 
Cassatie, de eed afieggen die bij het decreet van 20 juli 1831 is voorgeschreven, (art. 
289, tweede lid, Ger.W.); op zijn advies kan de Koning aan de leden en griffiers van 
het Hof vrijstelling van de standplaatsverplichting verlenen (art. 306, tweede lid, 
Ger.W.); bij overtreding van het bepaalde in de artt. 305 en 306 van het Gerechtelijk 
Wetboek door een lid van het Hof, kan hij tot hem een waarschuwing richten (art. 
307, Ger.W.); hij maakt de lijst op voor de regeling van de dienst (art. 316, eerste lid, 
Ger.W.); het is o.m. op zijn gelijkluidend voorstel dat de minister van Justitie aan 
magistraten van de hoven en rechtbanken opdracht kan geven om een ambt uit te 
oefenen in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten (art. 326, 
vierde lid, Ger.W.); het is slechts met zijn vergunning dat de leden van het Hoflanger 
dan drie dagen mogen afwezig zijn (art. 331 Ger.W.); hij is het die de algemene 
vergaderingen van het Hofbijeenroept (artt. 340, eerste lid, 341, 342 en 345, Ger.W.); 
op de algemene vergadering moet hij erop toezien dat over geen andere zaak wordt 
beraadslaagd dan die waarvoor de bijeenroeping is geschied (art. 346 Ger.W.); telkens 
wanneer een algemene vergadering wordt bijeengeroepen, geeft hij daarvan kennis 
aan de minister van Justitie onder opgave van de zaak waarover het Hof zal 
beraadslagen en beslissen (art. 347 Ger.W.); de minister van Justitie stelt een door 
hem te bepalen krediet te zijner beschikking om de kleine onkosten van zijn dienst te 
bestrijden (art. 382 Ger.W.); hij is bevoegd om de leden van het Hof die tot de 
inruststelling zijn toegelaten wegens hun leeftijd, vrijstelling te verlenen van hun 
verplichting om hun ambt te blijven uitoefenen gedurende ten hoogste een jaar in de 
zaken die reeds zijn behandeld, voor een kamer waarvan zij deel uitmaakten, voor de 
datum van de toelating tot de inruststelling en waarin nog geen beslissing is gevallen 
(art. 383bis, eerste lid, Ger.W.); op zijn voorstel is het dat de leden van het Hof die tot 
de inruststelling toegelaten zijn wegens het bereiken van de leeftijdsgrens door de 
Koning kunnen worden gemachtigd om hun ambt gedurende maximum zes maanden 
verder uit te oefenen totdat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in het Hof 
(art. 383bis, derde lid, Ger.W.); hij is bevoegd om de leden van het Hofte waarschuwen 
die door een ernstige en blijvende gebrekkigheid zijn aangetast en niet om hun 
inruststelling hebben verzocht (art. 384 Ger.W.) ... 

(276) Naargelang de terminologie die in de mode is, spreekt men van bevoegdheden 
of"management". Het begrip management van de rechtscolleges kan in een organieke 
of in een functionele betekenis worden opgevat. 

In de organieke betekenis slaat het op '1'autorite, la structure responsable du 
management" van de rechtscolleges. 

In de functionele betekenis kan het worden omschreven als '1'ensemble des mesures 
et decisions prises en vue du fonctionnement optimal tant de !'institution dans son 
ensemble que de ses membres, individuel ou dans un rapport collegial, avec comme 
but final de permettre au pouvoir judiciaire de remplir dans les meilleures conditions 
son role dans la societe, compte tenu des moyens materiels et des ressources humaines 
mis a sa disposition". (DELVOIE, G., "Reftex:ions sur le management des juridictions 
et l'independance dujuge", Bull. de l'Union internationale des magistrats, (Belgique), 
dec. 1995, p. 7-9). 

(277) Er zij aan herinnerd dat in het Hof van Cassatie en in de hoven van beroep, 
de korpschefs van de zittende magistratuur, krachtens art. 151, zesde lid, van de 
Grondwet, door de hoven uit hun leden worden gekozen. 

(278) Reeds vele jaren komen de procureurs-generaal bij de hoven van beroep 
periodiek in college bijeen om te spreken over gemeenschappelijke problemen die tot 
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hun bevoegdheid behoren, meer bepaald problemen die verband houden met het 
instellen van de strafvordering. 

Dat college is niet gei:nstitutionaliseerd, maar de huidige regering heeft een 
voorontwerp van wet opgemaakt dat a.m. strekt tot de institutionalisering ervan. 

Volgens dat voorontwerp zouden de procureurs-generaal bij de hoven van beroep te 
zamen een college vormen, het college van de procureurs-generaal genoemd, dat onder 
het gezag van de minister van Justitie zou staan. De bevoegdheid ervan zou zich tot 
het gehele grondgebied van het Rijk uitstrekken en de beslissingen ervan zouden 
bindend zijn voor alle leden van het openbaar ministerie die onder het gezag staan 
van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep. 

De minister van Justitie zou samen met het college de krachtlijnen voor het straf
beleid en meer bepaald voor het beleid inzake opsporing en vervolging vaststellen. Bij 
ontstentenis van overeenstemming zou de minister uitspraak doen. 

Het college zou worden belast met de cotirdinatie en de coherente toepassing van 
het strafbeleid wat de strafvordering betreft, met het nemen van alle nuttige 
maatregelen met het oog op een goede werking van het openbaar ministerie, met het 
informeren en adviseren van de minister van Justitie, uit eigen beweging of op diens 
verzoek, over alle vragen in verband met de taken van het openbaar ministerie. Het 
zou in die context, met de instemming van het betrokken lid van het college, de nodige 
richtlijnen kunnen geven aan een of meer procureurs des Konings. 

Het college zou ten minste eenmaal per maand, tijdens het gerechtelijk jaar 
bijeenkomen. 

De minister van Justitie of, bij diens verhindering, zijn gevolmachtigde zou de 
vergaderingen van het college bijwonen wanneer daarin bepaalde bevoegdheden ter 
sprake zouden komen. Hij zou als voorzitter optreden als hij tegenwoordig is op een 
vergadering van het college. Het voorzitterschap van het college zou om beurten, voor 
ieder gerechtelijk jaar, respectievelijk worden waargenomen door de procureurs
generaal bij de hoven van beroep te Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik. De 
Koning zou specifieke taken kunnen opdragen aan de leden van het college. 

(279) Dat college dat niet is gei:nstitutionaliseerd, werd in nov. 1988 opgericht op 
initiatief van de toenmalige eerste voorzitter van het Hof van Cassatie Chatel. Dat 
initiatief was naar zeggen van een van de leden van het college bedoeld om een 
tegenwicht te bieden aan het feitelijk overwicht van het college van de procureurs
generaal voor alles wat met de Ieiding van de Rechterlijke Macht te maken heeft en 
met name om daartoe regelmatig audientie te verkrijgen van de minister van Justitie 
en, in voorkomend geval, van de minister van Tewerkstelling (X., "A propos du College 
des premiers presidents ... ", Bull. d'information de l'ASM, juni 1990, p. 18-19). 

(280) Na afioop van het onderhoud dat de korpschefs van de hoven en hun parketten 
in okt. 1990 in de Senaat hebben gehad met de minister van Justitie en de voorzitter 
van die Vergadering, suggereerden eerste voorzitter Soetaert en procureur-generaal 
Lenaerts begin dec. 1990 de eerste voorzitters van de hoven van beroep, de arbeids
hoven en het militair gerechtshof alsook de procureurs-generaal bij de hoven van 
beroep en de auditeur-generaal om geregeld overlegvergaderingen te houden en 
nodigden hen uit om de eerste van die vergaderingen bij te wonen op 20 dec. 1990. 

Met hun initiatief streefden ze verschillende doelstellingen na. 

Het kwam hen in de eerste plaats voor dat het, gelet op het belang dat de andere 
machten stelden in het advies van de Rechterlijke Macht over de rechterlijke 
inrichting en de rechtsbedeling, belangrijk was dat de Rechterlijke Macht klaar en 
duidelijk haar standpunten en desiderata dienaangaande kenbaar maakte. 

Bovendien leek het hen aangewezen dat, wanneer de Rechterlijke Macht, die 
officieel vertegenwoordigd wordt door de korpschefs van en bij de hoven, aldus haar 
standpunten en desiderata wilde kenbaar maken, die macht, in de mate van het 
mogelijke, als een eenheid of althans op een coherente manier zou optreden en niet, 
naar de geijkte uitdrukking, "in verspreide slagorde". Het leek hen evident dat een 
gezamenlijk optreden het imago van de Justitie alleen maar ten goede kon komen. 

Ten derde waren ze van oordeel dat alle betrokken korpschefs een gemeenschap
pelijk doel voor ogen stand, namelijk de verbetering van de rechtsbedeling in hetland 
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in het algemeen en in ieder rechtsgebied in het bijzonder; het deed er weinig toe dat 
het openbaar ministerie tevens een specifieke taak heeft, namelijk inzake bewaking 
en opsporing. 

Ten slotte vonden ze het vanzelfsprekend dat, wilden de korpschefs de standpunten 
en de wensen van de Rechterlijke Macht gezamenlijk kenbaar maken aan de 
vertegenwoordigers van de andere machten, voorafgaand, ruim en diepgaand overleg 
een vereiste was. 

(281) Begin 1993 besloot de Ministerraad voor de maand sept. van hetzelfde jaar tot 
een radioscopie over te gaan van het administratief personeel van de Rechterlijke 
Macht. Ingevolge die beslissing nodigde minister van Justitie Wathelet de korpschefs 
van de hoven en hun parketten uit om op 27 mei 1993 bijeen te komen teneinde met 
leden van zijn kabinet en het gespecialiseerd ABC-bureau van het Ministerie van 
Binnnenlandse Zaken van gedachten te wisselen over de wijze waarop die radioscopie 
zou worden uitgevoerd. Bij die ontmoeting stemden de korpschefs ermee in om zelf, 
met de technische bijstand van het ABC-bureau, de enquete te organiseren. 

In de daaropvolgende dagen gingen zij over tot de sam ens telling van een stuurgroep 
onder voorzitterschap van een magistraat van het Hofvan Cassatie en bestaande uit 
vijf secretarissen (een per rechtsgebied van de hoven van beroep) en achttien leden (9 
magistraten, 4 hoofdgriffiers, 5 parketsecretarissen); het administratief secretariaat 
van die groep werd waargenomen door de secretaris van het parket van het Hofvan 
Cassatie en de onder zijn orders staande leden van het personeel. 

Die stuurgroep stelde uit haar leden werkgroepen samen die alle griffi.es en parket
secretariaten omvatten; zij maakten vanafsept. 1993 nota's op waarin de administra
tieve taken van de griffies en de parketsecretariaten werden omschreven. De stuur
groep belegde terzelfder tijd verschillende vergaderingen en ontmoette bij die 
gelegenheid leden van het kabinet en van de administratie van het ministerie van 
Justitie alsook van het ABC-bureau. 

De stuurgroep stelde vervolgens een technische groep samen nit vertegenwoordi
gers van de werkgroepen en de ABC-groep; die technische groep moest aan de hand 
van de nota's van de werkgroepen, in samenwerking met de ABC-groep, vooront
werpen van een vragenlijst opmaken ter intentie van de griffies van de hoven en 
rechtbanken en van de secretariaten van het parket. 

Die technische groep kwam vele malen bijeen; na verschillende praktische 
oogmerken betreffende de formulieren te hebben bepaald, belastte zij sommige van 
haar leden met de opdracht om, met het oog op de opmaak van die stukken, 
informatieve bezoeken te brengen aan enkele griffies en secretariaten die represen
tatief waren voor de verschillende niveaus. In januari 1994 beeindigde zij de 
bespreking van de voorontwerpen van enqueteformulier. Zij bracht vervolgens verslag 
uit aan de stuurgroep, die de voorbereiding van de ontwerpen van enqueteformulier 
afrondde begin februari 1994. 

Midden feb. 1994 groepeerde de voorzitter van de stuurgroep de opmerkingen van 
de korpschefs over die ontwerpen. De voorzitter van die groep, die daartoe door de 
stuurgroep gemachtigd was, beslechtte onverwijld de geschillen na het advies van de 
eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur-generaal bij dat hof te 
hebben ingewonnen. De beslissing om de formulieren te drukken werd door hem 
genomen en twee of drie dagen later aangezegd. 

Het drukken van die formulieren door de diensten van het Belgisch Staatsblad was 
klaar midden maart 1994. Terstond werden die formulieren verzonden naar de hoofd
griffi.ers en de secretarissen van het parket. De inzameling van de antwoorden was 
afgelopen tegen het einde van dezelfde maand. Zij was ontegensprekelijk een succes. 
In 100 pet. van de gevallen kwam een antwoord. 

Van begin april tot midden mei 1994 behandelde de technische groep de 
antwoorden, wat een aanzienlijk werk vergde, aangezien het ongeveer 80.000 gege
vens betrof. Van halfmei tot halfjuni 1994lichtte de stuurgroep, met de bijstand van 
de technische groep, de antwoorden door en maakte ze een ontwerp van conclusies 
alsook van voorstellen op. Het ontwerp van het verslag werd op 14 juni gezonden aan 
de korpschefs en door hen vijf dagen nadien goedgekeurd. Het verslag werd op 23 juni 
1994 doorgezonden aan de minister van Justitie. 
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(282) Zie infra, nrs. 67-70. 

(283) Op 11 april 1969 schreef toenmalig minister van Justitie Vranckx aan 
procureur-generaal Ganshofvan der Meersch om hem mede te delen dat hij herhaal
delijk had kunnen vaststellen dat magistraten documentatie verstrekten aan parle
mentsleden met het oog op de indiening van een wetsvoorstel of de bespreking van 
een wetsontwerp. 

"En principe", schreefhij, "je me rejouis que les parlementaires s'adressent a cette 
source, le plus souvent tres competente pour obtenir ainsi des renseignements d'ordre 
general. J'estime cependant qu'il serait souhaitable que ces magistrats informent 
leurs chefs de corps des renseignements ainsi communiques. Les chefs de corps pour
rant alors s'adresser a moi s'ils estiment desirable que sur l'un ou l'autre plan, une 
initiative gouvernementale soit prise. Cette regle me semble surtout a suivre quand il 
s'agit de problemes concernant l'ordre judiciaire ou la reforme judiciaire : il me semble 
meme que, dans ce cas etjustement en vue d'une initiative gouvernementale, il serait 
necessaire que les chefs de corps soient mis au courant avant qu'une quelconque 
documentation soit communiquee. Sans vouloir en rien toucher aux prerogatives du 
Pouvoir legislatif, j'estime en effet qu'il appartient en tout premier lieu au ministre de 
la Justice, de veiller aux interets de l'ordre judiciaire et d'une bonne justice en 
general." 

(284) Brief, op 28 nov. 1994 door de eerste voorzitter van het Hofvan Cassatie en de 
procureur-generaal bij dat hof gericht aan de minister van Justitie. 

(285) De algemene vergaderingen van de hoven en rechtbanken oefenen over hen 
geen gezag uit. 

Buiten de gevallen waarin de algemene vergaderingen van de hoven kennis nemen 
van tuchtvervolgingen (art. 348, tweede lid, Ger.W.) of na de gerechtelijke vakantie 
bijeenkomen om de rede of het verslag van de procureur-generaal te horen (art. 351 
Ger.W.), hebben de algemene vergaderingen van de hoven en rechtbanken geen andere 
bevoegdheid dan te beraadslagen en te beslissen "over onderwerpen die voor alle 
ka,mers van belang zijn", of over "zaken van openbare orde die tot de bevoegdheid van 
het hof of de rechtbank behoren" (art. 341, eerste lid, Ger,W.). 

(286) Het kan m.i. gebeuren dat in een bepaalde aangelegenheid (bijvoorbeeld voor 
bepaalde vragen m.b.t, het materieel statuut van de magistraten), de korpschefs van 
de hoven en hun parketten het niet opportuun achten dat de Rechterlijke Macht als 
zodanig door hen zou worden vertegenwoordigd in onderhandelingen met de verte
genwoordigers van andere machten en dat het beter is dat die onderhandelingen 
zouden worden gevoerd door een organisatie van magistraten, zoals bijvoorbeeld de 
Nationale Commissie voor de Magistratuur. 

(287) Een memorandum in dezelfde zin was reeds op 10 jan. 1992 aan de heer 
Wathelet gezonden in zijn hoedanigheid zowel van minister van Justitie als van 
regeringsformateur. 

Blijkens de bewoordingen ervan werd het memorandum van 10 jan. 1992 en dat 
van 13 juni 1995 door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur
generaal bij dat hof "in eigen naam en in naam van de hierna genoemde magistraten" 
gezonden aan de geadresseerden : de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de 
arbeidshoven, alsook de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de eerste 
voorzitter van het militair gerechtshof en de auditeur-generaal bij dat hof, die allen 
optreden als korpschefs en in die hoedanigheid handelen als vertegenwoordigers van 
de Rechterlijke Macht". 

(288) Zie infra, nr. 46. 

(289) FLAMME, M.A., Droit administratif, Brussel 1989, d. II, nr. 299ter, p. 
766-768; PEREMANS, E., "Les relations sociales" in SAROT, J. et autres, Precis de 
fonction publique, Brussel 1994, p, 595-679, inz. nrs. 983-986, p, 641-645. 

(290) Wat de sociale betrekkingen in het openbaar ambt in het algemeen betreft : 
zie : ANDERSEN, R., et HARMEL, J., "La liberte d'association et la fonction publi
que", Ann.dr. 1980, p. 249 e.v.; BERCKX, P., "Internationale regeling van de bescher
ming van het vakverenigingsrecht en de procedures voor het vastellen van arbeids
voorwaarden in de openbare dienst", T.B.P. 1991, p. 802; Idem, "Organisatie van het 
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syndicaal overleg", T.B.P. 1993, p. 168; Idem, "Oprichting van een commissie van 
advies voor het personeel van het operationeel korps van de Rijkswacht", T.B.P. 1993, 
p. 393; CRABBE, V., "Liberte syndicale et representativite syndicale dans le conten
tieux de la fonction publique beige", A.PT., 1977, p. 119 e.v.; Idem, "Aux confins du 
droit de la fonction publique et du droit collectif du travail", Dr. du travail 1979, p. 
787 e.v.; Idem, "Chronique d'histoire de !'administration. La controverse sur le droit 
d'association et sur la liberte syndicale des fonctionnaires dans l'histoire de la fonction 
publique beige de 1896 a 1923", A.PT. 1986, p. 28 e.v.; FLAMME, M.A., op. cit., d. II, 
p. 754-771; GENNEN, J., "Le statut syndical dans les services publics", J.T.T. 1975, 
p. 129; HUBERLANT, C., "Apen;:u des etapes de I' obtention de la liberte syndicale par 
les agents des services publics", R.J.D.A. 1968, p. 1 e.v.; JANVIER, R., Sociale 
bescherming van het overheidspersoneel, Brugge 1990; LLOBERA, J., "La fonction 
publique et la liberte syndicale dans les normes internationales du travail", Rev. trim. 
des droits de l'homme 1992, p. 321 e.v.; PEREMANS, E., op. cit. p. 595-667; 
PIQUEMAL, M., "Libertes syndicales des agents publics en droit compare et en droit 
international", Association internationale de la fonction publique, Avignon 1979; 
SAINT-JOURS, Y.; Manuel de droit du travail dans le secteur public, Parijs, 2e uitg. 
1986; VALTICOS, N., "Les methodes de la protection internationale de la liberte 
syndicale" in Recueil des cours de l'Academie de droit international, 1975, d. I, p. 89 
e.v.; Idem, Droit international du travail, Parijs, 2e uitg. 1983, p. 613 e.v.; X., Principes, 
normes et procedures en matiere de liberte syndicale, B.I.T., Geneve 1986; X., "La mise 
en application du statut syndical - et notamment !'organisation de la negociation et 
de la concertation- dans le secteur local", M.G. 1986, p. 1, 12, 385 en 451. 

(291) Een wetsvoorstel "tot invoering van de vakbondsvertegenwoordiging bij het 
openbaar ambt" dat in okt. 1995 in de Kamer is ingediend door de volksvertegenwoor
digers Reynders en Simonet, beoogt de opheffing van die wet (Gedr.St., Kamer, 1995-
1996, 139/1 - 95/96). Dit wetsvoorstel wil "de betrekkingen tussen de 'Staat
werkgever' en zijn werknemers humaner maken, ze vereenvoudigen en ze 
democratiseren". Het is normaal dat de voorgestelde regeling niet geldt voor de 
magistraten van de Rechterlijke Macht (artt. 1, § 2, 3). Heel wat bepalingen hebben 
evenwel betrekking op de Rechterlijke Macht of op magistraten (artt. 5, § 3 , 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 18, 22, § 2, 23, 28). In het voorstel worden aan magistraten 
bevoegdheden toegekend die helemaal buiten hun grondwettelijke en wettelijke 
opdracht, namelijk de rechtsbedeling, vallen; sommige bevoegdheden komen neer op 
verregaande inmengingen in de werking van de Uitvoerende Macht en, meer in het 
bijzonder, in de verhoudingen tussen de bestuurlijke overheid en haar personeel. 

Ongetwijfeld pogen de stellers van het voorstel die gevaarlijke vermenging te 
rechtvaardigen door het vertrouwen dat zij stellen in de magistratuur (commentaar 
bij de artt. 6 en 10). Maar het geheel van de taken die het voorstel o.m. aan de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie wil toekennen staat zo ver af van zijn 
wettelijke bevoegdheden dat m.i. in elk geval moet uitgekeken worden naar andere 
modaliteiten om de afgevaardigden van het Rijkspersoneel te verkiezen. Het betreft 
hier administratieve taken voor de uitvoering waarvan het mogelijk moet zijn andere 
vertrouwenspersonen dan magistraten te vinden. 

Het in art. 18 uiteengezette idee om door "de eerste substituut-procureur des 
Konings bij de financiele afdeling van het parket te Brussel" een rekening te doen 
bijhouden waarop de bijdrage van het administratief personeel aan de werking van 
het systeem zou worden gestort is bijzonder origineel. Staan de stellers van het 
voorstel zo wantrouwend tegenover het beheer van de openbare financien? Het gaat 
in elk geval niet om een taak die normaal tot de bevoegdheid van het openbaar 
ministerie behoort. Het ziet er naar uit dat het voorstel in elk geval wat de aan 
magistraten opgedragen taken betreft, grondig zou moeten worden herwerkt. 

(292) Wat de rijkswacht betreft, worden de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van het personeel van het actiefkader van de rijkswacht geregeld door de 
wetten van 11 juli 1978 en 24 juli 1992 alsook door verschillende koninklijke 
uitvoeringsbesluiten. (PEREMANS, E., op. cit. nrs. 1007-1008, p. 660-662). 
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Wat het leger betreft, worden de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van het militair personeel van de land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst 
geregeld bij de wet van 11 juli 1978 en diverse koninklijke uitvoeringsbesluiten 
(PEREMANS, E., op. cit. nr. 1006, p. 659-660). 

(293) In de rechtsleer wordt een onderscheid gemaakt tussen de "criteria voor 
representativiteit" die afhangen van het aantal leden van de vakbonden en de 
"voorwaarden voor representativiteit" die afhangen van de overige hierboven 
vermelde elementen (PEREMANS, E., op. cit., p. 636). 

(294) Voor de toe passing van de wet van 19 dec. 197 4 kon de onderhandeling worden 
omschreven als "une discussion approfondie des questions examinees, compte tenu 
des differents points de vue en presence, les parties - delegation de l'autorite d'une 
part, delegation des organisations syndicales d'autre part - essayant de rechercher 
ensemble des solutions acceptables pour chacune d'elles". (PEREMANS, E., op. cit,. 
inz. nr 950, p. 617). "Si celles-ci", schrijft M.A. Flamme,"sont trouvees, les conclusions 
de la negociation sont consignees dans un protocole qui acquiert valeur d'accord 
unanime apres sa ratification par les mandants des parties en presence. La valeur 
d'un tel accord est alors celle d'un engagement politique pour l'autorite" (FLAMME, 
M.A., op. cit., d. II, nr. 297bis, p. 76). Voornoemde wet van 19 dec. 1974 bepaalt dat 
voorafgaande onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties in de daartoe 
opgerichte comites in beginsel verplicht is voor belangrijke kwesties betreffende het 
statuut van het personeel in de ruime betekenis en de organisatie van het werk. 

Luidens art. 2, § 1 van de wet, zijn de belangrijke aangelegenheden die welke 
betrekking hebben, enerzijds, op de grondregelingen ter zake van het administratief 
statuut, met inbegrip van de vakantie- en verlofregeling, de bezoldigingsregeling, de 
pensioenregeling, de betrekkingen met de vakorganisaties en de organisatie van de 
sociale diensten, anderzijds, de verordeningsbepalingen, algemene maatregelen van 
inwendige orde en algemene richtlijnen, met het oog op de latere vaststelling van de 
personeelsformatie of inzake arbeidsduur en organisatie van het werk. 

(295) Het over leg is een vorm van raadpleging. Het verschilt van de onderhandeling 
door de wijze waarop de ingestelde procedure afioopt. "La concertation", schrijft M.A. 
Flamme,"se termine uniquement par un avis motive, transmis a l'autorite appelee a 
prendre la decision. La transmission de cet avis n'exige dans le chef de l'autorite 
aucune attitude de repondant analogue a celle que la negociation imlique et n'emporte 
aucun engagement, ffit-il politique" (FLAMME, M.A., op. cit., nr. 297ter, p. 761-762). 

De wet van 19 dec. 197 4 onderwerpt bepaalde aangelegenheden, die in art. 11, § 1, 
van die wet worden opgesomd, aan voorafgaand overleg met de representatieve 
vakorganisaties in de daartoe opgerichte comites. Het betreft kwesties in verband met 
de beslissingen tot vaststelling van de personeelsformatie van de diensten die onder 
het comite ressorteren, de regelingen die niet als grondregelingen zijn beschouwd 
alsook die welke betrekking hebben op de arbeidsduur en op de organisatie van het 
werk, die eigen zijn aan voormelde diensten, en bepaalde maatregelen van inwendige 
orde en richtlijnen. 

Wat de voorstellen strekkend tot verbetering van de menselijke betrekkingen of tot 
opvoering van de produktiviteit betreft, is het overleg facultatief. 

(296) In de overheidssector is de erkenning van vakorganisaties een eenvoudige 
formaliteit. 

Krach tens art. 15 van de wet van 19 dec. 197 4, worden de vakorganisaties van de 
personeelsleden op wie de bij deze wet ingestelde regeling toepasselijk is, in de regel 
erkend zodra zij zich bij de betrokken overheid doen kennen door het toezenden, bij 
een ter post aangetekende brief, van een afschrift van hun statuten en van de lijst 
van hun verantwoordelijke leiders. Ze zijn verplicht aan de betrokken overheid de 
wijzigingen te doen kennen welke zij in hun statuten of in de lijst van hun 
verantwoordelijke leiders aanbrengen, zoniet wordt hun erkenning niet behouden. 
(PEREMANS, E., op. cit. nrs. 990-992, p. 647-649.) 

(297) Gedr.St., Senaat, nr. 502 (1986-1987) nr. 1, p. 1-2. 

(298) Gedr.St., Senaat,. nr. 502 (1986-1987) nr. 1, p. 7. 
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(299) Tot op heden werd de Nationale Commissie van de Magistratuur niet 
gei:nstitutionaliseerd; zie infra nr. 61. 

(300) R.v.St., arrest nr. 12521 van 12 juli 1967, Arr.R.v.St., 1967, p. 804. 

(301) Zie R.v.St., arrest van 12 juli 1967, in vorige noot vermeld. 

(302) Er bestaat minstens een organisatie van niet-beroepsrechters : l'Union des 
juges consulaires de Belgique. 

(303) Op 21 maart 1893, in zijn rondschrijven toegezonden aan alle vrederechters, 
schreef.minister Le Jeune onder andere hieromtrent; "Ala suite de la reunion a 
laquelle MM. les juges de paix ont ete convoques a Bruxelles au mois de juillet de 
l'annee derniere, l'idee s'est fait jour d'etablir, entre ces magistrats, des relations 
destinees a faciliter l'etude en commun des questions qui interessent l'exercice de 
leurs fonctions, leur situation dans la magistrature du pays et leur competence. J'ai 
pense, de mon cote, que le retour periodique d'une reunion dans laquelle les juges de 
paix discuteraient, entre eux, les questions qui se rapportent, dans le domaine de leurs 
attributions, a la criminalite en general, et specialement, ala protection de l'enfance 
et a la repression du vagabondage et de la mendicite, contribuerait a assurer 
l'uniformite necessaire dans la saine application des princip\)s dont la loi du 27 
novembre 1891 s'est inspiree. L'institution de cette conference annuelle des juges de 
paix se concilie parfaitement avec la realisation du projet dont la reunion de juillet 
1892 a fait naitre l'idee." 

(304) Sindsdien, op enkele uitzonderingen na, organiseert het Verbond eenjaarlijks 
congres. 

Tijdens zijn bijeenkomst van 19 jan. 1922, besloot het bureau het Verbond der 
vrederechters in een VZW om te vormen, overeenkomstig de bepalingen van de wet 
van 27 juni 1921. De statuten van de vereniging bepalen haar benaming (artt. 1 tot 
5), haar toetredingssvoorwaarden (art. 6), haar administratie (artt. 7 tot 16), de 
algemene vergaderingen (art. 17 en 18), de gewestelijke bijeenkomsten (artt. 19 tot 
22), het beheer en de redactie van het Tijdschrift van de vrederechters (artt. 23 tot 28), 
de middelen van de groepering (artt. 29 tot 31) en de wijzigingen in de statuten (artt. 
32 en 33). 

In 1991 werden deze statuten enigszins gewijzigd. Bij deze gelegenheid werd de 
benaming van het verbond veranderd in het "Koninklijk Verbond der vrede- en 
politierechters". 

(305) De nationale voorzitter en ondervoorzitter zijn de woordvoerders van de 
nationale federatie bij de ministeries en andere instanties met nationale bevoegd
heden, terwijl de voorzitters en ondervoorzitters van de unies de woordvoerders zijn 
bij de ministeries en andere instanties met communautaire bevoegdheden. 

Maken deel uit van de federatie, de jeugdrechters en de magistraten van de jeugd
parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg die erom verzoeken. 

(306) Voor de volgende twee jaren stelt het Verbond zich vijf doelstellingen : het 
onderhouden van nauwe banden met zijn leden, het uitbreiden van zijn representa
tiviteit, het stichten van werkgroepen, het verstevigen van de solidariteit tussen de 
magistraten en het samenwerken met de Nationale Commissie van de Magistratuur. 

Dank zij de verspreiding van een maandelijks bulletin zal het behoud van het 
contact met de leden gewaarborgd zijn. 

De uitbreiding van de representativiteit zal verwezenlijkt worden door het voeren 
van een "infiltratiebeleid" in de arrondissementen, door bijkomende arrondissements
afgevaardigden aan te werven en door het aantal bezoeken in de arrondissementen te 
vermeerderen. 

Werkgroepen toegespitst op andere kwesties dan deze die betrekking hebben op de 
herwaardering van het statuut van de magistraten zullen opgericht worden, zoals 
reeds gebeurd is inzake tuchtrecht en schade inzake verkeersongevallen. 

De solidariteit tussen magistraten zal versterkt worden door het ontwikkelen van 
nauwe banden met de gepensioneerde magistraten en met de gerechtelijke stagiairs. 
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Het Verbond zal verder met de Nationale Commissie van de Magistratuur samen
werken aangezien het de "eenstemmigheid" hoog stelt en oordeelt dat de tussenkom
sten van ge1soleerde magistraten of van groepen van weinig representatieve magis
traten inefficient zijn. 

(307) Het Verbond wordt bestuurd door een uitvoerend bureau bijgestaan door een 
raad. Het uitvoerend bureau bestaat uit elf leden, verkozen door de algemene 
vergadering voor een termijn van twee jaren. Eerst wordt de voorzitter verkozen bij 
absolute meerderheid. De vijf rechtsgebieden van de hoven van beroep worden, bij 
voorkeur en voor zover voldoende kandidaten zich aanmelden, vertegenwoordigd door 
twee leden van het bureau. Het uitvoerend bureau is belast met het dagelijks beheer 
en de uitvoering van de beslissingen van het Verbond. Het roept de raad bijeen telkens 
het nodig blijkt en minstens om de vier maanden. 

De raad bestaat uit het uitvoerend bureau en een afgevaardigde per gerechtelijk 
arrondissement, aangewezen binnen het arrondissement door de leden van de unie 
voor een termijn van twee jaren. Het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt 
echter vertegenwoordigd door een afgevaardigde van elke taalrol. Teneinde de nauwe 
banden met de basis te bevorderen kan daarenboven een tweede afgevaardigde 
aangewezen worden voor de arrondissementen met meer dan zestig magistraten. 

De leden van het Verbond worden bijeengeroepen in gewone en buitengewone 
algemene vergaderingen. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden 
tijdens het vierde kwartaal. 

De financiele middelen van het Verbond bestaan inzonderheid uit de bijdragen: 

(308) Sindsdien heeft de Unie haar werkzaamheden hoofdzakelijk voortgezet in de 
zes commissies die zij heeft opgericht ter behandeling van de problemen die zich 
respectievelijk voordoen inzake gerechtelijke organisatie, economisch recht, bedrijven 
in moeilijkheden, procedure, documentatie, specifieke rechtspraak (Justel) en infor
matie van de rechtsonderhorigen. 

In sept. 1995 heeft de Unie een belangrijk colloquium georganiseerd met als tema 
"Vingt-cinq ans de juridiction economique des tribunaux de commerce depuis la 
reforme judiciaire" ter studie van de problemen die gerezen zijn in het kader van de 
wetgeving inzake bedrijven in moeilijkheden, de nieuwe perspectieven in het 
vennootschappenrecht, de Europese dimensie van het economisch en sociaal recht 
alsook de voorstellen met betrekking tot de oprichting van een volwaardig rechtscol
lege in handelszaken en economische aangelegenheden met een economisch openbaar 
ministerie en raadgevers in handelszaken. 

In jan. 1996 heeft de Unie aan de minister van Justitie, op zijn verzoek, een nota 
toegezonden betreffende de wetsvoorstellen inzake faillissement, gerechtelijk 
akkoord, akkoord en uitstel ... 

(309) De Unie wordt bestuurd door een raad samengesteld uit een voorzitter, twee 
ondervoorzitters en een afgevaardigde per hof, per parket-generaal en per auditoraat
generaal. Elke afgevaardigde heeft een plaatsvervanger. De voorzitter en de twee 
ondervoorzitters worden verkozen door de gewone algemene vergadering voor een 
termijn van twee jaren, terwijl de andere leden van de raad aangewezen worden voor 
dezelfde termijn van twee jaren in de schoot van hun respectieve korpsen door hun 
collega's in dat korps die lid zijn van de Unie. 

De raad vertegenwoordigt de Unie en beslist in alle materies, behalve die welke 
krachtens de statuten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. 

Het dagelijks bestuur gebeurt door een uitvoerend bureau, bestaande uit de 
voorzitter, de twee ondervoorzitters, de secretaris, de penningmeester van de raad en 
twee leden verkozen binnen de raad. 

De leden van de Unie worden bijeengeroepen in gewone ofbuitengewone algemene 
vergaderingen. 

De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen op de tweede dinsdag van 
oktober. 

De financiele middelen van de Unie bestaan uit de bijdragen, giften en subsidies. 
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(310) "Dans l'esprit du pacte entre les acteurs de la justice", schreven deze 
magistraten, '1'association se declare prete a assumer sa responsabilite eta apporter 
sa collaboration pour !'elaboration d'accords negocies plutot que !'imposition d'un 
cadre d'action. Notre association donnera volontiers suite a toute question ou invita
tion que votre Excellence formulerait a ce sujet". 

(311) De groepsbelangen van de griffiers, de secretarissen en het personeel van de 
griffies en parketten worden verdedigd door de Nationale Confederatie der griffiers, 
parketsecretarissen en personeel van de griffies en de parketten van hoven en 
rechtbanken, afgekort C.E.N.E.G.E.R., een injuli 1946 opgerichte VZW. 

(312) In zijn antwoord aan de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie d.d. 26 
jan. 1960,heeft de minister van Justitie onder andere de intentie van de ondervoor
zitter van de Raad kenbaar gemaakt om een aanpassingscommissie op te richten 
belast met de gelijktijdige invoering van de weddeverhogingen voor ambtenaren en 
magistraten. 

Aangezien enkele maanden later bleek dat de herwaardering van de wedden van de 
administratie eerstdaags verwezenlijkt ging worden en dat de aanpassingscommissie 
nog steeds niet opgericht was, heeft de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie de 
minister van Justitie op 24 juni 1960 opnieuw aangeschreven om met aandrang te 
vragen dat, met het akkoord van de ondervoorzitter van de Raad, voormelde 
commissie opgericht zou worden. 

De minister van Justitie heeft daarop aan de h. Hayoit de Termicourt gemeld dat 
hij bij de ondervoorzitter van de Raad aandrong op een snelle oprichting van de 
Commissie. 

Een herinneringsbrief van de procureur-generaal van 13 oktober bleef zonder 
gevolg. 

(313) In zijn brief van 10 nov. 1960 maakte de h. Hayoit de Termicourt gewag van 
het feit dat de titel van de memorie van toelichting van het on twerp van de wet voor 
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel vermeldde dat, wat 
de wedden van de ambtenaren betrof, de regering de in beginsel getroffen maatregelen 
vanaf 1 jan. 1961 zou toepassen. In dezelfde brief formuleerde de h. Hayoit de 
Termicourt eveneens precieze voorstellen m.b.t. de samenstelling van de commissie. 
Hij legde uit : "Elle (la Commission) me parait devoir comprendre un conseiller a la 
Cour de cassation, president, un avocat general pres cette cour, un magistrat du siege 
ou du parquet de chacune des cours d'appel, un magistrat du siege ou du parquet de 
la cour militaire, un magistrat du siege d'un tribunal de premiere instance, un 
magistrat du parquet d'un tribunal de premiere instance, un referendaire ou referen
daire adjoint d'un tribunal de commerce et un juge de paix." 

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie voegde eraan toe dat indien de 
minister verkoos niet zelf de commissie samen te stellen, de eerste voorzitter van het 
Hof van Cassatie deze taak op zich zou kunnen nemen teneinde de commissie toe te 
laten haar taken op 28 nov. 1960 aan te vatten. 

(314) De minister was zinnens vijftien magistraten aan te stellen: twee magistraten 
van het Hofvan Cassatie, zes magistraten van de hoven van beroep, twee voorzitters 
van de rechtbanken van eerste aanleg, twee procureurs des Konings, een vrederechter, 
een referendaris en een adjunkt-referendaris van de rechtbanken van koophandel. De 
minister vroeg eveneens aan de h. Hayoit de Termicourt ofhij bezwaren had tegen de 
medewerking van de h. advocaat-generaal Ganshof van der Meersch aan de werk
zaamheden van de commissie. 

Op 20 dec. 1960 liet de h. Hayoit de Termicourt aan de minister weten dat hij geen 
bezwaren had tegen de aanstelling van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch 
als lid van de zogenaamde aanpassingscommissie en hij stelde ook voor de ledenlijst 
aan te vullen met een magistraat van de militaire gerechten. 

Op 23 dec. 1960, met de goedkeuring van de eerste voorzitter van het Hof van 
Cassatie, verzocht de minister van Justitie de h. Pedro Delahaye, raadsheer in het 
Hof van Cassatie, om deel te nemen aan de werkzaamheden van de commissie en deze 
voor te zitten. In zijn briefpreciseerde hij :"La commission aura pour objet d'examiner 
la question de !'equivalence entre les traitements des magistrats et ceux 



-135-

des fonctionnaires. Elle aurait a me faire des suggestions au sujet des solutions a 
envisager. Je souhaiterais egalement que la Commission examine le probleme des 
jetons de presence alloues aux magistrats dans les commissions instituees par le 
gouvernement." 

(315) Brief van de h. eerste voorzitter Giroul op 30 okt. 1963 aan minister 
Vermeylen. 

(316) Brief van 19 maart 1965 van de h. Wauters, toen raadsheer in het Hof van 
Cassatie, voorzitter van de Commissie, aan de eerste voorzitters van de hoven van 
beroep en de procureurs-generaal bij deze hoven. 

(317) Brief van de h. eerste voorzitter Bayot en de h. procureur-generaal Hayoit de 
Terrnicourt op 5 dec. 1967 aan de h. minister van Justitie. 

(318) Deze wens werd op 20 maart 1969 door de kabinetschefvan de minister van 
Justitie medegedeeld aan de afgevaardigden van de Commissie. 

(319) Brief van de h. raadsheer Wauters op 7 mei 1969 aan de h. eerste voorzitter 
Bayot geadresseerd. 

(320) De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur-generaal bij 
dat Hof hebben zich nochtans het recht voorbehouden om slechts een lid te doen 
aanwijzen. 

(321) Hetzij twee magistraten voor elk van de zes dichtst bevolkte provincies en een 
magistraat voor elk van de drie minst bevolkte provincies. 

(322) De magistraten van het Hofvan Cassatie, van de hoven van beroep en van de 
militaire gerechten zouden aangewezen worden tijdens een algemene bijeenkomst 
respectievelijk van die hoven en van het auditoraat-generaal. 

Het aanwijzen van de vrederechters en van de referendarissen zou door de unies 
gedaan worden. 

De magistraten van elke rechtbank en parket van eerste aanleg zouden een 
afgevaardigde van de zetel en van het parket aanwijzen. Die afgevaardigden zouden 
per provincie bijeenkomen om de twee led en van de Commissie of het enig lid ervan 
aan te wijzen dat de provincie vertegenwoordigt. 

De eerste voorzitters en procureurs-generaal werden verzocht aan de voorzitters 
van de rechtbanken en de procureurs des Konings uit te leggen waarom ze zich beter 
onthielden bij de aanwijzing van de afgevaardigden. 

(323) Terzelfder tijd lieten de korpschefs van het Hof van Cassatie aan de korps
chefs van de hoven van beroep en arbeidshoven weten dat zij dringend de nodige 
maatregelen dienden te nemen opdat de hoven en rechtbanken en hun respectieve 
parketten de leden van de nieuwe commissie zouden aanwijzen onder de voorwaarden 
die besproken werden tijdens de gedachtenwisseling van 14 mei 1969. 

(324) Van sept. 1992 tot 30 jan. 1996 heeft de voltallige Commissie zeven vergade
ringen gehouden, terwijl het bureau, dat de permanente werking moet verzekeren, 
negenendertig samenkomsten heeft gehouden. 

Wat de balans van de werkzaamheden van de Commissie gedure!lde die periode 
betreft, zie de brief van 30 jan. 1996 van haar voorzitster, mevrouw Verrycken, aan 
alle effectieve magistraten. 

(325) BERNS-LION, N., "Le monde des magistrats en Belgique" (II), CR. CRISP, 
nr 867 van 8 feb. 1980, p. 12. 

Zo ontving de h. Wathelet, toenmalig minister van Justitie, in feb. 1990 de 
vertegenwoordigers van de Nationale Commissie van de magistratuur, van het 
Nationaal Verbond van de magistraten van eerste aanleg, van de Unie der magis
traten van de hoven van hoger beroep, van het Koninklijk Verbond der vrede- en 
politierechters, van het Verbond van kinderrechters en de "Association syndicale des 
magistrats". 

Bij die gelegenheid werd op, als constructief omschreven, wijze van gedachten 
gewisseld over de voornaamste bekommernissen van de magistraten en hun vereni
gingen. De minister van Justitie beklemtoonde de noodzaak van de institutionalise
ring van de N ationale Commissie, verzekerde de aanwezige magistrateri. dat hij de 
dialoog verder wilde zetten teneinde adekwate oplossingen te vinden voor alle 
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problemen i.v.m. de achterstand, de benoetningen, de vorming, het statuut van de 
magistraten, de modernisering van het gerechtelijk apparaat. Hij verklaarde de 
nodige initiatieven te zullen nemen voor de concrete organisatie van de voortzetting 
van het overleg. 

Zijnerzijds heeft de nieuwe minister van Justitie, de h. De Clerck, de vertegenwoor
digers van de Commissie reeds herhaalde malen ontmoet, inzonderheid in het kader 
van de totstandkoming en de uitwerking van de gemeenschappelijke intentieverkla
ring van de "actoren van de justitie". Tijdens zijn gesprekken van 6 en 13 sept. 1995 
met de afgevaardigden van de Commissie, bevestigde hij hen dat de Commissie 
voortaan zijn gesprekspartner zou zijn in al de aangelegenheden die de magistraten 
aangaan, meer in het bijzonder bij de totstandkoming van bepaalde wetten. 

De vertegenwoordigers van de Commissie worden soms gehoord door de federale 
Kamers. Zo heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers in 1991 de voorzitter, de 
ondervoorzitter en een gewezen voorzitter van de Commissie gehoord i.v.m. het 
ontwerp van de wet tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek 
die betrekking hebben op de werving en de opleiding van magistraten (Gedr.St., 
Kamer, z. 1990-1991, 1565/10-90/91, p. 2-8 en p. 13-14). 

Bij elke regeringsvorming deelt de Commissie, zoals trouwens andere verenigingen 
van magistraten of de korpschefs, een memorandum mede aan de formateur, aan de 
minister van Justitie en, eventueel, aan de voorzitters van de parlementaire verga
deringen. Het gebeurt dat sommige van die memoranda a an de pers worden bezorgd. 

(326) De wet van 28 dec. 1994 die een begin van vlakke loopbaan in de magistra
tuur instelt en die de wedde van een aantal magistraten verhoogt (de leden van het 
openbaar ministerie bij de rechtbanken van eerste aanleg, bepaalde rechters van die 
rechtbanken et bepaalde vrede- en politierechters), vindt haar oorsprong in een 
akkoord dat gesloten werd tussen magistraten in de schoot van de Nationale 
Commissie van de magistratuur en bekrachtigd werd door minister van Justitie 
Wathelet. Deze laatste had inderdaad de Nationale commissie van de magistratuur 
laten weten dat hij over een budget ten belope van 150.000.000 F. beschikte voor een 
niet-lineaire verhoging van de wedden der magistraten en verzocht haar enkele 
voorstellen te doen i.v.m. met de bestemming ervan, rekening houdend met zijn wens 
om het stelsel van de vlakke loopbaan in te voeren. 

De N ationale Commissie van de magistratuur dringt bij de regering a an opdat 
nieuwe onderhandelingen in de loop van dit jaar plaats zouden hebben. Haar leden 
gaan ermee akkoord dat tijdens die onderhandelingen voorrang verleend wordt aan 
de wedden van de leden van het Hofvan Cassatie en van de magistraten van de hoven 
van beroep en de arbeidshoven. De voorstellen daaromtrent werden in die zin 
geformuleerd in haar memorandum van 8 juni 1995. 

Onlangs heeft een werkgroep, in samenwerking met een magistraat van het Hof 
van Cassatie hiertoe aangewezen door de korpschefs van de hoven, een vergelijkende 
tabel opgesteld over het financieel statuut van de collega's in Europese buurlanden. 

(327) Herhaaldelijk is de Commissie tussengekomen bij de opeenvolgende ministers 
van Justitie teneinde de verdediging van het specifiek pensioenstelsel van de magis
traten te bekomen. 

(328) Nadat ze had vernomen dat minister van Justitie DeClerck van plan was om 
twee universiteitsprofessoren te gelasten met het opsporen van eventuele tekortko
mingen in het dossier van de zogeheten bende van Nijvel, heeft de Co=issie hem op 
4 dec. 1995 schriftelijk laten weten dat dat initiatief haar schokte en bedenkingen 
opriep. Toen de minister deze brief onbeantwoord liet en in zijn beslissing volhardde, 
meende ze op 18 dec. 1995 een open brief aan de Koning te moeten richten. 

(329) Wanneer dient gereageerd te worden tegen aantijgingen van leden van de 
politieke machten tegen de magistratuur oftegen bepaalde magistraten, zullen, naar 
gelang van het geval, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie of de dichtst betrokken korpschef protesteren bij 
het hoofd van de vergadering of de regering waartoe de auteur ervan behoort, terwijl 
de Nationale Commissie van de magistratuur haar verontwaardiging eveneens 
kenbaar maakt in de pets via officiele mededelingen waaraan de pers gewoonlijk 
gevolg geeft. 
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(330) Zie supra noot 325. 

(331) De h. procureur-generaal DUMON, "De Rechterlijke Macht, onbekend en 
miskend", rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 sept. 
1981, Brussel, 1981, nrs 14 en 32. 

(332) BERNS-LION, N., op. cit., p. 12. 
(333) Zie supra nr. 36. 

(334) Vr. en Antw. K., 18 dec. 1979, nr. 664, vraag nr. 44 van de h. Van Cauwen
berghe. 

(335) Bij het onderzoek naar de noodzakelijke hervormingen om de doelstelling van 
de Raadgevende Commissie te verwezenlijken, oordeelden enkele van haar leden 
reeds in 1967 dat, om efficient te zijn, de op te richten instelling representatief, 
ge1nstitutionaliseerd en geoflicialiseerd moest zijn, dat haar raadpleging verplicht 
moest worden en haar mening diende gevraagd in alle kwesties die de rechterlijke 
orde aanbelangen. Die magistraten waren zich wel bewust van het feit dat, bij de 
oprichting van een dergelijke instelling, de magistratuur meer dan waarschijnlijk de 
weg naar een zeker syndicalisme insloeg. In hun ogen ging die oplossing in tegen het 
traditioneel ideaal van terughoudendheid en discretie van de magistratuur. 

Wel vroegen ze zich af of de verschillende vruchteloze en hernieuwde verzoeken van 
de Commissie, in haar toemalige vorm, meer in overeenstemming waren met de 
waardigheid van de magistratuur en haar prestige beter dienden dan de eflicientere 
tussenkomsten van de nieuwe instelling. 

De destijds goedgekeurde hervormingen gingen niet in die zin en betroffen, zoals ik 
het reeds zegde, de samenstelling van de Commissie en de aanstellingswijze van haar 
leden. 

(336) Ged.St., Sen., z. 1986-1987, 502 (1986-1987) nr. 1. 

Dat voorontwerp vindt zijn oorsprong in een eerste op 27 juni 1983 door de 
Commissie opgestelde tekst. Op aanbeveling van de algemene vergadering van 29 
sept. 1984 hadden de raad en het bureau van de Commissie bij voorrang geijverd voor 
de wettelijke erkenning van de Commissie. Op 20 dec. 1984 had de raad de tekst van 
een voorontwerp goedgekeurd. N a enkele wijzingen werd deze tekst aan de korpschefs 
medegedeeld en vervolgens aan de minister van Justitie op 19 maart 1985. 

De Ministerraad had de tekst op 7 juni 1985 goedgekeurd. 
(337) Op.cit, p. 2. 

(338) Op.cit, p. 2. 

(339) Gedr.St., Senaat, z. 1990-1991, 974-2 (1989-1990). 

(340) Op 12 juni 1989 heeft een bij de Nationale Commissie van de magistratuur 
ingesteld overlegcomite van de verschillende verenigingen van magistraten volgende 
motie goedgekeurd : 

"Les associations nationales de magistrats, reunies en comite de concertation ii 
!'initiative de la Commission nationale de la magistrature le 12 juni 1989 : 

la Commission nationale de la magistrature 

l'Union des magistrats des cours du degre d'appel 

l'Union nationale des magistrats de premiere instance 

l'Union royale des juges de paix 

!'Association syndicale des magistrats 
reiterent leur souhait de voir institutionnaliser le plus rapidement possible une 
Commission nationale representative de la magistrature ayant notamment pour 
mission d'exprimer ses preoccupations et de contribuer ii la realisation de ses aspira
tions. 

Elles souhaitent disposer le plus rapidement possible des textes elabores en ce sens 
par l'autorite gouvernementale." 

De Belgische afdeling van de Union internationale des magistrats werd verzocht 
om deze motie goed te keuren en heeft haar comite op 28 juni 1989 bijeengeroepen. 
Na hevige besprekingen werd volgend tekst aangenomen: 
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"Le section belge de l'Union internationale des magistrats, representee par son 
comite de directit\n en reunion a Bruxelles le 28 juni 1989, exprime le souhait de voir 
institutionnaliser le plus rapidement possible une Commission nationale representa
tive de la magistrature ayant notamment pour mission d'exprimer ses preoccupations 
et de contribuer a la realisation de ses aspirations" (Bull. section belge de l'UIM, okt. 
1989, p. 54-55). 

(341) Zie infra, nrs. 67-70. 
(342) De centrale raad is het beraadslagend orgaan van de Unie. De voorzitter 

vertegenwoordigt het Internationaal Verbond van magistraten en is belast met het 
bestuur. Hij wordt bijgestaan door vijf ondervoorzitters. (zie Bull. de l'U.I.M., maart 
1987, p. 70-72). 

(343) Interpellatie van 21 juni 1979 van volksvertegenwoordiger Van Cauwen
berghe t.a.v. de minister van Justitie Van Elslande, Parl. Hand. K, z. 21 juni 1979, p. 
894. 

(344) Maximaal 3 tot 4 pet. volgens BERNS-LION, N., op. cit., p. 15. 
(345) Zij lijkt overeen te stemmen met : 
voor Italie de "magistratura democratica", opgericht in 1964; 
voor Duitsland de afdeling "magistraten" van de O.T.V. (vakbond van de openbare 

diensten), opgericht in 1966; 
voor Frankrijk het "Syndicat de la magistrature", opgericht in 1968; 
voor Portugal, het "Sindicato dos magistrados do ministerio publico", opgericht in 

1975; 
voor Spanje het "Jueces para la Democracia" en het "Union progressiste des 

procureurs", opgericht in 1985. 
(346) De "Association europeenne des magistrats pour la democratie et les libertes" 

staat voor de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden en de vrijwaring 
van het gemeenschappelijk patrimonium zoals volgt uit de rechtspraak van de 
Europese hoven. Zij wil de uitwisseling van ideeen en ervaringen tussen haar leden 
bevorderen, hun bedenkingen en akties co1irdineren en de resultaten van hun 
gemeenschappelijke werken verspreiden. Zij zegt aandacht te hebben voor de de 
opvattingen over de instellingen en voor de meningen van de volkeren over het 
gerecht, zij is bereid te antwoorden op elke vraag om advies van de Europese instel
lingen en verspreidt onder haar leden alle informatie die zij haar hebben willen 
doorsturen. De aangesloten magistraten maken door haar, als burgers en werkne
mers, aanspraak op een verantwoorde uitdrukking van hun inzichten inzake de 
middelen en mechanismen van het gerecht en oordelen dat niemand bevoegd is om in 
naam van de Justitie te spreken, maar dat haar dienaars - zoals elke burger- over 
haar moeten kunnen spreken, hetzij individueel, hetzij door verenigingen die vrij tot 
stand zijn gekomen. (Bull. d'information de l'ASM, feb. 1986, p. 3-4.) 

(347) Zie de verklaring van minister Van Elslande, op de zitting van de Kamer van 
21 juni 1979, Parl. Hand., Kamer, p. 894. 

(348) Procureur-generaal Dumon beklemtoonde dat een of meer beroepsvereni
gingen die inzonderheid de verdediging van de morele en materiele belangen van de 
magistraat beogen en die willen deelnemen aan de interne organisatie en het bestuur 
van de Justitie, aldus in de plaats zouden treden van de verantwoordelijke korpschefs, 
terwijl hun leden of organen vaak noch over de middelen noch over de hoedanigheden 
noch over de geloofwaardigheid beschikken om dat op nutttige wijze te doen en aileen 
die korpschefs, in samenwerking met hun collega's, grondwettelijk en in feite de macht 
en de bevoegdheid hadden om de belangen van de rechtsbedeling te behartigen. Er 
bestond trouwens sedert enkele jaren een Nationale Commissie van de magistratuur 
die alle magistraten vertegenwoordigde en die op doeltreffende wijze en in goede 
verstandhouding met de gerechtelijke overheid samenwerkte. Onze gerechtelijke 
organisatie zou zeker worden ontwricht en de grondslagen van de Rechterlijke Macht 
zouden zeker aan het wankelen worden gebracht als prive-groeperingen van magis
traten onder welke vorm of benaming ook zouden worden gevormd om hun beroeps
belangen te verdedigen, om deel te nemen aan de rechtsbedeling of aan het opstellen 
van wetgevende en verordenende teksten. Dergelijke groeperingen kunnen of zijn in 
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deprive-sector ofvoor de ambtenaren gerechtvaardigd, zij zijn evenwel onverenigbaar 
met het bestaan van een Rechterlijke Macht, tenzij de voorstanders ervan met 
ambtenaren wensen te worden gelijkgesteld, wat precies tot gevolg zou hebben dat 
onze gerechtelijke organisatie ontaardt en dat de wezenlijke kenmerken van het 
bestaan van een macht verdwijnen. Elke burger heeft zeker het recht om een 
vereniging op te richten en erbij aan te sluiten, als hij echter lid wordt van de 
Rechterlijke Macht neemt hij vrij de lasten en diensten daarvan aan. Hij verliest 
inzonderheid het recht om bepaalde verenigingen te vormen of daarbij aan te sluiten, 
zolang hij deel uitmaakt van die macht. Hij moet dienaangaande de regels aannemen 
of uittreden. 

De heer Dumon heeft die standpunten uiteengezet in twee brieven d .d. 22 nov. 1978 
en 7 mei 1979 aan de procureurs-generaal (zie "Syndicalisme judiciaire et discipline" 
in Juger, zomer 1991, p. 10-13). Die brieven hebben in de Kamer, tijdens de zitting 
van 21 juni 1979, geleid tot een interpellatie van de heer volksvertegenwoordiger Van 
Cauwenberghe, waarbij deze inzonderheid verklaarde : "Les hauts magistrats ne se 
voient reconnus par aucun texte l'exclusivite de la representation de la magistrature. 
Ils ne representent qu'eux-memes! Si leurs propos sont entendus avec une considera
tion particuliere, c'est en raison de leur rang et de la confiance que l'on peut normale
ment esperer avoir quant au serieux et ii la mesure de leurs propos" (Parl.Hand., 
Kamer, z. 21 juni 1979, p. 891-894). 

Zie ook de plechtige openingsrede van procureur-generaal Durnon "De Rechterlijke 
Macht, onbekend en miskend" uitgesproken op 1 sept. 1981, Brussel 1981, nr. 32. 

(349) De oprichting van de vereniging stond ter discussie tijdens het colloquium te 
Bergen op 15 sept. 1979, dat door de werkgroep "magistrature-reflexion" en de 
"Conference du Jeune Barreau" werd georganiseerd onder het thema van de onafhan
kelijkbeid en het isolement van de magistraat, (Zie "La Libre Belgique", 17 sept. 1979; 
"Journal de Mons et du Borinage", 17 sept. 1979; "La Province", 17 sept. 1979; 
Chronique judiciaire, J.T., 6 okt. 1979). 

(350) Vgl. inzonderheid met het wetsvoorstel tot instelling van een Hoge raad voor 
de magistratuur, ingediend bij de Kamer op 11 juli 1966 door de hh. Duquesne en 
Dewael (Gedr.St., Kamer, z. 1995-1996-650/1-95/96). Zie ook X., Le role du Conseil 
superieur de la magistrature (akten van een colloquium georganiseerd te Madrid in 
nov. 1993 door de Raad van Europa), Straatsburg 1995. 

(351) VlSEUR, J.J., "A propos d'un avant-projet instituant la Commission nationale 
de la magistrature", Bull. ASM, april 1983. 

(352) Zie de voorgaande noot. 
(353) Zie infra, nrs. 67-70. 
(354) Editoriaal van het bulletin de l'ASM van sept. 1986 p. 2-5, inz. p. 5. 
Men leest in een editoriaal van het "bulletin de l'ASM": "Si le legislateur attribuait 

le monopole de la defense des interets generaux des magistrats ii une organisation 
rivale ou distincte, la constituant interlocuteur solitaire (et courroie de transmission?) 
de l'executif, il ne creerait pas un Conseil superieur de la magistrature, organe 
d'essence constitutionnelle visant ii garantir l'independance de l'autorite judiciaire et 
ii conforter sa legitimite, mais il confisquerait les droits politiques d'expression et 
d'association des magistrats au profit d'une sorte de corporatisme d'etat, accentuant 
la subordination du pouvoir judiciaire". (Bull. ASM, sept. 1986, Editoriaal, p. 5). 

(355) Zie supra, nr. 61. 
(356) De verantwoording van de eis luidde als volgt : 
"Tant pour dialoguer avec le monde exterieur (monde politique, medias, associa

tions) que pour assurer hi concertation interne, les magistrats doivent disposer d'une 
institution elue democratiquement. Les deux gouvernements precedents avaient deja 
prepare un projet de loi ii cette fin. Les bonnes intentions doivent maintenant etre 
concretisees. 

La creation d'un Conseil national de la magistrature permettra en particulier 
d'instaurer un dialogue permanent entre les pouvoirs legislatifs, les pouvoirs executifs 
et les magistrats. Un echange de vue periodique, tant ii l'echelle de la federation que 
des communautes et des regions permettra de realiser l'harmonie indispensable dans 



-140-

la poursuite des objectifs des uns et des autres. Le Conseil national de la magistrature 
et, dans l'attente de sa creation, la Commission nationale de la magistrature y 
contribueront." 

(357) Gedr.St., Kamer, 2311-1995 (B.Z.) p. 43-44. 
(358) Met de gewezen leden van de Raad bedoelt het voorontwerp enkel de gewezen 

leden gedurende de vier jaren sedert het verstrijken van hun mandaat. 
(359) Er werd reeds vermeld dat de stemming volgens het wetsontwerp van 1987, 

niet verplicht was o.m., zoals verduidelijkt werd in de memorie van toelichting, "uit 
eerbied voor de vrijheid van vereniging" (Gedr.St., Senaat,. z. 1986-1987, 502 (1986-
1987) nr 1, p. 2). Het nieuwe wetsontwerp maakt de stemming daarentegen verplicht 
als een ambtsverplichting. 

In de memorie van toelichting vindt men volgende reden : "aangezien (de stemming) 
op een werkdag doorgaat, het duidelijk is dat het tot de democratische plicht van de 
magistraat behoort" (Memorie van toelichting, p. 4). 

Dezelfde memorie van toelichting maakt uitsluitend gewag van de vrijheid van 
vereniging om te bevestigen dat "het antwerp van wet ertoe strekt een raad in te 
stellen die de magistraten vertegenwoordigt, zonder dater evenwel wordt geraakt aan 
de vrijheid van vereniging of aan de specifieke opdrachten van de rechterlijke 
overheden." (ibid., p. 1). 

De vorige en de huidige regeringen blijken derhalve tegenstrijdige opvattingen te 
hebben over de vereisten van de vrijheid van vereniging in deze materie. 

Over het feit dat de intrinsiek vrijwillige aard van de vereniging tot gevolg heeft 
dat de grondwettelijke of internationals regels tot bescherming van de vrijheid van 
vereniging niet van toepassing zijn op de eenzijdig door de wetgevende overheid 
opgerichte verenigingen van publiek recht, zie VELU, J., en ERGEC, R., Convention 
europeenne des droits de Z'homme, Brussel 1990 (R.P.D.B., Comp. VII) nr. 796; adde 
Arbitragehof, arresten 68/93 van 29 sept. 1993 (B.S., 28 okt. 1993) en 37/94 van 10 
mei 1994 (B.S., 27 mei 1994). 

(360) Wat de tekst betreft, zie inzonderheid : 

a) De beschikkingen betreffende de verkiezing van de leden van de Raad en meer 
bepaald de rechtsgebieden vastgesteld voor de organisatie van de stemming : 

-De kiesdistricten worden gevormd door de rechtsgebieden van het hof van beroep 
voor de berekening van het aantal vertegenwoordigers per college (art. 4, 1ste lid). 

- De modaliteiten van de evenredige vertegenwoordiging : 

Ieder college kiest een vertegenwoordiger per twintig magistraten (art. 5, 1ste lid). 
Bereikt het aantal magistraten het volgende tiental, dan wordt een bijkomende 
vertegenwoordiger verkozen (art. 5, tweede lid). "Ieder college telt ten minste een 
vertegenwoordiger" (art. 5, derde lid). "De vertegenwoordigers van het kiescollege van 
de leden van de zetel in het Hof van beroep en het arbeidshof moeten minstens een 
vertegenwoordiger van de leden van de zetel in het Hof van beroep en minstens een 
vertegenwoordiger van de leden van de zetel in het arbeidshof tellen, voor zover het 
college meer dan een vertegenwoordiger telt" (art. 5, vierde lid). "De vertegenwoordi
gers van het kiescollege van de leden van het parket-generaal bij het Hof van beroep 
en de leden van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof moeten minstens een 
vertegenwoordiger van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof en minstens een 
vertegenwoordiger van de leden van het parket-generaal bij het Hofvan beroep tellen, 
voor zover het college meer dan een vertegenwoordiger telt" (art. 5, vijfde lid). ''De 
vertegenwoordigers van het kiescollege van de vrederechters en rechters in de 
politierechtbanken moeten minstens een vertegenwoordiger van de rechters in de 
politierechtbank en minstens een vertegenwoordiger van de vrederechters tellen'' (art. 
5, zesde lid). ''De Minister van Justitie maakt, ten laatste op 15 maart voorafgaande 
aan de verkiezingen, het aantal vertegenwoordigers per college bekend" (art. 5, 
zevende lid). 

b) De regels die de vertegenwoordiging waarborgen van de Fanse en Nederlandse 
taalstelsels in de colleges van het rechtsgebied van het Hofvan Beroep te Brussel en 
de vertegenwoordiging van het Duitse taalstelsel in de kiescolleges van het rechtsge
bied van het Hofvan Beroep te Luik: 
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- "In de colleges van de leden van de zetel in het hof van beroep en in het 
arbeidshof, van de leden van de zetel in de rechtbanken van eerste aanleg, van de 
leden van de zetel in de arbeidsrechtbanken, van de leden van de zetel in de 
rechtbanken van koophandel en van de vrederechters en de rechters in de politierecht
bank in het kiesdistrict Brussel, bepaald bij art. 2, moeten samen ten minste vier 
vertegenwoordigers behoren tot het Nederlandse taalstelsel en ten minste vier 
vertegenwoordigers tot het Franse taalstelsel" (art. 8, § 2, eerste lid). 

- "In de colleges van de leden van het parket-generaal bij het hof van beroep en 
van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van de leden van de parketten bij de 
rechtbank van eerste aanleg en van de leden van de arbeidsauditoraten van het 
kiesdistrict Brussel, bepaald bij art. 2, moeten samen ten minste drie vertegenwoor
digers behoren tot het Franse taalstelsel en ten minste drie vertegenwoordigers tot 
het Nederlandse taalstelsel" (art. 8, § 2, tweede lid). 

- "In het college van leden van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg 
van het kiesdistrict Luik, bepaald bij art. 3, moet ten minste een vertegenwoordiger 
het bewijs leveren van kennis van de Duitse taal" (art. 8, § 2, vierde lid). 

- "In het geval dat de gewaarborgde minimumvertegenwoordiging bepaald in dit 
art. en in het art. 5 na de stemming niet is bereikt, worden de kandidaten behorend 
tot de minderheidsgroep verkozen verklaard, die het hoogste stemcijfer hebben 
behaald en wel op zodanige wijze dat die minimumvertegenwoordiging is gewaar
borgd" (art. 8, § 2, vijfde lid). 

c) De organisatie van de Raad en meer bepaald de vertegenwoordiging van de 
bureaus van de twee afdelingen in de colleges op nationaal vlak : 

"Het bureau van de afdeling "zetel" is samengesteld uit vijftien leden waaronder de 
voorzitter, de twee ondervoorzitters en de secretaris. Elk college op landelijk niveau 
telt er minstens een vertegenwoordiger" (art. 13, tweede lid). 

"Het bureau van de afdeling "parket" is samengesteld uit elf leden waaronder de 
voorzitter, de twee ondervoorzitters en de secretaris. Elk college op landelijk niveau 
telt er minstens een vertegenwoordiger" (art. 13, derde lid). 

(361) Men leest inzonderheid in de memorie van toelichting : "Meer en meer wordt 
de noodzaak aangevoeld tot institutionalisering van een orgaan ter vertegenwoordi
ging van de magistraten." (p, 1), 

"Het antwerp van wet", zegt de memorie van toelichting, "strekt ertoe een raad in 
te stellen die de magistraten vertegenwoordigt zonder dat er evenwel wordt geraakt 
aan de vrijheid van vereniging of aan de specifieke opdrachten van de rechterlijke 
overheden" (p. 1). "De leden van de Raad hebben tot taak de verschillende colleges te 
vertegenwoordigen, .. " (p. 1). "De magistraten zijn naar evenredigheid vertegenwoor
digd ... " (p. 1). (De afdeling "parket") is "samengesteld uit de magistraten verkozen 
binnen de kiescolleges ingesteld voor de vertegenwoordiging van de [eden van het 
openbaar ministerie ... " (p. 2). "In hoofdzaak wordt aan het vertegenwoordigend orgaan 
van de magistraten bij wet een raadgevende functie toegekend ... " (p, 2). "De in de raad 
verkozen !eden vertegenwoordigen alleen de werkende magistraten en niet de in rust 
gestelde magistraten of de magistraten die een invaliditeitspensioen genieten" (p. 3). 
"Gelet op de noodzakelijkheid om de specifieke kenmerken van de verschillende 
functies, uitgeoefend door de vertegenwoordigende magistraten, te vrijwaren, ... " (p. 
3). "Met als doel een werkbare raad te creeren is de verhouding voor de evenredige 
vertegenwoordiging vastgesteld op een vertegenwoordiger per 20 magistraten ... " (p. 
3). "Het is evenwel noodzakelijk gebleken, teneinde een onevenredige vertegenwoor
diging van de kleinere groepen te voorkomen en opdat elke categorie zou vertegen
woordigd zijn, enerzijds bepaalde categorieen samen te voegen en anderzijds te 
voorzien in een minimum vertegenwoordiging" (p. 3-4). "Rekening houdend met het 
huidige kader worden de magistraten vertegenwoordigd, zoals in bijgevoegde tabel" 
(p. 4). "Er wordt voorzien in een gegarandeerde vertegenwoordiging in de colleges van 
het ressort Brussel voor vertegenwoordigers van het Nederlandse respectievelijk het 
Franse taalstelsel, Er wordt eveneens opgelegd dat een minimum aantal gekozenen 
het bewijs hebben geleverd van de kennis van de Duitse taal." 



) 

(362) Memorie van toelichting, p. 1. 
(363) Zie supra noot 360. 
(364) Zie supra noot 361. 
(365) Memorie van toelichting, p. 6. 
(366) Zie supra nr. 68. 
(367) Memorie van toelichting, p. 1. 
(368) Zie supra nr. 36. 
(369) Zie supra nr. 36. 
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(370) "Overeenkomstig art. 19", vermeldde dit advies, "en gezien de bij artt. 409 tot 
414 van het (Gerechtelijk) Wetboek betre:ffende de bevoegdheid ingevoerde hierarchie, 
zou de bijzondere raadgevende commissie van de Raad een eerste voorzitter of een 
procureur-generaal kunnen horen en aldus oproepen; ze zou het Hof van Cassatie, 
een hof van beroep of een arbeidshof in algemene vergadering voor haar kunnen doen 
verschijnen, zoals voorgeschreven wordt door artikel 426 van hetzelfde wetboek in 
geval van tuchtvervolgingen; zo de met sanctie bedreigde magistraat tot het openbaar 
ministerie behoort, zou ze de minister van Justitie kunnen horen en zelfs, waarom 
niet, de Koning. Men mag immers niet vergeten dat de tuchtoverheid inzake ontzet
ting of schorsing van een magistraat van het openbaar ministerie ... de Koning is. 

Art. 19, derde lid, bepaalt weliswaar dat de 'tuchtoverheid of haar afgevaardigde' 
wordt gehoord. Maar de tekst verduidelijkt niet of de tuchtoverheid zelfmag oordelen 
of ze persoonlijk verschijnt dan wei een afgevaardigde stuurt. 

De bewoordingen van dat lid sluiten niet uit dat de bijzondere commissie kan 
beslissen de tuchtoverheid zelfte horen. In de veronderstelling dat die overheid in elk 
geval kan weigeren te verschijnen en een afgevaardigde kan sturen, kan men zich 
voorstellen dat- om het extreem te stellen- de Koning een afgevaardigde·stuurt. 
Dat zou dan waarschijnlijk de minister van Justitie zijn. In dat geval, zou de minister 
zich bezwaarlijk aan een verhoor door de bijzondere commissie van de Raad kunnen 
onttrekken, des te meer daar subdelegatie niet voorzien is. 

Deze enkele bedenkingen wijzen voldoende op de aberraties waartoe een strikte 
toepassing van art. 19 van het voorontwerp zou leiden." 

(371) Memorie van toelichting van het voorontwerp, p. 2. 
(372) "Hoeveel personen", stelde het advies, "zouden bevestigen dat ze van oordeel 

zijn nooit benadeeld te zijn geweest door een maatregel jegens hen genomen? 
Een zo vaag gestelde tekst zou, bijvoorbeeld, een raadsheer of een advocaat-generaal 

- per hypothese lid of gewezen lid van de Raad - de mogelijkheid bieden om zijn 
eerste voorzitter of zijn procureur-generaal, die hem een kamer eerder dan een andere 
of een bepaald moeilijk of omvangrijk dossier heeft toegewezen, te doen oproepen voor 
een bijzondere commissie van de Raad. Het zal voldoende zijn aan te voeren dat, 
eventueel gelet op de uit de werkzaamheden van de Raad voortvloeiende verplich
tingen, de maatregel de loopbaan van de magistraat die lid is van die raad, kan 
benadelen. 

Dezelfde tekst zou het mogelijk maken dat een magistraat, lid of gewezen lid van de 
Raad, die de verhoopte bevordering is misgelopen, de minister van Justitie voor de 
bijzondere commissie zou doen verschijnen omdat hij een ontwerp van koninlijk 
besluit met de naam van een andere kandidaat ter ondertekening aan de Koning heeft 
voorgelegd. 

De minister van Justitie ligt hier in de vuurlijn. Er is geen sprake meer, zoals in 
artikel 19, van de tuchtoverheid, maar van de verantwoordelijke overheid en het 
voorwerp van die verantwoordelijkheid is elke maatregel waarbij de betrokken 
magistraat van oordeel is dat hij zijn loopbaan benadeelt. 

De mogelijkheden zijn legio en de verantwoordelijke overheid zou zich telkens 
moeten rechtvaardigen. In artikel 20 is het verhoor van de overheid niet !anger 
facultatief. Het is verplicht. Het derde lid van voormeld artikel bepaalt immers dat 
'het advies wordt verstrekt nadat de commissie de betrokken magistraat en de 
verantwoordelijke overheid, alsmede enig ander persoon van wie zij de oproeping 
nuttig acht, heeft gehoord.' 
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Er is evenmin sprake, in artikel 20, de overheid 'of een afgevaardigde' te horen. De 
verantwoordelijke overheid zelfmoet gehoord worden, d.w.z. in de meeste gevallen een 
eerste voorzitter, een procureur-generaal of zelfs de minister van Justitie, en deze 
verantwoordelijke overheid kan geconfronteerd worden- de tekst van artikel20 sluit 
het niet uit- met aile door de bijzondere commissie opgeroepen personen. Aile leden 
van een hof of een rechtbank kunnen zodoende gehoord worden met betrekking tot 
een beslissing van een van hun korpschefs en eventueel met hem geconfronteerd 
worden ... of met de minister van Justitie. 

Ret is ook ondenkbaar dat een hof verantwoording moet afieggen over de redenen 
waarom het een lid van de raad niet verkozen heeft voor een vacante plaats van 
raadsheer of ondervoorzitter. 

Wat de andere vacante plaatsen betreft waarvoor een lid van de raad postuleert, zal 
eerst het advies van het raadgevende comite ingewonnen worden, met eventueel het 
verzoek om gehoord te worden, en vervolgens wordt dezelfde procedure voor de raad 
gevolgd, waar de voorzitter van het comite gehoord kan worden, in voorkomend geval 
in openbare zitting (art. 20, derde lid)." 

(373) Voor de "Vakvereniging van de magistraten" (l'"Association syndicale des 
magistrats") worden dergelijke besprekingen reeds gevoerd binnen de verschillende 
verenigingen van de magistraten van de hoven van beroep, respectievelijk de 
rechtbanken van eerste aanleg, de rechtbanken van koophandel, de jeugdrechters, de 
onderzoeksrechters, de vrederechters, ten einde voorstellen te formuleren met betrek
king tot de optimalisatie van de uitvoering van de gerechtelijke taken of de verbete
ring van het statuut en de werkvoorwaarden van hun leden. (Doc. ASM op 10 april 
1996 aan de Ministerraad verstuurd, p.l.) 

(374) De "Vakvereniging van de magistraten" (l"'Association syndicale des magis
trats") beklemtoont in substantie dat nu een vertegenwoordiger per twintig magis
traten voorzien wordt, het zogeheten representatief orgaan ongeveer 90 leden za] 
tellen voor ongeveer 1800 magistraten. 

Wegens zijn intern pluralisme zal dat orgaan enkel een minimale consensus kunnen 
bereiken en geen acht kunnen slaan op meningsverschillen en gedurfde standpunten. 
Zijn conformistische stellingen zullen noodzakelijkerwijze enkel het behoud van het 
status quo beogen en zich beperken tot minder belangrijke aangelegenheden of 
syndikale kwesties zoals de wedden of de pensioenen. 

Nog steeds volgens die vereniging, en ook al zijn die bekommernissen best wei 
eerbiedwaardig, "elles ne peuvent constituer l'essentiel des revendications d'un corps 
qui, charge du monopole de l'exercice d'un service public aussi fondamental que la 
paix sociale, ne peut, lorsqu'il s'exprime, se limiter aux interets propres de sa corpo
ration". (Doc. ASM vermeld in voorgaande noot, p. 1-2.) 

(375) Volgens de "Vakvereniging van de magistraten" (I'" Association syndicale des 
magistrats") is het niet verantwoord de Rechterlijke Macht uit te rusten met "une 
structure massive le condamnant d'emblee a ne prendre que des resolutions mineures 
et traditionnalistes" op een ogenblik dat ze juist voor ernstige uitdagingen staat (Doc. 
ASM vermeld in voorgaande noot, p.2). 

(376) RICOEUR, P., Pniface a l'ouvrage d'A. GARAPON, Le gardien des promesses, 
Parijs 1996, p. 9. 
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Lijst van de belangrijkste afkortingen 

Arresten Arbitragehof 

Arresten Hof van Cassatie. 

Algemene Praktische Rechtsverzameling. 

Algemene Rol. 

Arresten Raad van State. 

artikel, artikelen. 

augustus. 

Benelux-Gerechtshof. 

Benelux -Gerechtshof-J urisprudentie. 

Belgique Judiciaire. 

Boswetboek. 

Belgische Rechtspraak in Handelszaken. 

Belgisch Staatsblad. 

Bulletin des arrets de la Cour de cassation. 

besloten vennootschap (naar Nederlands recht). 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid. 

Burgerlijk Wetboek. 

collectieve arbeidsovereenkomst. 

cassatiearrest - arret de la Cour de cassation. 

commanditaire vennootschap. 

commanditaire vennootschap op aandelen. 

conclusie. 

cotiperatieve vennootschap. 

december. 

decreet. 

decreet Duitstalige Gemeenschapsraad. 

decreet Franse Gemeenschapsraad. 

decreet Vlaamse Raad. 

decreet Waalse Gewestraad. 

De Verzekering. 



e.a.: 

E.E.G.: 

E.G.: 

e.v.: 

E.V.R.M.: 

feb.: 

Gec.W.: 

Gedr.St.: 

Gem.regl.: 

Ger.W.: 

Gw.: 

Hand.: 

H.v.J.: 

I.V.B.P.R. : 

jan.: 

J.T.: 

J.T.T.: 

Jur.H.v.J.: 

K.B.: 

Kh.: 

L.V.: 

M.B.: 

Mil.Sv.: 

Mil.Sw.: 

nov.: 

N.V.: 

O.C.M.W.: 

o.g.v.: 

okt.: 

a.m.: 

O.M.: 

Ord.Br.H.G. : 
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en litisconsorten, en anderen. 

Europese Economische Gemeenschap (oude bena-
ming). 

Europese Gemeenschappen. 

en volgende. 

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

februari. 

gecoiirdineerde wetten. 

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

gemeentereglement. 

Gerechtelijk Wetboek. 

Grondwet. 

Handelingen (Kamer, Senaat, ... ). 

Hof van Justitie E.G. 

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke 
Rechten. 

januari. 

Journal des Tribunaux. 

Journal des Tribunaux du Travail. 

Jurisprudentie Hofvan Justitie E.G. 

koninklijk besluit. 

zie: W.Kh. 

landbouwvennootschap. 

ministerieel besluit. 

Wetboek Militaire Strafvordering. 

Militair Strafwetboek. 

november. 

naamloze vennootschap. 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

op grand van. 

oktober. 

onder meer. 

openbaar ministerie. 

ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 



Pand.: 

Pand.per.: 

Pas.: 

Pasin.: 

Prov.regl. : 

P.V.B.A.: 

Rb.E.G.: 

R.C.J.B.: 

Rev.dr.pen. : 

R.G.A.R.: 

R.P.D.B.: 

R.W.: 

R.v.St. : 

sept.: 

S.E.W.: 

Sv.: 

Sw.: 

t.: 

T.B.H.: 

T.B.P. : 

T.P.R.: 

Veldw.: 

Verz.Arr. R.v.St. : 

vgl.: 

V.O.F.: 

Vr. enAntw.: 

V.T.Sv.: 

v.z.w.: 
W.: 

W.B.T.W.: 
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Pandectes Belges. 

Pandectes periodiques. 

Pasicrisie. 

Pasinomie. 

provinciereglement. 

personenvennootschap met beperkte aansprake
lijkheid (oude benaming). 

Rechtbank van Eerste Aanleg van de Europese 
Gemeenschappen. 

Revue critique de jurisprudence belge. . 

Revue de droit penal et de c;riminologie. 

Revue generale des assurances et des responsabi-
lites. 

Repertoire pratique du droit belge. 

Rechtskundig Weekblad. 

Raad van State. 

september. 

Sociaal-economische Wetgeving - Tijdschrift voor 
Europees en economisch recht. 

Wetboek van Strafvordering. 

Strafwetboek. 

tegen. 

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht. 

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek 
Recht. 

Tijdschrift voor Privaatrecht. 

Veldwetboek. 

zie: Arr.R.v.St. 

vergelijk. 

vennootschap onder firma. 

Vragen en Antwoorden. 

voorafgaande titel wet 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvor
dering. 

vereniging zonder winstoogmerk. 

wet. 

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde. 



W.I.B.: 

W.I.G.B.: 

W.Kh.: 

W.Reg.: 

W.Succ.: 

W.Zeg.: 
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Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 

Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen 
Gelijkgestelde Belastingen. 

Wetboek van Koophandel. 

Wetboek van Registratierechten. 

Wetboek van Successierechten. 

Wetboek van Zegelrechten. 
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Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten 
en hun volledige benaming 

Alle verdere citeertitels worden naar de onderstaande gevormd 

Alcoholwet 

Apothekerswet 

A.R.A.B. 

Arbeidsartsenwet 

Arbeidsongeschiktheidsbesluit 
Zelfstandigen 

Arbeidsongevallenwet 

Arbeidsongevallenwet Over
heidspersoneel 

Arbeidsovereenkomstenwet 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Sportbeoefenaars 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Werklieden 

Arbeidsreglementenwet 

Arbeidswet 

Architectenwet 

Artsenwet 

Auteurswet 

Avondsluitingswet 

Wet van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime 
van alcohol. 

Koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der Apothekers. 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. 

Wet van 28 december 1977 tot bescherming van de 
arbeidsgeneesheren. 

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende 
instelling van een verzekering tegen arbeidson
geschiktheid ten voordele van de zelfstandigen. 

Arbeidsongevallenwet van 10 april1971. 

Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoe
ding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor beroeps
ziekten in de overheidssector. 

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten. 

Wetten inzake het bediendencontract, samengeor
dend bij koninklijk besluit van 20 juli 1955. 

Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeids
overeenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. 

Wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst. 

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeids
reglementen. 

Arbeidswet van 16 maart 1971. 

Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde 
der Architecten. 

Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der 
Geneesheren. 

Wet van 26 juni 1981 tot vastelling van de Neder
landse tekst van de auteurswet van 22 maart 
1886. 

Wet van 24 juli 1973 tot instelling van een 
verplichte avondsluiting in handel, ambacht en 
dienstverlening. 



Bedrijfsorganisatiewet 

Benelux-Merkenwet 

Benelux-Tekeningen- of Model
lenwet 

Beroepsziektenwet 

Bestaansminimumwet 

Bijzondere Wet Arbitragehof 

C.A.O.-wet 

,Chequewet 

.C.I.M.-Verdrag 

'C.M.R.-Verdrag 

. Dienstplichtwet 

1 Douane en Accijnzenwet 

Dronkenschapwet 

Drugwet 

Dwangsomwet 

E.E.G.-Verdrag 

E.E.G.-verordening 1408/71 
Sociale Zekerheid 
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Wet van 20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven. 

Eenvormige Beneluxwet op de merken. 

Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen 
(wet 1 december 1970). 

Wetten betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoordineerd op 3 juni 1970. 

Wet van 7 augustus 197 4 tot instelling van het 
recht op een bestaansminimum. 

Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 
1989. 

Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites. 

Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in 
de nationale wetgeving van de eenvormige wet 
op de cheque en de inwerkingtreding van deze 
wet. 

Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van 
internationaal spoorwegvervoer van goederen 
(C.I.M.). 

Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.) . 

Koninklijk besluit van 30 april1962 tot coordinatie 
der dienstplichtwetten. 

Koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coor
dinatie van de algemene bepalingen inzake 
douane en accijnzen. 

Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de 
beteugeling van de dronkenschap. 

Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhan
delen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdo
vende middelen, ontsmettingsstoffen en antisep
tica. 

Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet 
betreffende de dwangsom, ondertekend op 26 
november 1973 en goedgekeurd bij wet van 31 
januari 1980. 

Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap. 

Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 
1971 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en zelf
standigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen. 



E.E.G.-verordening 574172 
Sociale Zekerheid 

Executieverdrag 

Faillissementswet 

Feestdagenwet 

Financieringshuurwet 

Gehandicaptenwet Tegemoet
komingen 

Geluidshinderwet 

Gemeentewet 

Geneeskundewet 

Gewetensbezwaardenwet 

Gezinsbijslagenwet Zelfstan
digen 

Gezondheid en Veiligheidswet 

Handelshuurwet 

Handelspraktijkenwet 

Handelsvertegenwoordigerswet 

Hormonenwet 

Huurwet 1975 
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Verordening Raad E.G. nr. 574/72 van 21 maart 
1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende 
de toepassing van de sociale-zekerheidsregelin
gen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeen
schap verplaatsen. 

Verdrag van 27 september 1968 tussen de Leden
Staten van de E.E.G. betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslis
singen in burgerlijke en handelszaken. 

Wet van 18 april1851 houdende herziening van de 
wetgeving op het faillissement, het bankroet en 
het uitstel van betaling. 

Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. 

Koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot 
regeling van het juridisch statuut der onderne
mingen gespecialiseerd in financieringshuur. 

Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten. 

Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van 
de geluidshinder. 

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de geneeskunst, 
de verpleegkunde, de paramedische beroepen en 
de geneeskundige commissies. 

Wet houdende het statuut van de gewetensbe
zwaarde, gecoordineerd op 20 februari 1980. 

Wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag 
voor zelfstandigen. 

Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de arbeiders, alsmede de salu
briteit van het werk en van de werkplaatsen. 

Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds. 

Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelsprak
tijken. 

Wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut 
der handelsvertegenwoordigers. 

Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik van 
stoffen met hormonale of anti-hormonale 
werking bij dieren. 

Wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijz_en 
van woningen. 



Huurwet 1991 

Hypotheekwet 

IJkwet 

Jachtwet 

J eugdbeschermingswet 

Kinderbijslagwet Werknemers 

Krankzinnigenwet 

Leerlingwezenwet 

Leur handel wet 

Luchtvaartwet 

Mijnwet 

Minder-validenwet Sociale 
Reclassering 

Minder-validenwet Tegemoet
komingen 

O.C.M.W.-wet 

Onteigeningswet 

Onteigeningswet Autosnel
wegen 

Pachtwet 

Pensioenwet Werknemers 

Pensioenwet Zelfstandigen 
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Wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van 
de bepalingen van het Burgerlijke Wetboek 
inzake huishuur. 

Hypotheekwet van 16 december 1851. 

Wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, 
de meetstandaarden en de meetwerktuigen. 

Wet van 28 februari 1882 houdende de jachtwet. 

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescher
ming. 

Samengeordende wetten van 19 december 1939 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. 

Wet van 18 juni 1850 op de krankzinnigen. 

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor 
beroepen uitgeoefend door arbeiders in loon
dienst. 

koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939 
houdende regeling van de leurhandel. 

Wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de 
wet van 16 november 1919 betreffende de rege
ling der luchtvaart. 

Gecotirdineerde wetten van 15 september 1919 op 
de mijnen, groeven en graverijen. 

Wet van 16 april1963 betreffende de sociale reclas
sering van de minder-validen. 

Wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen 
van tegemoetkomingen aan de minder-validen. 

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte. 

Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies voor de 
bouw van autosnelwegen. 

Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders 
van landeigendommen. 

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers. 

Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen. 



Postchequewet 

Probatiewet 

Programmawet 1976 

Programmawet 1977 

Provinciewet 

Racismewet 

Sluitingswet 

Sluitingsfondswet 

Sociale-Documentenwet 

Sociale-Zekerheidswet Mijn
werkers 

Sociale-Zekerheidswet Werk
nemers 1969 

Sociale-Zekerheidswet Zelf
standigen 

Taaldecreet 

Taalwet Bestuurszaken 

Taalwet Gerechtszaken 

Uitleveringswet 

Vakantiewet 

Vakbondswet Overheids
personeel 

.- -
L-______ _ 
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Wet van 2 mei 1956 op de postcheque. 

Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
het uitstel en de probatie. 

Wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1975-1976. 

Wet van 22 december 1977 betreffende de budget
taire voorstellen 1977-1978. 

Wet van 30 april 1836. 

Wet van 30 juli 1981 tot bestra:ffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingegeven daden. 

Wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstel
ling van de werknemers die ontslagen worden bij 
de sluiting van ondernemingen. 

Wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de 
opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers. 

Koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betref
fende het bijhouden van sociale documenten. 

Besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers 
en de ermee gelijkgestelden. 

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der zelfstan
digen. 

Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het 
gebruik der talen voor de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en de werknemers, 
alsmede van de door de wet en de verordeningen 
voorgeschreven akten en bescheiden van onder
nemingen. 

Wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, 
gecotirdineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 
1966. 

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken. 

Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen. 

Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, gecotirdineerd op 28 juni 1971. 

Wet van 19 december 1~74 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel. 
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Vennootschappenwet Gecoordineerde wetten van 30 november 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen. 

Verdrag Benelux-Gerechtshof Verdrag van 31 maart 1965 betre:lfende de instel-
ling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof. 

Verdrag Rechten van de Mens Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden. 

Vervoerwet Wet van 25 augustus 1891 houdende herziening 
van de titel van het Handelswetboek betre:lfende 
de vervoerovereenkomsten. 

Verzekeringswet Wet van 11 juni 1874 betre:lfende de verzekeringen. 

Vreemdelingenwet Wet van 15 december 1980 betre:lfende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen. 

V.T.Sv. Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering. 

W.A.M.-wet Modelcontract voor de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering, in voege gebracht bij de wet 
van 1 juli 1956. 

Wapenwet Wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, 
de handel in en het dragen van wapens en op de 
handel in munitie. 

Wegverkeersreglement Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegver
keer. 

Wegverkeerswet Wetten betre:lfende de politie over het wegverkeer, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968. 

Werkloosheidsbesluit 1963 Koninklijk besluit van 20 december 1963 betref-
fende de arbeidsvoorziening en werkloosheid. 

Werkloosheidsbesluit 1991 Koninklijk besluit van 25 november 1991 betref-
fende arbeidsvoorziening en werkloosheid. 

WetAdministratieve Geldboeten Wet van 30 juni 1971 betre:lfende de administra
tieve geldboeten toepasselijk in geval van 
inbreuk op sommige sociale wetten. 

Wet Bescherming Loon Wet van 12 april1965 betre:lfende de bescherming 
van het loon der werknemers. 

Wet Bescherming Maatschappij Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maat-
schappij tegen abnormalen en gewoontemisdadi
gers. 

Wet Economische Heroriente- Wet van 4 augustus 1978 tot economische 
ring herorientering. 

Wet Gerechtelijk Akkoord Wetten op het gerechtelijk akkoord, gecoordineerd 
bij Regentsbesluit van 25 september 1946. 



Wet Giftige Afval 

Wet Kleine N alatenschappen 

Wet Presta ties Algemeen Belang 

Wet Prive-milities 

Wet Raad van State 

Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw 

Wet Socials Promotie 

Wet Verzachtende Omstandig
heden 

Wet Voorlopige Hechtenis 

Wisselbriefwet 

Zeewet 

Ziekenhuiswet 

Z.I.V.-wet 
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Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval. 

Wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine 
nalatenschappen. 

Wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties 
van algemeen belang in vredestijd. 

Wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities 
verboden worden. 

Wetten op de Raad van State, gecotirdineerd bij 
koninklijk besluit van 12 januari 1973. 

Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw. 

Wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een 
vergoeding voor socials promotie. 

Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden. 

Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis. 

Gecotirdineerde wetten van 31 december 1955 op de 
wisselbrieven en de orderbriefjes. 

Wet van 21 augustus 1879 op de zee- en binnen
vaart. 

Wet van 7 augusuts 1987 op de ziekenhuizen. 

Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging en uitke
ringen. 
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ARRESTEN 
VANHET 

HOF VAN CASSATIE 

MET DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR RAADSHEREN 

IN HET HOP VAN CASSATIE 

1997 

(ARRESTEN JANUARI TOT EN MET DECEMBER) 





Nr. 1 HOF VAN CASSATIE 1 

Nr. 1 

1 e KAMER- 2 januari 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- BEREKENING VAN DE 
AANSLAG- GEWOON STELSEL VAN AANSLAG 
- PROGRESSIEVE AANSLAGVOET- INTERNA
TIONALE ORGANISATIE - EUROCONTROL
PERSONEEL- SALARISSEN EN LONEN- FIS
CAAL VOORRECHT- VOORBEHOUD VAN PRO
GRESSMTEIT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
PERSONENBELASTING- BEREKENING VAN DE 
AANSLAG - ALLERLEI - PROGRESSIEVE 
AANSLAGVOET- INTERNATIONALE ORGANI
SATIE - EUROCONTROL- PERSONEEL- SA
LARISSEN EN LONEN- FISCAAL VOORRECHT 
- VOORBEHOUD VAN PROGRESSMTEIT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - IN
TERNATIONALE VERDRAGEN- INTERNATIO
NALE ORGANISATIE- EUROCONTROL- PER
SONEEL- SALARISSEN EN LONEN- FISCAAL 
VOORRECHT- VOORBEHOUD VAN PROGRES
SMTEIT- PERSONENBELASTING- BEREKE
NING VAN DE AANSLAG - PROGRESSIEVE 
AANSLAGVOET. 

1 o, 2° en 3° Thor de berekening van de pro
gressiviteit van de aanslagvoet van de 
Belgische personenbelasting op het be
lastbaar inkomen van de belastingplich
tige, mag geen rekening worden gehou
den met de salarissen en lonen die door 
de internationale organisatie "Eurocon
trol" worden betaald aan de belasting
schuldige die deel uitmaakt van het per
soneel van die organisatie (1). [Art. 3, 
§ 1, Additioneel Protocol van 6 juni 1970 
(2); art. 87quater W.I.B. (1964) (3).] 

(1) Zie Cass., 7 nov. 1961 (twee arresten) vol
tallige zitting (Bull. en Pas., 1962, I, 281)' met 
concl. W.J. Ganshofvan der Meersch, toen adv.
gen., inzonderheid biz. 290; E. KRINGS, "Les la
cunes en droit fiscal", in Le probleme des lacu
nes en droit, studies uitgegeven door Ch. 
Perelman, Brussel, 1968, biz. 463 e.v., inzonder
heid biz. 464-466. 

(2) ~t. 3, § 1, Additioneel Protocol bij het In
temationaal Verdrag tot samenwerking in het be
lang van de veiligheid van de luchtvaart "Euro
control", opgemaakt te Brussel op 6 juli 1970 en 
goedgekeurd bij de wet van 15 maart 1972 na de 
wijziging ervan bij het Protocol, ondertek~nd op 
21 nov. 1978 en goedgekeurd bij de wet van 27 
nov. 1980 (B.S., 19 aug. 1972, biz. 9057, en B.S., 
24 maart 1981, biz. 3475.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0056.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1996 door 
het Hof van Beroep te L uik gewezen; 

I 

Over het middel : schending van de ar- ~ 
tikelen 87quater van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van 26 februari 1964), voor
dien artikel 87ter, ingevoegd bij de wet van 
11 april 1983 en thans artikel 87quater 
krachtens de wet van 28 december 1983, en 
van artikel 3, § 1, van het (bij de wet van 
15 maart 1972 goedgekeurde) Additioneel 
Protocol van 6 juli 1970 bij het (bij de wet 
van :1,2 maart 1962 goedgekeurde) Inter
nationaal Verdrag van 13 december 1960 
tot samenwerking in het belang van de vei
ligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" ge
wijzigd bij artikel 1 van het Protocol v~ 21 
november 1978 (goedgekeurd bij de wet van 
27 november 1980), 

doordat het hofvan beroep, op het be
roep in belastingzaken dat de eisers had- : 
den ingesteld en waarbij ze inzonderheid 
het volgende middel aanvoerden: "arti
kel87quater van het Wetboek van de In-: 
komstenbelastingen wordt geacht te wor- · 
den toegepast wanneer de inkomsten zijn 
vrijgesteld krachtens internationale ver
dragen ter voorkoming van dubbele belas
ting. Het Protocol van 21 november 1978 
kan niet met een internationaal verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting wor
den gelijkgesteld ( ... ). Artikel87quater mag 
derhalve niet worden toegepast ... ",be
slist dat de betwiste aanslagen die ten 
name van de eisers werden ingekohierd 
voor de aanslagjaren 1990 en 1991, wet
tig zijn vastgesteld en dat het bestuur, bij 
de bepaling van de belasting op de ove
rige inkomsten van beide eisers het krach
tens artikel 3, § 1, van het voo~oemde Ad
ditioneel Protocol, gewijzigd bij het Protocol 
van 21 november 1978, vrijgestelde loon dat 
Eurocontrol aan eiser betaalt, wettig in 
aanmerking heeft genomen op grond dat 
"in werkelijkheid uit het geheel van de be
palingen die zij aanvoeren, blijkt dat het 

(3) Zie art. 155 W.I.B. (1992). 
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Protocol niet de belastbare grondslag re
gelt maar enkel bepaalde inkomsten vrij
stelt van belastingen; dat het Protocol de 
Belgische Staat dus niet verbiedt om bij de 
vaststelling van de belastbare grondslag, de 
door Eurocontrol betaalde lonen in aan
merking te nemen en ze dus te voegen bij 
het bedrag dat als grondslag dient voor de 
berekening van de ten name van beide 
echtgenoten vastgestelde aanslag ( ... ); dat, 
als een van de echtgenoten inkomsten ver
krijgt die krachtens een overeenkomst zijn 
vrijgesteld, ... de hervormingswet (van 7 de
cember 1988) de tekst van artikel87qua
ter van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen niet, zelfs niet impliciet, heeft 
gewijzigd ( ... ); dat zulks overeenstemt met 
het Protocol van 21 november 1978 dat de 
verdragsluitende Staten uitdrukkelijk toe
staat de door de organisatie Eurocontrol be
taalde salarissen en lonen in aanmerking 
te nemen om het bedrag te bepalen van de 
belasting op alle overige inkomsten, zo
dat dat intemationale instrument geen be
perking invoert ten aanzien van perso
nen wier inkomstenbelasting kan worden 
be'invloe~ door de vrijgestelde salarissen en 
lonen ... 

terwijl : 1. artikel 3, § 1, van het in de 
aanhef van het middel vermelde Additio
neel Protocol, gewijzigd bij het Protocol van 
21 november 1978, bepaalt : " ... de perso-
neelsleden van de Organisatie ... worden ... 
onderworpen aan een belasting ten bate 
van de Organisatie op de hen door deze Or
ganisatie betaalde salarissen en lonen ... 
Vanaf de datum van toepassing van deze 
belasting worden de salarissen en lonen 
vrijgesteld van nationale belasting. De 
verdragsluitende Staten kunnen de aldus 
vrijgestelde salarissen en lonen echter in 
aanmerking nemen bij de vasts telling van 
de voor de overige inkomsten geldende be
lasting"; de Belgische wetgever, overeen
komstig het in de laatste zin vervatte voor
behoud van progressiviteit, had kunnen 
bepalen dat, wanneer een personeelslid van 
Eurocontrol, wiens loon krachtens voor
noemd artikel 3, § 1, is vrijgesteld, in Bel
gie andere belastbare inkomsten verkrijgt, 
het bedrag van de voor die overige inkom
sten geldende belasting moet worden vast
gesteld met inaanmerkingneming van het 
krachtens voomoemd artikel 3, § 1 vrijge
stelde loon; de Belgische wet evenwel geen 
bepaling in die zin bevat die eigen zou zijn 
aan het personeel van de intemationale or
ganisatie Eurocontrol of eveneens zou gel
den voor de personeelsleden van de inter
nationale organisaties wier loon onder 
voorbehoud van progressiviteit vrijgesteld 

zou zijn krachtens het verdrag dat ze op
richt of krachtens aanvullende overeen
komsten; de Belgische wetgever dus geen 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijk
heid die het Additioneel Protocol hem hood, 
zodat het loon van eiser krachtens voor
noemd artikel 3, § 1, zonder toepassing van 
het voorbehoud van progressiviteit, volle
dig is vrijgesteld van de Belgische 
personenbelasting; 2. artikel87quater, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, zoals het van toepassing was op de be
trokken aanslagjaren, weliswaar bepaalt : 
"de inkomsten die zijn vrijgesteld krach
tens internationale overeenkomsten ter 
voorkoming van dubbele belasting wor
den in rekening gebracht voor het bepa
len van de belasting, maar deze wordt ver
minderd in evenredigheid met het gedeelte 
van de inkomsten die zijn vrijgesteld in het 
geheel van de inkomsten"; die bepaling 
evenwel, luidens de bewoordingen zelf er
van, enkel betrekking heeft op "de inter
nationale overeenkomsten ter voorkoming 
van dubbele belasting"; het Internatio
nale Verdrag tot samenwerking in het be
lang van de veiligheid van de luchtvaart 
"Eurocontrol", dat is aangevuld door het 
Additioneel Protocol, geen overeenkomst 
"ter voorkoming van dubbele belasting" is; 
het daarentegen ten bate van de Organi
satie een belasting invoert op de door die 
Organisatie aan haar personeel betaalde 
salarissen en lonen en vervolgens die lo
nen vrijstelt van nationale inkomstenbe
lasting; de multilaterale verdragen tot op
richting van internationale organisaties 
meestal dat soort fiscaal voorrecht invoe
ren voor hun personeel; dat voorrecht, on
geacht of het met of zonder voorbehoud van 
progressiviteit wordt toegekend, ertoe 
strekt zowel de onafhankelijkheid van het · 
personeel van de organisatie t.a.v. de over
heid van hun eigen land te waarborgen, als, 
in het belang van de internationale orga
nisatie zelf, te vermijden dat personeels
leden van verschillende nationaliteit en met 
een verschillende woonplaats lonen ont
vangen, die na belasting, zouden verschil
len; dergelijke overeenkomsten dus geens
zins ertoe strekken dubbele belasting te 
voorkomen; de in artikel 3, § 1, van het 
voornoemde Additioneel Protocol vervatte 
bepaling van voorbehoud van progressivi
teit overeenstemt met die welke voorkomt 
in de meeste Belgische overeenkomsten ter 
voorkoming van dubbele belasting (zie, bij
voorbeeld, artikel 24, § 2, 1·, van de 
Belgisch-Nederlandse overeenkomst) en de 
ratio legis van de in voornoemd artikel 
87quater vervatte regel eveneens geldt voor 
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de krachtens voornoemd artikel 3, § 1, van 
het Additioneel Protocol vrijgestelde lo
nen; artikel87quater evenwel strikt moet 
worden gei:nterpreteerd, zoals alle bepa
lingen van de belastingwet; de toepas
sing ervan dus niet bij analogie kan wor
den uitgebreid om een lacune in ~.e 
belastingwet aan te vullen; het arrest hlJ
gevolg, nu het beslist dat '.'oor~oemd .arti
kel87quater van toepassmg lS op e1sers 
loon dat krachtens voornoemd artikel 3, 
§ 1, ~an het voornoemde Additioneel ~ro
tocol is vrijgesteld, voornoemd artlkel 
87quater schendt; indien het arrest bete
kent dat krachtens artikel 3, § 1, van het 
voornoe~de Additioneel Protocol, en onge
acht de toepassing van artikel 87quater, de 
door Eurocontrol aan eiser betaalde vrij
gestelde lonen in aanmerking moeten wor
den genomen voor de vaststelling van de 
personenbelasting die ei~er _op all~ ove
rige inkomsten verschuld1gd 1s, arhkel3, 
§ 1, van het voornoemde Additioneel Pro
tocol schendt : 

Over het door verweerder aange
voerde middel van niet-ontvan
kelijkheid volgens hetwelk artikel 
87quater van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) is geschon
den: 

Overwegende dat het arrest, om de 
bedrijfsinkomsten van de eisers sa
men te voegen voor de berekening van 
de door eiseres verschuldigde belas
ting, steunt op het feit dat de 
hervormingswet van 7 december 1988 
die de samenvoeging van de bedrijf
sinkomsten van de echtgenoten heeft 
afschaft artikel87quater van het Wet
hoek v~n de Inkomstenbelastingen 
(1964) niet heeft gewijzigd; dat die 
overweging aantoont dat het hofvan 
beroep voornoemd artikel 87quater 
heeft toegepast voor de berekening van 
de belasting; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 
Overwegende dat artikel3, § 1, van 

het Additioneel Protocol van 6 juli 
1970 bij het Internationaal Verdrag 
van 13 december 1960 tot samenwer
king in het belang van de veiligheid 
van de luchtvaart "Eurocontrol", ge
wijzigd bij artikel 1 van het bij de wet 

van 27 november 1980 goedgekeurd 
Protocol van 21 november 1978 on
der meer bepaalt dat "(. .. ) de perso
neelsleden van de Organisatie ( ... ) wor
den (. .. ) onderworpen aan een 
belasting ten bate van de Organisa
tie op de hen door deze Organisatie be
taalde salarissen en lonen (. .. ). Vapaf 
de datum van toepassing van deze be
lasting worden de salarissen en lo
nen vrijgesteld van nationale belas
ting. De verdragsluitende Staten 
kunnen de aldus vrijgestelde salaris
sen en lonen echter in aanmerking ne
men bij de vaststelling van de voor de 
overige inkomsten geldende belas
ting"; 

Overwegende dat de Belgische wet
gever geen gebruik heeft gema~t van 
de mogelijkheid die de laatste zm van 
voornoemd artikel 3, § 1, biedt en 
meer bepaald de wijze niet heeft vast
gesteld waarop de door "Eurocontrol" 
betaalde salarissen en lonen in aan
merking genomen worden bij de be
rekening van de voor de overige in
komsten geldende belasting; 

Overwegende dat artikel 87 quater 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964), zoals het van toe
passing was op de litigieuze aanslag
jaren, weliswaar bepaalt: "de inkom
sten die zijn vrijgesteld krachtens 
internationale overeenkomsten ter 
voorkoming van dubbele belasting 
worden in rekening gebracht voor het 
bepalen van de belasting, maar deze 
wordt verminderd in evenredigheid 
met het gedeelte van de inkomsten ~ie 
zijn vrijgesteld in het geheel van de m
komsten"; dat het met het voornoemde 
Additioneel Protocol aangevulde In
ternationaal Verdrag tot samenwer
king in het belang van de veiligheid 
van de luchtvaart "Eurocontrol" even
wei niet strekt tot voorkoming van 
dubbele belasting en derhalve niet be
hoort tot de in artikel 87quater van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) bedoelde overeenkom
sten; dat het arrest, nu het hierover 
anders beslist, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

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 Brussel. 

2 januari 1997- 1e kamer- Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - \kr
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en 
DeBruyn. 

Nr. 2 

1 e KAMER- 2 januari 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- ONROE
RENDE VOORHEFFING- VERMINDERING- BE
SCHEID EN WONING - VOORWAARDEN -
DRAAGWIJDTE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING IN CASSATIE- MEMORIE VAN ANT
WOORD- BRIEF- TER POST AANGETEKENDE 
BRIEF. 

1 o Zodra een van de in art. 260 W.I.B. 
(1992) gestelde voorwaarden niet meer 
vervuld is, verliest de belastingplichtige 
definitief het voordeel van de voorkeur
regeling die door die bepaling ten voor
dele van de eigenaars van bescheiden wo
ningen is ingevoerd (1). [Art. 389, eerste 
lid, W.I.B. (1992) (2).] 

2° Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992) be
paalt dat de memorie van antwoord van 
de verweerder in cassatie op de griffie van 
het Hof van Cassatie moet worden afge
geven; die wetsbepaling wordt niet na-

(1) Zie Cass., 18 okt. 1985 (A C., 1985-86, nr. 
107); antwerp van wet tot wijziging van het W.I.B. 
en van het Wetboek van registratie-, hypotheek
en grifl:ierechten, op het stuk van onroerende fis
caliteit, Memorie van toelichting, Gedr.St., Ka
mer, B.Z. 1979, nr. 126/1, blz. 4. 

(2) Zie ook art. 162, § 4, W.I.B. (1964) en 257, 
1°, W.I.B. (1992). 

geleefd door de verweerder in cassatie die 
zijn memorie van antwoord niet ter grif
fie afgeeft maar ze bij ter post aangete
kende briefnaar die griffie verstuurt (3). 
[Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992).] 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0062.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1996 door 
het Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van de artikelen 257, 1° en 260 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit 
van 10 april1992 en bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992, 

doordat het hofvan beroep in een tussen
arrest van 18 oktober 1995 erop wijst dat 
"de toekenning van de vermindering (van 
een vierde van de onroerende voorheffing 
in verband met de door belastingplich
tige volledig betrokken waning) in begin
sel onderworpen is aan de voorwaarde dat 
het kadastraal inkomen van de gezamen
lijke onroerende goederen waarvan de be
lastingplichtige eigenaar is, niet meer be
draagt dan 30.000 frank", en dat krachtens 
artikel 260 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen 1992, zelfs wanneer die 
grens van 30.000 frank wordt overschre
den, die "vermindering behouden blijft voor 
de belastingplichtige die ze genoten heeft 
voor het aanslagjaar 1979, zolang (-) de 
belastingplichtige zijn waning volledig blijft 
betrekken, (-) het overschrijden van de 
grens van 30.000 frank uitsluitend het ge
volg is van de algemene perekwatie van de 
kadastrale inkomens van toepassing met 
ingang van het aanslagjaar 1980, (en-) 
het kadastraal inkomen van de gezamen
lijke onroerende goederen van de belas
tingplichtige niet meer bedraagt dan 40.000 
frank"; dat het hof van beroep vervolgens 
vaststelt dat, "onder voorbehoud van de 
noodzakelijke controles, de vermindering 
van voorheffing (a) al sinds vele jaren aan 
(de heer) Libert is toegekend, en in 1989 

(3) Cass., 5 sept. 1996, A.R. nr. F.96.0003.F 
CA.C., 1996, nr. 294). 
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wegens een erfenis waardoor bet kada
straal inkomen van de gezamenlijke on
roerende goederen op 40.964 werd gebracht, 
werd afgeschaft, maar dat (de heer) Li
bert evenwel bevestigt dat bet door hem 
geerfde pand in juli 1991 werd verkocht"; 
dat het oordeelt dat "noch de letter, noch de 
geest van de bedoelde bepalingen blijk
baar er aan in de weg staan dat de afschaf
fing van de vermindering van de onroe
rende voorheffing op grond dat bet 
kadastraal inkomen van de gezamenlijke 
roerende goederen meer bedraagt dan 
40.0000 frank, kan worden ingetrokken zo
dra dat inkomen, mits de andere wette
lijke voorwaarden vervuld blijven, we
gens een wijziging van het vermogen van 
de belastingplichtige, weer minder be
draagt dan 40.0000 frank"; bet, alvorens 
uitspraak te doen over de gegrondheid van 
de voorziening, de heropening van de de
batten beveelt teneinde zowel bet bestuur 
als de verzoeker in staat te stellen alle no
dige toelichtingen en stukken te verstrek
ken; dat het in zijn arrest van 23 februari 
1996 besluit dat uit de stukken ( ... ) wel de
gelijk blijkt dat, wegens de verkoop van bet 
pand waarvan de verwerving voor een 
vijfde door erfenis tot gevolg had het ka
dastraal inkomen op een boger bedrag dan 
40.000 frank te brengen bet kadastraal in
komen van de gezamenlijke onroerende 
goederen van Libert vanaf bet aanslag
jaar 1992 niet meer bedraagt dan 40.000 
frank"; dat het hof de vermindering van een 
vierde van de onroerende voorheffing toe
kent, aangezien, luidens bet arrest, "de 
woorden 'zolang', in hun context beteke
nen dat, als de drie bij (artikel 260 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) bepaalde voorwaarden zijn ver
vuld, de vermindering van een vierde van 
de onroerende voorheffing'behouden blijft', 
d.w.z. dat de betrokken belastingplich
tige erop recht blijft hebben, ook al is de 
grens van 30.000 overschreden, (en) dat, 
omgekeerd, als een van de drie voorwaar
den niet meer vervuld is, de belastingplich
tige die vermindering niet meer geniet; dat 
volgens bet hof noch uit de letter noch uit 
de geest van de wet blijkt dat bet verlies 
van het belastingvoordeel definitief en on
herroepelijk zou zijn, en dat een derge
lijke veronderstelling, die strijdig is met bet 
beginsel van de annaliteit van de belas
ting, door de wetgever ongetwijfeld zorg
vuldig zou zijn gepreciseerd", 

terwijl, nude belastingen de openbare 
orde raken, bepalingen van de belasting
wetten op beperkende wijze moeten wor
'den gei:nterpreteerd, te meer daar de des-

betreffende bepaling een gunstmaatregel 
inhoudt; artikel 260 uitdrukkelijk bepaalt 
dat, wanneer de in artikel257, 1", ver
melde grens van 30.000 frank wordt over
schreden, de vermindering van een vierde 
ingevolge die bepaling niettemin behou
den blijft voor de belastingplichtige die ze 
genoten heeft voor het aanslagjaar 1979, 
zolang : ... 2" bet overschrijden van de grens 
van 30.000 frank uitsluitend het gevolg is 
van de algemene perekwatie van de ka
dastrale inkomens van toepassing met in
gang van het aanslagjaar 1980, en 3" bet 
kadastraal inkomen van de gezamenlijke 
onroerende goederen van de belastingplich
tige niet meer bedraagt dan 40.000 frank; 
de bewoordingen van de wetgever duide
lijk genoeg zijn en niet kunnen worden uit
gelegd op de wijze zoals bet hof van be
roep dat doet; de woorden "blijft ... 
behouden zolang" (in het Frans mainte
nue ... aussi longtemps que) inhouden dat, 
wanneer de belastingplichtige ook maar 
eenmaal niet meer aan de door die bepa
ling gestelde voorwaarden voldoet, hij de
finitief het recht op de vermindering ver
liest; die interpretatie wel degelijk strookt 
met de bedoelingen van de wetgever aan
gezien de memorie van toelichting ( Gedr. 
St., 126, Senaat, 1979, nr. 1, p. 4) bet 
nieuwe doel van de wet omschrijft, "met 
dien verstande echter dat een bijzondere 
bepaling (artikel 162, § 4, van bet Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen) bet be
houd van de vermindering waarborgt aan 
hen die er voor bet ogenblik van genieten 
en dit voor zolang geen wijziging optreedt 
in hun toestand, met andere woorden, de 
verworven rechten blijven behouden in
dien het overschrijden van de nieuwe grens 
uitsluitend bet gevolg is van de perekwa
tie (geen nieuwe aankoop, noch verbou
wingen in bestaande onroerende goede
ren)'', de wetgever evenwel bepaalde "dat 
de vermindering niet meer zal worden toe
gekend, wanneer bet nieuw kadastraal in
komen van al de goederen die de eigenaar 
bezit boger is dan 30.000 frank" (thans 
40.000 frank); het hofbijgevolg, nu het de 
vermindering van een vierde van de voor
heffing toekent, hoewel de wettelijke grens 
van 40.000 frank op een bepaald ogen
blik is overschreden, doordat de belasting
plichtige een pand had geerfd, de in het 
middel aangegeven bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 257, 1 ", 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1992) bepaalt dat een ver
mindering van een vierde van de on
roerende voorhe:ffing wordt verleend in 
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verband met de door de belastingplich
tige volledig betrokken waning, wan
neer het kadastraal inkomen van zijn 
gezamenlijke in Belgie gelegen onroe
rende goederen niet meer bedraagt 
dan 30.000 frank; 

Dat artikel 260 van voomoemd wet
hoek bepaalt dat, wanneer de in arti
kel257, r, vermelde grens van 30.000 
frank wordt overschreden, de vermin
dering van een vierde niettemin be
houden blijft voor de belastingplich
tige die ze genoten heeft voor het 
aanslagjaar 1979, zolang : 1° de be
lastingplichtige zijn waning volledig 
blijft betrekken, 2° het overschrijden 
van de grens van 30.000 frank uit
sluitend het gevolg is van de alge
mene perekwatie van de kadastrale in
komens van toepassing met ingang 
van het aanslagjaar 1980, 3o het ka
dastraal inkomen van de gezamen
lijke onroerende goederen van de be
lastingplichtige niet meer bedraagt 
dan 40.000 frank; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel 260 bijgevolg heel strikte voor
waarden stelt opdat de eigenaar van 
een pand waarvan het kadastraal in
komen meer bedraagt dan 30.000 
frank de uitzonderlijke regeling die het 
invoert kan genieten en dat de wet
gever het behoud van die verminde
ring enkel heeft willen waarborgen 
aan degenen die zein 1979 genoten en 
dit voor zolang er geen wijziging in
treedt in hun toestand; 

Dat, bijgevolg, de belastingplich
tige, zodra een van die voorwaarden 
niet meer vervuld is, definitief het 
voordeel verliest van de voorkeur
regeling die door voornoemd artikel 
260 is ingevoerd; 

Dat het arrest, nu het de voorkeur
regeling die door dat artikel wordt in
gevoerd, op verweerder toepast voor 
het aanslagjaar 1992, ofschoon het 
vaststelt dat het kadastraal inkomen 
van de gezamenlijke onroerende goe
deren van verweerder van 1989 tot 
1991 meer bedroeg dan 40.000 frank, 
de voornoemde artikelen 257, 1°, en 
260 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992) schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord die 
verweerder, in strijd met artikel 389 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992, bij ter post aange
tekende brief naar de griffie van het 
Hof heeft verstuurd, vemietigt 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 Bergen. 

2 januari 1997 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-gener~al. 

Nr. 3 

1 e KAMER - 2 januari 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING
TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID -
BEWIJSLAST. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING
TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID
BEWIJSLAST- TEGENBEWIJS- VOORW AAR
DEN. 

1 o Wanneer het bestuur de belastbare 
grondslag wettig heeft geraamd volgens 
tekenen en indicien waaruit een hogere 
graad van gegoedheid blijkt dan uit de 
aangegeven inkomsten, moet de belas
tingplichtige, aan de hand van positieve 
en controleerbare gegevens, aantonen dat 
die gegoedheid voortkomt uit andere in
komsten dan die welke in de inkomsten
belasting kunnen worden belast of uit in
komsten die tijdens een vroegere periode 
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dan de belastbare zijn verkregen (1). [Art. 
247 WI.B. (1964); art. 341 WI.B. (1992).] 

2° Wanneer het bestuur de belastbare in
komsten heeft vastgesteld volgens teke
nen en indicien, kan de belastingplich· 
tige, om aan te tonen dat zijn gegoedheid 
voortkomt uit andere inkomsten dan die 
welke in de inkomstenbelasting kunnen 
worden be last of uit inkomsten die tij
dens een vroegere periode dan de belast
bare zijn verkregen, niet volstaan met lou
tere beweringen, al was het over zijn 
kapitaal; hij moet positieve, doorslagge
vende en controleerbare gegevens aan
brengen (2). [Art. 247 W.I.B. (1964); art. 
341 W.I.B. (1992).] 

(BELGISCHE STAAT· MIN. V. FINANCIEN 
T. HUMBLE E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. F.96.0074.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1996 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 24 7 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), 

doordat het hof van beroep erop wijst 
"dat het bestuur aileen voor het betrok
ken aanslagjaar de belastbare grondslag 
ten aanzien van de (verweerders) (. .. ) heeft 
geraamd volgens indicien; dat het hier in
komsten betrof (die ten slotte werden be
schouwd als inkomsten van niet nader be
paalde herkomst) ten bedrage van 
9.556.000 frank, die geacht werden ver
kregen te zijn tussen 1 januari 1989 en 24 
april1989, dag waarop blijkens een bor
derel dat bedrag in het Groothertogdom 
Luxemburg was belegd; dat voornoemd 
stuk een jaar later bij een douaneonderzoek 
op hen was ontdekt"; dat het hofvervol
gens beslist dat, "ook al geldt het bewijs 
volgens tekenen en indicien voor alle in
komsten zonder enig onderscheid, zodat het 
bestuur noch de aard noch de herkomst van 
de inkomsten moet aantonen, er toch moet 

(1) Cass., 4jan. 1991, A.R. nr. F.1803.N (A. C., 
1990-91, nr. 225). 

(2) Zie Cass., 23 april1987, A.R. nr. F.773.F 
(A. C., 1986-87, nr. 496); 1 juni 1990, A.R. nr. 
F.1734.N (ibid., 1989-90, nr. 578). 

worden onderstreept dat, hoewel artikel 
247 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) een wettelijk vermoe
den van herkomst invoert, dat vermoe
den enkel betrekking heeft op de inkomsten 
en niet op het kapitaal; dat voomoemde be
paling immers, ook allegt zij het tegenbe
wijs op aan de belastingplichtige, hoofdza
kelijk spreekt van de mogelijkheid om de 
belastbare grondslag te ramen volgens te
kenen en indicien van gegoedheid, wat niet 
betekent dat het bestuur zo maar kan be
slissen dat dergelijke tekenen of indicien 
ipso facto een belasting tot gevolg hebben 
ten belope van hun bedrag"; dat het ar
rest, nu het vaststelt "dat het bestuur te de
zen, door de ongenuanceerde toepassing 
van de bovenvermelde tekst, dat artikel 
niet wettig heeft toegepast, daar het deli
tigieuze aanslagen had berekend terwijl de 
door de douane-ambtenaren ontdekte ge
gevens betreffende een vastgestelde beleg
ging die in aanmerking kon worden geno
men als tekenen of indicien, moesten 
onderzocht worden op een wijze dat een on
derscheid kon worden gemaakt tussen wat 
zij aan belastbare inkomsten aan het licht 
brengen en wat in voorkomend geval als 
niet aan belasting onderworpen kapitaal 
zou moeten worden beschouwd", de liti
gieuze aanslag tenietdoet wegens schen
ding van artikel 24 7 van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen (1964), 

terwijl, krachtens artikel 24 7 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), de tijdens een belastbaar tijdvak 
vastgestelde uitgaven, beleggingen, inves
teringen en vermogensaangroei, die wor
den aangemerkt als tekenen en indicien 
waaruit een hogere graad van gegoedheid 
dan uit de aangegeven inkomsten blijkt, be
houdens tegenbewijs door de belasting
plichtige, worden vermoed voort te ko
men van de belastbare inkomsten, dat zijn 
de inkomsten die tijdens het belastbaar 
tijdvak zijn verkregen; de belastingplich
tige dat wettelijk vermoeden van herkomst 
enkel kan weerleggen als hij, aan de hand 
van vaststaande, afdoende en controleer
bare gegevens bewijst dat die gegoedheid te 
danken is aan andere inkomsten dan die 
welke belastbaar zijn in de inkomstenbe
lastingen of aan inkomsten die verkregen 
zijn tijdens een vroeger belastbaar tijd
vak; het hofvan beroep bijgevolg, nu het 
beslist dat de door de douane-ambtenaren 
ontdekte gegevens - die volgens het hof 
"betrekking hebben op een vastgestelde be
legging die in aanmerking kon worden ge
nomen als tekenen ofindicien"- derwijze 
moesten worden onderzocht dat een 
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: onderscheid kon worden gemaakt tussen 
wat zij aan belastbare inkomsten aan het 
licht brengen en wat, in voorkomend ge
val, als niet aan belasting onderworpen ka
pitaal zou moeten worden beschouwd, of
schoon de belastingplichtige niet bewijst dat 
'die belegging geschied is met andere in
komsten dan die welke belastbaar zijn in de 
inkomstenbelasting of met inkomsten van 
vroegere belastbare tijdvakken, het bij ar
tikel247 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) ingevoerde wette
lijk vermoeden van herkomst miskent en 
die bepaling schendt : 

Over de door verweerders tegen het 
,middel aangevoerde grand van niet
ontvankelijkheid volgens welke het 
'middel opkomt tegen een onaantast
; bare beoordeling van de feitenrechter : 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat de door het bestuur van 
douane en accijnzen ontdekte gege
'vens betrekking hebben op "een vast
gestelde belegging die in aanmerking 
kon worden genomen als tekenen of 
indicien"; 
' Dat het middel die beoordeling niet 
bekri tiseert; 
' Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen; 

Over het middel : 
, Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 24 7 van het Wet
. hoek van de Inkomstenbelastingen be
paalt dat,;behoudens tegenbewijs, de ra
ming van de belastbare grondslag, zo
wel voor rechtspersonen als voor natuur
lijke personen, mag worden gedaan val
gens tekenen of indicien waaruit een 
hogere graad van gegoedheid blijkt dan 
uit de aangegeven inkomsten; 

Dat, krachtens die bepaling, de tij
dens een belastbaar tijdvak vastge
stelde uitgaven, beleggingen, investe
ringen en vermogensaangroei, die 
worden aangemerkt als tekenen of in
dicien waaruit een hogere graad van 
gegoedheid blijkt dan uit de aangege
ven inkomsten, behoudens tegenbe
wijs door de belastingplichtige, wor
den vermoed voort te komen van de 
belastbare inkomsten, dat zijn de 
bedrijfsinkomsten die tijdens het be
lastbaar tijdvak zijn verkregen; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de door de douane-ambtenaren 
ontdekte gegevens "derwijze moes
ten worden onderzocht dat een onder
scheid kon worden gemaakt tussen 
wat zij aan belastbare inkomsten aan 
het licht brengen en wat, in voorko
mend geval, als niet aan belasting on
derworpen kapitaal zou moeten wor
den beschouwd", zonder daarbij vast te 
stellen dat de verweerders aan de 
hand van vaststaande en controleer
bare gegevens bewezen dat de hogere 
graad van gegoedheid dan die welke 
uit de aangegeven inkomsten bleek te 
danken was aan andere inkomsten 
dan die welke belastbaar waren in de 
inkomstenbelastingen of aan inkom
sten die tijdens een vroeger belast
baar tijdvak waren verkregen; 

Dat het arrest derhalve artikel 24 7 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964) schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
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. 

2 januari 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Dela
haye, voor de verweerders. 

Nr. 4 

1 e KAMER- 3 januari 1997 

OVEREENKOMST- UITLEGGING- UIT
LEGGING DOOR DE FEITENRECHTER 
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De feitenrechter kan de juridische aard van 
een door partijen gesloten overeenkomst 
bepalen op grand van de hem regelma
tig voorgelegde gegevens binnen en bui
ten die overeenkomst, mits hij de bewijs
kracht ervan niet miskent en geen bewijs 
aanneemt buiten en hoven de inhoud van 
de akte in de gevallen waarin de wet 
zulks niet toelaat (1). (Art. 1156 B.W.) 

(UNILIN N.V. E.A. T. EAGLE N.V: E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0225.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt: scherr
ding van de artikelen 1 en 2, van het Ver
drag van 19 mei 1956 C.M.R. betreffende 
de overeenkomst tot internationaal ver
voer van goederen over de weg, opgemaakt 
te Geneve, goedgekeurd bij wet van 4 sep
tember 1962, 1134, 1135, 1156, 1710, 
1779.2·, en 1782, van het Burgerlijk Wet
hoek, 12, van de wet van 5 mei 1872, vor
mend titel VII, van hoek I, van het Wet
hoek van Koophandel, 1, 2, en 3, van de wet 
van 25 augustus 1891, vormend titel 
VII his, van hoek I, van het Wetboek van 
Koophandel, 1.1• en 1.3·, van de Wet van 26 
juni 1967 betreffende hun statuut van de 
tussenpersonen op het gebied van 
goederenvervoer, 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging de vordering van eiseressen om ver
weersters te veroordelen tot betaling van de 
tegenwaarde in Belgische frank van 
2.411, 76 Britse pond ongegrond verklaart, 
op de volgende gronden : "Wat de vorde
ring tussen (eerste eiseres) en (derde tot en 
met negende eiseressen) enerzijds en (eer
ste verweerster) anderzijds betreft, dient te 
worden onderzocht in welke hoedanig
heid (eerste verweerster) opgetreden is: als 
vervoerder of commissionair-vervoerder, zo
als (eiseressen) voorhouden of als com
missionair-expediteur, zoals (eerste ver
weerster) voorhoudt. Op 5.11.86 richtte 
(eerste eiseres) een telex aan (eerste ver-

(1) Cass., 22 okt. 1982, A.R. nr. 3575 (A. C., 
1982-83, nr. 130); zie Cass., 11 sept. 1986, A.R. nr. 
7487 (ibid., 1986-87, nr. 18); 24 maart 1988, A.R. 
nr. 7943 (ibid., 1987-88, nr. 466); 7 sept. 1992, 
A.R. nr. 7882 (ibid., 1991-92, nr. 594). 

weerster) metals inhoud: 'Gelieve een wa
gen te laden voor Hygh Wycombe voor mor
gen 6 november 1986. Gaarne omgaand 
bevestiging". (Eerste verweerster) ant
woordde hierop diezelfde dag : 'Wij plan
nen afhaling 1 X W High Wycombe HC 308 
23 ton afhaling op 6.11.86 lading vezel
plaat afgesproken prijs-vertold 520.00 
Britse pond.' (Eerste verweerster) werpt op 
dat (eerste eiseres) voomoemde factuur niet 
heeft geprotesteerd, hoewel er uitdrukke
lijk in vermeld staat dat zij enkel een 
expeditieopdracht uitgevoerd had. (Eer
ste eiseres) bewijst geen protest. Uit de 
woorden 'wij plannen' aangewend door (eer
ste verweerster) in haar telex van 5.11.86, 
kan niet met zekerheid worden afgeleid dat 
(eerste verweerster) zich verbonden heeft 
als vervoerder. Deze formulering is in se 
niet in strijd met de omschrijving der fac
tuur van 10.11.1986, waarin sprake is van 
een expeditieopdracht. De factuur wordt 
evenmin tegengesproken door de C.M.R. 
vrachtbrief, waarin de naam van (eerste 
verweerster) niet voorkomt. Als vervoer
der wordt in dit document Transport/ 
Loventrans opgegeven. Het wordt niet be
twist dat (eerste verweerster) het vervoer 
niet uitgevoerd heeft. De telex van 
14.11.1986 van (derde eiseres) aan (eer
ste verweerster), waarbij deze in fine 
stelde : 'Verder dienen wij U als vervoer
der verantwoordelijk te stellen voor de 
schade en alle nadelige gevolgen' kan niet 
worden gezien als een protest van de fac
tuur van 10.11.1986. Het gaat niet uit van 
(eerste eiseres) zelf. Bovendien blijkt uit 
deze telex niet dat de omschrijving 
'expeditieopdracht', namens haar verze
kerde (eerste eiseres), geprotesteerd werd. 
Als handelaar had (eerste eiseres) de ver
plichting om een factuur, die niet de ge
trouwe weergave is van de onderliggende 
overeenkomst, binnen een korte termijn te 
protesteren. Bij gemis aan dergelijk pro
test vormt de factuur het bewijs van de on
derliggende overeenkomst. Daarenboven 
legt (eerste verweerster) de copie van een 
aangetekende brief over, verzonden op 
17.7.1985 aan (eerste eiseres) luidend: 
'Niettegenstaande onze goede bestaande re
latie is het wellicht nuttig erop te wijzen 
dat wij als expediteurs uiteraard de Alge
mene Voorwaarden der Expediteurs van 
Belgie volgen'. (Eerste eiseres) kan niet 
worden gevolgd waar zij stelt dat het niet 
bewezen voorkomt dat dit schrijven haar 
werd toegezonden. (Eerste verweerster) legt 
een copie over van het afgiftebewijs van een 
aangetekende zending. (Eerste eiseres) 
draagt de last om te bewijzen dat de door 
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(eerste verweerster) voorgelegde briefniet 
het voorwerp uitmaakt van de litigieuze 
aangetekende zending. Zij faalt in deze be· 
wijslast. Verder legt (eerste eiseres) een vijf. 
tal facturen over uitgaand van (eerste ver· 
weerster) en daterend van na 17.7.1985, 
waarbij een vervoerprestatie aangerekend 
werd. Zij tracht hiermee de draagwijdte van 
het schrijven van 17.7.1985 te ontkrach· 
ten. Er wordt evenwel vastgesteld dat op 
deze facturen onderaan vermeld staat : voor 
uitvoering en levering van bovenstaande, 
overeenkomstig de voorwaarden vermeld op 
keerzijde en volgens de voorwa.arden van 
het C.M.R.·verdrag', wat doet vermoeden 
dat deze gebruikt werden voor vervoer· 
contracten. Op de factuur van 10.11.1986 
wordt evenwel onderaan niet verwezen 
naar de toepasselijkheid van het C.M.R.· 
verdrag, doch enkel naar de bijzondere 
voorwaarden op de keerzijde. Het ontbre· 
ken van de verwijzing naar het C.M.R.· 
verdrag wijst in de gegeven omstandighe· 
den in de richting van de inhoud van de 
aangetekende brief van 17.7 .1985. Het (Hof 
van Beroep) volgt dan ook de eerste rech· 
ter, waar deze oordeelde dat (eerste ver· 
weerster) opgetreden is als expediteur en 
waar hij de vordering van (eerste eiseres en 
derde tot en met negende eiseressen) te· 
gen (eerste verweerster) ongegrond ver· 
klaarde", 

terwijl de feitenrechter niet gebonden is 
door de kwalificatie die partijen geven aan 
een tussen hen gesloten litigieuze overeen
komst, maar de juiste juridische aard daar. 
van kan bepalen op grond van de hem re
gelmatig voorgelegde gegevens binnen en 
buiten die overeenkomst, mits hij de be
wijskracht hiervan niet miskent en geen be· 
wijs aanneemt buiten en hoven de inhoud 
van de akte in de gevallen waarin de wet 
zulks niet toelaat; dat de feitenrechter der· 
halve evenmin gehouden is door de kwa
lificatie die door de ene partij aan de liti· 
gieuze overeenkomst gegeven wordt in een 
factuur, ook al wordt die factuur niet tij
dig geprotesteerd door de andere partij; dat 
de kwalificatie in dat geval evenmin bin· 
dend is voor de feitenrechter wanneer zij 
geen getrouwe weergave is van de onder. 
liggende overeenkomst; dat het bestre
den arrest dan ook ten onrechte beslist 
heeft dat eerste eiseres verplicht was om de 
factuur, die niet de getrouwe weergave is 
van de onderliggende overeenkomst, bin
nen een korte termijn te protesteren en dat 
die factuur anders het bewijs vormt van de 
onderliggende overeenkomst; dat het be· 
streden arrest op die grond immers niet 
wettelijk kon beslissen dat eerste ver-

weerster opgetreden is als expediteur lou
ter omdat zij op 10 november 1986 aan eer· 
ste eiseres een expeditieopracht factureerde 
waarin niet verwezen werd naar de toe
passelijkheid van het C.M.R.-verdrag en 
waartegen eerste eiseres niet wettig ge
protesteerd had, zonder te onderzoeken of 
die kwalificatie wel een getrouwe weer· 
gave was van de onderliggende overeen
komst op grond van de voorgelegde gege
vens zoals het feit dat een vrachtprijs in 
rekening werd gebracht en geen commis
sieloon (schending van art. 1156, B.W.); dat 
het bestreden arrest op die gronden niet 
wettelijk beslist heeft dat eerste verweer
der opgetreden is als expediteur (schen
ding van art. 1134 en 1135 B.W., 12, hoek 
I, lid VII, W.K.H., 1.3", wet 26juni 1967) en 
niet als vervoerder of commissionair
vervoerder (schending van art. 1 en 2 
C.M.R., 1134, 1135, 1710, 1779.2" en 1782, 
B.W., 1, 2, en 3, hoek I, titel Vllbis W.K.H., 
1.1", wet 26 juni 1967), 

zoda,t het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Overwegende dat de feitenrechter de 
juridische aard van een overeenkomst 
kan bepalen op grond van de hem re· 
gelmatig voorgelegde gegevens bin
p_en en buiten die overeenkomst, mits 
hij de bewijskracht hiervan niet mis· 
kent en geen bewijs aanneemt bui· 
ten en hoven de inhoud van de akte in 
de gevallen waarin de wet zulks niet 
toelaat; 

Dat hij hierbij de gemeenschappe· 
lijke bedoeling van de contracterende 
partijen nagaat; 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing baseren op de inhoud 
van de op 10 november 1986 door de 
eerste verweerster opgestelde fac
tuur waarin haar hoedanigheid van 
expediteur was vermeld en die niet 
werd geprotesteerd, op de C.M.R. 
vrachtbrief, op de telex van 5 novem
ber 1986 en op een aangetekende brief 
door de eerste verweerster gericht aan 
de eerste eiseres op 17 juli 1985; dat 
zij op die feitelijke gronden oordelen 
dat de eerste verweerster krachtens de 
overeenkomst niet als vervoerder op
trad maar als expediteur; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de gemeenschappelijke bedoeling van 
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de contracterende partijen nagaat en 
derhalve artikel 1156 van het Burger
lijk Wetboek niet schendt; 

Dat het arrest voor het overige, uit 
de feitelijke gegevens die het vermeldt, 
vermocht afte leiden dat de overeen
komst een expeditieovereenkomst was 
en geen vervoerovereenkomst; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 januari 1997- 1 e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Houtekier en 
Gerard. 

Nr. 5 

1 e KAMER - 3 januari 1997 

VERVOER- GOEDERENVERVOER- LAND
VERVOER - WEGVERVOER - INTERNATIO
NAAL VERVOER- C.M.R.-VERDRAG- BESCHEI
DEN NODIG TER VOLDOENING AAN DOUANE
EN ANDERE FORMALITEITEN- DOOR AFZEN
DER TER BESCHIKKING TE STELLEN BESCHEI
DEN - TEKORTKOMING - SCHADE - AAN
SPRAKELIJKHEID. 

Behoudens in geval van schuld van de ver
voerder is de afzender jegens de vervoer
der aansprakelijk voor alle schaden die 
voortspruiten uit de afwezigheid, onvol
ledigheid of onregelmatigheid van de be
scheiden of inlichtingen die de afzender 
ter voldoening aan douane- en andere for
maliteiten bij de vrachtbrief moet voe
gen of ter beschikking van de vervoer
der moet stellen; is geen dergelijke schade, 
de schade geleden door de belangheb
bende inzake de lading, die volgt uit een 
fout begaan door de vervoerder of uit het 

verlies of de beschadiging van de lading 
(1). (Art. 11.2 C.M.R.-Verdrag.) 

(SAAR AUTOSERVICE MOSOLF GMBH 
T. TRANSCO N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.023l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het door de N.V. Transco op
geworpen middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening ; de voor
ziening is wat haar betreft niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang: 

Overwegende dat eiseres er belang 
bij heeft dat de veroordeling van de 
B.V.B.A. Cobelfret ten voordele van de 
N.V. Transco haar niet zou kunnen 
worden tegengeworpen; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid niet gegrond is; 

Over het middel, gesteld als volgt : scherr
ding van artikel11, in het bijzonder 11, 2, 
van het Verdrag van 19 mei 1956 betref
fende de overeenkomst tot internationaal 
vervoer van goederen over de weg (C.M.R.), 
goedgekeurd bij wet van 4 september 1962 
(hierna C.M.R.-Verdrag genoemd), van ar
tikelen 1134, 1135, 1142, 1145 tot en met 
1151, 1782, 1783, 1784, 1915, 1927 tot en 
met 1934, 1937, 1942, 1943, 1944, 1947, 
1948, 1952 tot en met 1963 van het Bur
gerlijk Wetboek en van de artikelen 1, 4 en 
5 van Titel Vllbis Boek I van het Wetboek 
van koophandel, houdende de wet van 25 
augustus 1891 betreffende de vervoer
overeenkomst, en voor zoveel als nodig van 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, dat in feite 
vaststelt dat eiseres vanwege tweede ver
weerster - die handelde ingevolge een 
vervoeropdracht ontvangen van eerste ver
weerster - op 19 februari 1985 opdracht 
kreeg een wagen Porsche te vervoeren van 
Kelsterbach naar Antwerpen maar dat het 

(1) Zie F. PoNET, De overeenkomst van inter
nationaal wegvervoer C.M.R., Kluwer, 1986, nr. 
447. 
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begeleidend T2-document van de Porsche 
echter vervallen was zodat de wagen niet 
over de grens kon worden gebracht, waar
door de vervoerder "zolang het T2-
document niet werd in orde gebracht, ... 
verplicht was het voertuig in een bewaar
plaats onder te brengen", alwaar het werd 
gestolen, beslist dat de vervoerder "geen en
kele schuld treft dat het vervoer niet kon 
worden voorgezet" daar op grond van art. 
11, 1 en 2 C.M.R.-Verdrag het aan deaf
zender toekwam een geldig T2-document 
aan de vervoerder ter beschikking te stel
len, maar dat de vervoerder "tevergeefS art. 
11, 2 C.M.R. inroept en stelt dat de afzen
der jegens de vervoerder aansprakelijk is 
voor alle schaden die kunnen voortsprui
ten uit de onregelmatigheid van documen
ten" om de reden "dat het verlies van de 
Porsche ingevolge diefstal niet gelijk staat 
met schade, voortspruitend uit de onregel
matigheid van de documenten", 

terwijl die reden niet inhoudt dat in
dien het kwestieus T2 document regelma
tig ware geweest, de diefstal van de Por
sche ook en in dezelfde omstandigheden zou 
hebben plaatsgehad; 

de appelrechters om op wettige wijze de 
aansprakelijkheid van de afzender we
gens onregelmatige douanedocumenten, 
welke in het bijzonder voortvloeit uit art. 
11, 2 C.M.R.-Verdrag, niet te weerhouden 
nochtans hadden moeten vaststellen dat de 
onregelmatigheid van het kwestieus T2-
document niet een van de oorzaken was 
van het verlies van de Porsche, 

zodat het bestreden arrest op onwet
tige wijze beslist dat de afzender in deze 
zaak niet aansprakelijk is en dat derhalve 
de volledige aansprakelijkheid bij de ver
voerder rust (schending van artikel 11, 2 
van het C.M.R.-Verdrag, van artikelen 1134 
en 1135 B.W., krachtens dewelke vermelde 
verdragsbepaling, goedgekeurd bij wet, de 
partijen bij de vervoerovereenkomst bindt, 
van de overige in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen, die betrekking hebben op 
de aansprakelijkheid van de vervoerder en 
die krachtens art. 1134 en 1135 B.W. deel 
uitmaken van de overeenkomst en, voor zo
veel als nodig, van de artikelen 1382 en 
1383 inzoverre het bestreden arrest een 
verkeerde toepassing maakt van de ver
eiste van een oorzakelijk verband) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kelll, lid 1, van het C.M.R.-Verdrag, 
de afzender ter voldoening aan 
douane- en andere formaliteiten, welke 
v66r de aflevering van de goederen 

moeten worden vervuld, de nodige be
scheiden bij de vrachtbrief moet voe
gen of ter beschikking stellen van de 
vervoerder en hem alle gewenste in
lichtingen moet verschaffen; dat, 
krachtens artikel 11, lid 2, van het ge
noemde verdrag, de afzender jegens de 
vervoerder aansprakelijk is voor alle 
schaden, die kunnen voortspruiten uit 
de afwezigheid, onvolledigheid of on
regelmatigheid van deze bescheiden en 
inlichtingen, behoudens in geval van 
schuld van de vervoerder; 

Dat de schaden, waarvan sprake in 
. artikelll, lid 2, C.M.R., de nadelige 
gevolgen zijn die voor de vervoerder 
ontstaan ingevolge de aldaar omschre
ven fout van de afzender; 

Dat zij geen verband houden met de 
schade geleden door de belangheb
bende inzake de lading, die volgt uit 
een fout begaan door de vervoerder of 
uit het verlies of de beschadiging van 
de lading; 

Overwegende dat het arrest dat be
slist dat ''het verlies van de Porsche in
gevolge diefstal niet gelijkstaat met 
schade, voortspruitende uit de onre
gelmatigheid van de documenten", het 
genoemde artikel 11, lid 2, niet 
schendt; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

Dat het middel voor het overige 
geen zelfstandige grief bevat en in zo
verre niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder nader 
acht te slaan op de laattijdige "pleit
nota" van eiseres, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

3 januari 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresselers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ommeslaghe, Nelissen Grade en Kirkpa
trick. 
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Nr. 6 

1 e KAMER- 3 januari 1997 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. 
LEVERINGEN. DIENSTEN)- OPEN
BARE AANBESTEDING- OPMAKENVANDE IN
SCHRIJVING- ONREGELMATIGHEID- NIET 
VOEGEN VAN DE DOOR HET BESTEK VEREISTE 
BESCHEIDEN- BEVOEGDHEID VAN DE OVER
HElD- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 

De onregelmatigheid van de inschrijving 
wegens het niet voegen bij de inschrij
ving van de door de besteksbepalingen 
vereiste bescheiden levert in beginsel een 
relatieve nietigheid op, die echter onder 
omstandigheden een inbreuk kan uitma
ken op essentiele besteksbepalingen; bij 
toetsing of de verwerping van een in
schrijving wegens onregelmatigheid door 
het bestuur wettig is, moet de rechter, aan 
de hand van de concrete gegevens van het 
.beschouwde geval, onderzoeken of de on
regelmatigheid al dan niet een inbreuk is 
op essentiele besteksbepalingen, zonder 
daarbij het recht van de overheid te mis
kennen om de inhoud van de bestekken te 
bepalen en te kwalificeren (1). (Artt. 15, 
§ 2, en 25, § 1, K.B. 22 april 1977.) 

(KU.LEUVEN 
T. CENTRALE VERWARMING L. JASPERS B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0233.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1993 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het middel, gesteld als volgt: schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet zoals van kracht v66r haar coordina
tie op 17 februari 1994 en voor zoveel als 
nodig 149 van de Grondwet zoals thans ge
coordineerd, 107 van de Grondwet zoals 
van kracht v66r haar coordinatie op 17 fe
bruari 1994 en voor zoveel als nodig 159 

(1) Zie D. D'Hoomrn, De gunning van 
overheidscontracten en overheidsopdrachten en het 
toezicht door de Raad van State en de gewone 
rechtbanken, Die Keure, 1993, nrs. 789, 794, 795, 
797. 

van de Grondwet zoals thans gecoordi
neerd, 12, § 1, van de Wet van 14 juli 1976 
betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en dien
sten, 15, § 2, 20, § 5, 25, eerste en tweede 
lid, van het Koninklijk Besluit van 22 april 
1977 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, vooraleer het bij artikel 2, K.B. 19 
augustus 1985 werd vervangen wat arti
kel 25 betreft, 1134 Burgerlijk Wetboek, 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het in die wetsbepaling neergelegde be
ginsel Va.J?- de autonomie der procespartijen, 
de hoorphcht als algemeen beginsel van be
hoorlijk bestuur en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging, 

doordat het bestreden arrest, na erop ge
wezen te hebben dat het onderzoek naar de 
regelmatigheid van de inschrijving ge
beurt met inachtneming van de artikelen 
15, par. 2 van het K.B. van 22 april 1977, 
vooraleer het bij artikel2 van het K.B. van 
19 augustus 1985 werd vervangen, oor
deelt dat de beslissing van de K.U. Leu
ven dd. 6 december 1984 onwettig is en op 
basis hiervan de vordering van verweerster 
tot het bekomen van een schadevergoe
ding van 10% op haar inschrijvingsprijs 
overeenkomstig artikel12, par. 1, van de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, met be
vestiging van het bestreden vonnis dd. 5 ja
nuari 1988, inwilligt o.m. op grond : "( ... ) 
dat het terzake geldende bijzonder be
stek bepaalt onder deel I, 'administra
tieve bepalingen', sub a: ''het opmaken van 
de overeenkomst- voorwaarden", arti
kel 15, p. 7: 2. De volgende documenten 
moeten bij de inschrijving worden gevoegd : 
... h) materiaallijst op straf van nietig
heid van de offerte"; dat de omstandig
heid dat (verweerster) in het bijzonder be
stek het bijvoegen van de materiaallijst 
heeft voorgeschreven op strafvan nietig
heid, niets wijzigt aan het relatiefkarak
ter van deze sanctie; ( ... ) dat de bij te voe
gen materiaallijst bestond uit 19 items 
(ketel, membraanafsluiting, verschildruk
schakelaar enz.) waarvan het merk moest 
worden opgegeven, het type en een verwij
zing naar bij te voegen documenten; dat bij 
het technisch onderzoek van de inschrij
vingen werd vastgesteld dat (verweerster) 
"ondanks de uitdrukkelijke vermelding dat 
de materiaalstaat op 'strafvan nietigheid' 
diende bijgevoegd" op deze materiaallijst 
had ingevuld: "conform aan het bijzon
der bestek"; dat vervolgens werd geno-
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teerd : "De vermelding 'op straf van 
nietigheid' werd op uitdrukkelijk verzoek 
van de A.T.D. bijgevoegd in het bestek" 
(A.T.D. staat voor Algemene Technische 
Diensten van de subsidierende overheid); 
dat uiteindelijk werd geoordeeld : "De in
schrijving is niet conform en wordt niet ver
der weerhouden"; ( ... ) dat uit dit alles be
wezen wordt dat de inschrijving van 
(verweerster) louter en aileen werd ver
worpen omwille van haar administratieve 
niet-conformiteit, dit is : omdat de 
materiaalstaat niet was ingevuld; dat deze 
beslissing aileen werd gemotiveerd door het 
feit dat de bijvoeging van de materiaal
lijst was voorgeschreven op straf van nie
tigheid, maatregel die in het bijzonder be
stek werd ingevoegd op uitdrukkelijk 
verzoek van de A.T.D.; dat blijkt uit wat 
hierboven sub II werd gezegd dat de wijze 
waarop (verweerster) de materiaallijst heeft 
ingevuld, zelfs al staat die gelijk met het 
niet bijvoegen ervan, geen absolute nietig
heid tot gevolg heeft; dat (eiseres) alvo
rens te besluiten tot de relatieve nietig
heid, moest onderzoeken, "in het belang 
van de Schatkist veeleer dan in dat van de 
inschrijvers", of de onregelmatigheid vol
doende ernstig was, ook in haar gevol" 
gen, o.m. gelet op het spel van de mede
dinging en de vergelijkbaarheid van de 
offertes; dat dit vergelijkend onderzoek im
pliceert, zeker wanneer terzake blijkt dat 
er beduidende prijsverschillen zijn en de be
trokken inschrijver de laagste is, dat (ei
seres) een verantwoording vraagt aan de 
betrokken inschrijver; dat (eiseres) niet gel
dig heeft kunnen beslissen dat de laagste 
inschrijving van (verweerster) onregelma
tig was : - enkel en alleen op grond van 
het feit dat (verweerster) zich niet had ge
houden aan een bepaling van het bestek, 
voorgeschreven op straf van nietigheid ten 
verzoeke van de A.T.D.;- en zonder dat 
(verweerster) om verantwoording was ver
zocht", 

terwijl, (. .. ) tweede onderdeel, artikel 25, 
eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 
22 april1977, vooraleer het bij artikel2 van 
het K.B. van 19 augustus 1985 werd ver
vangen, bepaalt "dat onverminderd de nie
tigheid van elke inschrijving wegens af
wijking van de essentiele besteksbepalingen 
zoals die van artikel14, tweede lid, het be
stuur inschrijvingen als onregelmatig en 
derhalve als onbestaande kan beschou
wen indien zij niet overeenstemmen met de 
bepalingen van afdeling 2 - betreffende de 
opmaak van de inschrijving -, enig voor
behoud inhouden of bestanddelen bevat
ten die niet met de werkelijkheid overeen-

stemmen"; artikel15, par. 2 van hetzelfde 
K.B., luidens hetwelk "bescheiden, model
len en monsters die door het bestek wor
den vereist, bij de inschrijving moeten wor
den gevoegd", deel uitmaakt van de 
"bepalingen van afdeling 2"; de omstan
digheid dat het niet-bijvoegen van de ver
eiste stukken luidens het voorschrift van 
artikel 25, eerste lid, in beginsel een rela
tieve onregelmatigheid uitmaakt, niet be
tekent dat een dergelijke onregelmatig
heid geen substantieel karakter kan 
hebben; het in de eerste plaats aan het be
stuur toekomt om te bepalen of de afwij
king aldan niet op een essentieel voor 
schrift van het bestek betrekking heeft, 

zodat het arrest, door te oordelen "dat de 
omstandigheid, dat (eiseres) in het bijzon
der bestek het bijvoegen van de materiaal
lijst heeft voorgeschreven op strafvan nie
tigheid, niets wijzigt aan het relatief 
karakter van deze sanctie" (arrest, p. 4, 4de 
alinea) en "dat blijkt uit wat hierboven sub 
II werd gezegd dat de wijze waarop (ver
weerster) de materiaallijst heeft ingevuld, 
zelfs al staat die gelijk met het niet bijvoe
gen ervan, geen absolute nietigheid tot ge
volg heeft" (arrest p. 6, laatste alinea en 
p. 7 bovenaan) niet naar recht is verant
woord (schending van de artikelen 15, par. 
2, en 25, eerste lid, van het K.B. van 22 
april1977, vooraleer het bij artikel 2 van 
het K.B. van 19 augustus 1985 werd ver
vangen en 107 van de Grondwet zoals van 
kracht v66r haar coordinatie op 17 februari 
1994 en voor zoveel als nodig 159 van de 
Grondwet zoals thans gecoordineerd op ba
sis waarvan de rechter weliswaar de wet
tigheid van bestuurlijke beslissingen kan 
toetsen, doch er zich van moet onthouden 
zich in de plaats van het bestuur te stel
len om te bepalen of de betrokken afwij
king al dan niet op een essentieel voor
schrift van het bestek betrekking heeft) : 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 25, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 22 april 
1977 bepaalt dat, onverminderd de 
nietigheid van elke inschrijving we
gens afwijking van de essenWHe 
besteksbepalingen zoals die van arti
kel14, tweede lid, het bestuur inschrij
vingen als onregelmatig en derhalve 
als niet-bestaande kan beschouwen in
dien zij niet overeenstemmen met de 
bepalingen van afdeling 2, betreffende 
het opmaken van de inschrijving, enig 
voorbehoud inhouden of bestandde-
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len bevatten die niet met de werke- · 
lijkheid overeenstemmen; 

Dat artikel 15, § 2, van dit konink
lijk besluit bepaalt dat de beschei
den, modellen en monsters die door 
het bestek worden vereist, bij de in
schrijving moeten worden gevoegd ten
zij in het bestek anders is bedongen; 
dat artikel 15, § 2, behoort tot de be
palingen die deel uitmaken van de 
voormelde afdeling 2; 

Overwegende dat het voormelde ar
tikel 25, eerste lid, met betrekking tot 
de gevolgen van een onregelmatige in" 
schrijving een onderscheid maakt tus
sen nietigheden die het noodzakelijk 
gevolg zijn van het afWijken van de es
sen Wile besteksbepalingen en andere 
nietigheden die enkel onder omstan
digheden kunnen volgen uit de mis
kenning van niet essentiEHe besteks
bepalingen; 

Dat uit het onder ling verband tus" 
sen de voormelde wetsbepalingen volgt 
dat de onregelmatigheid van de in
schrijving wegens het niet voegen bij 
de inschrijving van de door de besteks
bepalingen vereiste bescheiden, in be
ginsel een relatieve nietigheid ople
vert, maar dat die onregelmatigheid 
onder omstandigheden een inbreuk 
kan uitmaken op essentiiHe besteks
bepalingen; 

Dat de rechter, bij de toetsing van de 
wettigheid van de verwerping door het 
bestuur van een inschrijving wegens 
onregelmatigheid, moet onderzoeken, 
aan de hand van de concrete gege
vens van het beschouwde geval of de 
onregelmatigheid aldan niet een in
breuk is op essenti!He besteksbepa
lingen, zonder daarbij het recht van de 
overheid te miskennen om de inhoud 
van de bestekken te bepalen en te 
kwalificeren; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld "dat de bijvoe
ging van de materiaallijst was voor" 
geschreven op straf van nietigheid, 
maatregel die in het bijzonder bestek 
werd ingevoegd op uitdrukkelijk ver" 
zoek van de A.T.D.", oordeelt dat de 
wijze waarop verweerster de bij de in-

schrijving gevoegde materia!ulijst heeft 
ingevuld, "zelfs al staat die gelijk met 
het niet bijvoegen ervan" geen abso
lute nietigheid van de inschrijving tot 
gevolg heeft; 

Dat het dit oordeel enkel hierop 
grondt dat het niet voegen van de door 
het bijzonder bestek vereiste beschei
den geregeld wordt door artikel 15, 
§ 2, van het voormelde koninklijk be
sluit, dat deel uitmaakt van afdeling 
2 van dit koninklijk besluit, en "dat de 
omstandigheid, dat de (eiseres) in het 
bijzonder bestek het bijvoegen van de 
materiaallijst heeft voorgeschreven op 
strafvan nietigheid, niets wijzigt aan 
het relatief karakter van deze sane
tie", zonder concreet na te gaan of de 
vastgestelde wijze van invulling van de 
materiaallijst een inbreuk uitmaakte 
op essentitHe besteksbepalingen; 

Dat het aldus artikel 25, eerste lid, 
van het voormelde koninklijk besluit 
schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond 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 Gent. 

3 januari 1997 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Wauters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Gryse en Butzler. 

Nr. 7 

1 e KAMER- 3 januari 1997 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - WIJZIGING DOOR DE 
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ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE- GEZA· 
MENLIJKE AANSLAG VAN DE ECHTGENOTEN
BERICRT VAN WIJZIGING- KENNISGEVING 
VAN RET BERICRT - TOT EN MET RET 
AANSLAGJAAR 1980. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- WIJZIGING DOOR DE 
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE- GEZA
MENLIJKE AANSLAG VAN DE ECHTGENOTEN
BERICRT VAN WIJZIGING- KENNISGEVING 
VAN RET BERICRT- VANAF RET AANSLAG
JAAR 1981. 

1 o In geval van gezamenlijke aanslag van 
de echtgenoten, die op naam van het ge
zinshoofd wordt vastgesteld, moet het be
richt van wijziging van de aangifte niet 
tevens worden gestuurd aan de 
echtgenoot-niet gezinshoofd die met het 
gezinshoofd samenwoont (1). (Art. 73 
W.I.B. 1964 v66r zijn wijziging bij art. 16 
wet 8 aug. 1980; art. 251 W.I.B. 1964.) 

2° In geval van gezamenlijke aanslag van 
de echtgenoten moet het bericht van wij
ziging van de aangifte aan iedere echt
genoot ter kennis worden gebracht (2); 
wanneer het bericht van wijziging slechts 
aan een echtgenoot werd verstuurd, is de 
procedure evenwel niet onregelmatig als 
voldoende vaststaat dat de andere echt
genoot tijdig kennis kreeg van het be
richt en van zijn inhoud (3). (Art. 73 zo
als gewijzigd bij art. 16 wet 8 aug. 1980 
en thans art. 251 W.I.B. 1964, artt. 126 
en 346, W.I.B. 1992.) 

(DEPUYDT 
T. BELGISCRE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F.94.0029.N ) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 27 januari 1994 ge-

(1) Onder de destijds geldende wetgeving werd 
de aanslag aileen op naam van het gezinshoofd 
ingekohierd en werd het kohieruittreksel ai
leen aan deze gestuurd, alhoewel beide echtge
noten belastingschuldige zijn. Zie de conclusie van 
adv.-gen. Krings bij Cass., 2 feb. 1977 (A.. C., 1977, 
(616) 621-622. 

(2) Cass., 6 april1992, A.R. nr. F.1147.F (A.. C., 
1991-92, nr. 421). 

(3) Zie Cass., 18 nov. 1993, A.R. nr. F.93.0026.F 
(A.. C., 1993, nr. 470), en de concl. van adv.-gen. Pi
ret, in Bull. en Pas. 

wezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 3, 5, 73, 212, 
214 en 251 van het Wetboek van Inkom
stenbelastingen, zoals deze over de aanslag
jaren 1977 tot en met 1980 van toepas
sing waren, 

doordat het arrest over de aanslagjaren 
1977 tot en met 1980, ten aanzien van de 
grief en het niet-betwiste feit dat de be
richten van wijziging enkel verstuurd wer
den aan eerste eiser en niet aan zijn echt
genote, tweede eiseres, tot het besluit komt 
dat hierbij door de Administratie geen wets
schending of andere sanctioneerbare on
regelmatigheid werd begaan, op basis van 
de determinerende overwegingen dat voor 
het aanslagjaar 1977 en dit tot en met 1980 
het toenmalig artikel 73 § 6 van het Wet
hoek van Inkomstenbelastingen uitdruk
kelijk voorzag dat de aanslagen steeds op 
naam van het gezinshoofd worden geves
tigd, dat derhalve terecht alle stukken op 
naam van de eiser werden opgesteld, dat 
het trouwens ook altijd de eiser alleen is ge
weest die met de administratie heeft ge
handeld en zijn echtgenote zelfs de be
zwaarschriften niet heeft mede onderte
kend, dat aan de echtgenote van de eiser 
bovendien geen bericht van wijziging moest 
worden verstuurd nu baar inkomsten niet 
werden gewijzigd, en dat derhalve nocb 
baar belangen nocb baar recbten van ver
dediging werden geschonden en er dan ook 
niets onwettig is gebeurd, 

terwijl de echtgenote van eerste eiser als 
rijksinwoonster onderworpen is aan de 
personenbelasting (artikel 3 W.I.B.) op alle 
inkomsten als omscbreven in het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen (artikel 5 
W.I.B.), zij tevens wettelijk gehouden is tot 
bet indienen van een aangifte (artikel 212 
W.I.B.) op de wettelijk voorziene wijze (art. 
214 W.I.B.), baar inkomsten ongeacht bet 
huwelijksvermogensstelsel worden samen
gevoegd met de inkomsten van haar echt
genoot om als globaal netto-belastbaar in
komen te worden belast (artikel 73 W.I.B.), 
welke belasting principieel ook op haar roe
rende en onroerende goederen kan wor
den ingevorderd (artikel 294 W.I.B.), en zij 
derhalve, ongeacht het feit dat een latere 
aanslag enkel op naam van bet gezins
boofd wordt gevestigd, als 'belangheb
bende' in de zin van artikel251 van bet 
Wetboek van Inkomstenbelastingen moet 
bescbouwd worden, aan wie op straffe van 
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nietigheid der aanslag voorafgaandelijk een 
gemotiveerd bericht van wijziging dient te 
worden toegestuurd ten aanzien van ie
dere wijziging die de administratie wenst 
aan te brengen aan de gezamenlijk en glo
baal belastbare aangegeven inkomsten, 

zodat het arrest, enkel mits schending 
van de artikelen 3, 5, 73, 212, 214 en meer 
specifiek van artikel 251 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen, heeft kunnen 
stellen dat aan de echtgenote van eerste ei
ser geen bericht van wijziging over de 
aanslagjaren 1977 tot en met 1980 diende 
gestuurd te worden, en dat door dit niet
toesturen niets onwettig is gebeurd : 

Overwegende dat uit artikel 73 van 
het Wetboek van inkomstenbelastin
gen (1964), voor zijn wijziging bij ar
tikel 16 van de wet van 8 augustus 
1980, blijkt dat de inkomsten van de 
echtgenoten worden samengevoegd, 
ongeacht het aangenomen huwelijks
vermogensstelsel, en dat de aanslag, in 
alle gevallen op naam van het gezins
hoofd wordt vastgesteld; 

Dat weliswaar uit artikel 294 van 
dat wetboek volgt dat beide echtgeno
ten belastingschuldige zijn; dat aan elk 
van heiden principieel het recht toe
komt een bezwaarprocedure in te lei
den; 

Dat hieruit echter niet kan wor
den afgeleid dat een bericht van wij
ziging ook behoorde gestuurd te wor
den aan de echtgenoot-niet gezinshoofd 
die met het gezinshoofd samenwoont; 

Overwegende dat de appelrechters 
ervan uitgaan dat de eisers samen
woonden, en vaststellen dat eiser het 
gezinshoofd was en in kennis werd ge
steld van het bericht bedoeld in arti
kel 251 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964); 

Dat zij op grond van die vaststel
lingen vermochten te beslissen dat de 
procedure regelmatig was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel 73, meer in het bij
zonder § 4, zoals gewijzigd door artikel16 
van de Wet van 8.8.1980, en van artikel 
251 van het Wetboek van Inkomstenbelas-

tingen, zoals deze van toepassing waren 
over de aanslagjaren 1981 en 1982, 

doordat het arrest over de aanslagjaren 
1981 en 1982, ten aanzien van de grief en 
het niet-betwiste feit dat de berichten van 
wijziging enkel verstuurd werden aan eer
ste eiser en niet aan zijn echtgenote, tweede 
eiseres, tot het besluit komt dat hierbij door 
de Administratie geen wetsschending of an
dere sanctioneerbare onregelmatigheid 
werd begaan, op basis van de determine
rende overwegingen dat vanaf aanslag
jaar 1981 artikel 73, § 4 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen weliswaar be
paalt dat de aanslag in alle gevallen op 
naam van beide echtgenoten wordt geves
tigd en daaruit zou kunnen afgeleid wor
den dat ook een bericht van wijziging aan 
beide echtgenoten zou moeten worden ver
stuurd, maar dat in casu geen wijzigin
gen aan de aangegeven inkomsten van de 
echtgenote van eiser werden gedaan en der
halve geen bericht van wijziging aan haar 
moest worden gestuurd zodat noch haar be
langen noch haar rechten van verdedi
ging werden geschaad en er aldus geen nie
tigheid kan worden weerhouden, 

terwijl wanneer de inkomsten van beide 
echtgenoten worden samengevoegd en de 
aanslag op naam van beide echtgenoten 
moet worden gevestigd overeenkomstig ar
tikel 73 van het Wetboek van Inkomsten
belastingen, het bericht van wijziging als 
voorzien bij artikel251 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen, op identieke 
wijze aan beide echtgenoten moet wor
den gestuurd gezien zij hoofdens deze wet
telijke regeling ten aanzien van de Admi
nistratie der Directe Belastingen gelijke 
rechten en gelijke plichten hebben, te
meer waar de aanslag gevestigd wordt op 
een samengevoegd inkomen, netto geza
menlijk belastbaar inkomen genoemd, 
waarbij de omstandigheid dat aan het aan
gegeven inkomen van de echtgenote geen 
wijzigingen worden aangebracht terzake 
zonder invloed blijft, 

zodat het arrest, enkel mits schending 
van de artikelen 73 en 251 van het Wet
hoek van Inkomstenbelastingen heeft kun
nen beslissen dat aan de echtgenote van ei
ser geen bericht van wijziging diende 
gestuurd over de aanslagjaren 1981 en 
1982, en dat geen nietigheid der aansla
gen kon worden weerhouden : 

Overwegende dat uit artikel 73 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), na zijn wijziging bij ar
tikel 16 van de wet van 8 augustus 
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1980, blijkt dat de inkomsten van de 
echtgenoten worden samengevoegd, 
ongeacht het aangenomen huwelijks
vermogensstelsel, en dat de aanslag, in 
alle gevallen op naam van beide echt
genoten wordt vastgesteld; 

Dat uit artikel 294 van dat wetboek 
volgt dat beide echtgenoten belasting
schuldige zijn; 

Overwegende dat, luidens artikel 
251 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) het bestuur in
dien het meent de gegevens te moe
ten wijzigen welke de belastingplich
tige heeft vermeld in de aangifte, hem 
bij een ter post aangetekende brief in 
kennis stelt van de inkomsten en an
dere gegevens die het voornemens is in 
de plaats te stellen van die welke zijn 
aangegeven; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat elk der echtgenoten, ten 
aanzien van het bestuur van de di
recte belastingen, gelijke rechten en 
verplichtingen heeft en dat aldus een 
bericht van wijziging als bepaald bij 
voornoemd artikel251, aan beide echt
genoten moet worden verstuurd; 

Dat de procedure evenwel niet on
regelmatig wordt, wanneer het be
richt van wijziging slechts aan een 
echtgenoot werd verstuurd, als vol
doende vaststaat dat de echtgenoot 
aan wie het bericht van wijziging niet 
werd verstuurd, tijdig kennis kreeg 
van het bericht en van zijn inhoud; dat 
de vraag of onder dit stelsel de echt
genoot in kennis is gesteld door de 
feitenrechter moet worden beoordeeld; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat eiseres van het bericht 
van wijziging op enige wijze kennis 
kreeg; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de aanslagen van de 
aanslagjaren 1981 en 1982, en over de 
kosten; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar-

rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de eisers in de 
helft van de kosten; houdt de overige 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

3 januari 1997- 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Farrier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert; M. De Sutter, Gent. 

Nr. 8 

38 KAMER- 6 januari 1997 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN -AANLEG- BEPALING
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE 
- VERKIEZINGEN- BEROEP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN -BE
ROEP- AANLEG- BEPALING. 

3o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - ALLERLEI- AANLEG
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE 
- VERKIEZINGEN- BEROEP. 

4° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN- PRO
CEDURE V66R DE STEMMING- VERSNELDE 
PROCEDURE- BEZWAAR- BEROEP- VOOR
W AARDEN- GRONDEN- OPSOMMING- BE
PERKING. 

1°, 2° en 3° Voor de toepassing van art. 78, 
6°, KB. 12 aug. 1994 betreffende de on
dernemingsraden en de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, wordt de aanleg bepaald 
volgens het werkelijk voorwerp van het ge
schil (1). (Art. 78, 6°, K.B. 12 aug. 1994; 
art. 616 Ger.W.) (lmpliciet.) 

(1) Zie Cass., 20 feb. 1984 (twee arresten), A.R. 
nrs. 7027 en 7059 (AC., 1983-84, nr. 345). 
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4° De opsomming van de voorwaarden en 
gronden voor het indienen van een be
zwaar, als bepaald bij art. 27, eerste lid, 
K.B. 12 aug. 1994 betreffende de onder
nemingsraden en de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen en, derhalve, van de voor
waarden en gronden voor beroep dat is 
ingesteld op grand van art. 29, eerste lid, 
van voornoemd K.B. is limitatief (2). 
(Artt. 27, eerste lid, en 29, eerste lid, K.B. 
12 aug. 1994.) 

(GENERALE BANK N.V. 
T. A.C.V: E.A. T.A.V. A.B.V:V: E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0131.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 juli 1995 door de 
Arbeidsrechtbank te Hoei gewezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid, door de verweersters te
gen de voorziening aangevoerd en hier
uit afgeleid dat het bestreden vonnis 
niet in laatste aanleg gewezen is : 

Overwegende dat, luidens artikel 
616 van het Gerechtelijk Wetboek, te
gen ieder vonnis hoger beroep kan 
worden ingesteld, tenzij de wet an
ders bepaalt; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 24, § 2, van de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven, de Koning in bijzon
dere regelen van rechtspleging kan 
voorzien, onder meer voor de geschil
len in verband met de toepassing van 
sectie IV van de wet en haar 

(2) Zie Cass., 30 april1975 (A.C., 1975, 954); 
29 maart 1982 (ibid., 1981-82, nr. 454); noot on
dertekend J.F.L. onder Cass., 8 jan. 1990, A.R. nr. 
8600 (ibid., 1989-90, nr. 275), inzonderheid blz. 
592; Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. S.95.0001.F 
(ibid., 1995, nr. 363); zie, m.b.t. het karakter van 
openbare orde van de sociale verkiezingen en, der
halve, de noodzakelijke restrictieve interpreta
tie van de desbetreffende regels, J.G. GERARD, 
Chronique de jurisprudence, Les elections socia
les 1991, J.T.T, 1992, blz. 158, nr. 3; V. VANNES, 
Le conseil d'entreprise ou comite de securite et 
d'hygiene conventionnels, protection des travail
leurs, orde public, J.T.T., 1005, blz. 488, nrs. 24 
en 25. 

uitvoeringsbesluiten; dat artikel1, § 4, 
i, van de wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers, alsmede de salu
briteit van het werk en van de werk
plaatsen een soortgelijke bepaling be
vat voor de geschillen in verband met 
de toepassing van deze wet en haar 
uitvoeringsbesluiten; 

Dat, ktachtens die bepalingen, ar
tikel 78, 6", van het koninklijk be
sluit van 12 augustus 1994 betref
fende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen be
paalt dat aileen de vonnissen in het 
kader van de geschillen bedoeld bij de 
artikelen 9, 29 en 37 niet vatbaar zijn 
voor hoger beroep; 

Overwegende dat artikel 29, eer
ste lid, bepaalt dat binnen zeven da
gen die volgen op het verstrijken van 
de termijn binnen dewelke het orgaan 
zich dient uit te spreken over de in ar
tikel 27 bedoelde bezwaren, de betrok
ken werknemers, alsook de betrok
ken representatieve organisaties, tegen 
deze beslissing of, bij afwezigheid van 
een beslissing, een beroep kunnen in
stellen bij de arbeidsrechtbank; 

Dat de in artikel 27 bedoelde be
zwaren die zijn welke de werknemers 
alsmede hun representatieve organi
saties binnen zeven dagen na de in ar
tikel 11 voorgeschreven aanplakking 
van het bericht waarbij de datum van 
de verkiezingen wordt aangekondigd, 
bij de raad of het comite, of bij ont
stentenis ervan, bij de werkgever kun
nen indienen tegen de kiezerslijsten, 
vanwege het niet-inschrijven of de on
behoorlijke inschrijving van kiezers of 
vanwege onjuistheden aangaande de 
vermeldingen voorzien bij artikel 17, 
tegen de vaststelling van het aantal 
mandaten per orgaan en per catego
rie, tegen de lijst van het leidingge
vend personeel, in de mate dat op deze 
lijst die overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 11 ter kennis van de 
werknemers is gebracht, een persoon 
voorkomt die geen leidinggevende 
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functie vervult zoals die door de be
palingen van dit besluit is vastge
steld, en tegen de lijst van de kader
leden; 

Dat uit de bewoordingen van de ar
tikelen 27 en 29 blijkt dat de bepalin
gen ervan enkel van toepassing zijn, 
wanneer het bericht waarbij de da
tum van de verkiezingen wordt aan
gekondigd is aangeplakt en de bezwa
ren betrekking hebben op een van de 
in artikelll, 3°, 4°, 5° en 6° vermelde 
aangelegenheden; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat het beroep van de ver
weersters betrekking heeft op het feit 
dat het bericht waarbij de datum van 
de verkiezingen wordt aangekondigd 
niet is aangeplakt in de vestiging te 
Hoei en dat de in de vestiging te Luik 
gedane aanplakking niet in overeen
stemming is met een vroegere beslis
sing van de arbeidsrechtbank; dat het 
vonnis vaststelt dat het bezwaar dat 
tot het beroep aanleiding gaf betrek
king had "op het feit dat slechts een 
enkel comite voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaat
sen is opgericht te Luik-Hoei
Waremme"; 

Overwegende dat bijgevolg het be
roep van de verweersters niet dat is 
waarvan sprake is in artikel 29, maar 
de rechtsvordering die de verweersters 
in hun hoedanigheid van representa
tieve organisaties kunnen instellen 
krachtens de artikelen 24, § 1, 1°, van 
de wet van 20 september 1948 en 1, 
§ 4, h, 1°, van de wet van 10 juni 1952; 

Dat het bestreden vonnis, nu het 
geen uitspraak doet over een beroep in 
de zin van het bovenaangehaalde ar
tikel 29, niet onder de toepassing valt 
van artikel 78, 6°, van het koninklijk 
besluit van 12 augustus 1984 en der
halve vatbaar is voor hoger beroep; 

Dat het bestreden vonnis niet in 
laatste aanleg is gewezen, zodat de 
voorziening, zoals de verweersters be
togen, niet ontvankelijk is op grond 
van artikel 608 van het Gerechtelijk 
'.iVetboek; 

Overwegende dat de vorderingen tot 
bindendverklaring van het arrest ten 
gevolge van de verwerping van de 
voorziening geen belang meer heb
ben; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening alsook de vorderingen tot 
bindendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

6 januari 1997- 3e kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Parmentier - Groten
deels gelijkluidende conclusie (3) van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Kirkpatrick en Biitzler. 

Nr. 9 

3e KAMER- 6 januari 1997 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR

GERLIJKE ZAKEN- AANLEG- BEPALING
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE 
- VERKIEZINGEN- BEROEP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN- BE
ROEP - AANLEG- BEPALING. 

3o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - ALLERLEI- AANLEG
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE 
- VERKIEZINGEN- BEROEP. 

4 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN -PRO
CEDURE v66R DE STEMMING- VERSNELDE 
PROCEDURE- BEZWAAR- BEROEP- VOOR
WAARDEN- GRONDEN- OPSOMMING- BE
PERKING. 

(3) Het O.M. stelde m.b.t. de kosten van het 
cassatiegeding een andere oplossing voor dan die 
waarvoor het Hof heeft gekozen. Bepaalde me
mories van antwoord werden immers op de grif
fie van het Hofingediend buiten de bij art. 1093 
Ger.W. bepaalde termijn (zie Cass., 25 okt. 1985, 
A.R. nr. 4651, A.C., 1985-86, nr. 125). 
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1 o, 2° en 3° Voor de toepassing van art. 78, 
6°, KB. 12 aug. 1994 betreffende de on· 
dernemingsraden en de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen wordt de aanleg bepaald 
volgens het werkelijk voorwerp van het ge
schil (1). (Art. 78, 6°, K.B. 12 aug. 1994; 
art. 616 Ger.W.) (Impliciet.) 

4 o De opsomming van de voorwaarden en 
gronden voor het indienen van een be
zwaar, als bepaald bij art. 27, eerste lid, 
K.B. 12 aug. 1994 betreffende de onder
nemingsraden en de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen en, derhalve, van de voor
waarden en gronden voor beroep dat is 
ingesteld op grand van art. 29, eerste lid, 
van voornoemd K.B., is limitatief (2). 
(Artt. 27, eerste lid, en 29, eerste lid, K.B. 
12 aug. 1994.) (lmpliciet.) 

(GENERALE BANK N.V 
T. A.C.V. E.A. T.A.V. A.B.V.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.95.0154.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 oktober 1995 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 27, 29 en 78 van het koninklijk be
sluit van 12 augustus 1994 betreffende de 
ondernemingsraden en de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
de Arbeidsrechtbanken te Verviers, Char
leroi, Bergen en Doornik "voor recht heb-

(1) Zie Cass., 20 feb. 1984 (twee arresten), A.R. 
nrs. 7027 en 7059 (A.C., 1983-84, nr. 345). 

(2) Zie Cass., 30 april1975 (A. C., 1975, 954); 
29 maart 1982, (ibid., 1981-82, nr. 454); noot on
dertekend J.F.L. onder Cass., 8 jan. 1990, A.R. nr. 
8600 (ibid., 1989-90, nr. 275), inzonderheid blz. 
592; Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. S.95.0001.F 
(ibid., 1995, nr. 363); zie, m.b.t. het karakter van 
openbare orde van de sociale verkiezingen en, der
halve, de noodzakelijke restrictieve interpreta
tie van de desbetreffende regels, J.G. GERARD, 
Chronique de jurisprudence, Les elections socia
les 1991, J.T.T, 1992, blz. 158, nr. 3; V VANNES, 
Le conseil d'entreprise ou comite de securite et 
d'hygiene conventionnels, protection des travail
leurs, orde public, J.T.T., 1005, blz. 488, nrs. 24 
en 25. 

ben gezegd dat (eiseres) een technische 
bedrijfseenheid uitmaakt", dat de 
Arbeidsrechtbank te Hoei daarentegen op 
10 maart 1995 heeft geoordeeld dat de ze
tel Hoei-Borgworm een afzonderlijke tech
nische bedrijfseenheid uitmaakt, dat eise
res op grond van het gezag van gewijsde 
van de vonnissen van de arbeidsrecht
banken te Verviers, Charleroi, Bergen en 
Doornik geen afzonderlijke verkiezings
procedure heeft ingesteld voor haar zetel te 
Hoei-Borgworm, dat "de aanplakking als 
bepaald bij artikel 11 van het koninklijk be
sluit van 12 augustus 1994, op 21 juni 1995 
is gebeurd rekening houdend met de ver
nieuwing van de enige ondernemingsraad 
en de zeventien comites voor veiligheid en 
gezondheid, waaronder het gemeenschap
pelijk comite voor de zetels te Luik en te 
Hoei-Borgworm; dat de (derde verweerster) 
op grond van artikel 27 van hetzelfde be
sluit, die aanplakking heeft betwist en twee 
bezwaren heeft ingediend, een op 26 juni 
1995 bij de ondernemingsraad te Brus
sel, het andere op 28 juni bij het comite 
voor veiligheid en gezondheid te Luik; dat 
naar luid van het proces-verbaal van de bij
zondere vergadering van dat comite op 4 
juli 1995 'de werkgeversafVaardiging en de 
afVaardigingen SETCA en ACLVB het be
zwaar afwijzen en beslissen de procedure 
verder te zetten. De afvaardiging ABC 
houdt vast aan haar beroep'; dat de (derde 
verweerster), door de (eerste verweerster) 
waarbij zij is aangesloten, dan heeft ver
wezen naar artikel 29 van het koninklijk 
besluit van 12 augustus 1994 om het liti
gieuze beroep tegen (eiseres) op 10 juli 1995 
te doen behandelen ... dat het dictum van 
het gedinginleidend verzoekschrift ertoe 
strekt '(eiseres) te doen veroordelen om de 
vereiste aanplakkingen te doen, overeen
komstig het vonnis van 10 maart 1995 van 
de Arbeidsrechtbank te Hoei, en dat met 
veroordeling tot een dwangsom van 500.000 
frank per dag vertraging', en eveneens 'voor 
recht te doen zeggen dat de sociale verkie
zingen moeten worden georganiseerd en 
voorbereid overeenkomstig het vonnis van 
10 maart 1995 van de Arbeidsrechtbank te 
Hoei'; dat de eerste rechter, door zijn be
slissing ... 'in laatste aanleg' van 14 juli 
1995, 'zegt dat de rechtsvordering ontvan
kelijk is' en 'zich bevoegd verklaart om er
van kennis te nemen'"; dat hij vervolgens 
voor recht zegt 'dat het vonnis van 10 
maart 1995 van de Arbeidsrechtbank te 
Hoei door dezelfde rechtbank in acht dient 
te worden genomen', 'dat de door de tekst 
bepaalde aanplakking te Hoei zal gebeu
ren, overeenkomstig artikelll van het K.B. 
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van 12 augustus 1994', 'dat de te Luik ge
dane aanplakking zal verbeterd worden om 
overeen te stemmen met de beslissing van 
10 maart 1995' en dat 'het verder niet staat 
aan de rechtbank tussen te komen in de or
ganisatie van de sociale verkiezingen'; dat 
het ten slotte '(eiseres) veroordeelt om een 
dwangsom van 500.000 frank per dag te be
talen bij niet-uitvoering van het dictum van 
onderhavige beslissing, te Luik ofte Hoei' 
en 'zegt dat die dwangsom vanaf de tweede 
werkdag (. .. ) na de betekening van de be
slissing zal verschuldigd zijn"', en vervol
gens zegt "dat het vonnis a quo wel dege
lijk is gewezen in het kader van een geschil 
waarvan sprake is in artikel 29 van het ko
ninklijk besluit van 12 augustus 1994 en 
dat (het) hoger beroep dus ingevolge arti
kel 78, 6°, van hetzelfde besluit niet ont
vankelijk is", om de volgende redenen : ar
tikel 27 van het koninklijk besluit van 12 
augustus 1994 "staat niet eraan in de weg 
dat naar het werkelijk en waarachtig doel 
van de betrokken bezwaren wordt gezocht, 
zoals dat blijkt zowel uit hun verwoor
ding als uit de context van het geschil; voor
eerst blijkt dat die bezwaren (de bezwa
ren ingediend op 26 en 28 juni 1995 door de 
derde verweerster) uitdrukkelijk verwe
zen naar artikel27, zodat aileen zou kun
nen worden overwogen dat zij daarop geen 
betrekking hebben als daarin grieven wor
den uiteengezet die helemaal niets te rna
ken hebben met de vier daarin bepaalde 
punten; vervolgens hielden zij duidelijk een 
betwisting in van de aanplakking op 21 
juni 1995, in zoverre daarbij geen reke
ning werd gehouden, zoals werd beslist in 
het vonnis van 10 maart 1995 van de 
Arbeidsrechtbank te Hoei, met het instel
len van de twee wettelijke representa
tieve organen in de zetel Hoei-Borgworm; 
dat betekent overduidelijk dat de (derde 
verweerster) in de ingevolge artikelll van 
het koninklijk besluit aangeplakte berich
ten, de opmaak wilde bekritiseren van de 
kiezerslijsten, de vaststelling van het aan
tal mandaten per orgaan, de lijst van de le
den van het leidinggevend personeel en de 
lijst van het kaderleden; die verschillende 
vermeldingen in de berichten die aange
plakt moeten worden, zouden immers ver
schillend zijn geweest als de werkgever, 
quod non, rekening had gehouden met het 
instellen, binnen de zetel Hoei-Borgworm, 
van een onderscheiden ondernemings
raad en comite voor veiligheid en gezond
heid; daaruit volgt dat de twee litigieuze be
zwaren, eenmaal hun draagwijdte redelijk 
en objectief is bepaald, betrekking had
den op de vier punten die zijn vermeld in 

artikel 27 en bijgevolg onder toepassing van 
dat artikel vielen; ... er kan vanzelfspre
kend geen twijfel over bestaan dat de 
(derde verweerster) heeft geprotesteerd om
dat uit de aanplakking bleek dat (eise
res) de zetel Hoei-Borgworm niet als een 
volwaardige technische bedrijfseenheid er
kende, maar daaruit volgt noodzakelijker
wijze dat die klachten betrekking hadden 
op vermeldingen die, in de aangeplakte be
richten, door dat gebrek aan erkenning wa
ren bei"nvloed; (eiseres), verdedigt ook de 
stelling, op gevaar af zichzelf tegen te spre
ken, dat de vakbondsorganisatie niet de in
houd van de aanplakking betwistte als be
paald bij artikel 27, maar eerder het 
ontbreken van aanplakking in de zetel te 
Hoei, omdat de verkiezingsprocedure daar 
niet was ingesteld (concl. p. 13); terloops 
client erop te worden gewezen dat (eise
res) hoe dan ook krachtens artikelll van 
het koninklijk besluit de aanplakking in die 
zetel moest uitvoeren, want zelfs al vormde 
die geen technische bedrijfseenheid, toch 
zou hij op zijn minst overeenstemmen met 
een sectie of een afdeling van de onderne
ming : ... de vakbondsorganisatie heeft in 
ieder geval kritiek geoefend op de inhoud 
van de aanplakking daar waar die was ge
daan, waarbij inzonderheid de aanplak
king in de zetel te Luik blijkbaar haar bij
zondere aandacht had en haar bezwaren 
inspireerde; aangezien de bezwaren dus zijn 
ingesteld op grond van artikel27, blijkt ook 
dat het comite voor veiligheid en gezond
heid van Luik op 4 juli 1995 speciaal is bij
eengekomen om stelling te nemen binnen 
de bij artikel 28 bepaalde termijn, waar
van het de toepassing niet heeft betwij
feld; wat betreft ten slotte het gerechte
lijk beroep van 10 juli 1995 dat is ingesteld 
op grond van de artikelen 27 en 28, dat 
werd vanzelfsprekend in het kader van ar
tikel 29 geplaatst, waamaar het oorspron
kelijke verzoekschrift overigens uitdruk
kel:ijk verwees; ( ... ) in werkelijkheid bestond 
het voorwerp van het bovenvermelde be
zwaar (eiseres bevelen om de aanplakkin
gen te verrichten) niet erin de, reeds aan
genomen, erkenning van de technische 
bedrijfseenheid te vragen, noch de, reeds 
besliste, organisatie van sociale verkiezin
gen, maar het uitvoeren van de aanplak
kingen overeenkomstig die beslissing (van 
10 maart 1995) en bijgevolg, de verbete
ring, in de aangeplakte berichten, van de 
niet overeenstemmende vermeldingen, 
welke vermeldingen voorkomen in de op
somming van artikel27; terloops kan wor
den opgemerkt dat, wanneer men de ar
gumentering van (eiseres) volgt, het 
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onmogelijk zou worden om, zodra bij von
nis wordt beslist dat binnen de techni
sche bedrijfseenheid waarvan het het be
staan vaststelt, sociale verkiezingen moeten 
worden gehouden, nog de beroepen in te 
stellen als bepaald bij het koninklijk be
sluit van 12 augustus 1994, in de verdere 
stadia van de verkiezingsprocedure die aan 
de verkiezingsverrichtingen voorafgaan 
(artt. 29 en 37); dat gezegd zijnde, is het 
waar dat het verzoekschrift van 10 juli 
1995 (van de verweersters) bovendien be
oogde 'voor recht te zeggen dat de sociale 
verkiezingen moeten worden georgani
seerd en voorbereid overeenkomstig het 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Hoei 
van 10 maart 1995'; dat was een overbo
dig en nutteloos punt van de vordering aan
gezien dat vonnis reeds in die zin uitspraak 
had gedaan, wat de thans beoordeelde be
slissing gepast heeft vastgesteld om dat 
overbodig bezwaar te verwerpen", 

terwijl artikel 24, § 1, van de wet van 20 
september 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven en artikel1, § 4, h, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de ge
zondheid en de veiligheid van de werkne
mers, alsmede de salubriteit van het werk 
en van de werkplaatsen, de representa
tieve werknemersorganisaties de mogelijk
heid bieden om bij de arbeidsgerechten een 
rechtsvordering in te leiden om alle ge
schillen te doen beslechten in verband met 
sociale verkiezingen; de Koning voor die ge
schillen in bijzondere regelen van rechts
pleging kan voorzien (art. 24, § 2, van de 
wet van 20 september 1948 en art. 1, § 4, 
i, van de wet van 10 juni 1952); het ko
ninklijk besluit van 12 augustus 1994 be
treffende de ondernemingsraden en de co
mites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen derge
lijke bijzondere regelen bepaalt; artikel 78 
bepaalt dat de beroepen als bepaald bij ar
tikel 24 van de wet van 20 september 1948 
en bij artikel 1, § 4, h, van de wet van 10 
juni 1952 worden ingeleid bij verzoek
schrift, maar geen afbreuk doet aan de bij 
artikel 707 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde termijn van acht dagen; artikel 
29, derde lid, van het koninklijk besluit van 
12 augustus 1994, voor de beroepen be
doeld in artikel 29, eerste lid, de recht
bank ertoe verplicht om uitspraak te doen 
binnen zeven dagen die volgen op de ont
vangst van het beroep en aldus impliciet af
wijkt van artikel 707 van het Gerechte
lijk Wetboek; het beroep bedoeld in artikel 
29, eerste lid, het beroep is dat openstaat 
tegen de beslissing van de werkgever, of bij 
afwezigheid van beslissing van de werk-

gever, over de klachten die zijn ingediend 
betreffende de punten vermeld in artikel 
27; naar luid van artikel11 : "door aan
plakking van een bericht ... in de verschil
lende secties en afdelingen van de onder
neming, stelt de raad of het comite, of bij 
ontstentenis ervan de werkgever, de werk
nemers in kennis van : 1' de datum en de 
uurregeling van de verkiezingen ( ... ), 2' het 
adres en de benaming van de technische 
bedrijfseenheid of -eenheden waarvoor ra
den of comites moeten worden opgericht; 
3' het aantal mandaten per raad of co
mite en per categorie; 4' de voorlopige 
kiezerslijsten of de plaatsen waar zij kun
nen worden geraadpleegd. Deze lijsten her
nemen de werknemers tewerkgesteld in de 
onderneming die op de dag van de verkie
zingen zullen voldoen aan de kies
voorwaarden; 5' de lijst van de leden van 
het leidinggevend personeel met vermel
ding van de benaming en de inhoud van de 
functies, of de plaatsen waar zij kan wor
den geraadpleegd; 6' de lijst van de kader
leden of de plaats waar zij kan worden ge
raadpleegd, in de ondernemingen die ten 
minste honderd werknemers tewerkstel
len in de zin van artikel4; ( ... ) 7' de data 
die uit de verkiezingsprocedure voort
vloeien; 8' de persoon of de dienst belast 
door de werkgever met het versturen van 
de oproepingsbrieven voor de verkiezing 
( ... )"; ingevolge artikel27 "binnen zeven da
gen na de aanplakking van het bericht 
waarbij de datum van de verkiezingen 
wordt aangekondigd, de werknemers als
mede hun representatieve organisaties bij 
de raad ofhet comite, ofbij ontstentenis er
van, bij de werkgever bezwaar kunnen in
dienen tegen : (1) de kiezerslijsten, van
wege het niet inschrijven of de 
onbehoorlijke inschrijving van kiezers of 
vanwege onjuistheden aangaande de ver
meldingen voorzien bij artikel17; (2) de 
vasts telling van het aantal mandaten per 
orgaan en per categorie; (3) de lijst van het 
leidinggevend personeel, in de mate dat op 
deze lijst die overeenkomstig de bepalin
gen van artikel11 ter kennis van de werk
nemers is gebracht, een persoon voorkomt 
die geen leidinggevende functie vervult zo
als die door de bepalingen van dit besluit 
is vastgesteld; (4) de lijst van de kaderle
den"; het indienen van een bezwaar inge
volge artikel 27 onderstelt dat er vooraf een 
bericht werd aangeplakt in de zin van ar
tikel 11 met vermelding van de datum en 
de uurregeling van de verkiezingen (art. 
11,1 '), en van de technische bedrijfs
eenheden waarvoor raden of comites moe
ten worden opgericht (art. 11, 2'); de enige 
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vermeldingen van het aangeplakte be
richt krachtens welke op grand van arti
kel 27 een beroep kan worden ingesteld, de 
vermeldingen zijn als bedoeld in deze be
paling, die in die volgorde naar de pun
ten, 4', 3', 5' en 6' van artikelll verwijst; 
die opsomming beperkend is en het indie
nen uitsluit van bezwaren op grand van ar
tikel 27 wegens andere punten; de ver
weersters te dezen een bezwaar hebben 
ingediend bij eiseres wegens het niet aan
plakken te Hoei van een in artikel 11 be
doelde bericht en wegens het aanplakken 
te Luik van een bericht dat aileen voor
ziet in de oprichting van een enkel comite 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen voor de zetels Hoei
Borgworm en Luik, op grand dat zulks niet 
in overeenstemming was met het vonnis 
van 10 maart 1995 van de Arbeidsrecht
bank te Hoei volgens hetwelk de zetel te 
Hoei-Borgworm een technische bedrijfs
eenheid was; een dergelijk bezwaar niet on
der de bepalingen van voomoemd artikel 27 
valt; het arrest, door te oordelen dat de door 
de verweersters ingediende bezwaren be
trekking hadden op de vier in artikel 27 
vermelde onderwerpen, dat hun gerechte
lijk beroep op artikel 29 was gegrond, dat 
het vonnis a quo in het kader van een in 
artikel 29 bedoeld geschil is gewezen en dat 
het hager beroep ingevolge artikel 78, 6' 
niet ontvankelijk is, de in het middel aan
gewezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 78, 6', van 
het koninklijk besluit van 12 augustus 
1994 betreffende de ondernemingsra
den en de comites voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen bepaalt dat aileen de vonnis
sen in het kader van de geschillen be
doeld bij de artikelen 9, 29 en 37 van 
dat koninklijk besluit niet vatbaar zijn 
voor hager beroep of verzet; 

Overwegende dat artikel 29, eer
ste lid, bepaalt dat binnen zeven da
gen die volgen op het verstrijken van 
de termijn binnen dewelke het orgaan 
zich dient uit te spreken over de klach
ten bedoeld in artikel 27, debetrok
ken werknemers, alsook hun repre
sentatieve organisaties tegen deze 
beslissing of bij afwezigheid van een 
beslissing een beroep kunnen instel
len bij de arbeidsrechtbank; 

Dat de in artikel 27 bedoelde be
zwaren die zijn welke de werknemers 

en hun representatieve organisaties 
kunnen instellen binnen zeven da
gen na de aanplakking van het be
richt waarbij de datum van de verkie
zingen wordt aangekondigd, als be
paald bij artikelll, bij de raad ofhet 
comite, of bij ontstentenis daarvan bij 
de werkgever, tegen de kiezerslijsten, 
vanwege het niet inschrijven of de on
behoorlijke inschrijving van kiezers of 
vanwege de onjuistheden aangaande 
de vermeldingen voorzien bij artikel 
17, de vasts telling van het aantal 
mandaten per orgaan en per catego
rie, de lijst van het leidinggevend per
soneel, in de mate dat op die lijst die 
overeenkomstig de bepalingen van ar
tikel 11 ter kennis van de werkne
mers is gebracht, een persoon voor
komt die geen leidinggevende functie 
vervult zoals die door de bepalingen 
van dit besluit is vastgesteld, en de 
lijst van de kaderleden; 

Dat uit de bewoordingen van de ar
tikelen 27 en 29 blijkt dat hun bepa
lingen aileen van toepassing zijn als 
het bericht is aangeplakt waarbij de 
datum van de verkiezingen wordt aan
gekondigd en de bezwaren betrek
king hebben op een van de punten be
doeld in artikelll, 3', 4', 5° en 6°; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het beroep van de ver
weersters voor de arbeidsrechtbank er
toe strekt "(eiseres) te doen veroorde
len tot de vereiste aanplakkingen, 
overeenkomstig het vonnis van 10 
maart 1995 van de Arbeidsrechtbank 
te Hoei ... " en "voor recht te doen zeg
gen dat sociale verkiezingen moeten 
worden georganiseerd en voorbereid 
overeenkomstig het vonnis van 10 
maart 1995 van de Arbeidsrechtbank 
te Hoei"; 

Dat het arrest de bezwaren waarop 
dat beroep volgde, als volgt weergeeft : 
"de aanplakking op 21 juni 1995 stelt 
de datum van de sociale verkiezin
gen op 19 september 1995 vast en be
oogt de vernieuwing van de onderne
mingsraad en de comites voor veilig
heid en gezondheid. Wij stellen vast 
dat er in een enkel comite voor 
Luik en Borgworm is voorzien. 
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Volgens het vonnis van 10 maart 1995 
van de Arbeidsrechtbank te Hoei ech
ter moeten in de zetel te Hoei-Borg
worm de organen worden ingesteld die 
ter zake zijn voorgeschreven. Volgens 
artikel 27 van het koninklijk besluit 
van 12 augustus 1994, dienen wij 
dienaangaande een bezwaar in ... "; 

Dat het arrest, door te beslissen dat 
die bezwaren betrekking hadden op 
punten bedoeld in artikel27, dat het 
beroep van de verweersters gericht 
was tegen een beslissing op een der
gelijk bezwaar of tegen een afwezig
heid van een beslissing op dat be
zwaar, dat het beroepen vonnis 
uitspraak had gedaan in een geschil 
bedoeld in artikel 29 van het konink
lijk besluit van 12 augustus 1994 en 
door het hoger beroep van eiseres te
gen dat vonnis ingevolge artikel 78, 6", 
van dat koninklijk besluit niet ont
vankelijk te verklaren, die wettelijke 
bepalingen 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; verklaart dit arrest bindend voor 
het Algemeen Belgisch Vakverbond, 
voor de Algemene Centrale der Libe
rale Vakbonden van Belgie en voor de 
N ationale Confederatie van het Kader
personeel; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

6 januari 1997 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Groten
deels gelijkluidende conclusie (3) van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Kirkpatrick en Hutzler. 

(3) Het O.M. stelde m.b.t. de kosten van het 
cassatiegeding een andere oplossing voor dan die 
waarvoor het Hof heeft gekozen. Bepaalde me
mories van antwoord werden immers op de grif
fie van het Hof ingediend buiten de bij art. 1093 
Ger.W. bepaalde termijn (zie Cass., 25 okt. 1985, 
A.R. nr. 4651, A. C., 1985-86, nr. 125). 

Nr. 10 

3e KAMER- 6 januari 1997 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 

- ALLERLEI- ONTSLAG- VORM. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGINGSVERGOEDING- ONTSLAG
VORM. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGING - NIETIGHEID - GEVOLG -
ONTSLAG- BESTAAN. 

1 o en 2° Geen enkele wetsbepaling maakt de 
geldigheid van het ontslag afhankelijk 
van welbepaalde vormen (1). (Art. 32, 3°, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

3° De nietigheid van de opzegging tast de 
geldigheid van het ontslag niet aan (2). 
(Artt. 32, 3°, en 37, § 1, Arbeids
overeenkomstenwet.) 

(JUWET T. RESIDENCE LES LOLIVIERS N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. S.96.0105.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1995 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen (3); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 32, 3", 35, 37, § 1, 39, 59, 63 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 
en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest, nu het vaststelt dat 
eiseres op 9 april1990 aan haar werkge
ver had gemeld dat zij de voorgaande za
terdagavond haar voet had verstuikt en dat 
een getuige had "gehoord dat de verant
woordelijke van (verweerster) tegen (eise
res) zegde : 'Ik ben het beu, u bent ontsla
gen en ik geef u een week om te 

(1) Cass., 14 dec. 1992, A.R. nr. 8077 (A. C., 
1991-92, nr. 792). 

(2) Zie noot 1. 

(3) De voorziening werd ingediend op 24 juni 
1996. 
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verhuizen"', voor recht zegt dat "het be· 
wijs van het ontslag van (eiseres) door (ver· 
weerster) niet voldoende naar recht is ge
leverd" en bijgevolg afwijzend beschikt op 
de rechtsvordering van eiseres tot beta
ling van vergoedingen wegens beeindi
ging en wegens onrechtmatig ontslag, op 
grond dat "uit de chronologie van de fei
ten en uit de inhoud van de briefwisse
ling op dat tijdstip niet alleen blijkt dat er 
geen ontslag is gegeven maar bovendien en 
integendeel dat de wil aanwezig was om de 
contractuele betrekkingen verder te zet
ten. Het was ook (verweerster) die bij ont
vangst van de brief van 8 mei 1990, waarin 
de beeindiging te haren laste werd vast
gesteld, onmiddellijk heeft gereageerd door 
(eiseres) in gebreke te stellen om hetzij 
haar werkzaamheden te hervatten, hetzij 
een geneeskundig getuigschrift op te stu
ren dat de verlenging van de arbeidsonge
schiktheid vaststelt, dat is geen houding die 
volgt op de beeindiging van een overeen
komst. De huisvredebreuk, een andere re
den die tot staving van de beeindiging 
wordt aangevoerd, is volslagen ongegrond 
nu geen enkel bewijs wordt aangebracht; 
immers, het aan het hof voorgelegde dos
sier bevat noch klacht, noch onderzoek, 
noch ondervraging noch enige vaststellin
gen ten laste van (verweerster), zodat ai
leen de bewering van (eiseres) vanzelfspre
kend niet volstaat om het hof te overtuigen. 
(Eiseres) die waarschijnlijk bij gebreke 
van concrete gegevens, aan een mevrouw 
Braeckman of Braeckmans een geschre
ven verklaring (vroeg) en verkreeg waarin 
laatstgenoemde beweert dat zij de verant
woordelijke van (verweerster) tegen (eise
res) heeft horen zeggen: 'Ik ben het beu, u 
bent ontslagen en u krijgt een week om te 
verhuizen'. In de onderstelling dat die woor
den werden uitgesproken, zij toch niet vol
staan om te beshriten dat de overeenkomst 
beeindigd is. Artikel 37, § 1, bepaalt im
mers dat de opzegging, op straffe van nie
tigheid, schriftelijk moet gebeuren, bij aan
getekend schrijven of bij deurwaarders
exploot; dat betekent dat een woord of een 
zin die in een discussie wordt uitgespro
ken en dezelfde inhoud of betekenis he eft 
als die van de verantwoordelijke van (ver
weerster) geen enkele uitwerking heeft 
wanneer daarop geen geschrift volgt over
eenkomstig de bepalingen van voornoemd 
artikel37, § 1. De wetgever heeft, door het 
opleggen van die vormvereiste, de belan
gen van de partijen willen beschermen en 
vermijden dat er onstuimige of onbezon
nen ontslagen zouden komen en de ontsla
gen personen de mogelijkheid willen bie-

den een document over te leggen waaruit 
het ontslag duidelijk blijkt. Gelet op het 
voorgaande en inzonderheid op het totale 
gebrek van enig bewijs van het ontslag door 
(verweerster), beslist het hof dat (eiseres) 
zelf eenzijdig de arbeidsovereenkomst heeft 
beeindigd, des te meer daar zij gewei
gerd heeft in te gaan op haar ingebrekestel
ling door haar werkgever om het werk te 
hervatten ofhaar afwezigheid door een me
disch getuigschrift te verantwoorden dat 
een verlenging van de opgelopen arbeids
ongeschiktheid vaststelt", 

terwijl, eerste onderdeel, de opzegging de 
daad is waardoor een partij in een arbeids
overeenkomst aan de andere ter kennis 
brengt dat zij de overeenkomst wil beein
digen; geen enkele wettelijke bepaling de 
geldigheid van het ontslag afhankelijk 
maakt van welbepaalde vormen, zodat de 
partij waaraan kennis wordt gegeven van 
dat ontslag de gevolgen van die daad kan 
doen gelden vanaf de dag waarop de an
dere partij haar bedoeling heeft duidelijk 
gemaakt; de arbeidsovereenkomst, wan
neer het ontslag zonder opzegging wordt ge
geven, onmiddellijk is beeindigd; het ar
rest te dezen, zonder uitspraak te doen over 
het feit of de uitlatingen die door mevrouw 
Braeckman of Braeckmans in de mond van 
de verantwoordeiijke van verweerster zijn 
gelegd, al dan niet zijn uitgesproken, be
slist dat die woorden, als ze zijn uitgespro
ken "niet zouden volstaan om de beeindi
ging als voldongen te beschouwen", "nu het 
ontslag alleen (kan) gebeuren door een ter 
post aangetekend schrijven of door een ex
ploot van gerechtsdeurwaarder" en "een 
woord of een zin die in een discussie wordt 
uitgesproken en dezelfde inhoud of bete
kenis heeft als die van de verantwoorde
lijke van (verweerster) geen enkele uitwer
king heeft wanneer daarop geen geschrift 
volgt overeenkomstig de bepalingen van 
voornoemd artikel 37, § 1"; het arrest op 
grond van die overwegingen niet naar recht 
beslist dat de verantwoordelijke van ver
weerster, door op 9 april 1990 aan eise
res te zeggen : "Ik ben het beu, u bent ont
slagen en ik geef u een week om te 
verhuizen", geen ontslag ter kennis van ei
seres heeft gebracht (schending van de ar
tikelen 32, 3°, en 37, § 1, van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978); 

tweede onderdeel, aangezien de geldig
heid van het ontslag aan de partij die daar
van kennis geeft aan de andere, geen 
enkele vormvereiste oplegt en het ant
slag ingaat op de datum waarop de ontslag
gevende partij haar wil heeft uitgedrukt, 
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kunnen noch de omstandigheid dat ver
weerster bij de ontvangst op 8 mei 1990 
van de brief van eiseres, heeft gereageerd 
"door (eiseres) in gebreke te stellen haar 
werkzaamheden te hervatten" of een me
disch getuigschrift over te leggen ter ver
antwoording van de verlenging van de ar
beidsongeschiktheid ten gevolge van de 
verstuiking die op 9 april 1990 aan ver
weerster werd gemeld, noch de omstandig
heid dat de huisvredebreuk die eiseres oak 
aanvoert om de beeindiging van de over
eenkomst ten laste van verweerster te ver
antwoorden "volslagen ongegrond is", 
geenszins een wettelijke verantwoording 
kunnen vormen, aangezien zij zich heb
ben voorgedaan na het ontslag dat door de 
verantwoordelijke van verweerster is ge
geven in de bewoordingen zoals zij zijn be
vestigd door mevrouw Braeckman of 
Braeckmans, voor de beslissing van het ar
rest dat het ontslag van eiseres door ver
weerster niet genoegzaam naar recht is 
aangetoond (schending van alle in het mid
del aangewezen wettelijke bepalingen) : 

Wat betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest zijn be

slissing dat het bewijs van het ont
slag van eiseres door verweerster niet 
genoegzaam naar recht is geleverd, in
zonderheid hierop steunt dat "inge
volge artikel37, § 1, van de Arbeids
overeenkomstenwet "ontslag aileen 
maar kan worden gegeven door mid
del van een aangetekend schrijven of 
van een deurwaardersexploot"; 

Overwegende dat geen enkele wet
telijke bepaling de geldigheid van het 
ontslag afhankelijk maakt van wel
bepaalde vormen; 

Dat het arrest ontslag en opzeg
ging verwart, nu de nietigheid van het 
tweede het bestaan van het eerste niet 
in het gedrang brengt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het tweede 
onderdeel te moeten onderzoeken dat 
tot geen ruimere cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre het het hoger beroep 
ontvankelijk verklaart en verweerster 
veroordeelt om aan eiseres het be
drag van 9.496 frank als loon te be
talen; 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 
Luik. 

6 januari 1997- 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier- Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 11 

2" KAMER- 7 januari 1997 

1 o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
EVOCATIE - VEREISTEN. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECHTEN
TUSSEN POLITIERECHTBANKEN VAN EEN
ZELFDE RECHTSGEBIED - GEEN REGELING 
VAN RECHTSGEBIED DOOR DE APPEL
RECHTERS- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
VAN CASSATIE. 

3° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
-ALGEMEEN- REGELING VAN RECHTSGE
BIED STRAFZAKEN TUSSEN 
POLITIERECHTBANKEN VAN EENZELFDE 
RECHTSGEBIED - GEEN REGELING VAN 
RECHTSGEBIED DOOR DE APPELRECHTERS. 

4 o VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING -AKTE VAN VERZET- DAGVAARDING 
VOOR ANDERE RECHTBANK DAN DEZE DIE HET 
VERSTEKVONNIS WEES- ONTVANKELIJKHEID. 

5o VERZET- STRAFZAKEN- VOORWERP. 

1 o De rechter in hager beroep die de beslis
sing van de eerste rechter waarbij deze 
zich ratione loci onbevoegd verklaart, be
vestigt, vermag niet mede over de zaak 
zelfte beslissen. (Art. 215 Sv.) 

2° en 3° Wanneer twee politierechtbanken 
kennis nemen van eenzelfde overtreding 
en de rechtbank tot wier rechtsgebied 
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beide rechtbanken behoren, niet over
gaat tot regeling van rechtsgebied, ver
mag het Hof ambtshalve het rechtsge
bied te regelen telkens als het Hof de 
stand van de rechtspleging regelmatig in 
acht kan nemen (1). (Art. 540 Sv.) 

4 o Het verzet van de veroordeelde dat re
gelmatig werd betekend aan het open
baar ministerie en aan de andere par
tijen in de zaak, maakt van rechtswege de 
zaak aanhangig voor de rechtbank die het 
verstekvonnis heeft gewezen: de omstan
digheid dat in de verzetsakte, samen met 
het betekenen van het verzet, dagvaar
ding werd gegeven om te verschijnen voor 
een andere rechtbank dan deze die het 
verstekvonnis heeft uitgesproken, doet 
hieraan geen afbreuk. (Artt. 151 en 187 
Sv.) 

5° Het verzet van de veroordeelde heeft en
kel tot doel dat hij van de tegen hem uit
gesproken veroordelingen geheel of ten 
dele wordt ontlast: dat verzet kan niet tot 

(1) Te dezen had de beklaagde op 16 decem
ber 1994 verzet aangetekend tegen het te zij
nen laste door de politierechtbank van Roese
lare gewezen verstekvonnis van 17 november 
1994, met dagvaarding voor de terechtzitting van 
12 januari 1995 van de Politierechtbank te Kort
rijk. De politierechter te Kortrijk verklaarde zich 
bij vonnis van 12 januari 1995 onbevoegd om van 
het verzet kennis te nemen om reden dat het ver
zet gericht was tegen een vonnis van de 
Politierechtbank te Roeselare, gewezen v66r 1 ja
nuari 1995, datum waarop de wet van 11 juli 
1994 betreffende de politierechtbanken en hou
dende een aantal bepalingen betreffende de ver
snelling en modernisering van de straf
rechtspleging in werking trad wat de nieuwe 
bevoegdheid betreft. 

Dit vonnis werd door de Correctionele Recht
bank van Kortrijk, zetelend in graad van hoger 
beroep, bevestigd. 

Intussen had de veroordeelde eveneens een 
dagvaarding doen betekenen aan het openbaar 
ministerie om door de Politierechtbank te Roe
selare zijn verzet goed en geldig te horen ver
klaren, het verstekvonnis teniet te doen en op
nieuw te statueren. bij vonnis van 23 maart 1995, 
waartegen geen hoger beroep werd ingesteld, be
sliste de Politierechtbank te Roeselare tot de on
toelaatbaarheid van de vordering. 

Nu de voorziening aileen tegen het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank van Kortrijk was ge
richt, concludeerde het openbaar ministerie tot de 
verwerping van de voorziening in zoverre het be
streden vonnis het vonnis van de Politierecht
bank te Kortrijk, dat zich onbevoegd verklaarde 
om van het verzet kennis te nemen, bevestigde. 

Het Hof besliste evenwel ambtshalve tot re
geling van rechtsgebied. 

gevolg hebben dat zijn toestand, zoals die 
voortvloeit uit het verstekvonnis, te zij
nen nadele wordt gewijzigd (2). (Artt. 151 
en 187 Sv.) 

(DENORME) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.0782.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 mei 1995 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk; 

Overwegende dat artikel 3 van het 
bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wet
hoek, zoals vervangen bij artikel 41 
van de wet van 11 juli 1994 betref
fende de politierechtbanken en hou
dende een aantal bepalingen betref
fende de versnelling en modernisering 
van de strafrechtspleging, bepaalt : ''Er 
wordt een politierechtbank opgericht 
in de hierna bepaalde plaatsen en 
rechtsgebieden. ( ... ) 17. te Kortrijk. 
Deze rechtbank heeft rechtsmacht over 
het grondgebied van het gerechtelijk 
arrondissement Kortrijk"; dat arti
kel 4 van het vermelde bijvoegsel be
paalt : "( ... ) 12. Het eerste en tweede 
kanton Kortrijk, de kantons Menen, 
Oostrozebeke, Roeselare, lzegem en 
Harelbeke vormen een gerechtelijk ar
rondissement"; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 69, 2, b, van de vermelde wet van 
11 juli 1994 de bepalingen betreffende 
de bevoegdheid, het rechtsgebied en de 
rechtspleging van deze wet, wat de 
strafzaken betreft, van toepassing zijn 
op de zaken waarin geen onderzoeks
rechter of onderzoeksgerecht geadi
eerd is en de beklaagde gedagvaard 
wordt na de inwerkingtreding van dit 
artikel; 

Dat de artikelen 41 en 69 van de 
wet van 11 juli 1994 in werking zijn 
getreden op 1 januari 1995, krach
tens respectievelijk artikel 1 van het 

(2) Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr. P.93.0437.F 
(A. C., 1993, nr. 397). 
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koninklijk besluit van 15 juli 1994 en 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
7 december 1994; 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd voor de Politierechtbank van het 
kanton Roeselare wegens overtredin
gen op de Wegverkeerswet en het 
Wegverkeersreglement en wegens 
openbare dronkenschap, waarvoor hij 
op 17 november 1994 bij verstek tot 
straf werd veroordeeld; 

Dat dit verstekvonnis op 1 decem
ber 1994 aan eiser werd betekend en 
dat hij op 3 december 1994 in per
soon kennis nam van de betekening; 

Dat eiser tegen dit verstekvonnis op 
16 december 1994 verzet liet beteke
nen, met dagvaarding evenwel voor de 
terechtzitting van 12 januari 1995 van 
de Politierechtbank te Kortrijk en niet 
van de Politierechtbank te Roeselare; 

Overwegende dat de Politierechter 
te Kortrijk bij vonnis van 12 januari 
1995 considereert "dat het verzet ge
richt is tegen een vonnis van de 
Politierechtbank te Roeselare date
rende van 17 november 1994, hetzij 
v66r 1 januari 1995, datum waarop de 
wet van 11 juli 1994 in werking is ge
treden wat de nieuwe bevoegdheid be
treft. Gelet op artikel 69 van de wet 
van 11 juli 1994 dat stelt dat de be
palingen inzake de bevoegdheid van de 
wet van 11 juli 1994 van toepassing 
zijn in strafzaken op de zaken waarin 
de beklaagde gedagvaard wordt na de 
inwerkingtreding van artikel 69 van 
de wet van 11 juli 1994 meer bepaald 
na 1 januari 1995 dient de rechtbank 
vast te stellen dat ze terzake onbe
voegd is om van het verzet kennis te 
nemen"; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van artikel 215 van 
het Wetboek van StrafVordering : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 215 Wetboek Strafvordering de 
rechter in hager beroep die de beslis
sing van de eerste rechter waarbij deze 
zich ratione loci onbevoegd verklaart, 
bevestigt, niet mede over de zaak zelf 
vermag te beslissen; 

Overwegende dat de appelrechters 
het beroepen vonnis, waarbij de 
Politierechtbank te Kortrijk zich ra
tione loci onbevoegd verklaart, beves
tigen met veroordeling van eiser "tot 
alle kosten, begroot op 11.285 frank. 
Hier zijn inbegrepen : a) de kosten van 
betekening van het vonnis van de 
Politierechtbank van Roeselare- b) 
de kosten van verzet - c) de kosten 
van huidig vonnis" en voorts conside
reren dat de door de Politierechtbank 
te Roeselare bij verstek uitgespro
ken bijdrage ten bate van het Fonds 
tot hulp aan slachtoffers van opzette
lijke gewelddaden ingevolge de 
Programmawet van 24 december 1993 
zal verhoogd worden met 1990 opde
ciemen, zodat zij gebracht wordt op 
2.000 frank; 

Dat zij zodoende zich de rechts
macht van een andere rechter toeei
genen, mitsdien het in het middel aan
gewezen artikel schenden zodat er 
grond is tot gedeeltelijke vernieti
ging van het bestreden vonnis; 

Overwegende dat, naar luid van de 
artikelen 187 en 188 Wetboek Straf
vordering, hij die bij verstek is ver
oordeeld, tegen het vonnis in verzet 
kan komen binnen een termijn van 
vijftien dagen na de dag waarop het is 
betekend; dat het verzet wordt bete
kend aan het openbaar ministerie en 
aan de andere partijen in de zaak; dat 
het verzet van rechtswege dagstelling 
meebrengt tegen de eerstkomende te
rechtzitting na het verstrijken van een 
termijn van vijftien dagen; dat het ver
zet van de veroordeelde slechts tot doel 
heeft dat hij van de tegen hem uitge
sproken veroordelingen geheel of ten 
dele wordt outlast; dat het verzet niet 
tot gevolg kan hebben dat zijn toe
stand, zoals die voortvloeit uit het 
verstekvonnis, te zijnen nadele wordt 
gewijzigd; dat het ontvankelijk ver
zet van een beklaagde tegen de be
slissing waarbij hij bij verstek wordt 
veroordeeld, deze beslissing ongedaan 
maakt en de rechter, die het verstek
vonnis heeft uitgesproken, verplicht 
om binnen de perken van het verzet 
opnieuw uitspraak te doen over het 
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voorwerp van de verstekbeslissing ter
wijl het onderzoek dat werd gedaan op 
de terechtzitting bij verstek, blijft 
voortbestaan; 

Overwegende dat in zoverre eiser 
zijn verzet op 16 december 1994 op re
gelmatige wijze liet betekenen aan het 
bevoegde openbaar ministerie, met 
name de procureur des Konings te 
Kortrijk, eisers verzet op regelma
tige wijze zou aanhangig zijn bij de 
Politierechtbank te Roeselare, die 
gehouden is over de ontvankelijkheid 
- en in voorkomend geval ook over de 
gegrondheid - ervan te beslissen; 

Overwegende dat hieraan geen af
breuk doet de omstandigheid dat te 
dezen samen met het betekenen van 
het verzet, dagvaarding werd gege
ven om te verschijnen voor de 
Politierechtbank te Kortrijk, die niet 
de rechtbank is die het verstekvonnis 
heeft uitgesproken, mitsdien geen 
rechtsmacht heeft om over eisers ver
zet te oordelen; 

Dat het in deze omstandigheden de 
procureur des Konings te Kortrijk 
stond eventueel een nieuwe dagstelling 
te laten betekenen aan eiser om te ver
schijnen op de eerstvolgende zitting 
van de Politierechtbank te Roeselare 
na het verstrijken van de vermelde 
wettelijke termijn vanaf de beteke
ning van eisers verzet, welke beteke
ning van dagstelling evenwel niet is 
geschied; 

Dat eiser integendeel op 15 februari 
1996 zelf een dagvaarding liet bete
kenen aan het openbaar ministerie om 
door de Politierechtbank te Roese
lare zijn verzet goed en geldig te ho
ren verklaren naar vorm en inhoud, 
om het verstekvonnis teniet te doen 
en om opnieuw statuerend een ma
tige toepassing te maken van de straf
wet; 

Dat eiser trouwens ter zitting van 
de Politierechtbank van Roeselare is 
verschenen en dat deze Politierecht
bank van Roeselare bij vonnis van 23 
maart 1995 besliste tot de ontoelaatc 
baarheid van eisers vordering en hem 

veroordeelde in kosten; dat tegen dit 
vonnis geen hoger beroep is inge
steld; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de Politierechtbank te 
Roeselare naderhand nog heeft be
slist over eisers verzet; 

Overwegende dat, bij vonnis van 12 
januari 1995, de Politierechtbank te 
Kortrijk zich onbevoegd heeft ver
klaard ratione loci; 

Dat eiser hoger beroep aantekende 
tegen dit vonnis; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk, beslissend in 
hoger beroep, zich ertoe beperkte -
behalve wat de veroordeling in kos
ten en de bijdrage tot het slachtoffer
fonds betreft - het beroepen vonnis 
van de Politierechtbank te Kortrijk te 
bevestigen maar niet heeft beslist, met 
inachtneming van artikel 540 Wet
hoek Strafvordering, over de rege
ling van rechtsgebied, ondanks de om
standigheid dat twee politierecht
banken die behoorden tot het 
rechtsgebied van de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk, inzonderheid de 
Politierechtbanken te Roeselare en te 
Kortrijk, kennis namen van dezelfde 
overtredingen; 

Dat de onderlinge tegenstrijdig
heid van die beslissingen een geschil 
van rechtsmacht doet ontstaan dat de 
loop van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat het Hof vermag, 
waar het behoort, ambtshalve het 
rechtsgebied te regelen telkens als het 
Hof de stand van de rechtspleging re
gelmatig kan in acht nemen, onder 
meer zoals te dezen ter gelegenheid 
van een voorziening; 

Overwegende dat, na de hierna uit 
te spreken gedeeltelijke vernietiging 
van de bestreden beslissing, een 
verwijzingsrechter van dezelfde rang 
als de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk evenmin rechtsmacht zou 
hebben om kennis te nemen van de 
ontvankelijkheid en gegrondheid van 
eisers verzet zodat er grond is om, met 
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regeling van het rechtsgebied, de af
handeling van eisers verzet te verwij
zen naar de Politierechtbank te Kort
rijk, anders samengesteld; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk in hoger be
roep van 19 mei 1995 en in zoverre het 
uitspraak doet over de kosten en de 
bijdrage tot de financiering van het 
Fonds ingesteld bij artikel 28 van de 
wet van 1 augustus 1985 houdende fis
cale en andere bepalingen; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; verwerpt de 
voorziening voor het overige; en 
ambtshalve beslissende tot regeling 
van rechtsgebied, vernietigt het von
nis van de Politierechtbank te Roese
lare van 23 maart 1995; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
vonnis; verwijst de zaak voor behan
deling van eisers verzet naar de 
Politierechtbank te Kortrijk, anders 
samengesteld; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

7 januari 1997 - 2• kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Hont - Gedeeltelijk ge
lijkluidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal. 

Nr. 12 

2• KAMER -7 januari 1997 

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN 
VERKRACHTING- AANRANDING VAN 
EERBAARHEID- BEGRIP. 

Het misdrijf aanranding van de eerbaar
heid bestaat slechts wanneer handelin
gen met een zekere graad van zwaarwich
tigheid worden gesteld, waardoor de 
seksuele integriteit van een persoon wordt 
aangetast, zoals deze door het collectief 

bewustzijn van een bepaalde maatschap
pij en op een bepaald tijdstip wordt er
varen (1). (Artt. 372, 373 en 374 Sw.) 

(DE BACKER T. BAELE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.95.1312.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1995 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

eiser schuldig verklaren aan aanran
ding van de eerbaarheid met geweld of 
bedreiging gepleegd op de persoon van 
verweerster, met de verzwarende om
standigheid dat de schuldige behoort 
tot diegenen die over het slachtoffer 
gezag hebben en dat de schuldige mis
bruik heeft gemaakt van het gezag of 
de faciliteiten die zijn functies hem 
verlenen; 

Dat zij deze beslissing laten steu
nen op de feitelijke vaststellingen dat 
eiser "bewust en gewild, daden (heeft) 
gesteld die de eerbaarheid (van ver
weerster) hebben aangerand, te we
ten: de vrouw vastgrijpen en tegen 
zich aantrekken, wat ontegenspreke
lijk sexuele aanrakingen van lichaam 
tot lichaam teweeg brengt; de vrouw 
(verweerster) tegelijkertijd, gepaard 
gaande met een zekere agressiviteit, te 

(1) Zie, in verband met het misdrijf open
bare schennis van de goede zeden, de omschrij
ving van het begrip "goede zeden" in Cass., 15 
maart 1994, A.R. nr. 6557 (A. C., 1994, nr. 120). 

Het begrip "aanranding van de eerbaarheid" 
mag niet verward worden met het begrip "onge
wenst seksueel gedrag op het werk" zoals het om
schreven wordt in het K.B. van 18 sept. 1992 ter 
bescherming van de werknemers tegen onge
wenst seksueel gedrag op het werk en in het K.B. 
van 9 maart 1995 ter bescherming van de werk
nemers tegen ongewenst seksueel gedrag op het 
werk bij de besturen en andere diensten van de 
federale ministeries evenals in sommige instel
lingen van openbaar nut. 
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willen dwingen hem te kussen, en, 
haar zelfte kussen in het aangezicht"; 

Overwegende dat voor het bestaan 
van aanranding van de eerbaarheid, 
zoals bedoeld in hoek II, titel VII, 
hoofdstuk V, Strafwetboek, niet vol
staat dat handelingen worden gesteld 
waardoor het eerbaarheidsgevoel 
wordt aangetast zoals dit subjectief 
door een individu wordt aangevoeld; 
dat vereist is dat het gaat om hande
lingen met een zekere graad van 
zwaarwichtigheid, waardoor de sek
suele integriteit van een persoon wordt 
aangetast, zoals deze door het collec
tief bewustzijn van een bepaalde maat
schappij en op een bepaald tijdstip 
wordt ervaren; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit de onbetamelijke vrijpostigheden 
die eiser zich veroorloofde en die het 
arrest beschrijft, niet wettig vermoch
ten af te leiden dat eiser schuldig is 
aan aanranding van de eerbaarheid 
met geweld; 

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; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hofvan Be
roep te Antwerpen. 

7 januari 1997 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. D'Haenens, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Verbist. 

Nr. 13 

2e KAMER -7 januari 1997 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE 
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BESLISSIN-

GEN EN PARTIJEN- BESTREDEN VONNIS
NIET DOOR DE GRIFFIER ONDERTEKEND AF
SCHRIFT- GEVOLG. 

Nietig is het arrest van het hof van beroep 
dat het vonnis van de correctionele recht
bank bevestigt, wanneer het aan de appel
rechters overgelegde dossier het door de 
griffier ondertekend afschrift van het be
roepen vonnis niet bevat (1). (Art. 207 Sv.) 

(PERSYN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.019l.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 december 1995 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de processtuk

ken niet blijkt dat een door de grif
fier ondertekend afschrift van het von
nis bij het aan de appelrechters 
overgelegde dossier werd gevoegd, zo
dat het Hofniet kan nagaan ofhet be
roepen vonnis en het arrest, dat het 
gedeeltelijk bevestigt, wettig zijn; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige middelen die niet tot cassatie zon
der verwijzing kunnen leiden, vernie
tigt het bestreden arrest, wat eiser 
betreft; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 

7 januari 19978- 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

(1) Cass., 22 nov. 1989, A.R. nr. 7649 (AC., 
1989-90, nr. 188). 
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Nr. 14 

2e KAMER- 7 januari 1997 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 
TOT 99)- ARTIKEL 13- BEVOEGD RECHTS
COLLEGE- SAMENSTELLING- WIJZIGING
RECHT VAN DE RECHTSONDERHORIGE. 

2° MISDRIJF - DEELNEMING - VEREIS

TEN- GEEN CONCLUSIE - OMSCHRIJVING. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACClJNZEN INBEGREPEN)- STRAFBARE DEEL
NEMING. 

1" Het door art. 13 Gw. (1994) gewaar
borgde recht dat niemand tegen zijn wil 
kan worden afgetrokken van de rechter 
die de wet hem toekent, betekent alleen 
dat een ieder moet worden gevonnist val
gens objectief vastgestelde bevoegdheids
en procedureregelen en niet mag wor
den gedaagd voor een ander dan het door 
de wet aangewezen rechtscollege; deze 
grondwetsbepaling houdt niet in dat de 
samenstelling van het door de wet als be
voegd aangewezen rechtscollege niet mag 
worden gewijzigd (1). [Art. 13 Gw. 
(1994).] 

2° en 3° Bij ontstentenis van conclusie, 
wordt de strafbare deelneming van een 
beklaagde aan de hem ten laste gelegde 
feiten door de rechter regelmatig met re
denen omkleedt en naar recht verant
woordt door de strafbare deelneming be
wezen te verklaren in de termen van art. 
66, tweede en derde lid, Sw. (Art. 66 Sw.) 

(HAMDAOUI) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.0678.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 april 1996 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel : 

(1) Zie Cass., 1 feb. 1984, A.R. nr. 3210 (A C., 
1983-84, nr. 297). 

Overwegende dat artikel 13 Grond
wet krachtens hetwelk niemand te
gen zijn wil kan worden afgetrokken 
van de rechter die de wet hem toe
kent, aileen betekent dat een ieder 
moet worden gevonnist volgens objec
tief vastgestelde bevoegdheids- en 
procedureregelen en niet mag wor
den gedaagd voor een ander dan het 
door de wet aangewezen rechtscol
lege; dat deze grondwetsbepaling even
wei niet inhoudt dat de samenstel
ling van het door de wet als bevoegd 
aangewezen rechtscollege niet mag 
worden gewijzigd; 

Overwegende dat, bij het tussen
arrest van 13 februari 1996 gewezen 
door de voorzitter Craeybeckx en de 
raadsheren Mennes en Van Leuven, de 
heropening van de debatten werd be
volen en de behandeling van de zaak 
werd bepaald op de terechtzitting van 
21 maart 1996; 

Overwegende dat, blijkens het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 21 maart 1996, het hof van be
roep was samengesteld uit de voorzit
ter Rozie en de raadsheren Mennes en 
Van Leuven; dat de zaak alsdan niet 
werd behandeld doch, op verzoek van 
de partijen, werd verdaagd naar de te
rechtzitting van 22 maart 1996; dat, 
blijkens het proces-verbaal van deze 
laatste terechtzitting, het hofvan be
roep, samengesteld zoals vermeld, de 
behandeling van de zaak in haar ge
heel hernam en de raadsheer Van Leu
ven verslag uitbracht, verslag dat ove
rigens ingevolge artikel209 Wetboek 
van StrafVordering, zoals gewijzigd bij 
artikel 3 wet van 28 december 1990, 
niet meer verplicht is; dat het hofvan 
beroep, steeds in de laatste samen
stelling, op 12 april 1996 bij het be
streden arrest uitspraak deed; 

Dat hieruit volgt dat de samenstel
ling van het hof van beroep dat uit
spraak deed, regelmatig is; dat uit
spraak is gedaan door de rechters die 
alle zittingen over de zaak hebben bij
gewoond; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de appelrechters, 
bij ontstentenis van conclusie, de straf
bare deelneming van eiser aan de hem 
ten laste gelegde feiten regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden door de strafbare deelne
ming bewezen te verklaren in de ter
men van artikel 66, tweede en derde 
lid, Strafwetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

7 januari 1997- 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. D'Haenens, voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal- Advoca
ten : mrs. Dingemans en Buyst, Antwer
pen. 

Nr. 15 

2e KAMER- 7 januari 1997 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ- ONTVANKELIJK
HEID- VEREISTE. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot onttrek
king van de zaak wegens gewettigde ver-

senkomst van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie (1). (Art. 542 Sv.) 

(CORVELEYN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.96.1479.N) 

HETHOF;- ... 
Overwegende dat het verzoek tot 

onttrekking van de zaak wegens ge
wettigde verdenking, door de verzoe
kers, burgerlijke partijen, werd inge
diend zonder de ambtelijke tussen
komst van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie; 

Dat het verzoek niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

7 januari 1997- 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal. 

Nr. 16 

2e KAMER- 7 januari 1997 

1 o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECHTEN
TUSSEN POLITIERECHTBANKEN VAN EEN
ZELFDE RECHTSGEBIED - CASSATIEBEROEP
RECHTSPLEGING GEEN DOORGANG - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF. 

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN- REGELING VAN RECHTSGE
BIED- TUSSEN POLITIERECHTBANKEN VAN 
EENZELFDE RECHTSGEBIED - CASSATIE
BEROEP- RECHTSPLEGING GEEN DOORGANG 
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF. 

denking dat door de burgerlijke partij (1) Cass., 9 nov. 1988, A.R. nr. 7083 (A. C., 1988-
werd ingediend zonder de ambtelijke tus- 89, nr. 144). 
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1 o en 2° Wanneer twee politierechtbanken 
kennis nemen van eenzelfde overtreding 
en het Hof, bij gelegenheid van een re
gelmatig ingesteld cassatieberoep, vast
stelt dat de rechtspleging geen doorgang 
kan vinden, vermag het het rechtsge
bied te regelen (1). (Art. 525 e.v. Sv.) 

(DHONT T. VERVOERDIENST CROMBEZ N.V.) 

ARREST 

CAR. nr. P.95.0846.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 juni 1995 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk; 

Overwegende dat artikel 3 van het 
bijvoegsel bij het gerechtelijk Wet
hoek, zoals vervangen bij artikel 41 
van de wet van 11 juli 1994 betref
fende de politierechtbanken en hou
dende een aantal bepalingen betref
fende de versnelling en modernisering 
van de strafrechtspleging, bepaalt : "Er 
wordt een politierechtbank opgericht 
in de hierna bepaalde plaatsen en 
rechtsgebieden. ( ... ) 17. te Kortrijk. 
Deze rechtbank heeft rechtsmacht over 
het grondgebied van het gerechtelijk 
arrondissement Kortrijk"; dat krach
tens artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 15 juli 1994 artikel41 van de 
wet van 11 juli 1994 in werking is ge
treden op 1 januari 1995; dat artikel 

(1) Zie het arrest van dezelfde datum, in een 
grotendeels overeenstemmende zaak (A.R. nr. 
P.95.0782.N, hiervoor, onder nr. 11, gepubli
ceerd). Voor meer duidelijkheid werden dan ook 
enkel de koppen en samenvattingen betreffende 
de hiervan a:!Wijkende en als regel relevante op
lossingen van onderstaand arrest opgesteld. An
ders dan in die zaak, wat de rechtspleging be
treft, had de eiser in de onderhavige zaak niet 
bijkomend gedagvaard voor de Politierechtbank 
te Roeselare ("om zijn verzet goed en geldig te ho
ren verklaren naar vorm en inhoud"), waarvan 
dus uiteraard geen voor gebeurlijke vernieti
ging door het Hofvatbaar vonnis kon voorlig
gen en hadden de appelrechters zich bovendien 
ten onrechte ingelaten met de regelmatigheid van 
het verzet en het hieraan te verbinden rechts
gevolg. Te dezen concludeerde het O.M. enkel tot 
vernietiging van het bestreden vonnis in zo
verre de appelrechters hun rechtsmacht bad
den overschreden en tot verwijzing naar een an
dere correctionele rechtbank. 

4 van het vermelde bijvoegsel bepaalt : 
"12. Het eerste en tweede kanton 
Kortrijk, de kantons Menen, Oostro
zebeke, Roeselare, Izegem en Harel
beke vormen een gerechtelijk arron
dissement"; 

Overwegende dat krachtens arti
kel69, 2, b, van de vermelde wet van 
11 juli 1994 de bepalingen betreffende 
de bevoegdbeid, het rechtsgebied en de 
rechtspleging van deze wet - wat de 
strafzaken betreft - van toepassing 
zijn op de zaken waarin geen onder
zoeksrechter of onderzoeksgerecht ge
adieerd is en de beklaagde gedagvaard 
wordt mi de inwerkingtreding van dit 
artikel; dat de artikelen 41 en 69 van 
de .wet van 11 juli 1994 :in werking zijn 
getreden op 1 januari 1995, krach
tens respectievelijk artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 15 juli 1994 en 
artikel1 van het koninklijk besluit van 
7 december 1994; 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd voor de Politierechtbank van het 
kanton Roeselare wegens inbreuken op 
het Wegverkeersreglement en op de 
Wegverkeerswet; dat hij op 13 okto
ber 1994 bij verstek tot straf en tot het 
betalen van schadevergoeding aan ver
weerster werd veroordeeld; 

Overwegende dat dit verstekvonnis 
op 18 november 1994 aan eiser werd 
betekend en hij op 24 november 1994 
in persoon kennis heeft genomen van 
de betekening; dat eiser tegen dit 
verstekvonnis op 7 december 1994 ver
zet liet betekenen aan het openbaar 
ministerie en aan de burgerlijke par
tij, met dagvaarding voor de terecht
zitting van 12 januari 1995 van de 
Politierechtbank te Kortrijk; 

Overwegende dat de politierechter te 
Kortrijk bij vonnis van 12 januari 1995 
considereert "dat het verzet gericht is 
tegen een vonnis van de Politierecht
bank te Roeselare daterende van 13 
oktober 1994, hetzij v66r 1 januari 
1995, datum waarop de wet van 11 juli 
1994 in werking is getreden wat de 
nieuwe bevoegdheid betreft. Gelet op 
artikel69 van de wet van 11 juli 1994 
dat stelt dat de bepalingen inzake de 
bevoegdheid van de wet van 11 juli 
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1994 van toepassing zijn in strafza
ken op de zaken waarin de beklaagde 
gedagvaard wordt na de inwerking
treding van artikel 69 van de wet van 
11 juli 1994 meer bepaald na 1 januari 
1995 dient de Rechtbank vast te stel
len dat ze terzake onbevoegd is om 
van het verzet kennis te nemen"; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van artikel 215 van 
het Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 215 Wetboek Strafvordering de 
rechter in hoger beroep die de beslis
sing van de eerste rechter waarbij deze 
zich ratione loci onbevoegd verklaart, 
bevestigt, niet mede over de zaak zelf 
vermag te beslissen; 

Overwegende dat de appelrechters 
het beroepen vonnis, waarbij de poli
tierechter te Kortrijk zich ratione loci 
onbevoegd verklaart, bevestigen en 
vaststellen dat "ten grande de recht
bank de zaak niet meer (kan) onder
zoeken, gezien het bestreden (ver
stek)vonnis bij gebreke aan 
rechtsgeldig verzet - definitief is ge
worden"; dat de rechters voorts con
sidereren "dat de door de eerste rech
ter (in het vonnis bij verstek gewezen) 
uitgesproken bijdrage ten bate van het 
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden ingevolge de 
Programmawet van 24 december 1993 
zal verhoogd worden met 1990 opde
ciemen, zodat zij gebracht wordt op 
2.000 frank"; 

Dat de rechters, door het beroepen 
vonnis waarbij de eerste rechter 
slechts beslist tot zijn onbevoegdheid 
ratione loci te bevestigen en niette
min de regelmatigheid van het ver
zet van eiser, het hieraan te verbin
den rechtsgevolg en de bijdrage tot 
financiering van het Bijzonder 
Slachtofferfonds te onderzoeken en 
hierover uitspraak te doen, zich de 
rechtsmacht van een andere rechter 
toeeigenen, mitsdien het in het mid
del aangewezen artikel schenden, zo
dat er grond is tot gedeeltelijke ver
nietiging van het bestreden vonnis; 

Overwegende dat, naar luid van de 
artikelen 187 en 188 Wetboek Straf
vordering, hij die bij verstek is ver
oordeeld tegen het vonnis in verzet 
kan komen binnen een termijn van 
vijftien dagen na de dag waarop dit 
vonnis is betekend; dat het verzet 
wordt betekend aan het openbaar mi
nisterie en aan de andere partijen in 
de zaak; dat het verzet van rechts
wege dagstelling meebrengt tegen de 
eerstkomende terechtzitting na het 
verstrijken van een termijn van vijf
tien dagen; dat het verzet van de ver
oordeelde slechts tot doel heeft dat hij 
van de tegen hem uitgesproken ver
oordelingen geheel of ten dele wordt 
outlast en het niet tot gevolg kan heb
ben dat zijn toestand, zoals die voort
vloeit uit het verstekvonnis, te zij
nen nadele wordt gewijzigd; dat het 
ontvankelijk verzet van een beklaagde 
tegen de beslissing waarbij hij bij ver
stek wordt veroordeeld, deze beslis
sing ongedaan maakt en de rechter, 
die het verstekvonnis heeft uitgespro
ken, verplicht om binnen de perken 
van het verzet opnieuw uitspraak te 
doen over het voorwerp van de 
verstekbeslissing terwijl het onder
zoek dat werd gedaan op de terecht
zitting bij verstek, blijft voortbestaan; 

Overwegende dat het verzet van ei
ser, in zoverre hij dit op 16 december 
1994 op regelmatige wijze liet bete
kenen aan het bevoegde openbaar mi
nisterie, met name de procureur des 
Konings te Kortrijk, op regelmatige 
wijze aanhangig is bij de Politierecht
bank te Roeselare; 

Overwegende dat hieraan geen af
breuk doet de omstandigheid dat te 
dezen, samen met het betekenen van 
het verzet, dagvaarding werd gege
ven om te verschijnen voor de 
Politierechtbank te Kortrijk, die niet 
de rechtbank is die het verstekvonnis 
heeft uitgesproken, mitsdien geen 
rechtsmacht heeft om over eisers ver
zet te oordelen; 

Dat het in deze omstandigheden de 
procureur des Konings te Kortrijk 
stond eventueel een nieuwe dagstelling 
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te laten betekenen aan eiser om te ver
schijnen op de eerstvolgende zitting 
van de Politierechtbank te Roeselare 
na het verstrijken van de vermelde 
wettelijke termijn vanaf de beteke
ning van eisers verzet, welke beteke
ning van dagstelling evenwel niet is 
geschied; 

Overwegende dat, na de hierna uit 
te spreken gedeeltelijke vernietiging 
van de bestreden beslissing, een 
verwijzingsrechter van dezelfde rang 
als de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk evenmin rechtsmacht zou 
hebben om kennis te nemen van de 
ontvankelijkheid en de gegrondheid 
van eisers verzet, zodat de loop van 
het gerecht belemmerd wordt; 

Overwegende dat het Hofvermag, 
waar het behoort, ambtshalve het 
rechtsgebied te regelen telkens wan
neer het bij gelegenheid van een re
gelmatig ingesteld cassatieberoep vast
stelt dat de rechtspleging geen 
doorgang kan vinden; 

Dat het Hof, met regeling van het 
rechtsgebied, de afhandeling van ei
sers verzet verwijst naar de 
Politierechtbank te Kortrijk, anders 
samengesteld; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis van de Correctionele 
Rechtbank van Kortrijk in hager be
roep van 2 juni 1995 in zoverre het 
uitspraak doet over de regelmatig
heid van het verzet van eiser, over het 
hieraan te verbinden rechtsgevolg en 
over de bijdrage tot financiering van 
het Bijzonder Slachtofferfonds inge
steld bij artikel 28 van de wet van 1 
augustus 1985 houdende fiscale en an
dere bepalingen; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; en ambtshalve beslis
sende tot regeling van rechtsgebied, 
verwijst de zaak voor behandeling van 
eisers verzet naar de Politierecht
bank te Kortrijk, anders samenge
steld; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

7 januari 1997- 2e kamer- Voorzit
ter : de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Viane, 
Brugge. 

Nr. 17 

2e KAMER- 8 januari 1997 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST - SCHADE - MATERIELE 
SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTTE VER
NIELD VOERTUIG- BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE -BENADEELDE NIET 
B.T.W.-PLICHTIG. 

Wanneer een voertuig in een ongeval is ver
nield en de benadeelde geen B. T. W.
plichtige is, omvat de schadevergoeding 
waarop hij recht heeft, de B.T.W. op de 
waarde van zijn voertuig v66r het ·onge
val, zonder dat rekening moet worden ge
houden met het gebruik dat de bena
deelde van de vergoeding zal maken, en 
inzonderheid met het feit dat hij zijn 
tweedehandsvoertuig zal vervangen door 
een ander tweedehandsvoertuig, waar
voor bij de aankoop aldan niet B.T.W. 
verschuldigd is (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.; artt. 2 en 26 W.B.T.W.) 

(CAMERLENGO T. DUMONT E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.0457.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 februari 1996 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi; 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel149 van de Grondwet, 

(1) Zie Cass., 28 mei 1996, A.R. nr. P.95.0909.N 
(A.C., 1996, nr. 192). 
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doordat het bestreden vonnis afwijzend 
beschikt op eisers vordering tot vergoe
ding.van diens lichamelijke schade, die er
toe strekte om de verweerders hoofdelijk te 
doen veroordelen om hem een provisio
neel bedrag van 15.000 frank te betalen en 
om een geneesheer-deskundige aan te wij
zen met als opdracht advies uit te bren
gen over de lichamelijke letsels die hij ten 
gevolge van het ongeval heeft opgelopen, 

terwijl eiser tot staving van dat punt van 
zijn vordering in conclusie had betoogd : 
"Schade voortvloeiend uit de letsels die (ei
ser) ten gevolge van het ongeval opgelo
pen heeft: overwegende dat (eiser) hoofd
zakelijk een schouderontwrichting en een 
ontwrichting van de knieschijfheeft opge
lopen, die van 10 juli 1994 tot 31 juli 1994 
een algehele arbeidsongeschiktheid tot ge
volg hadden, alsook een tijdelijke, afne
mende ongeschiktheid, waarvan de om
vang nog niet kan worden bepaald; dat door 
(eiser) tot die dag gemaakte medische kos
ten onder voorbehoud (785 + 2.085 F), of
wel 2.870 frank bedragen; dat, gelet op die 
gegevens, een provisioneel bedrag van 
15.000 frank moet worden toegekend en 
een geneesheer-deskundige moet worden 
aangewezen met de gewone opdracht hem 
te onderzoeken"; het bestreden vonnis ner
gens in de motivering antwoordt op dat 
middel en niet aangeeft waarom het dat 
punt van de vordering verwerpt, zodat het 
niet regelmatig met redenen is omkleed; 

Overwegende dat het bestreden von
nis door geen enkele overweging ant
woordt op het in het middel aangege
ven verweer van eiser; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel : schending van 
het artikel 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, nate heb
ben beslist "dat (verweerders) fout in een 
noodzakelijk oorzakelijk verband staat met 
de schade waarvoor (eiser) vergoeding vor
dert", de vordering van eiser tot "terugbe
taling van de interest op het saldo van de 
lening van 260.000 frank, die hij had aan
gegaan om het vernielde voertuig tweede
hands te kopen", verwerpt op grond dat 
"die interest verschuldigd is op grond van 
de door de bankinstelling aan (eiser) ver
strekte lening; dat die overeenkomst geen 
uitstaans heeft met de door de fout ver
oorzaakte schade die (verweerder) moet ver
goeden", 

terwijl het tegenstrijdig is te beslissen, 
enerzijds, dat verweerders fout "in nood-

zakelijk oorzakelijk verband" staat met de 
schade waarvoor eiser vergoeding vor
dert, anderzijds, dat een onderdeel van die 
schade geen uitstaans heeft "met de door 
verweerders fout veroorzaakte schade"; die 
tegenstrijdigheid in de motivering van het 
bestreden vonnis gelijkstaat met een ge
brek aan motivering, zodat het bestreden 
arrest niet regelmatig met redenen om
kleed is; 

Overwegende dat onder de uitdruk
king "schade waarvoor ( eiser) vergoe
ding vordert", in haar context bezien, 
moet worden verstaan de Schade die 
eiser geleden heeft; 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat 
verweerders fout in een noodzakelijk 
oorzakelijk verband staat met de door 
eiser geleden schade waarvoor hij ver
goeding vordert en, anderzijds, dat de 
terugbetaling van de interest op het 
saldo van de lening die hij heeft aan
gegaan om het vernielde voertuig 
tweedehands te kopen, geen deel uit
maakt van de schade van eiser; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel : schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na te heb
ben beslist dat "(verweerders) fout in een 
noodzakelijk oorzakelijk verband staat met 
de schade waarvoor (eiser) vergoeding vor
dert", eisers vordering die ertoe strekt de 
verweerders hoofdelijk te doen veroorde
len tot betaling van de belasting over de 
toegevoegde waarde, berekend aan 20,5% 
op de waarde van (eisers) voertuig v66r het 
ongeval, verwerpt op de volgende gran
den: "overwegende dat het beroepen von
nis, wat de BTW betreft, dat (eiser) kon 
vorderen dat verweerder zou worden ver
oordeeld om hem de BTW op de waarde 
van het voertuig v66r het ongeval te beta
len, ongeacht of hij al dan niet een 
vervangingsvoertuig had aangekocht, op 
grond dat (eiser) op de aankoopprijs van het 
beschadigde voertuig BTW had moeten be
talen bij de aankoop ervan; overwegende 
dat in het arrest van 13 april 1988 het Hof 
van Cassatie ( ... ), waarvan de rechtspraak 
in een later arrest van 20 september 1988 
werd bevestigd, beslist dat : ' ... iedere per
soon aan wie een zaak ontnomen werd door 
een onrechtmatige daad, recht heeft op het 
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herstel van zijn vermogen door teruggave 
van die zaak; de benadeelde, wanneer te
ruggave niet mogelijk is, recht heeft op de 
vervangingswaarde van de zaak, dat is het 
bedrag dat noodzakelijk is om een soort
gel:ijke zaak aan te kopen; overwegende dat, 
wanneer de getroffene geen BTW-plichtige 
is en die belasting bijgevolg niet kan af
trekken of terugvorderen van de Staat over
eenkomstig de bepalingen van het Wet
hoek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, die belasting begrepen is in het be
drag dat nodig is om die zaak aan te ko
pen'; overwegende dat de integrale vergoe
ding van de schade impliceert dat de 
schadelijder wordt teruggebracht in de toe
stand waarin hij zich zou hebben bevon
den, indien het ongeval zich niet zou heb
ben voorgedaan; dat de feitenrechter de 
omvang van de schade op onaantastbare 
wijze raamt met inachtneming van de dag 
waarop hij uitspraak doet en niet van de 
dag waarop de schade is ontstaan ( ... ); dat 
de verplichting om aile vaststaande schade 
te vergoeden ook geldt voor de toekom
stige schade, voor zover het ontstaan met 
voldoende zekerheid vaststaat; dat het ge
bruik dat de schadelijder van de schade
vergoeding maakt weliswaar geen weer
slag kan hebben op de bepaling van het 
desbetreffende bedrag; overwegende dat het 
aan (eiser) staat te bewijzen dat de toe
kenning van de BTW noodzakelijk is voor 
het herstel van zijn vermogen; overwe
gende dat de BTW een een eenmalige hef
fing door de Staat is op een welbepaalde 
verrichting en van nature geen recht op te
genprestatie doet ontstaan ten voordele van 
het vermogen van de schuldenaar die ze be
taalt ( ... ); dat het vermogen van de eige
naar van een motorvoertuig enkel de 
waarde van dat voertuig, zonder belas
ting, omvat; dat, indien de vergoeding we
gens gebruiksderving van dat goed enkel 
zou strekken tot herstel van het vermo
gen in de staat waarin het zich v66r de fout 
bevond, enkel een gelijkwaardig bedrag dat 
overeenkomt met de aankoopwaarde van 
het goed, verminderd met een ouderdoms
coe:fficient en met uitsluiting van de B.T.W 
die bij de oorspronkelijke aankoop van dat 
goed was betaald, aan de schadelijder zou 
worden teruggegeven ( ... ); overwegende dat 
(eiser) bij de vervanging van het bescha
digde voertuig geen BTW op het 
vervangingsvoertuig verschuldigd was, aan
gezien sinds de inwerkingtreding van de 
wet van 1 juni 1993 inzake BTW voor
noemde belasting niet meer verschuldigd is 
op de verkoop van tweedehandsvoertuigen 
tussen particulieren; dat zulks niet het ge-

val was ten tijde van de arresten van 13 
april 1988 en 20 september 1988; dat de 
BTW op dat ogenblik een noodzakelijk on
derdeel was van de aankoopprijs van het 
voertuig; overwegende dat het beginsel dat 
de schadelijder vrij over de vergoeding be
schikt impliceert dat laatstgenoemde recht 
heeft op een vergoeding die overeenstemt 
met de eigenlijke waarde van het vernielde 
goed; dat de draagwijdte van dat begin
sel echter niet kan worden uitgebreid tot de 
bedragen die bij de kosten van de aan
koop komen maar die niet automatisch, 
zonder tussenkomst van de schadelijder, de 
kosten verhogen; overwegende dat de BTW 
op de aankoop van een vervangingsvoertuig 
ten gevolge van de wijziging van het BTW
stelsel, dat toepasselijk is op de verkoop van 
tweedehandsvoertuigen tussen particulie
ren voortaan een aleatoir bijkomend be
drag vormt, dat afhangt van de staat -
nieuw of tweedehands - van het voer
tuig en van de vraag of de verkoper er
van al dan ·niet BTW-plichtige is ( ... ); over
wegende dat (eiser), die de omvang van zijn 
schade moet bewijzen, zijn voertuig wel de
gelijk heeft vervangen- op een volgens 
hem weliswaar voorlopige wijze - en de 
BTW op de aankoopprijs van dat 
vervangingsvoertuig niet heeft betaald; dat 
(hij) geen enkele toelichting verstrekt over 
de wijze waarop (hij) zijn voertuig 'defini
tief wenst te vervangen en niet vraagt dat 
hem akte zou worden verleend van het 
voorbehoud omtrent de toekomstige BTW; 
dat (eiser) het bewijs niet levert van een 
toekomstige schade die met voldoende ze
kerheid zou vaststaan om voor vergoe
ding in aanmerking te komen; dat de eer
ste rechter (aan eiser) ten onrechte BTW 
toekent op de waarde van het beschadigde 
voertuig v66r het ongeval"; 

terwijl, tweede onderdeel, uit het bestre
den vonnis en uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan niet blijkt, en de 
verweerders ook niet betoogden dat eiser 
BTW-plichtige was, dat de niet-BTW
plichtige aan wie een verkeersongeval is 
overkomen, een dergelijke belasting, die hij 
zou moeten betalen op de prijs van een 
nieuw voertuig dat hij koopt ter vervan
ging van het bij het ongeval beschadigde 
voertuig of op de herstellingskosten van het 
beschadigde voertuig, niet kan aftrekken of 
van de Staat kan terugvorderen; in geval 
van gelijkwaardige vergoeding, de belas
ting over de toegevoegde waarde, bere
kend op de waarde van het beschadigde 
voertuig v66r het ongeval, bijgevolg een on
derdeel is van de door de getroffene gele-



40 HOF VAN CASSATIE Nr. 17 

den schade, dat in een noodzakelijk 
oorzakelijk verband staat met de fout van 
de aansprakelijke dader; de persoon die een 
tweedehandsvoertuig koopt bij een parti
culier die geen BTW-plichtige is, welis
waar vanaf 1 juni 1993, dag waarop de wet 
van 25 mei 1993 tot wijziging van de be
lasting op de nieuwe en tweedehands ver
voermiddelen van kracht is geworden, geen 
belasting meer hoeft te betalen, maar de 
schadelijder wiens zaak ten gevolge van een 
onrechtmatige daad beschadigd is gerech
tigd is om bij wijze van schadeloosstel
ling van de voor het ongeval aansprake
lijke persoon het bedrag te vorderen dat 
nodig is voor de herstelling van die zaak of 
de aankoop van een soortgelijke zaak; als 
herstelling geschiedt door toekenning van 
een gelijkwaardig bedrag, dat bedrag niet 
kan varieren naargelang van de bestem
ming die de getroffene eraan geeft en niet 
kan worden bepaald door het gebruik dat 
laatstgenoemde ervan maakt; de belas
ting over de toegevoegde waarde bijge
volg niet kan worden weggelaten uit de ver
goeding waarop de schadelijder wiens 
voertuig in een verkeersongeval bescha
digd werd, recht heeft, op grond dat hij het 
beschadigde voertuig niet heeft vervan
gen of doen herstellen of dat hij verkozen 
heeft het voertuig te vervangen door een 
tweedehandsvoertuig dat hij met vrijstel
ling van alle belasting bij een niet-BTW
plichtige particulier heeft gekocht; het ar
rest (lees : het bestreden vonnis) bijgevolg, 
nu het op de in het middel aangegeven 
gronden aan eiser geen BTW toekent op de 
waarde van diens voertuig v66r het onge
val, de wettelijke verplichting van de voor 
een onrechtmatige daad aansprakelijke per
soon om de door die daad aan de getrof
fene berokkende schade integraal te ver
goeden, miskent (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat iedere persoon aan 
wie een zaak ontnomen werd door een 
onrechtmatige daad, recht heeft op·het 
herstel van zijn vermogen door de te
ruggave van die zaak; dat de bena
deelde partij, wanneer teruggave niet 
mogelijk is, recht heeft op de vervan
gingswaarde van die zaak, dat is het 
bedrag dat noodzakelijk is om een 
soortgelijke zaak te kopen; 

Dat, indien de getroffene geen BTW
plichtige is en die belasting, bijge-

volg, niet kan aftrekken of terugvor
deren overeenkomstig de bepalingen 
van het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde, die belas
ting begrepen is in het bedrag dat no
dig is om die zaak te kopen; 

Overwegende dat de benadeelde 
partij vrij beschikt over de haar ver
schuldigde vergoeding en dat het be
drag van de vergoeding niet kan va
rieren naargelang van het gebruik dat 
de benadeelde partij ervan zal rna
ken; 

Dat de omstandigheid dat de bena
deelde partij haar voertuig door een 
tweedehandsvoertuig heeft vervan
gen, voor de aankoop waarvan al dan 
niet belasting over de toegevoegde 
waarde verschuldigd is, niet terzake 
doet; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, nu het op de in het middel aan
gegeven gronden aan eiser geen BTW 
toekent, berekend op de waarde van 
diens voertuig v66r het ongeval, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het derde middel, 
dat niet kan leiden tot ruimere cas
satie, vernietigt het bestreden von
nis, in zoverre het uitspraak doet over 
de vorderingen tot vergoeding van de 
uit de opgelopen letsels voortvloeiende 
schade, die verband houden met de te
rugbetaling van de BTW op de 
waarde, v66r het ongeval, van het be
schadigde voertuig; 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 vonnis; veroordeelt ie
der van de verweerders Dumont in 
drie achtste van de kosten en laat de 
overige kosten ten laste van eiser; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, 
rechtdoende in hoger beroep. 

8 januari 1997- 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Willems, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 
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Nr. 18 

2" KAMER- 8 januari 1997 

1 o ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN- AR
TIKEL llBIS K.B. NR 5 VAN 23 OKT. 1978- VER
GOEDING- AMBTSHALVE VEROORDELING
FYSIEKE PERSOON- RECHTSPERSOON. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- RECHTSPLEGING- BETEKENING 
VAN EEN EXPLOOT BESTEMD VOOR EEN GE
FAILLEERDE. 

3° BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN- EXPLOOT- GEFAILLEERDE GE
ADRESSEERDE. 

1 o De rechter die een werkgever wegens 
overtreding van art. 4, § 1, K.B. nr. 5, 23 
okt. 1978 betreffende het bijhouden van 
sociale documenten veroordeelt tot een 
geldboete, moet hem ambtshalve veroor
delen om aan het R.I.Z.I. V de bij art. 
llbis van voornoemd besluit bepaalde 
vergoeding te betalen; geen enkele wette
lijke bepaling schrijft voor dat de 
burgerrechtelijk aansprakelijke rechts
persoon van voornoemde werkgever die 
vergoeding moet betalen (1). 

2° en 3° Nietig is de betekening van een ar
rest dat bij verstek tegen een gefailleerde 
vennootschap wordt uitgesproken, wan
neer zij niet aan de curator, maar aan de 
zetel van de vennootschap betekend werd 
(2). (Artt. 444 en 452 W.Kh.) 

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUS
SEL T. MATTA E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1040.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juni 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

I. Op de op 18 juni 1996 ingestelde 
voorziening : 

(1) Cass., 27 nov. 1996, A.R. nr. P.96.0654.F 
(A.C., 1996, nr. 462). 

(2) Zie Cass., 12 feb. 1982, A.R. nr. 3300 (A. C., 
1981-82, nr. 354). 

A. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing, waarbij verweerder tot een 
straf veroordeeld wordt : 

Overwegende dat de substanWile 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 zij gericht is tegen de 
beslissing, waarbij verweerder, be
klaagde, niet ambtshalve wordt ver
oordeeld om een vergoeding te beta
len aan de Rijksdienst voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering : 

Over het middel 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de sub l.a, l.b, l.c, l.e en l.ften 
laste gelegde feiten wegens eenheid 
van opzet een voortgezet misdrijf op
leveren, waarvoor slechts een straf, na
melijk de zwaarste, mag worden op
gelegd, dat is de straf die op het 
ogenblik van de feiten bepaald was bij 
artikelll, § 1, van het koninklijk be
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betref
fende het bijhouden van sociale docu
menten en een bij wet bepaalde 
geldboete oplegt aan verweerder, het
zij de werkgever, hetzij de aangestelde 
of lasthebber van laatstgenoemde, 
maar verzuimt hem overeenkomstig 
artikel llbis van voornoemd konink
lijk besluit ambtshalve te veroorde
len om aan de Rijksdienst voor Ziekte
en Invaliditeitsverzekering de vergoe
ding te betalen, die als burger
rechtelijke sanctie bovenop de straf 
wordt uitgesproken; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de op 8 juli 1996 ingestelde 
voorziening : 

Overwegende dat het bestreden ar
rest, dat tegen verweerster bij ver
stek is uitgesproken, op 18 juni 1996 
is betekend aan het politiecom
missariaat, nu de betekening niet 
overeenkomstig artikel 35 van het Ge
rechtelijk Wetboek kon geschieden 
"aan de maatschappelijke zetel, Emile 
Banningstraat, 95 te Elsene"; 
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Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt dat verweerster zich 
in staat van faillissement bevond; 

Overwegende dat het faillissement 
een rechtstoestand schept die ten ge
volge van de door de artikelen 4 72 van 
het Wetboek van Koophandel en 25 
van de bij het koninklijk besluit van 
20 juli 1964 gecoordineerde wetten 
voorgeschreven publiciteit algemeen 
bekend is; dat het van rechtswege tot 
gevolg heeft dat de gefailleerde het be
heer over al zijn goederen verliest, dat 
iedere rechtsvordering die betrek
king heeft op het faillissement, ver
volgd moet worden tegen de curator, 
die als enige bevoegd is om de rechts
vorderingen in te stellen die de hoe
del aanbelangen en de gefailleerde 
vennootschap te verdedigen tegen de 
rechtsvorderingen die het vermogen 
van die vennootschap aanbelangen; -

Dat de processtukken aan de cura
tor dienen te worden betekend; 

Dat de voorziening bijgevolg niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de op 8 
juli 1996 ingestelde voorziening; ver
nietigt het bestreden arrest, in zo
verre het verzuimt verweerder over
eenkomstig artikel llbis van het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 okto
ber 1978 betreffende het bijhouden van 
de sociale documenten, zoals het ten 
tijde van de feiten van kracht was, 
ambtshalve te veroordelen tot beta
ling van een vergoeding aan de Rijks
dienst voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering; veroordeelt verweerder in 
de kosten van de op 18 juni 1996 in
gestelde voorziening en laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat. ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Luik. 

8 januari 1997 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 19 

2e KAMER- 8 januari 1997 

VONNISSEN EN ARRESTEN - ALGE
MEEN - UITSPRAAK- ONTSTENTENIS VAN 
DAGTEKENING- GEVOLG. 

Nietig is de beslissing van een rechtscol
lege die de datum niet vermeldt waarop 
ze is uitgesproken (1). (Art. 780, 50, 
Ger.W.) 

(KILl C) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.96.1682.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest met het notitienummer B 
595/96 AO, gewezen door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van Beroep te Bergen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van het artikel 780, 5", van 
het Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het arrest waar
van een door de griffier-hoofd van 
dienst eensluidend verklaard afschrift 
samen met de andere stukken aan het 
hof is voorgelegd, niet is gedagtekend 
en evenmin melding maakt van enige 
datum op de minuut van het arrest; 

Overwegende dat nietig is de be
slissing van een rechtscollege die, be
halve de gronden en het beschikkende 
gedeelte, de datum van de uitspraak in 
openbare zitting niet vermeldt; 

Dat de opgave van deze datum 
noodzakelijk is voor de beoordeling van 
de gevolgen van de beslissing, 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die ter gri:ffie van 
het Hof is neergelegd op 31 decem
ber 1996, dat is buiten de termijn be
paald bij artikel 31, § 3, van de wet 

(1) Cass., 27 mei 1992, A.R. nr. 9726 (A. C., 
1991-92, nr. 507). 
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van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis; vernietigt het bestre
den 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; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

8 januari 1997 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : de h. Echement- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. M. 
Bouchat, Charleroi. 

Nr. 20 

1 e KAMER:__ 9 januari 1997 

1 o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN- BELANG- VERMELDING VAN WET
TELIJKE BEPALINGEN IN DE BESTREDEN BE
SLISSING- WIJZIGING VAN DE NUMMERING 
VAN DIE WETTELIJKE BEPALINGEN- WIJZI
GING v66R DE BESTREDEN BESLISSING- GE
VOLG. 

. 2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN - ALLERLEI -
CASSATIEMIDDEL- VERMELDING VAN WET
TELIJKE BEPALINGEN IN DE BESTREDEN BE
SLISSING- WIJZIGING VAN DE NUMMERING 
VAN DIE WETTELIJKE BEPALINGEN- WIJZI
GING V66R DE BESTREDEN BESLISSING- GE
VOLG. 

3° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT
MISKENNING VAN EEN RECHT- RECHTSVOR
DERING TOT HERSTEL VAN DIE MISKENNING
BEVOEGDHEID. 

4° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT
MISKENNING VAN EEN RECHT- RECHTSVOR
DERING TOT HERSTEL VAN DIE MISKENNING
BEOORDELING VAN DE FOUT- BEOORDELING 
VAN DE SCHADE- BEVOEGDHEID- MISKEN
NING VAN HET RECHT T.G.V. EEN BESTUURS
HANDELING - INDIVIDUELE BESTUURS
HANDELING- BEROEP VOOR DE RAAD VAN 
STATE- BEROEP TOT NmTIGVERKLARING VAN 
DE BESTUURSHANDELING -AFWIJZING VAN 
HET BEROEP DOOR DE RAAD VAN STATE- GE
VOLG. 

5° RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIE
TIGVERKLARING VAN EEN BESTUURS
HANDELING - INDIVIDUELE BESTUURS
HANDELING- AFWIJZING VAN HET BEROEP 
DOOR DE RAAD VAN STATE- MISKENNING 
VAN EEN RECHT DOOR DIE BESTUURS
HANDELING- BEOORDELING VAN DE FOUT
BEOORDELING VAN DE SCHADE- BEVOEGD
HEID- GEVOLG VAN DE AFWIJZING VAN HET 
BEROEP DOOR DE RAAD VAN STATE. • 

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 
TOT EINDE) - ARTIKEL 159 - TOETSING VAN 
DE WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VEROR
DENINGEN DOOR DE HOVEN EN RECHTBAN
KEN. 

7° RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIE
TIGVERKLARING VAN EEN BESTUURS
HANDELING- GEVOLG OP HET TOEZICHT VAN 
DE WETTIGHEID VAN DE BESLUITEN EN VER
ORDENINGEN DOOR DE HOVEN EN RECHTBAN
KEN. 

8° RAAD VAN STATE - BESTUURS
HANDELING - INDIVIDUELE BESTUURS
HANDELING- BEROEP TOT NIETIGVERKLA
RING - AFWIJZING VAN HET BEROEP -
RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GE
WIJSDE - BEPERKINGEN. 

9° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - ALLERLEI - RAAD VAN 
STATE - INDIVIDUELE BESTUURSHANDELING 
- BEROEP TOT NIETIGVERKLARING- AFWIJ
ZING VAN HET BEROEP. 

1 o en 2° Zander be lang en dus niet ont
vankelijk is het middel dat het hof van 
beroep verwijt grondwettelijke of wette
lijke bepalingen te hebben toegepast die 
niet meer van kracht waren Dp de da
tum van het arrest, wanneer enkel de 
nummering van die bepalingen is gewij
zigd en de onder de nieuwe nummering 
vigerende tekst dezelfde is als de onder de 
oude nummering vigerende tekst (1); niet 
ontvankelijk is derhalve het middel dat 
een arrest dat gewezen is onder vigeur 
van de op 17 februari 1994 gecoordi
neerde Grondwet, verwijt zi}n beslis
sing te gronden op de artikelen 92 en 107 
van de Grondwet van 1831, in plaats van 
op de artikelen 144 en 159 van de ge
coordineerde Grondwet van 1994. (Artt. 
92 en 107 Gw. 1831; artt. 144 en 159 Gw. 
1994.) 

(1) Zie Cass., 19 okt. 1995, A.R. nr. 94.070.N 
(A.C., 1995, nr. 445). 
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3° Een geschil over het herstel van een mis
kenning van een recht behoort tot de ex
clusieve bevoegdheid van de rechtban
ken (2); zulks is het geval voor een geschil 
over de vergoeding van de schade die een 
vennootschap beweert te hebben geleden 
wegens de onregelmatige aanbesteding 
van werken aan een andere inschrijver. 
(Artt. 92 en 93 Gw. 1831; artt. 144 en 145 
Gw. 1994; artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4° en 5° Noch de beoordeling van een {out 
noch de beoordeling van de uit die {out 
ontstane schade ontsnappen aan de be
voegdheid van de Rechterlijke Macht in
geval de miskenning van het aangevoerde 
recht zou kunnen te wijten zijn aan de 
handeling van een administratieve over
heid, zelfs indien het beroep tot nietig
verklaring van de handeling door de 
Raad van State is verworpen (3). (Artt. 92 
en 93 Gw. 1831; artt. 144 en 145 Gw. 
1994; artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 14 
Wet Raad van State.) 

6° en 7o De grondwettelijke regelluidens 
welke de hoven en rechtbanken de alge
mene, provinciale en plaatselijke beslui
ten en verordeningen alleen toepassen in 
zover zij met de wetten overeenstemmen, 
maakt geen onderscheid tussen de han
delingen die hij beoogt (4) en is dus van 
toepassing op de zelfs niet verordenende 
beslissingen van de administratieve over
heid en op de bestuurshandelingen, zelfs 
al zij van individuele aard; een beroep tot 
nietigverklaring voor de Raad van State 
doet geen afbreuk aan die regel. (Art. 107 
Gw. 1931; art. 159 Gw. 1994; art. 14 Wet 
Raad van State.) 

go m go Het gezag van gewijsde van een ar
rest van de Raad van State dat een te
gen een individuele bestuurshandeling in
gesteld beroep tot nietigverklaring afwijst, 
belet niet dat de hoven en rechtbanken 
recht doen op een door dezelfde verei
sende partij ingestelde vordering tot ver
goeding van de schade die zij beweert te 
hebben geleden wegens die bestuurs
handeling, aangezien het voorwerp van 
laatstgenoemde vordering verschilde van 
dat van het verzoek waarover de Raad 

(2) Zie Cass., Verenigde Kamers, 17 nov. 1994, 
A.R. nr. C.93.0086.N (A. C., 1994, nr. 494) en 
noot 1. 

(3) Zie noot 2. 

(4) Zie Cass., 10 nov. 1992, A.R. nr. 4655 (A. C., 
1991-92, nr. 725). 

van State uitspraak heeft gedaan (5). 
(Art. 107 Gw. 1831; art. 159 Gw. 1994; 
artt. 2, 23, 24 en 25 Ger.W.) 

(WAALS GEWEST T. BETONAC N.V:, 
BELGISCHE STAAT- MIN. V: VERVOER) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. C.96.0066.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 december 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 144, 145 en 159 van de op 17 fe
bruari 1994 gecoordineerde Grondwet en 
van titel IX van die gecoordineerde Grand
wet (en voor zover nodig, schending van de 
artikelen 92, 93 en 107 van de Grondwet 
zoals genummerd v66r die coordinatie), van 
de artikelen 2, 23 tot 27, 609, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek en 1350, 3", van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de door eiser in zijn 
appelconclusie voorgedragen exceptie van 
gewijsde van het arrest van de Raad van 
State van 25 maart 1988 afwijst en be
slist "dat de oorspronkelijke vordering der
halve ontvankelijk is" op grond "de rech
terlijke macht bij uitsluiting bevoegd is om 
een geschil te beslechten over een burger
lijk recht tot herstel van schade die ont
staan is uit een onwettige administra
tieve beslissing (zie in die zin Cass., 1e k., 
07.11.1975, R.C.J.B. 1977, p. 417 e.v. en 
noot A. Vanwelkenhuysen. L'autorite de 
chose jugee des arrets du Conseil d'Etat en 
matiere de responsabilite de la puissance 
publique, p. 441); dat de hoven en recht
banken de bij het (oud) artikel92 van de 
Grondwet bepaalde bevoegdheid niet ver
liezen wanneer de schadeverwekkende in
dividuele administratieve beslissing aan
leiding zou kunnen geven tot een beroep tot 
nietigverklaring voor de Raad van State, en 
evenmin wanneer een dergelijk beroep is 
ingesteld, of wanneer. de administratieve 
beslissing niet meer kan worden vernie
tigd en derhalve een eindbeslissing is ge
worden (Cass., 1e k., 07.11.1975, op. cit. p. 
419); dat, krachtens het oud artikel107 van 
de Grondwet, de hoven en rechtbanken van 

(5) Zie Cass., 24 maart 1977 (A. C., 1977, 799). 
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de rechterlijke orde de algemene, provin
ciale en plaatselijke besluiten en verorde
ningen aileen mogen toepassen in zover zij 
met de wetten overeenstemmen; dat de af
wijzing van een annulatieberoep door de 
Raad van State niet betekent dat de be
streden beslissing door geen onregelma
tigheid is aangetast, doch enkel dat de mid
delen die verzoeker heeft aangevoerd, door 
de Raad van State niet werden aanvaard 
en dat de beslissing door geen onregelma
tigheid die ambtshalve door de rechter moet 
worden opgeworpen, is aangetast; dat de af
wijzing van een beroep door de Raad van 
State de bevoegdheid van de hoven en 
rechtbanken om die beslissing op grond van 
het (oud) artikel 107 van de Grondwet voor 
onwettig te houden, onverkort laat (zie 
Mast, Alen, Dujardin : Overzicht van het 
Belgisch administratiefrecht, 1989, p. 697); 
dat een arrest waarbij de Raad van State 
een beroep tot nietigverklaring van een ver
ordenende handeling afWijst, de hoven en 
rechtbanken niet bindt, zelfs wanneer de 
nietigheid van de verordenende hande
ling voor hen wordt aangevoerd op grond 
van een zelfde middel en tussen dezelfde 
partijen; dat het bij artikel14 van de wet
ten op de Raad van State ingestelde be
roep tot nietigverklaring geen afbreuk doet 
aan de regel van het (oud) artikel107 van 
de Grondwet (zie Cass., 24 maart 1977, 
A.C., 1977, p. 799); dat het oud artikel107 
van de Grondwet in algemene bewoordin
gen is gesteld en geen onderscheid maakt 
tussen de handelingen die het beoogt; dat 
het van toepassing is op de zelfs niet
verordenende beslissingen van het be
stuur en op de bestuurshandelingen, ook al 
zijn zij van individuele aard (zie. o.a. Cass., 
10.11.1992, Larcier; Cass., 1992, no 1003, p. 
262; Cass., 19.10.89, Pas., 1989, I, 982; 
Cass., 21.04.1988, R.C.J.B., 1990, p. 402 
e.v.; J. Salmon, Conseil d'Etat, Bruylant 
1987, p. 303); dat, wanneer een beroep tot 
nietigverklaring van een handeling, ook al 
is zij van individuele aard, door de admi
nistratieve rechter is afgewezen, het (oud) 
artikel 107 van de Grondwet het vermoe
den van wettigheid dat men uit het het ge
zag van gewijsde van de beslissing van de 
Raad van State heeft willen afleiden, uit
sluit en geenszins belet dat de geldigheid 
van de handeling voor de burgerlijke recht
bank kan worden betwist; dat ingeval de 
bestuurshandeling de wet niet zou nale
ven, de rechter die uitspraak moet doen 
over de burgerlijke belangen van de par
tijen, de bestuurshandeling die niet is nie
tig verklaard, buiten toepassing moet la
ten na de onwettigheid ervan te hebben 

vastgesteld; dat de steller van die onwet
tige bestuurshandeling in dat zelfde ge
val aansprakelijk zal worden gesteld en dat, 
krachtens het oud artikel 92 van de Grand
wet, aileen de rechterlijke macht bevoegd 
is om die burgerrechtelijke aansprakelijk
heid te beoordelen; (zie P. Quertaimnont, Le 
contr6le juridictionnel de la legalite des ac
tes administratifs individuels - noot on
der Cass., 21.04.1988, R.C.J.B., 1990, p. 433 
e.v.;A. Van Welkenhuyzen, R.C.J.B., 1977, 
op. cit., p. 441; Brussel, 9e k., 3.02.1994-
niet gepubliceerd, overgelegd in het 
jurisprudentiedossier (van de eerste ver
weerster); dat het voorwerp van de onder
havige rechtsvordering een louter burger
lijk recht is, namelijk het recht op 
schadevergoeding met toepassing van de ar
tikelen 1382 en volgende van het Burger
lijk Wetboek en 12, § 1, van de wet van 14 
juli 1976; dat de bevoegdheid van de recht
banken van de rechterlijke orde om dat 
burgerlijk recht te beoordelen tevens de be
voegdheid insluit om alle bestanddelen er
van te onderzoeken, namelijk, te dezen, de 
fout, de schade en het oorzakelijk verband; 
dat de hoven en rechtbanken van de rech
terlijke orde, op straffe van schending van 
de artikelen 92 en 107 van de Grondwet, 
over elk van die drie bestanddelen hun 
voile beoordelingsbevoegdheid moeten be
houden; dat derhalve het hof van beroep 
dient na te gaan of de feiten bedoeld in de 
verschillende, voor de gewone rechter aan
gevoerde middelen al dan niet een fout uit
maken in de zin van de artikelen 1382 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek of 
kunnen leiden tot toepassing van artikel12, 
§ 1, van de wet van 14 juli 1976 en zulks, 
onverschillig of de argumenten van de n.v. 
Betonac al door de Raad van State zijn on
derzocht; dat het arrest van 25 maart 1988 
waarbij de Raad van State het beroep tot 
nietigverklaring van de betwiste indivi
duele bestuurshandeling heeft afgewe
zen, op grond van de artikelen 92 en 107 
van de Grondwet, derhalve noch een mid
del van niet-ontvankelijkheid kan zijn in de 
zin van artikel 23 van het Gerechtelijk Wet
hoek noch een wettelijk vermoeden kan op
leveren in de zin van artikel1350, 3°, van 
het Burgerlijk Wetboek; het evenmin het 
hof van beroep bindt bij zijn beoordeling 
van de handeling, gelet op het specifieke 
voorwerp van de aansprakelijkheids
vordering die tegen het bestuur is inge
steld op grond van de onwettigheden die 
reeds bij het beroep tot nietigverklaring zijn 
opgeworpen", 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden ar
rest gewezen is onder vigeur van de op 17 
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februari 1994 gecoordineerde Grondwet; het 
zijn beslissing grondt op een uitlegging -
die overigens verkeerd is, zoals het tweede 
en derde onderdeel hieronder aanvoeren -
van de artikelen 92 en 107 van de Grand
wet; die artikelen geen verband houden met 
de door het arrest beslechte geschillen zo
dat het die bepalingen geschonden heeft 
door ze toe te passen (schending van de ar
tikelen 92, 93 en 107 van de gecoordineerde 
Grondwet); het arrest, nu het de artike
len 92 en 107 van de Grondwet heeft wil
len toepassen zoals ze v66r de coordinatie 
van 17 februari 1994 genummerd waren, 
bepalingen heeft toegepast die niet meer 
van kracht waren en ze derhalve heeft ge
schonden (schending. van de artikelen 92, 
93 en 107 van de Grondwet, zoals ze ge
nummerd waren v66r 17 februari 1994, en, 
voor zover nodig 144, 145 en 159 van de ge
coordineerde Grondwet en titel IX ervan); 

tweede onderdeel, geschillen over bur
gerlijke rechten bij uitsluiting tot de be
voegdheid behoren van de rechtbanken (ar
tikel144 van de gecoordineerde Grondwet); 
artikel159 van de gecoordineerde Grand
wet (oud artikel 107) uitsluitend bepaalt 
dat de hoven en rechtbanken de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten en ver
ordeningen aileen toepassen in zover zij 
met de wetten overeenstemmen; die re
gel dus niet van toepassing is in het ge
val dat, zoals in casu, een bestuur niet om 
de toepassing verzoekt van haar eigen 
bestuurshandeling, maar zich ertoe be
perkt verweer te voeren op een vordering 
tot schadeloosstelling die gegrond is op de 
vermeende onwettigheid van die bestuurs
handeling; artikel 159 van de gecoordi
neerde Grondwet (oud artikel107) de recht
banken van de rechterlijke orde niet het 
recht geeft de wettigheid te toetsen van de 
beslissingen van de met eigenlijke recht
spraak belaste administratieve rechtscol
leges waarvan het gezag van gewijsde voor 
hen wordt aangevoerd; artikel144 van de 
gecoordineerde Grondwet (oud artikel 92) 
hun evenmin die bevoegdheid verleent 
maar hun enkel toestaat om na te gaan of 
die administratieve rechtscolleges geen uit
spraak hebben gedaan over een geschil dat 
bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken van de rechterlijke orde be
hoort; de hoven en rechtbanken voor wie 
het gezag van gewijsde van een beslis
sing van een met eigenlijke rechtspraak be
last administratief rechtscollege wordt aan
gevoerd, derhalve enkel de verplichting 
hebben na te gaan of die beslissing niet is 
gewezen op een geschil dat bij uitsluiting 
behoort tot de bevoegdheid van de recht-

banken; de beslissingen van de met eigen
lijke rechtspraak belaste administratieve 
rechtscolleges, op dit ene voorbehoud na, 
evengoed gezag van gewijsde hebben als de 
beslissingen van de rechtbanken (artike
len 2, 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wet
hoek, en 1350, 3°, van het Burgerlijk Wet
hoek); dat dit gezag van gewijsde met name 
hierdoor is verantwoord dat elk met eigen
lijke rechtspraak belast orgaan, ook al is 
het een administratief rechtscollege, er
toe gehouden is artikel 159 van de gecoor
dineerde Grondwet na te leven (artikelen 
145 en 159 van de gecoordineerde Grand
wet); hieruit volgt dat het in artikel 159 
van de Grondwet bedoelde wettigheids
toezicht door de beslissing van het admi
nistratief rechtscollege volledig is uitgeoe
fend mits dat rechtscollege geen inbreuk 
heeft gemaakt op de bevoegdheden van de 
hoven en rechtbanken van de rechterlijke 
orde; het te dezen vaststaat en niet be
twist wordt dat het arrest van de Raad van 
State van 25 maart 1988 dat het annulatie
beroep van verweerster sub 1° afwijst, geen 
uitspraak heeft gedaan over een geschil dat 
bij uitsluiting behoort tot de bevoegdheid 
van de rechtbanken van de rechterlijke 
orde; het arrest een dergelijke inbreuk op 
de exclusieve bevoegdheden van de voor
noemde rechtbanken niet vaststelt; het ar
rest evenmin vaststelt dat de bij het hof 
van beroep aanhangig gemaakte vorde
ring door haar oorzaak en voorwerp zou 
verschillen van de voor de Raad van State 
opgeworpen bezwaren, maar daarente
gen erop wijst dat "het aan het hof staat ... 
om na te gaan of de feiten ... al dan niet een 
fout opleveren, en zulks onverschillig of de 
argumenten van de n.v. Betonac al door de 
Raad van State zijn onderzocht"; hieruit 
volgt dat, nu het arrest in algemene be
woordingen stelt dat "het arrest van 25 
maart 1988 waarbij de Raad van State het 
beroep tot nietigverklaring van de betwiste 
individuele bestuurshandeling heeft afge
wezen, derhalve, met toepassing van de ar
tikelen 92 en 107 van de Grondwet, noch 
een middel van niet-ontvankelijkheid kan 
zijn in de zin van artikel 23 van het Ge
rechtelijk Wetboek noch een wettelijk ver
moeden kan opleveren in de zin van arti
kel1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 
en het hof (van beroep) niet bindt bij zijn 
beoordeling van de handeling, gelet op het 
specifieke voorwerp van de aanspra
kelijkheidsvordering die tegen het bestuur 
is ingesteld op grond van de onwettighe
den die reeds bij het beroep tot nietigver
klaring zijn opgeworpen" zonder daarbij 
vast te stellen dat de Raad van State door 



Nr. 20 HOF VAN CASSATIE 47 

voornoemd arrest inbreuk heeft gepleegd op 
de bevoegdheden van de rechtbanken van 
de rechterlijke orde of dat niet voldaan is 
aan de bij artikel 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalde voorwaarden opdat de 
beslissing gezag van gewijsde zou heb
ben, het arrest : 1° aan de grondwetsarti
kelen waarop het steunt, een draagwijdte 
toekent die zij niet hebben (schending van 
de artikelen 144, 145 en 159 van de op 17 
februari 1994 gecoordineerde Grondwet, en, 
voor zover nodig, van de artikelen 92, 93 en 
107 van de Grondwet zoals genummerd 
v66r die coi:irdinatie); 2° de exceptie van het 
rechterlijk gewijsde die eiser grondde op het 
arrest van de Raad van State van 25 maart 
1988, onwettig afwijst (schending van de in 
het middel aangegeven bepalingen, inzon
derheid van de artikelen 2, 23, 24, 25, 26, 
27 van het Gerechtelijk Wetboek en 1350, 
3°, van het Burgerlijk Wetboek); 3° der
halve de vordering van de verweerster sub 
1 onwettig ontvankelijk verklaart (schen
ding van aile in het middel aangegeven be
palingen); 

derde onderdeel, zelfs in de veronder
stelling - quod non - dat het arrest waar
bij de Raad van State een beroep tot nie
tigverklaring van een verordenende 
handeling afwijst, geen betrekkelijk ge
zag van gewijsde zou hebben als het ge
schil door dezelfde partijen voor de recht
banken van de rechterlijke orde wordt 
gebracht, het arrest van de Raad van State 
dat een beroep tot nietigverklaring af
wijst dan nag de de hoven en rechtban
ken bindt wanneer dat beroep ingesteld is 
tegen een individuele bestuurshandeling, in 
die zin dat de door de Raad van State ge
dane vaststellingen als vaststaand moe
ten worden beschouwd en, om de in het 
tweede onderdeel vermelde redenen, tus
sen de partijen gezag van gewijsde heb
ben wanneer deze zich tot de rechterlijke 
overheid wenden; hieruit volgt dat, nu het 
arrest in algemene bewoordingen stelt dat 
''het arrest van 25 maart 1988 waarbij de 
Raad van State het beroep tot nietigver
klaring van de betwiste individuele 
bestuurshandeling heeft afgewezen der
halve, met toepassing van de artikelen 92 
en 107 van de Grondwet, noch een mid
del van niet-ontvankelijkheid kan zijn in de 
zin van artikel 23 van het Gerechtelijk Wet
hoek noch een wettelijk vermoeden kan op
leveren in de zin van artikel1350, 3°, van 
het Burgerlijk Wetboek, en het hofvan be
roep evenmin bindt bij zijn beoordeling van 
de handeling, gelet op het specifieke voor
werp van de aansprakelijkheidsvordering 
die tegen het bestuur is ingesteld op grand 

van de onwettigheden die reeds bij het be
roep tot nietigverklaring zijn opgewor
pen" zonder daarbij vast te stellen dat de 
Raad van State door zijn voornoemd ar
rest inbreuk heeft gepleegd op de bevoegd
heden van de rechtbanken van de rechter
lijke orde of dat niet is voldaan aan de bij 
artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek be
paalde voorwaarden opdat de beslissing ge
zag van gewijsde zou hebben, het arrest : 
1° aan de grondwetsartikelen waarop het 
steunt een draagwijdte toekent die zij niet 
hebben (schending van de artikelen 144, 
145 en 159 van de op 17 februari 1994 ge

. coi:irdineerde Grondwet, en, voor zover no
dig van de artikelen 92, 93 en 107 van de 
Grondwet zoals genummerd v66r die coi:ir
dinatie); 2° de exceptie van het rechter
lijk gewijsde die eiser grondde op het ar
rest van de Raad van State van 25 maart 
1988 onwettig afwijst (schending van de in 
het middel aangegeven bepalingen, inzon
derheid van de artikelen 2, 23, 24, 25, 26, 
27 van het Gerechtelijk Wetboek en 1350, 
3°, van het Burgerlijk Wetboek); 3° der
halve de vordering van de verweerster sub 
1 onwettig ontvankelijk verklaart (schen
ding van alle in het middel aangegeven be
palingen); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest preci

seert dat het toepassing maakt van de 
(oude) artikelen 92 en 107 van de 
Grondwet; 

Over de door verweerster opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid 
van het onderdeel : het onderdeel is 
niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang; de door het arrest toegepaste 
artikelen 92 en 107 van de Grond
wet, zoals ze bestonden v66r de coi:ir
dinatie van 17 februari 1994, zijn de
zelfde als de artikelen 144 en 159 van 
de gecoi:irdineerde Grondwet : 

Overwegende dat aileen de numme
ring van de door het arrest toegepaste 
grondwetsbepalingen door de gecoi:ir
dineerde Grondwet van 17 februari 
1994 werd gewijzigd; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid gegrond is; 

Wat het tweede en het derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de door verweerster op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
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Burgerlijk Wetboek ingestelde rechts
vordering strekt tot vergoeding van de 
schade die zij beweert te hebben ge
leden wegens de onregelmatige gun
ning van werken aan een andere in
schrijver; 

Overwegende dat, enerzijds, krach
tens de artikelen 144 en 145 van de 
Grondwet, een geschil dat betrekking 
heeft op het herstel van de misken
ning van een recht bij uitsluiting be
hoort tot de bevoegdheid van de recht
banken; 

Overwegende dat noch de beoorde
ling van een fout noch de beoorde
ling van de uit die fout ontstane 
schade ontsnappen aan de bevoegd
heid van de Rechterlijke Macht inge
val de miskenning van het aange
voerde recht zou kunnen te wijten zijn 
aan de handeling van een administra
tieve overheid, zelfs indien het be
roep tot nietigverklaring van de han
deling door de Raad van State is 
verworpen; 

Dat het op grond van artikel14 van 
de bij koninklijk besluit van 12 ja
nuari 1973 gecoordineerde wetten op 
de Raad van State ingestelde beroep 
tot nietigverklaring geen afbreuk doet 
aan artikel 159 van de gecoordineerde 
Grondwet, luidens hetwelk de hoven 
en rechtbanken de algemene, provin
ciale en plaatselijke besluiten en ver
ordeningen alleen toepassen in zover 
zij met de wetten overeenstemmen; 
dat genoemd artikel geen onderscheid 
maakt tussen de handelingen die het 
beoogt, en dus van toepassing is op de 
zelfs niet verordenende beslissingen 
van de administratieve overheid en op 
de bestuurshandelingen, ook al zijn zij 
van individuele aard; 

Dat het hof van beroep, door de 
rechtsvordering ontvankelijk te ver-
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klaren, de in het middel aangegeven 
grondwetsbepalingen correct heeft toe
gepast; 

Overwegende dat, anderzijds, lui
dens artikel 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek, het gezag van het rechter
lijk gewijsde zich niet verder uitstrekt 
dan tot hetgeen het voorwerp van de 
beslissing heeft uitgemaakt; 

Overwegende dat de Raad van 
State, in zijn arrest vail 25 maart 
1988, erop wijst dat eiser "de vernie
tiging vordert van de aanbestedings
beslissing (. .. )die gevolgd is op de pro
cedure van openbare aanbesteding van 
2ldecember 1982"; 

Overwegende dat, aangezien de vor
dering voor de rechtbank en vervol
gens voor het hof van beroep niet het
zelfde voorwerp heeft als die voor de 
Raad van State, het middel ten on
rechte de schending aanvoert van de 
artikelen 2, 23, 24 en 25 van het Ge
rechtelijk Wetboek aanvoert, die het 
opnieuw instellen van de vordering 
verbieden; 

Dat, voor het overige, de artikelen 
26, 27 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 1350, 3°, van het Burgerlijk Wet
hoek geen verband houden met het 
middel dat de ontvankelijkheid van de 
vordering betwist; 

Dat geen van beide onderdelen kan 
worden aangenomen; 

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

9 januari 1997 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
de-nde conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal- Advocaten : mrs. Si
mont, Delahaye en van Heeke. 
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